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Sightseeing met de varende rechter

Een tochtje over de wateren van Naarden op
13 en 14 augustus 1606

Henk Schaftenanr

de worden toegezonden. Opzeggingen dienCll schriftelijk doorgegeven te
I december.

Rond 1600 werd erin Naarden volop gewerkt aan hel verbeteren van de fortificatie

werken (I) en de zeehaven. Ingewikkelde waterstaatkundige problemen moesten

daarbij worden opgelost. Zo waren in 1606 enkele Naarders druk doende om bij de

uitmonding van de Karnemelksloot (2) in het Naardermeer een tweetal hoofden te

maken, om daar een kanaal op voldoende diepte en breedte te kunnen houden.

Het Naardermeer was in die tijd het eigendom van de kapittels van de Dom en
Oudmunster te Utrecht (3). Van vispachters hoorden de kapittelheren dat Naar
derslangs de oevers van hel meerwerk uitvoerden. De Utrechtse heren waren daar

over niet ingelicht en vermoedden dat de stad Naarden bezig was land te winnen

ten koste van hun eigendom. Deze gedachte was niet zo vreemd, want eerder had-
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den de Naarders daar al eens op grote schaal landjepik gespeeld (4).
Wat de kapittels ook niet wisten was dat aan de stad Naarden op 14 maart 1606

door de Stalen van Holland octrooi (5) was verleend om een deel van het Naar

dermeer - naar later bleek een betwist stuk aan de oostzijde - droog te leggen. Uit

de opbrengst van de landverkoop zouden verbeteringen aan de fortificaties van de

stad moeten worden bekostigd.

Toen een en ander goed tot de kapittelheren in de Domstad was doorgedrongen, klom

men ze in de hoogste boom. D~ kwestie diende uileindelijk voor de Hoge Raad in

's-Gravenhage. Dat rechtscollege committeerde de jurist Leonardt de Voo(ht om de

zaak te onderzoeken en tot een goed einde te brengen. Beide partijen moesten om te

beginnen hun argumenten op papier zetten. Het verhaal van de Naarders bleek voor

mr. De Voocht vanuit zijn Haagse standplaats niet helemaal te doorgronden. Lokale

waterstaatkundige problemen en vermeende rechten liepen in hun betoog door el

kaar. Daarom besloot de rechter zich naar Naarden te begeven om persoonlîjkin het

landschap poolshoogte te nemen. Hij liet zich rondvaren met de magistraten van de

stad en noteerde nauwkeurig alles wat hij hoorde en zag. Onlangs vond ik in het Utrechts

Archief (6) zijn verslag van die tocht. Het werpt licht op een periode waarover in Naar

den weinig documenten voorhanden zijn. Lalen we gaan varen met de rechter en le

zen (7) wat hij vier eeuwen geleden van Naardens infrastructuur te zien kreeg.

De hoofden van de zeehnven van Naarden omstreeks 1650 gezien door een onbeken

de kunstennar. De/ni! van een schilderij uit een particuliere collectie.
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Op 13 augustus 1606 ben ik in Naarden aangekomen, waarna de heren magistra

ten mij in de namiddag met de schuit naar de monding van de haven in de Zui

derzee hebben gevaren. Daar toonden ze mij hoe sterk de haven was vervuild. Een

'swarte materie' (8) die wel eenderde van het wateroppervlak bedekte, strekte zich

langs de gehele oostelijke havendam uit. De heren legden me uit dat deze drab
vooral met noordwesten- en noordoostenwinden de haven binnendreefen dat het

bijna onmogelijk was om hem er weer uit te krijgen. Alleen met een krachtige

tegenstroom was het mogelijk om de smerigheid weer in zee terug te drijven.

