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De Koeienzee
Een terugblik op een knus familiestrandje
Henk Schaftenaar
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De Koeienzee dankt haar naam aan het rundvee dat hier lang geleden zomers vanuit de meent in het aangrenzende ondiepe zeewater kon lopen. Soms zochten de
beesten verkoeling, dan weer werden ze door hun eigenaren het water in gedreven
om aan de andere zijde van fort Ronduit te kunnen grazen.
De weg naar fort Ronduit was slechts toegankelijk voor militair verkeer. Daardoor
was de Koeienzee voor de burgers alleen bereikbaar via een pad door de Naarder
Meent. Dat begon direct na de Groene Brug bij een meenthek langs de Amsterdamsestraatweg en liep vervolgens over de zeedijk in de richting van het fort en
4'

1. De weg naar de Koeienzee:
Het meenthek,
Naarder

fort Ronduit.

1. De Groene Brug in de Amsterdamsestraatweg,

3. Het meentpad

Meent,

5. Het strand

Doordat

over de Westdijk,
langs de Koeienzee,

de Zwarte

1949 een route over de militaire
De foto dateert

van zomer

van de Vesting zien.
inrichting

Brug

4. Vervolg
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opengedraaid

Het meenthek

zeewering,
stond,

9. Het
was tot

weg (8) niet mogelijk.

1935 en laat een nog maagdelijk

van het bedrijvenpark

2.

van het pad door de

6. De vervallen

en het meentpad
Gooimeer

tot aan de Wesrdijk

verdwenen.

de 6 door raast tegenwoordig
snelverkeer
over deA
ven onder een heuvel van her Naarderbos.

weidegebied

1. De

ten westelI
zijl/ bij de

Over de 5 eII tussen de 4 en
oude zeewering

ligr bedol-

daarmee hetstrand. Maar omstreeks 1910 sloot de erfgooiersorganisatie, uit vrees
voor rustverstoring, het pad voor de burgers af. Het strand werd hierdoor onbereikbaar voor recreatief gebruik. Een verzoek van de gemeenteraad om een wat
ruimhartiger opstelling inzake de openstelling werd door de boerenorganisatie
echter afgewezen.
Ook de militaire weg naar fort Ronduit bleef voor het publiek gesloten. Die toegangsweg was trouwens al geblokkeerd doordat de Zwarte Brug (de draaibrug over
het boomgat bij de Westbeer als verbinding tussen de binnen- en buitengracht)
voor de beurtvaartbedrijven in de Nieuwe Haven permanent in geopende toestand
werd gehouden. Het Ministerie van Oorlog wilde wel aan het totstandkomen van
een openstellingvan de weg meewerken, maar danzou de gemeente Naarden moeten meebetalen in de onderhoudskosten van de weg, van de brug en bovendien van
een stukje zeewering dat vóór het fort lag. De kosten waren echter dermate hoog
dat de gemeente het voorstel moest afwijzen.

4'

van 1930.
43

Een aantal Naarders trok zich evenwel
weinig aan van het toegangsverbod van
de erfgooiers en bleef gebruik maken
van hun geliefde strandje. Een aantrekkelijke locatie, want daar in de afgelegen natuur hoefde men zich nauwelijks te bekommeren om strandverordeningen en andere in die tijd nog
stevigverankerde normen en waarden.
Zo was het toen nog verboden om met
zwembroek, badkostuum, badhemd of
zelfs met een badmantel aan op het
strand te blijven staanofliggen. Naeen
zeebad diende men zich meteen weer
fatsoenlijk aan te kleden.
Maar had men eenmaal het strandje van
de Koeienzee bereikt, dan hoefde men
zich over dat soort zaken niet druk te

[/lie, Hel/uieen

Kees, [nie, Corrie en Ida de Gooijer
zomer

Kees. Defoto

in het ondiepe

dateert

water van de Koeienzee

van 1938.1/1 de verte zien we de bossen van Valkeveell
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maken. De tot zeewering verhoogde
strandwal gafimmers zoveelrugdekking
dat je geheel aan het zicht was onttrokriet eiland beneemt he/zielltop
de vervalken. ]n de Vesting gaat nog het verhaal
Icn _x""""'g_
,kh,'"a,,,, ,,', vage
dat hier in de vrije natuur de eerste Naarnogonbe/enmJC,'de/lOsden se zonnebaden werden genomen
Muidab,,!;_
Fc.,o
/960.
door de jongens van de Sint Jozefschool.
En als we het verhaal verder mogen gelovcn, dan wreven zij zich in met het spek van
de van huis mecgebrachte boterhammen om zonnebrand te voorkomen.

van 1938.

in de

ell Oud Naarden.