Teruggevaren naar de stadsgracht, die rechtstreeks in verbinding staat met de zee

haven, lieten de heren mij daar ondiepten zien die veroorzaakt waren door dezelf

de zwarte materie. Langs de randen van de gracht lag weliswaar minder dan in de

zeehaven, maar dat kwam omdat het vuil daar een jaar geleden op 's lands kosten

was verwijderd.

in de s/adswnl (nog niet overwelfd), 6. havenkolk, 7. stelICl1 sluis, 8. binnenhaven.
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Door de stadsgracht voeren wij vervolgens in westelijke richting naar een stenen

dam (9). Daarmee werd opdringend zeewater naar de westelijker gelegen grach

ten geweerd. De heren lieten mij ter plaatse ook het restant van een watergang zien

die naar het noorden liep in de richting van de Zuiderzee. Het bleek de loop van

een eerder gegraven havenkanaal te zijn. Twee eeuwen geleden kregen de Naarders

daarvoor toestemming krachtens een privilege van hertog Albrecht van Beieren,

de toenmalige graaf van Holland. De watergang toonde een dichte rietvegetatie.

Sinds de ramp van Naarden in 1572 was die nooit verwijderd, waardoor het kanaal

onbruikbaar was geworden (10).

\,\-re zijn daarna teruggevaren en via een stenen doorgang in de stadswal in een ha

venkolk uitgekomen waarin een stenen sluis lag. Ik zag daar verscheidene arbei

ders werken aan het uitdiepen van de havenkolk alsmede aan het opmetselen van

kademuren (11). De kolk diende om schepen die van zee kwamen een beschutte

plaats te bieden. Dat kon ik ook zien aan de schepen die er lagen.

Wij voeren daarop door de sluis die van twee paar slagdeuren en een schotdeur was
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voorzien. De heren vertelden me dat de

sluis daar aangelegd was tervervangîng
van een oude vervallen houten sluis. Deze

was KJ 'caduijck' dat de Naarders bij hoge

vloed dikwijls de grote vrees hadden dat

zij het zou begeven waardoor het land

onder water zou lopen. De nieuwe sluis

was bedoeld om in de zeehaven enige

'schuijringe' teweeg te brengen om die

schoon te houden. In tijd van oorlogs

dreiging konden met de nieuwe voor

ziening bovendien landerijen bij Naar

den onder water worden gezet. Ook kon

vafl schepen mogelijk te maken
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De binnenhaven met stenen sluis omstreeks 1910. [n de tijd van de varende reel/ter

was deze haven nog niet op de huidige breedte gebracht.

men het water weer laten wegvloeien. De sluis was gemaakt op advies van de Staten
van Holland die aan de bouw twaalfduizend gulden hadden bijgedragen (12).

Via de sluis kwam ik in een ander water dat de Naarder heren de binnenhaven

noemden. Zij hadden het plan dit water op dezelfde breedte te brengen als in de
havenkolk aan de andere zijde van de sluis. Ook was het de bedoeling om het aan
beide zijden van stenen kaden te voorzien. De binnenhaven wasbestemd voor sche
pen die niet in de havenkolk mochten liggen.

Aan het eind van de binnenhaven wezen de heren mij op een niet voltooid kanaal
(13). Dit had de verbinding moeten vormen tussen het Naardermeer en de zeeha
ven om de laatste schoon te kunnen spoelen. Het werd in [582 op kosten van de
Staten gegraven maar niet afgemaakt omdat de burgemeesters van Amsterdam
vonden dat de Karnemelksloot (14) alleen al voldoende schuring teweegzou bren
gen om de haven schoon te houden.

Van het eind van de binnenhaven voeren wc zuidwaarts door de stadsgracht naar
een houten sluisje (] 5) met twee slagdeuren, waarmee de Karnemelksloot kon wor-