Toen Naarden als vesting op 28 mei 1926 officieel haar betekenis voor's lands dcfensie had verloren, heeft men vanuit de gemeenteraad opnieuw bij de minister
van Oorlog gepoogd om de militaire weg naar de Koeienzec, plus het deel dat naar
Valkeveen leidde, publiek toegankelijk te maken. Dat laatste werd Naarden al in
1927 vergund, maar het belangrijkste blcefjammer genoeg nog heel lang uit. Toen
wethouder Kuijer in ] 935 bovendien tcr arc kwam dat er in de kazerne van het
Ronduit een enorme hoeveelheid munitic was opgeslagen, heeft het gemeentebestuur zelfs van verdere vcrzoeken afgezien. Dat vond men te link, want buskruit
oefende volgens de notulen van de gemeenteraad op de Naardense jeugd 'een zeer
ongezonde aantrekkingskracht uit'.
Triest, want de Naardense noordgrens werd gevormd door een lange kustlijn, die
tot vele kilometers voorbij de Vesting, zowel in oostelijkc als in westelijke richting,
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gen van de haven die de Naarders er in de 15de eeuw hadden aangelegd.
Ze herinneren zich nog de warme dagen waarop ze met hun ouders op de fiets en
met uitpuilende tassen met emmertjes, schepjes, handdoeken, zwemkleding, lunchpakketten en flessen ranja richting Koeienzeevertrokken. Daar aangekomen werd
- angstvallig de stekelige blauwe zeedistel en kattendoorn mijdend - een knus plekje uitgezocht. In de beschutting van het boerenwormkruid of een vogelkers werden de zwempakken aangetrokken, waarna een verkenningstocht door het wierenrijke ondiepe water kon bE;ginnen. Vast doel was altijd een inspectie van het
riet eiland, waar je al wadend door heen kon plenzen op zoek naar rietsigaren. Die
lampenpoetsers werden vervolgens mee naar huis genomen en in een vaas gezet.
Naarmate de dag vorderde, steeg de temperatuur van de ranja, die niettemin tot
de laatste druppel werd opgedronken.
Niet alleen in de zomer maar ook in andere jaargetijden was het aan de Koeienzee
aangenaam verpozen. 's Winters vroor de luwe en ondiepe baai snel dicht, waardoor er eerder dan elders geschaatst kon worden. Honderden Naarders bevolkten
daar het ongevaarlijke ijs en schaatsten heen en weer tussen de 'Rots' en Oud Valkeveen.

's Avonds waren er de prachtigste zonsondergangen te bewonderen en menig Naarder maakte na etenstijd een wandeling of fietste even naar het strandje om er van
de avondstemming te genieten.
De Naarders hebben eigenlijk maar betrekkelijk kort van hun strandje gebruik
kunnen maken. Op 1 november 1968 vond de eerste aanbesteding plaats voor de
'Rijksweg om de noord'.lnhet intussen tot Gooimeer omgedoopte IJsselmeer verscheen een grote cutterzuiger dieeen in de zon blinkend lint van zand langs de zeekant van de Vesting opspoot en diepe, onbetrouwbaregaten achterliet in het voorheen zo ongevaarlijke water. Uiteindelijk verdwenen het Stenen Rotsje, het strand
en de restanten van Naardens oude zeehaven geheel onder de nieuwe rijkswegA I.
Op 15 augustus 1973 was de snelweg kJaar en had Nederland weliswaar een knellend verkeersprobleem opgelost, maar waren de Naarders beroofd van een intiem
strandje en, waarschijnlijkvoorgoed, verstoken van de kortste verbinding naar een
kilometerslange kust.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:
De Omroeper,jaargang 1990CE 10,50),1995,1996,1997,1998,1999(E 11,50),
2000,2001,2002C€12,50),2003,2004 (E 15,-) perjaargang.

Dekaartvan Fabius,facsimilevanNaardenen omgevingin fuU-color€ 7,De kaart van Du Moulin (1748), facsimiJevanNaardenen omgevingin full-color€ 8,25
De zanderijenkaart (1817), facsimilevanNaardenen omgevingin fuU-color€ 8,25
Beste/adres:
Wat er van het strand

langs de Koeienzee

geworden

Gansoordslmllt

16, 1411 RH Naarden,

lel. (035) 6946860

is.
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Uit de nadagen van de Eerste of Keverdijksche
Watermolen
Henk Schaften aar
In 1641 werddoorl1etgraven

van deMuiwesten
,rsver:kvaart

werd in

pen uit de Eerste Watermolen.
een boerenschuur

]n 1806 woonde

die vlak bij de molen

stond.

Jan Beitel op de plek.

Hij bezat

In 1811 was molenaar

ook

Bessel van

Twee] de eigenaar. Hij verkocht in 1816 de schuur, die als veestal werd gebruikt,
aan Lambert Portengen. Uit een volkstelling van 1829 blijkt dat er opnieuw een
Omroeper
verdijkscheMolen,

geschreven.
waarvan

wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden;
Gijsbert van Hemertstaat
te boek als molenaar;
hij woont op de Eerste Watermolen.
Een andere
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vaart, net voor het viaduct
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ook als eigenaar
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een kleine

jaarwedde

In het polderarchiefwordt
Keverdijksche
bij. De molen
verwonderlijk

van de Keverdijksche Molen komen uit hetStadsarchief.

Daar lezen we dat op 4 aprill?3

5°

7 Hendrik

Janszoon

Veenhuizen

een kindje

liet do-

in dat jaar
bron ver-

dat je van het beroep

van 'watermalenaar'
van de KeverdijkscheOverscheensche
Polder alleen geen huishouden
kon onderhouden.
Deze molenaars
waren dus tegelijkertijd
ook veehouders, die met hun gezin op de molen

Devroegstevcrmeldingen

hieruit

zelf. Eigenlijk

dat in maart

de talrijke

en voor hun arbeid

pas in 1875 voor het eerst iets vermeld

Watermolen

herstelwerk

1876 een commissie

met een naburige

reparaties

ten dienste

van

over de Eerste of

is het windmolentijdperk

was in dat jaar toe aan belangrijk

eventueel
in combinatie
maal moest onderzoeken.
Ondanks

woonden

ontvingen.

in het leven werd

polder,

aan de nog van vóór

dan al voor-

en het is dan ook niet

vervangit:1g
de Franse

door

geroepen

die,

een stoomge-

tijd daterende

mo-
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Molenaar en veehouder Willem de
Bruin. :~;'~:;-::;'l:'~'~~~;';~~

Kevec-

len, bleek uit onderzoek dat de kosten
van windenergie toch lager waren dan
bij een door stoom aangedreven scheprad. Drie maanden later viel daarom het
besluit de molen aanzienlijk te verbeteren. Repareren bleef echter in de rest
van de 19de eeuw een bijna jaarlijks terugkerend verschijnsel. Vaak kon de
molen daardoor haar werk niet doen.
In die gevallen kon het polderbestuur
een beroep doen op het gemaal van de
Zuid polder ten oosten van Muiden.
Daarwas men wel op stoom overgegaan. Tegen een vergoeding pompte deze buur
voor twee polders tegelijk.