bij de stad dal1l1u, want Naarden was toen door slechts één gracht omgeven.
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den afgesloten. Met deze voorziening kon men schoon Naardermeerwater de stads
grachten binnenlaten en via de grote stenen sluis naar zee laten stromen. Helaas
was de waterverplaatsing niet krachtig genoeg, waardoor slechts een zwakke stro
ming ontstond. Toch lukte het, sinds de aanleg van de nieuwe stenen sluis, een
derde van de genoemde zwarte materie uit de haven naar zee te terug te dringen.
Dit werd bevestigd door de schuitvoerders die ik hierover aansprak.
Door het houten sluisje voeren we de Karnemelksloot op die naar schatting ge
middeld drie roeden (ruim 11JU) breed was. De heren van Naarden vertelden mij
dat zij van plan waren de Karnemelksloot op dezelfde breedte te brengen als de zee
haven om 's winters meer.stroming tot stand te kunnen brengen. Men verwachtte
daardoor alle zwarte materie uit de grachten en de haven te kunnen verdrijven. Ik
constateerde terloops dat de Karnemelksloot voldoende diep was om er met schui
ten over te kunnen varen.

Aan het eind van de Karnemelksloot lag een nieuwe zijtak die de Naarders hadden
gegraven en die tot in het Naardermeer strekte. Op een plek echter waren de kan
ten van de sloot zo ernstigvertraptdat het water er slechts halfzo breed was als nor
maal. Volgens de heren betrof het hier een waadbare plaats waardoorheen de boe-

ren hun vee van de ene naar de andere meent konden brengen. De veelbeweide
meent gronden grensden namelijk aan de oevers van het Naardenneer. De heren

voegden er nog aan toe dat ook deze oevers door het vee waren afgekalfd omdat de
beesten op zeer warme dagen de verkoeling van het meerwater opzochten. Door
al deze vernielingen was er volgens de heren in de loop der eeuwen veel weide
gronden in de meent verloren gegaan en in water veranderd. Voor zover de harde

zandbodem zich in het meer uitstrekte, was hetvolgens hen daar vroeger allemaal
land geweest. Ofhet zo moest zijn, zag ik even later inderdaad een kudde vee van

uit de meent komen aanhuppe1en met de kennelijke bedoeling het koele water van
het meer te zoeken. Bovendien zag ikinhet meerduidelijkgrasgewassen boven het
wateroppervlak uitsteken.

De volgendedaghebben de heren magistraten mij opnieuw naar hun nieuwe werk
aan de Karnemelksloot gevaren. Bijde uitmonding in het meer was het gegraven
kanaal aan beide zijden met palen bestoken. Het water had daar inmiddels dezclf-
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de breedte als de zeehaven. Zo kunnen ze in de winter voldoende zeewater naar het

Naardermeer laten stromen om het vervolgens langs dezelfde weg weer naar zee te
doen teruglopen. Met een grotere waterverplaatsing en dus krachtiger stroming
hopen ze zo het vuil op zee te kunnen lozen. De heren vertelden me dat in de mon
ding nu nog geen halve voet (28 cm) water stond, maar dat aan het eind van hun
palenrijen al een diepte van meer dan twee voet was gepeild.

Aan de noordzijde van het niçuwe werk toonden de Naarders mij een dieper ge
deelte van het meer. Ik mocht me daarvan met een peilstok zelf overtuigen. Ter
zijde van het smalle vaarwater liep onze schuit door een onvoorzichtige manoeu
vre dan ook prompt aan de grond. De heren vertelden mij dat deze smalle diepte
'de Kille' werd genoemd. Vroeger had hier de uitmonding van de Karnemelksloot
gelegen (16). Ook deze mededelingwerd bevestigd door de schuitvoerders, die veel
ervaring hadden. Zij vertelden erbij dat wanneer zij vroeger uit het Naardermeer
naar de stad voeren, het een hele kunst was om in de Kille te komen en te blijven.
Om de koers in het vaarwater aan te houden, richtten zij zich op een torentje dat
eertijds gestaan had op het Gasthuis van Naarden (17). Om de diepte van de Kille
verder aan te tonen, voerden ze mij vervolgens naar de westzijde van het nieuwe
werk waar het zo ondiep was dat we opnieuw met de schuit vastliepen.

Verder loonden de Naarders mij dat de bodem van het meergrenzend aan demeent
gronden overal hard was. Dat kwam volgens hen omdat het daar land was geweest.
Voor zover men er nog kon waden, beschouwden de heren dat gedeelte van het
meer nog steeds als hun meent, met dit verschil dat ze er nu alleen nog maar kon
den vissen. Dat waren de Gooiers ook altijd gewoon te doen, voegden ze eraan toe.
De Naarder magistraten maakten me verder duidelijk dat het meer, voorzover dat
binnen de grenzen van het Gooiland was gelegen, de naam Naardermeer droeg.
Het water buiten die grenzen heette het Uitermeer.

Vervolgens hebben ze mij dwars over het meer gevoerd naar een sloot die zij 'de
Goijscheweteringe' (18) noemden. Dit was een waterloop die het water van het

Kaart van Jacob van Deventer met Naarden omstreeks 1560. We zien de oude loop

van de zee1laven die door de Karnemelksloot verbonden is met het Nanrdermeer

ondeman). De doorspoeling werd geregeld met eell sluisje in de zeedijk. De

haakse bocht kwam daardoor te vervallen.
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hoge Gooiland loosde in het Naardermeer. Niet ver van deze sloot lag volgens hen
'de Lodijck'. Daarover liep de grens van Gooiland. Een lijn vanafde Goijschewete~
ringe bij de Lodijck in de richting van een Hillarislaan, die in de verte voor het zicht

op het 'dikke torentje' van Muiderberg lag, bepaalde verderdewesteJijke grens van
het gewest. Dit toonde volgens de heren aan dat hun nieuwe werk ruimschoots
binnen de jurisdictie van Gooiland was gelegen.
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Bij de monding van de Goijscheweteringe begon volgens mijn begeleiders pas het
deel van het meer dat de Uitermeer werd genoemd. Daar lagen gronden die met
riet en liezen waren begroeid en volgens de Naarders uit het meer waren aange
wassen. Over de eigendom van die gronden waren ze al eens in een proces met de
kapittels verwikkeld geraaakt dat voor de Grote Raad van Mechelen eindigde. De
heren lieten daarop ook zien hoe diep en week de bodem van het meer daar was.

Langs de zuidzijde van het me.er, dat zich ook daar kenmerkte door een grote on
diepte en een harde bodem, voeren we terug. Hier zagen we opnieuw veel koe
beesten in het koele meerwater staan. Iets verderop toonden de Naarders mij de
staketsels en de gordingen bij een land dat twintigjaar eerder op het meer was te
ruggewonnen. Ernaast lag het land van RutgerGerbrantszoon (19) die nu ook door
de kapittels was gedagvaard.

24 januari 1614 eer Naarden haar 70 hectare in het Meer had verkocht. Niet zoals

verwacht aan machtige Amsterdamse kooplieden, maar aan welgestelde Naarder
burgers. Die gingen overigens verstandiger met hun bezit om dan de latere bedij
kers en inpolderaars van het meer. Maar daarover te zijner tijd meer in dit tijdschrift.

Aan het eind gekomen van deze verkenningvoeren de heren magistraten mij weer
terug naar de stad. Net voorbij de monding van de Karnemelksloot zag ik dat op
de meent een sloot was gegraven om de koeien te verhinderen bij de oevers van het
meer te komen. Maar de beesten trokken zich er niets van aan, ze baggerden rus
tig door de sloot en kuierden richting Naardermeer.

Naschrift

De varende verkenning van mr. De Voocht pakte niet verkeerd uit voor de Naar
ders. Op 12 augustus 1607 kwam door
zijn bemiddelingeenakkoord tot stand
tussen de stad Naarden en de kapittels.
Naarden mocht circa 70 hectare van het

Naardermeer grenzend aan de meent
afscheiden en verkopen. Ook werd de
stad toegestaan om, ter bestrijding van
de vervuiling van de zeehaven en de
grachten, verdertewerken aan dehoof
den van de Karnemelkslootin het Naar

dermeer. Het duurde evenwel nog tot

De rood omlijnde 70 hectare aan [all

derijetl vormen het deel van

stond.

het meer gewonnen.
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Middeleeuwse kledingaccessoires uit de bodem
van Naarden

OlafLangendorff

bodem.