In dietijd was de in Weesperkarspel geboren Jan de Bruijn (1819-1885) al meer dan
25 jaar de 'watermalenaar' van de Eerste ofKeverdijksche Molen. Toen hij overleed,
volgde zijn uit Blaricum afkomstige weduwe Barbara Vos (1824-1902) hem op tegen een wedde van 120 gulden per jaar. Zoon Willem (1860-1930), die op de molen geboren en getogen was, stond haar daarin bij. Al snel nam hij de functie van
zijn moeder over, zo ook de veehouderij. \Villem bleefop de molen wonen en trouwde in 1899 met I-lendrika van de Hoef (geb. 1869). Het huwelijk werd gezegend met
acht kinderen, waarvan de eerste vier nog in de oude molen werden geboren.
Toen in 1906 nieuwe berekeningen aantoonden dat het economischer was om de
polder door middel van een motor te laten bemalen, besloot het polderbestuur de
dure reparaties aan de molen tot de hoogstnoodzakelijke te beperken. Nog in het
voorjaar van hetzelfde jaar gafde provincie toestemming om 5500 gulden te lenen
voorde aanschafvan een petroleummotor. Het werd een gloeikopmotor, die door
middel van een riem en een stel wielen meteen ketting aan het oude scheprad werd
gekoppeld. De motor werd geplaatst in de woonkamer van de molen, waardoor
voor Willem de Bruin (door een ambtelijke verschrijving was in de familienaam
de ij inmiddels voor een i gewisseld) en zijn gezin andere huisvesting moest worden geregeld. Voor] 560 gulden werd naast de molen een kleine woning gebouwd
door de Naardense aannemer Snijder. Aan de molen zelf werd verder niets veranderd. Toen in 1909 bleek dat de motor in alle opzichten goed voldeed, werd het be-

De woning

van de machinist

in 1982, toen het pand

moest

worden

a/gebroken.
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De overbrenging van de kracht van de motor naar het oude rad bleek in 1911 toch
niet zo ideaal als men had gedacht, waardoor er stemmen opgingen om het scheprad te vervangen door een moderne schroefpomp. Maar na wat veranderingen aan
de tanden van het droogwiel werkte de ketting toch weer goed. Toen een jaar later
zich opnieuw problemen voordeden, werd het scheprad alsnog grondig verbeterd
en de overbrenging zo geregeld als in een molen elders În het land. Daar werkte een
identieke installatie namelijk wel goed.

sluit genomen om de bovenbouw van de molen te laten slopen. In september van
dat jaar werd de kop van de molen verwijderd. Wat restte werd afgedekt met een
kap van door hout onderschoten zink.
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Regelmatig terugkerende herstellingen aan de motor en de transmissie waren er
echter de oorzaak van dat het polderbestuur steeds hardop bleef denken aan een
overschakeling op elektriciteit. Die werd een feit toen in 1931 bij StorkHengelo een
17,5pk elektrische draaistroommotor kon worden aangeschaft. De onderbouw van
de molen en de oude mechanische installatie werden afgebroken. Ervoor in de plaats
kwam een stenen pompgebouw met transformatorruimte onder een plat dak. Ook
het scheprad werd vervangen door een moderne verticale schroefpomp, waardoor
de waterloop in belangrijke mate moest worden aangepast. Een omvangrijke operatiewaarvoor een lening van 12.000 gulden werd afgesloten. Op 19augustus 1931
werd het nieuwe gemaal feestelijk in gebruik genomen. Ter herinnering werd een
hardglazen plaat met de namen van de bestuursleden en de machiniste onthuld.
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In die tijd bediende Jacoba de Bruin (geb.
1911),de jongste dochter van eerder genoemde Willem de Bruin, het gemaal.
Zij was haar vader, die in 1930 was overleden, opgevolgd. Met haar werkte inmiddels de derde generatie De Bruin op
wat toen nog restte van de molen. Samen met haar moeder en zuster \Vilhelmina (geb. 1908) zette Jacoba ook het
boerenbedrijf voort. Van beide inkomstenbronnen moest het gezin zien rond
tekomen.ln 1931 werd Jacobaoftlciecl

verwijderd.

Sindsdien

de omwonenden

56

werd de romp door

de Peperbus genoemd.

benoemd tot bedienster van het elektrisch gemaal tegen een wedde van 75 gulden
perjaar. Het polderbestuur schalJe haar werk op tweehonderq uur per jaar. Het loon
en de schatting van de urenslOnden Jacoba helemaal niet aan, want haar vader deed
de bemaling voor 170 gulden per jaar. Ze erkende dat zijn werk weliswaar wat om57

>ta,"d" wa.";ngvan d,,"w,hh,;;t VI'" h,,, g,,,,a.Û.Daarachter zien we het viaduct
ave, deM"·;de.,tm'va,,,t. Tussen de woning en het viaducl stond lol 1931
de Keverdijksche Watermolen.