Voor dit artikel maakten

Huizen. (Red.)

Bij de kleding van zowel de man als de vrouw behoorde naast sieraden een groot

aantal metalen accessoires. Het waren voorwerpen waarmee kledingstukken kon

den worden gesloten. We moeten daarbij niet alleen denken aan sluitingen van de

mantel ofvan de bovcn- en onderkleding, maar ook aan die van dc gordeL In dit

artikel beperken we ons tot de op Naardens grondgebied gevonden kledinghaken,

riemtongen en gordelsluitingen. De gesp, een gordelsluiting die al sinds de Mid

deleeuwen wordt gebruikt, laten we buiten beschouwing. Die werd namelijk ook

voor andere doeleinden gebruiktzoals bij tassen, schoenen en tuigen en wordt bo

vendien nog steeds in groten getale in de bodem teruggevonden.

De wetenschappelijke kennis over middeleeuwse kledingaccessoires is opgebouwd

in de afgelopen dertig jaar. In die periode werden veel resultaten van archeologisch

onderzoek in oude stadskernen gepubliceerd. Vooral het boek 'Opgravingen in

Amsterdam' uit 1977 heeft aan deze kennis een grote bijdrage geleverd. Ook arti

kelen in The CoinhUilter Magazine en Detector Magazine, toonaangevende bla

den voor de detector-amateur, deden op dit gebied van zich spreken. Naardensc

vondsten konden daardoor worden vergeleken met vondsten van elders en in som

mige gevallen van een datering worden voorzien.

Op grond van het type versieringen en de kleine afmetingen gaat men er vanuit dat

kledinghaken voornamelijk werden gebruikt bij het vrouwenkostuum. Ze werden
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Riemtong met ingeklemde lederresten.

Waregrootte.

,
~r •

Kledinghaken van verse/lillend type ell materiaal uit de f6e-eeuw. Ware groolle.

enkele bevestigingsgaatjes. Veelal ko
men metalen strippen voor die in com
binatie met een contrastrip door mid
del van klinknageltjes aan het riemeinde
werden bevestigd. De meeste riem
tongen zijn min of meer kokervormig.
Het uiteinde van de riem werd in dat

geval in de opening geschoven en met een of meerdere pinnetjes vastgezet.
Riemtongen geven ons een aardige indruk van de breedte van de gordels door de
eeuwen heen. De riemtong werd op den duur een modegevoelig attribuut, waar

door de functionalileit van ondergeschikt belang werd. Waren riemtongen eerst
klein en onversierd, in de tweede helft van de ]4e eeuw bereikt de ontwikkeling
haar hoogtepunt in lange, smalle versierde exemplaren. In de late Middeleeuwen
kwam de zogenoemde 'hangende gordel' in de mode. Het werd toen gebruikelijk
om extra lange gordels te dragen waarvan, na het sluiten van de gordel, het over
tollige gedeelte aan de voorzijde naar beneden hing. De riem tong werd dan extra
zwaar uitgevoerd. Vanaf de ]6e eeuw raakte de riemtong steeds meer in onbruik

en gaf men meer de voorkeur aan andere vormen van gordelsluitingen en onbe
slagen riemeinden.

Hoewel er voor het nauwkeurig dateren van riemtongen nog veelkennis ontbreekt,

aan de stof vastgenaaid, zo dat de haak
aan een tegenoverliggend oog of gat in
destofkon worden bevestigd. Ook kap
pen en kragen werden op die manier
aan de onderliggende stofvastgehecht.
Kledinghaken waren meestal van ko
per of messing en uit een stuk gegoten.
Ze hadden een enkele haak m~t door
gaans een trapeziumvormigoog. Op de
voorzijde waren verschillende orna-
menten aangebracht. Kledinghaken Voor- en achterkant van een 16e-eeuw-

vonden hun toepassing vooral gedu- se kleding/raak. Ware grootte.
rende de hele 16e en in de eerste helft
van de 17e eeuw. Alle in dit artikel af

gebeelde exemplaren kunnen we op
grond van de gebruikte ornamentiek
een] 6e-eeuwse ouderdom toeschrij
ven.

Bijzonder is de vondst van een mantel- Mantel/raak uit het laatste kwart van

haak. Het is een platte kJedingsluiting de 16e eeuw. Ware grootte.

met naar binnen gebogen haken. Die
moesten dienen voor het dichthouden

van kledingstukken van steviger stof.
Zo'n haak werd niet aan de kleding vast
genaaid. Op de voorzijde van de platte
kant waren bladmotieven aangebracht. Uil koperdraad gebogen haak en oog.

In de jaren zeventigvan de vorige eeuw Ware grootte.

werd bij de aanleg van de metro in de
\Veesperstraat in Amsterdam een identiek exemplaar gevonden. Die mantelhaak
kon toen nauwkeurig gedateerd worden in het laatste kwart van de 16eeeuw. Van
vondsten uit Domburg kennen we nog zo'n exemplaar.
Als k1edingsluiting werden in de ]6e eeuw ook al de eenvoudige, d.w.z. uit koper
draadgebogen, kleine haken en ogen gebruiktwaarvan het model nu nog in oma's
naaidooswordtaangetroffen. Ze vonden hun toepassingvoornamelijk bij het dicht
maken van kragen en manchetten. Deze sluiting moet dus wel erg functioneel zijn
geweest om zoveel eeuwen te overleven.

Een riemtong diende aanvankelijk om het opkrullen van een riemeinde te voor
komen en om het geleiden van het leer door de gesp en passanten te vergemakke
lijken. De meest eenvoudige constructie bestond uiteen massiefmetalen strip met
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De hier getoonde kledingaccessoires behoorden tot het aJledaagse gebruiksgoed
en bestaan daarom uit eenvoudiger geornamenteerde exemplaren. Door de ver
schillende materialen die werden toegepast, werden ze in de grote steden door een
combinatie van ambachtslieden vervaardigd. Uil archieven weten we dat bijvoor
beeld in Amsterdam riembeslagmakers, geelgieters en hakenmakers werb.aam wa
ren. Ze maakten gebruik van een aambeeld en een smeltoven. Tijdens het produc
tieproces kwamen stinkende rook en dampen vrij, die schade toebrachten aan goe
deren van omwonende textîelwerkers. Om die reden waren bepaalde grachten voor
deze ambachten gesloten.
Van Naarden kennen we deze specialisaties niet. De Gooise markt voor deze voor
werpen was toen kennelijk al te klein.

Onderdelen van 16e-eeuwse gorde/- en bandeliers/uitingen. Ware grootte.

Vrijwel altijd hebben we bij de vondst van een dergelijke gorde1s1uitîngmeteen in
compleetexemplaartemaken. De meeste sluitingen van dit type dateren uit de 16e
eeuw. Een verfijnder type gordelsluiting wordt de bandeliersluiting genoemd. Het
diende voor het sluiten van dunne, smalle en laaghangende gordels op het wam
buis. Ze dateren van iets latere tijd.
Zowel de gewone gordelsluitingen als de bandeliersluitingen zijn meestal fraai ge
decoreerd. Op de riem tongen en het middenstuk zijn vaak dier- en plantenvormen
te herkennen.

kunnen we aan de hier getoonde exem
plaren wel een 14e-eeuwse ouderdom
of zelfs een nog vroegere toekennen.
Het lijkt daarom niet onwaarschijnlijk
dat enkele ervan hebben toebehoord
aan bewoners van Oud Naarden.

Riemtongen uit de 12e tot en met de lSe eeuw. Ware grootte.