vangrijker was dan het hare, maar door het gebruik van een schroefpomp was er
weer ander werk ontstaan. Zo kon, in tegenstelling tot bij het scheprad, de schroefpomp geen kroosvuil verwerken. Dit moest zij, vaak meermalen per dag, handmatig met de plukhaak zorgvuldig bij het krooshek verwijderen. Hetzelfde probleem
ontstond bij ijsgang. Toen het polderbestuur weigerde haar tegemoet te komen,
vocht ze door tot aan de Kroon. Zes jaar later, in 1937, werd ze in het gelijk gesteld.
Haarwedde werd tot 125 gulden per jaar verhoogd. Het jaar daarop huwde ze met
de Bussumse veehouder Gerrit Barend Fokker (geb. 1909). Met hem heeft Jacoba
het gemaal tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw onderhouden.
Vlak bij de plek van devoormalîge Keverdijksche Watermolen staat anno 2005 nog
steeds een klein elektrisch poldergemaal. Het is een ruim veertig jaar geleden geplaatste installatie die het gebouwtje met de elektromotor van 1931 verving. De
bemaling gebeurt tegenwoordig volautomatisch, maar de machine moet wel periodiekworden onderhouden. Het slootvuil moet net als vroegcr nog altijd hand58

matig en dus met dc plukhaak wordcn vcrwijderd. Daar zorgcn Jaap Brouwcr en
zijn vrouw Bets voor, die vrijwel naast het gcmaal woncn. Bets is dc dochtcr van
machiniste ]acoba de Bruin. Evenals haar grootvader en moeder is ze geboren en
gctogen bij de molcn. Na het overlijden van haar ouders kwam zij als enig kind in
hct bczitvan het boerenbedrijf. Zo ging hct traditîegetrouwook met de opvolging
van de machinist van het gemaal. Afgezien van ecn korte onderbreking in de jaren
zeventig, is de bemaling van de Keverdijkschc Overscheensche Polder al zo'n anderhalve eeuw in handen van Jan de Bruijn en zijn nakomelingen gcbleven.
Van de oude gebouwen is praktisch niets meer over. Het uit halfsteensmuren opget rokken huis van de machinist werd in 1982 gesloopt en vervangen door een moderne woning. Rond die tijd werd ook met de veehouderij gestopt. De stal heeft
daardoor een ander aanzien gekregen.
De Molenkamp - zo heet het perceel naast het woonhuis -ligt aanmerkelijk hoger
dan het omringende land. Te midden van stokoude perenbomen zie je er nog het
puin van een fundering. Het is wat rest van de Keverdijksche Watermolen die daar
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Verder onderzoek naar oude veldnamen in de
Keverdijksche Overscheensche

Polder

Ja" Boer Rook/wijzen
Als vervolg op mijn artikel 'Zeven veldnamen terug op de kaart van de Keverdijksche Overscheensche Polder' dat verscheen in De Omroeper (jrg. 13 p. 148), heb
ik geprobeerd de tot dusver bij mij bekende overige oude veldnamen aan een perceel te koppelen. Waarschijnlijk heeft, vóórdeinvoering van het Kadaster. ieder afzonder lijk weiland in het beschreven gebied ooit een naam gehad. Echter. slechts
een klein deel van die toponiemen is in vroeger eeuwen op papier vastgelegd en bewaard gebleven. Dat gebeurde bijvoorbeeld wanneer een transportakte werd opgemaakt bij de overdracht van onroerend goed. Tot 1811 werd deonroerendgoedregistratie bijgehouden door de schepenen van een stad. onder meer in verband
met het heffen van belasting. Veel akten betreffende ons gebied zijn bewaard gebleven en kunnen worden geraadpleegd in het Oud Rechterlijk Archiefvan de stad
Naarden.
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de

de richting
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de vernieuwde
hooiberge/J
ell!Jer lIielllve woollh"is.
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il/llliddels
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IlOlIdeul janr Ol/de

'scllerillg,

die we ook al zagetr op de

eerder getoonde
De fmitbometl
/reIf' valide

op de knde de

Ol/de prelIIbriefkaart.
st{lllllllellllir

de hveede

bij de verzonken

Vatl de Keverdijksche

Water-

molen, de plek wa(j( !Jaar grootvader
186U Icr wereld kwam en eellievells-

i"

taakverriclrtte.

bijna drie eeuwen heeft gestaan en in 1931 - onopgemerkt door plaatjesmakers ZO goed als spoorloos uit het landschap is verdwenen.
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De werkwijze voor het koppelen van veldnamen aan kadastrale percelen waarvan
we de ligging nauwkeurig kennen, verliep als volgt: I. het zoeken naar percelen met
een veldnaam. 2. het volgen van dat perceel in de registers met transportakten tot
1811,3. het koppelen van deze gegevens aan die uit notariële aklen vanaf 1811 om
daarmee de aansluiting te kunnen maken tussen de veldnaam en het perceelsnllmmer op de kaart van het officieel in 1832 ingevoerde Kadaster.
Omdat vóór de komst van het Kadaster notarissen ter situering van een perceel
zich mochten beperken tolde namen van de belendende eigenaren, vond men dal
een veldnaam eigenlijk wel achterwege kon blijven. Voor de onderzoeker ontSlaat
dan een tijdrovende bezigheid. Maar soms zit het ook mee en werd de veldnaam
tot ver na de invoering van het Kadaster wel in de akte vermeld.

19deeefltv.

BeIS Brouwer-l1Jkker
fimdering

Watermolen

/laar rec1lls de

In dit artikel wil ik me beperken tot de veldnamen van het Naardense deel van de
Keverdijksche Overscheensche Polder. Deze polder kreeg zijn naam in 1641 toen
door het graven van de tre!..-vaarteen nieuwe waterstaatkundige situatie ontstond.
Op de luchtfoto zien we de Keverdijk (II) door de lengterichting van de polder 10pen.Dil huidige landweggetje met de naam Overscheenseweg was vroeger een hoge
zeedijk die tot in de 14de eeuw de scheiding vormde tussen buitendijks en binnendijks gebied. De buitendijkse landen - die lussen de Keverdijk en het Naardermeer - werden de Meerlanden (A) genoemd. Dc dubbele knik in de Keverdijk heette de Schinkel. Deze naam, in afgeleide vormen ook als SchinkeItje ofSchenkeItje
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eeuw, zoals het Watergat, een zandput die later het Lepelaarsgat werd genoemd,
heb ik voor dit artikel weggelaten. Evenzo enkele veldnamen die vrij algemeen waren en in de loop der tijd voor meerdere plekken werden gebruikt, zoals de Polderkamp, de Molenkamp en het Bosje. Andere, zoals de \Vildbaan (lag tegen de
grens met Muiden) en de Zevenkampjes (in de nabijheid van de Bijl) heb ik achtenvege gelaten omdat ze alleen maar uit overlevering bekend zijn en daardoor
slechts schetsmatig te plaatsen zouden zijn.