Gordc1svan lcerofgeweven stoffen wer
den niet alleen door middel van gespen
gesloten, maar ook met sluitingen die
uit drie onderdelen bestonden. Twee

beslagplaatjes werden bevestigd aan de
uiteinden van een riem of gordel. De Voor- en achterkant van een /aat-/6e-

plaatjes waren voorzien van een haak eeuwse bandeliers/uiling. Ware grootte.

die ze aan een middenstuk verbond. Dit

middenstuk bestond uit drie ogen. Twee kleinere en een grote. Zo kon aan het der
de (het grootste) oog ook nog een los object, wals een beurs, dolk, beugeltas of
sleutelbos, aan de gordel worden bevestigd. Vooral bij het militair kostuum zien
we vaak zo'n constructie, waarbij aan het derde oog een sabel of degen werd ge
haakt. Ook bestond de mogelijkheid om er een schouderriem aan te koppelen.
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Zandgat ofvogelplas?

Het diepste watertje van het Naardermeer

Hel1k Schaften aar

In september 1964 maakte het dagblad De Gooi- en Eemlandervoor het eerst mel
ding van een nieuw plasje in h~l Naardermeer. Het was op de 29ste van die maand
mooi en zonnig herfstweer. Er werd die dag nog niet druk van het watertje gebruik
gemaakt. Er zalen wal watersnippen een dutje te doen en er zwommen wat futen

voorgaande barre winter van 1963 had het nut van de

De nieuwe uitgebaggerde anderhalve hectare grote plas ''las maar liefst ruim vijf
meter diep.Talrijke wellen, waaruit constant water met een temperatuur van vier
graden opborrelde, zou het dichtvriezen tot een zeldzaamheid maken.
Met de andere plassen in het meer was het anders gesteld. De gemiddelde diepte
daar was maar een meter en na een paar flinke vriesnachten lag het hele meer dan
ook snel dicht. De vogels hadden tot 1963 dus geen enkele uitwijkmogelijkheid in
Nederlands oudste natuurreservaat.

Hel zandgal; vanuit de lucht Iwlverwe

ge de jaren liegen tig.
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Omdat de gemeente Naarden dringend verlegen zat om zand voor het bouwrijp
maken van een nabijgelegen ontworpen woonwijk, sneed bij het uitbaggeren van
de nieuwe plas het mes aan twee kanten. De gemeente zoog terplaatse 55.000 ku
bieke meter zand uit de ondergrond van het Naardermeer en de eigenaar van het
meer, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, kwam kosteloos aan
een fraaie vogelplas, aldus het krantenbericht. [n alle euforie zou het bestuur van
de vereniging aan de hand van de bevindingen met deze vogelplas in de eerstvol
gende winters de behoefte peilen aan nog meer 'vogelplassen'. Zou blijken dat het
aantal wintergasten op de huidige plas zich sterk uitbreidde, dan moesten er mis
schien nog meer zandputten worden aangelegd!

De term 'vogelplas' ontstond begin jaren zestig toen de Naardense uitbreidings
plannen zich uitstrekten in de richting van het Naardermeer. De woonwijk Zuid
West IJ was op papier reeds geprojecteerd, inclusief een 45 m hoge 'torenflat'. Deze
miniwolkenkrabber was een lievelingsdenkbeeld van de voortvarende burgemeester
Visser: 'Degene die langs de rijksweg Naarden zou binnenrijden, zag dan links de
oude vesting met de Grote Kerk en rechts Vissers nieuwe Naarden bekroond met
een indruk\vekkende torenflat'. Natuurmonumenten betreurde Vissers denkbeeld

in hoge mate. Nog afgezien van de be
zwaren die dezevereniging had als hoed
ster van een vermaard natuurgebied,
meende zij dat het aanzien van Naar
den en in het bijzonder dat van de ge
projecteerde nieuwe wijk ernstig zou
worden geschaad door een zo exorbi
tant hoog gebouw. Nog ernstiger vond
zij het dat de torenflat voor een groOl
deel van Naarden visueel gezien als sto
rende concurrent zou optreden van de
al eeuwen beeldbepalende Grote Kerk.
!'vI r. H.P.Gorter, de latere directeur van
Natuurmonumenten, had hierover met

de opvolger van Visser, burgemeester
Cramer, gesproken maar zag de zaakna
afloop van het gesprek nogal somber
in. Er bleek namelijk niets strijdig met
het toen geldende uitbreidingsplan. En,
zoals iedereen in Naarden en omgeving
weet, domineert de torenflat nu al ruim