Evert Borrcman,

6. liet Plaatsje

van baljuw

Muller.

bekend, ging weer over op percelen weiland aldaar. Binnendijks lag Overscheen
(8), een gebied waar eerder in dit tijdschrift een artikel aan werd gewijd (De Omroeper jrg. 13 p. 28). De rest van de polder werd ingenomen door een naamloos
gebied (C). Een deel daarvan werd later de Schapenmeent genoemd.

Op de luchtfoto zijn ookde locaties van (voormalige) huizen ofboerderijen en de
watermolen langs de trekvaart weergegeven.
De hofstede De Stolp (1), ook wel De Groote Stolp genoemd, dateert uit de ISde
eeuw. De boerderij is gebouwd in opdracht van de Naarder regent Cornelis Nagtglas die daar in 1740 een weiland met de naam Rijck Jacobsland kocht. In 1744
werd voor het eerst belasting betaald voor deze hoeve.
Iets dichter bij de vesting stond een boerenhofstee die in 1795 de naam het Pannenhuys (2) droeg. In 1814, toen het door de Fransen geplunderd en in brand gestoken werd, heette het het 'Rood Pannenhuis'. Het is waarschijnlijk hetzelfde huis
dat in 1699 de Demmersaat werd genoemd.
Vlakbij het Pannen huis stond de Eerste of Keverdijksche Molen (3) waarover in
het voorgaande verhaal het een en ander is verteld.
Verderop langs de Keverdijk moet de hoeve Onbedogt (4) hebben gestaan. Deze
boerenwoning werd op 4 april 1781 in een akte vermeld. Mogelijk is het huis in de
Franse tijd afgebroken, want in 1833 kwam het bij de nieuwe eigenaren van het
perceel niet meer in de boedelinventaris voor.
Bij de derde knik in de Keverdijk, dat is nu ter hoogte van de Kolonel Falbastraat,
wordt op de oudste kadasterkaart (1824) een huisje (5) ingetekend dat aan ene
Evert Borreman toebehoorde.
Tot slot zien weopde foto het 'Plaatsje van baljuw Muller' (6). Deze naam werd in
1806vermeld toen een zekere Muller daar eigenaar van een huis was. Het huis moet
echter van eerdere datum zijn.
Enkele oudere huisnamen konden niet aan een plek worden gekoppeld. Voorbeelden zijn het Keverhuis, welke naam al in 154] voorkomt, en de Keverhofstede, waarvan voor het eerst en ook het laatst in 1628 gewag werd gemaakt. Waarschijnlijk wordt met beide namen dezelfde locatie bedoeld.
Wat nu overblijft, zijn de op het moderne kaartje weergegeven veldnamen. Hier
heb ik ze samengevat, met de vroegste vermeldingen en eventuele bijzonderheden.

Op het hier afgebeelde moderne kaartje kon ik ruim twintig oude veldnamen op
de juiste plek intekenen. 'Oude' met enige nadruk, want toponiemen uit de 20ste
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Annemanskamp
Breede
Bijl

1753
1779
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genoemd

en in 1740 Alllle-

manscamp.
Anx
werd dit Anne.

is de voornaam

van een man,

Ook

of de Kevermaat

genoemd.

Bussenland

later

Een Bies

ofBuus
is een plant die op vochtige bodem gedijt.
In 1627 de Groote Bijl genoemd.
Zie ook Bijl.
Waarschijnlijk

was de naam

groter

perceel

dan op de kaart

latere

opdeling

de Breede

ontstonden

Bijl en de Smalle

de gereedschap
kennen was.

niet meer

Bijl van loepassingop

een

is aangegeven.

Bij een

hier respectievelijk

de Bijl,

Bijl, waarbij

het genoem-

in de perceelsvorm

te her-

1810

Docterskampje
Gasthuisland
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Over het onderhoud van kaden en dijken bij
Naarden in de Middeleeuwen
In het jaar 1170 luidde de Allerheiligenvloed het begin in van de vorming
van de Zuiderzee. Grote veengebieclen
werden op het Almere weggE;spoeld,
waardoor

het zoute water tolio

se kustgebieden

kon

de Gooi-

doordringen.
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die
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de procesvoerende
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voor een onderzoek

in de richting

van Naarden

ingelanden

uit

en zijn secretaris

met

terp1ckke.
om daar

Eerst reed
met belang-

hebbenden te spreken over de zware dijklasten en de vele walen die daar ontstaan
waren. Voorts ging het van de stad Naarden over de Keverdijk naar de dam in de
Drechten bij het gehucht Uitef1neer. Onderweg werden gesprekken gevoerd over
het onderhoud van de kaden, dijken en wegen aan en nabij het Naardermeer. Van
Uitermeer vervolgde men zijn weg langs de Vecht tot Muiden weer werd bereikt.
Wal uit de gesprekken met en de getuigenissen van de Naarders en Muidenaren
duidelijk naarvoren kwam, wa~ dat alleen de eigenaren van landerijen die aan een
dijk lagen, verantv.'oordelijk waren voor het onderhoud van de zeewering. Met de
breedte waarmee zijn weiland tegen de dijk aan lag, draaide de eigenaar op voorde
kosten van onderhoud en herstel. Nooit had in deze omgeving een herverdeling,
of zoals dat toen heette 'herstoeling', van de lasten plaatsgevonden naar grootte van
het perceel of over landerijen die niet tegen de dijk aan lagen maar er wel profijt
van hadden. Er werd helemaal geen rekening gehouden mei het feit dat de dijklasten van tijd lot tijd en van perceel tot perceel sterk konden veranderen. Men kon
dus geen enkel beroep doen op de andere ingelanden om in de dijklasten bij tedra-
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Een paaldijk

op een gravure

uit 1703.

gen. Wel konden dijkplichtigen die minder hoge kosten hadden, degenen die het
zwaar te verduren hadden, dwingen om hun dijken volgens de keur te onderhouden of anders de 'spaede opte dijck te steecken' ten teken dat zij de strijd opgaven.
In zo'n geval werden bijvoorbeeld in Muiden alle roerende en onroerende goederen van de 'spasteker' die aan dat dijkvak lagen, aangesproken. In Naarden ging
men nog verder. Daar konden ook de goederen die niet aan de dijk lagen en zich
zelfs buiten de ban bevonden, worden aangesproken.
Als de goederen van een spasteker niet toereikend waren om voldoende geld op te
leveren voor het verdereonderhoud van de verlaten dijk, dan wendde men zich tot
de vorige eigenaar van het land, waartoe de verlaten dijk behoorde. Wanneer ook
die niet in staat bleek zijn verplichtingen na te komen, dan zocht men nog verder
terug, net zo lang tot men iemand had gevonden die het onderhoud van de betreffende dijk op zich kon nemen. Daar kan nog aan toegevoegd worden, dat niet
alleen de vorige eigenaren, maar zelfs hun erfgenamen voor de verlaten dijk aansprakelijk konden worden gesteld. Wanneer men echt niemand kon vinden, dan
moest de 'landheer' de dijk en hel dijkplichtige land aanvaarden.
Volgens de schout van Muiden, die tevens dijkgraaf was, greep het 'gemeene landt'
pas in als er te diepe walen ontstonden en het maken van een inlaagdijk (het naar
binnen verleggen van een dijk die niet meer te handhaven is) ofeen ingeslagen dijk
(een dijk leggen in eenontstaan gat) noodzakelijk was. Deze werd dan tot een 'tonshoogte' boven de normale waterstand opgetrokken. Daarna moesten de eigenaren
van de aangrenzende percelen de dijk voor eigen rekening afwerken en onderhouden, zelfs als het dijkvak door deze ingreep groter was geworden. Dat gebeurde bijvoorbeeld tussen Muiden en Muiderberg bij het leggen van een inlaagdijk na
een storm op Allerzielen in 1532.
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De zeedijk tussen Muiden en Naarden ondervond altijd al veel overlast van de Zuiderzee. Dat bleek overduidelijk tijdens de inspectietochtvan 1567: men telde maar
liefst 18 walen! De kosten voor het maken en het onderhoud van een inlaagdijk na
een doorbraak waren op verschillende plaatsen zo hoog, dat er eigenaren waren
die maar al te graag afstand van hun land wilden doen. Het kwam zelfs voor dat
men bij een transactie geld toegaf. Dat gebeurde vooral wanneer men de plicht had
een paaldijk (een met palen versterkte dijk) ofeen kale dijk (zonder voorland, dus
direct aan het water gelegen) te onderhouden of als er in het land al walen lagen.
Uit de koopprijzen kon men dus aflezen of een stuk land al dan niet op een gevaarlijke plek aan zee was gelegen. Bij de verkoop van landen die met dijken waren
'besmet', was het voor de verkoper van groot belang dat hij iemand trof die vermogend genoeg was om ook in de toekomst zijn verplichtingen ten aanzien van
het dijkonderhoud na te komen.
Uit de getuigenissen van 1567 kan een indruk worden verkregen wie de dijken en
kaden nabij de noordzijde van het Naardermeer moesten onderhouden.
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Reconstructie van middeleeuwse dijken en kaden tussen Naarde/J en MIJiderberg op een topografische kaart die in 1900 gedrukt is en de toestand weergeeft
van 1888. De zeedijk werd onderhouden door de landen die er met l1un breedte
aan grensden Daar waar deze landen met de Keverdijk verbonden waren, waren ze ook verantwoordelijk voor dat deel Vall die dijk. De 'Meen te van Goylandt' onderhield de zeedijk en de Keverdijk voorzover gelegen binnen haar
territoit: De 'Meente' was bovendien verplicht de Schinkel te onderhouden. De
landen tussen de Scheenweteringen de Keverdijk - dat gebied heette Overscheen - onderhielden het aangrenzende deel van de Keverdijk. De landen tussen de Keverdijk, de Berger Gooch en de Hillerslaan waren verantwoordelijk
voor de daar gelegen Keverdijk, het zw-no lopende deel van de Hillerslaan en
de oostelijke helft van de Gooch. De landen lussen de Keverdijk en hel Naardermeer - de Meer/anden - waren vrij van dijkplicht.
De Keverdijk was in die tijd nog slechts een landweggetje dat net boven de omgeving uitstak. Vóór de aanleg van de dam bij Uitermeer was deze dijk, zo verklaarde men, 'een zeeburch' geweest. Dat bleek nog uit de aanwezigheid van vier walen
binnen de dijk. Na de aanleg van de dam bij Uitermeer had de Keverdijk haar zeewerende functie verloren en had men materiaal uit de dijkgebruikt om de zeedijk
te verhogen. Waar de Keverdijk tot halverwege de vorige eeuw nog een dubbele
knik vertoonde aan de noordoostzijde van het meer, sprak men van de Schinkel
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(in het manuscript van 1567: scenke1e, schijnckel, schinkele en schijnckele). Ten
oosten daarvan moesten de eigenaren van de percelen die zich tussen de Keverdijk
en de zeedijk uitstrekten beide dijken onderhouden in overeenstemming met de
perceelsbreedte.
De noordoostelijke knik van de Schinkel werd door middel van een kade met wetering (in het manuscript: scheewateringe, scheenig, scheytsel, sceeweteringe, sceenwateringe, scheywateringe en scheing) verbonden met de Hillerslaan bij Muiderberg. Deze wetering vormde de,scheiding tussen percelen met verschillende dijkplicht. Ten noorden ervan lagen percelen waarvan de eigenaren de zeedijk moesten
onderhouden, ten zuiden ervan percelen die voor de Keverdijk verantwoordelijk
waren, telkens weer in overeenstemming met de breedte der percelen.
De Schinkel, dus het zuidwest-noordoost verlopende deel van de Keverdijk dat
evenwijdig aan de percelen liep en derhalve geen percelen had die er met de breedte aan vast zaten, werd volgens Jan Willemszoon, schout van Muiden, onderhouden door de 'Meente van Goylandt'. Aernt Jacobszoon en Harman Janszoon uit
Muiden beweerden echter dat de Schinkel als een 'uytdijck' moest worden onderhouden door alle landen die aan de Keverdijk lagen in verhouding tot hun perceelsbreedte. 'Meente van Gaylandt' of 'alle landen die aan de Keverdijk lagen', eigenlijk doet het er niet veel toe, in beide gevallen ging het om gemeenschappelijk
onderhoud, wat dat betreft sprak men elkaar dus niet tegen.
De HijIerslaan, het zuidwest-noordoost lopende gedeelte bij Muiderberg, werd onderhouden door percelen die enerzijds door de laan en anderzijds door de Berger
Gooch werden begrensd, ook hier in overeenstemming met de breedte der percelen. Ook de oostelijke helft van de Gooch kwam ten laste van deze percelen.
De percelen gelegen vlak langs de oevers van het Naardermeer die van de overigen
gescheiden waren door de Keverdijk, de zogeheten Meerlanden, waren van alle
dijkplichten gevrijwaard. Hoewel ene Lambrecht Jacobszoon Keyser uit Muiden
wist te verklaren dat ze wel degelijk onderworpen waren aan de 'zoedeslach' (beschikbaar stellen van zoden) voor het onderhoud van de Uitenneerse dam.

Mededeelillgell

van het Histo-

Heel lang zijn de hierboven geschetste verschillen in dijklasten binnen en tussen
onze polders onderling blijven bestaan. Pas in 1824 werd men in de Binnendijksche Polder van de zware last ontheven om de zeedijk te onderhouden. Tegen afstand van het eigendom van de dijk en een jaarlijkse betaling van 157 gulden door
de ingelanden, nam de Provincie de onderhoudsplichl over. De opbrengst van het
grasgewas van deze 3170 meter lange zeedijk kwam sindsdien ook aan de Provincie loc. Ondanks dat laatste moet het een enorme opluchting geweest zijn voor de
boeren, want het behoeft inmiddels geen betoog meer dat de grote ongelijkheden
in dijklasten eeuwenlang tot veel malaise en controverses hebben geleid. (Red.)

Die Uitermeerse dam is trouwens van grote invloed geweest voor de dijklasten rond
het Naardermeer. Vóór 1389 stond het meer nogin open verbinding met de Vecht,
waardoor het, zoals het in het manuscript van Purtijck staat, 'gemeen lach mette
zuyderzee ende ebde en vloyde'. Bij zeewind kon het water van de Zuiderzee het
Vechtwater opstuwen waardoor rond het Naardermeer overstromingen en dijkbreuken plaatsvonden. De aanwezigheid van walen in de Broekdijk en de Keverdijk toonde dat in 1567 nog aan. Door de afdamming van het meer van de Vecht
waren de Keverdijk en de Broekdijk overbodig geworden en kon men ze, zoals al
vermeld, tot weggetjes verlagen. De dijklasten daar beperkten zich sindsdien tot
het begaanbaar houden van landwegen.
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Naarder Kraaien pikten kanonnen
Frans de Gooijer

rivaliteit

lIit het verleden

tussen de buurgcmccntcn

op te rakelen.

De

Saaie gordijnen
Omstreeks 1800verschafte devestingcommandant een aantal Naarders werk in het
legermagazijn. Deze losse krachten bleken niet allen betrouwbaar te zijn. Met de
keus van de 54-jarîge Corne\is van Voorthuijzen had de officier de kat op het spek
gebonden. Corne1iswcrktcecn tijdlang in het Arsenaal voor 16stuivers per dag. Hij
had de gelegenheid zijn ogen goed de kost te geven en te zien welke kostbare goederen waren opgeslagen. Gedurende dieperiode kon hij vrij in- en uitJopen en bleef
hij in het bezit van de sleutels. De gelegenheid maakte dediefen Cornelis greep zijn
kans. In het magazijn waren grote stukken saai aanwezig. Iedere kanonlading buskruit werd in deze goedkope wollen stofverpakttoteen zogenaamde kardoes. Cornelis nam grote stukken van deze textiel mee en verkocht ze voor 5 stuivers per el
aan een plaatselijke heler. In Naarden vond de stof gretig aftrek. De huisvrouwen
maakten er nuttig gebruik van door er gordijnen van te naaien.
Ook de garnizoenssoldaten handelden illegaal in legergoederen. Soldaat Vilites
verkocht uniformstukken. Aan de vrouw van boer Jacob de Gooijer uit de Huizerpoortstraat sleet hij een paar schoenen en aan Stijntje van Dijk een wambuis.
Bij de eerstvolgende inspectie liep Vjlites tegen de lamp. Gelukkig kwamen de Naardense vrouwen er genadig vanaf; ze zouden uit onnozelheid hebben gehandeld.
Zonder vuursteen geen schot
Het was in het jaar 2000 niet de eerste keer dat Vestingbewoners een kanon probeerden te verdonkeremanen. In het Stadsarchiefbevindt zich een aantal ruim
hwehonderd jaar oude akten waarin de ontvreemding van maar liefst twee kanon74
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nen tegelijk en van een mortier zijn beschreven. En in dit geval betrof het geen ludieke actie, maar diefstal in de ware zin des woords. De brutale Kraaien die dit op
hun geweten hadden, vergrepen zich bovendien aan een boeveelheid buskruit en
aan vuurstenen. Buskruit was sowieso onmisbaar voor de stadsverdediging en zonder vuurstenen was het voor de manschappen van het garnizoen zelfs onmogelijk
om schoten te lossen uit hun snaphaan, het type geweer dat in de napoleontische
tijd veel werd gebruikt.
De diefstallen vonden plaats in het jaar 1800 tijdens de Bataafse Republiek (17951806). Dit bewind zag deze brutale diefstallen als sabotage, die snel de kop moest
worden ingedrukt. De daders deden afbreuk aan het Bataafse en Franse leger in een
kritische periode. Het gebeurde nog geen jaar na de mislukte landing bij Bergen in
Noord-Holland van Engelse en Russische troepen. De bedoeling was een Oranjeoproer te ontketenen. Als de Oranjes toen aan het bewind waren gekomen, dan
stonden de kanondieven nu misschien te boek als verzetshelden.
Ordinaire snabbelaars
Het groepje deugnieten moeten we ons zeker niet voorstellen als zware crimine75

len, hoewel de militaire leiding van het toenmalige garnizoen daar natuurlijk anders over dacht.
De snoodaards, die allen een eerzaam beroep uitoefenden, schoolden alleen maar
afen toe samen om door middel van diefstal van militaire eigendommen een beetje bij t'esnabbelen. Enkelen pleegden de diefstal, anderen zorgden voor het transport, terwijl de heler de verkoop deed. De opbrengst werd onderling verdeeld.
Cornelis van Voorthuij7.en had de smaak te pakken gekregen en zocht een kompaan. Deze 'medewerker' was Willem van den Burg, nota bene de zoon van de respectabele smid in de vestingstad.
In november van het jaar 1800 drong Willem op een late avond 's Lands Magazijn
(het Arsenaa]) binnen, waar hij een vat vol vuurstenen pikte, dat hij aanreikte aan
de buiten op de uitkijk staande Cornelis van Voorthuijzen. Ze verborgen het vat in
eerste instantie achter de noordschutting van de tuin van het huis van de baljuw
en daarna op een veiliger plek achter een verlaten loods bij het Weeshuis. Nadat ze
de inhoud van het vat in twee zakken en in een klein tonnetje hadden verdeeld,
bracht Willem de zakken met zijn inmiddels ter assistentie opgeroepen broer Govert
naar de tuin van Cornelis van Voorthuijzen en plaatste het tonnetje in een verscholen hoekje van de donkere steeg achter het Vliegend Hert. Kort daarna werden de zakken en het tonnetje weer opgehaald en op een geheime plek begraven.
Op weg naar de heler
Begin februari 1801 spraken de daders af de vuurstenen te gaan verkopen aan louche
handelaars die rond het IJ in Amsterdam zetelden. Voor het vervoer daarheen werd

een vrachtrijder aangezocht, de aan de Naardermeer wonende S8-jarige Cornclis
Corssen. Vanwege het beroepsmatig legen van beerputten, stond hij in Naarden
bekend als Kees de Putten boer.
In de vroege ochtend van de Sde februari kwam deze met zijn paard en wagen voor
hel huis van Cornelis van Voorthuijzen om de lading op te halen. De nu in vijfkJeîne zakken verpakte gestolen waar werd tussen andere goederen op de wagen geladen en om zes uur verliet de Puitenboer met zijn heimelijke handel de Vesting door
de Amsterdamse Poort op weg naar Amsterdam.
Om geen argwaan te wekken, was Van Voorthuijzen al iets eerder te voet door de
poort gegaan. De Puttenboer haalde hem een kilometer buiten de Vesting in.
Van Voorthuijzen was echter in paniek geraakt, omdat hij gehoord had dat er vanaf
de Amsterdamse Poort op hen was geschoten. De Puttenboer had blijkbaar stront in
zijn oren en beweerde niets te hebben gehoord. Ook hij had geen argwaan bij de wacht
willen wekken en had zijn paard stapvoets door de poort laten gaan. Maar toen hij
eenmaal de ravelijnsbrugwas gepasseerd, had hij de zweep over hel dier gelegd om de
draf erin te brengen. Dit vonden de poort\vachters verdacht en op bevel van de luitenant van de wacht was er inderdaad geschoten. Op van de zenuwen hield Van Voorthuijzen de wagen aan en de foute lading werd vlîegensvlug in een sloot gekieperd.
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spreid. Daarin zijn niet alleen de signalementen van de broertjes Voogt, maar van
nog meer brutaJe Kraaien opgenomen. Blijkbaar ging het om een heel broeinest.
Het 'CommiUé van Justitie der Stad Naarden' verzocht de medeburgers in de gewesten goed uit te kijken naar zeven verdachte personen en deze zo mogelijk te laten arresteren.
Geseling en brandmerken als straf
Het opsporingsbericht leidde al!een tot aanhouding van Kromme Ides.ln juni 1802
was hij in Naarden teruggekeerd. In een lange brief verdedigde hij zich tegen de
aanklacht. De overige zes,gevluchte verdachten bleven onvindbaar, zij ontliepen
hun gerechte straf.

Kees de Putten boer werd voor de tijd van zes jaar verbannen uit Gooiland. Alleen
Corne1is van Voorthuijzen werd zwaar gestraft. Speciaal voor hem werd voor het
Stadhuis een schavot opgericht. Daar werd hij door de scherprechter publiekelijk
gegeseld en vervolgens met het stadswapen gebrandmerkt. Verder werd hij ten eeuwigen dagcverbannen uit het gewest Holland. Onder het luiden van het stadhuisklokje werd hij tot buiten de stadspoort geleid.
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