40 jaar Naardens westelijke skyline. Kamemelksloot.
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1963. Collectie:Heimans en Thijsse Stichting, Amsterdam.

voordracht aan de gemeenteraad niet zou spreken over 'zandwinning in het Naar
dermeer' maar over 'het maken van een vogelplas achter de Karnemelksloot'.

Op 7 oktober 1963 bezochten Gorter
en opzichter Schaap de zandplas. Bei
den achtten het meertje een verrijking.

gemaakt door mr. H.P Carter op 22
september 1963. Collectie:Heimamen

Op 24 juli 1962werd door provinciale staten de zandwinnîngsvergunning afgege
ven. De winter eropvolgend trok een zandzuiger een kanaaltje vanafhet erf van
Pieterse naar de randbosjes, waarachter het meertjewas gepland. Nogvóór het be
gin van het broedseizoen van 1963 kon de zandwinning worden afgerond. In to
taal werd cr ruim 55.000 kuub zand gezogen. Het terrein voor de nieuwe woon
wijk kwam daarmee een meter omhoog en Natuurmonumenten inde het lieve be
drag van 33.000 gulden.

door'~ff':";.';H~.p;.'~:;~~:;'j;::;;~l'~;;:;r;~~;;:::t~,~a~,:;~:~';'~~:~:;;:;:,~~;;;;;~;:~::t
sterdam.

In het gesprek tussen Cramer en Gorter kwam ook de behoefte aan zand voor de
nieuwe woonwijk aan de orde. De oostelijke bodem van het Naardermeer bestond
uit zand en lag op zeer korte afstand van de geplande woonwijk. Het zou de ge
meente Naarden zeer aangenaam wezen als het zand daar kon worden gewonnen.
Op 18 augustus 196 I liet Heysteeg, de directeur van gemeentewerken, Gorterwe
ten zo'n 60.000 kuub zand nodig te hebben voor het bouwrijp maken van Zuid
West [I. Hij vermeldde er terloops bij dat hij elders nooit meer dan 30 cent de kuub
had betaald. Meestal zelfs minder als hel7.and uit de buitengracht of uit het IJssel
meer werd betrokken.

Gorter, die kennelijk nog niet over de kater van de torenflat heen was en het idee
al wel in het bestuur had besproken, liet hem weten het zand wel te willen leveren
maar dan voor 75 cent de kuub. In novembervolgde het tegenbod van 50 centdoor
Heysteegen op 23 januari 1962 kwam een overeenkomst tot stand waarbij de ge
meente het zand voor 60 cent de kuub zou mogen hebben.

Het zandgat zou gemaakt worden in het bosperceel achter de boerderij van Pie
terse (Stadszicht) en wel zo dat er geen inkijk van buitenafmogelijk zou zijn. Als
de dood voor de publieke opinie werd bovendien bedongen dat B en W in haar



Twee wellen werden er in de bodem aangetroffen. Het bronwater bleek zelfs zuur

stofrijk te zijn. Een jaar later werd de nieuwe aanwinst toch maar wereldkundig ge
maakt. De pers was er lovend over. Toen Gorter het stukje in De Gooi- en Eem

]ander las, plaatste hij een vraagteken bij de zinsnede over 'nog meervogelplassen'.
Hij wist namelijk wel beter!

Het zandgat of de vogelplas bestaat nog steeds. Het is inmiddels wat ondieper ge
worden. In zijn vorig jaar uitgegeven boek over het Naardermeer noemt auteur
Albert Beintema de zandwinning een persoonlijke deal van Gorter, uiteraard met
de beste bedoelingen. Echt mooi vindt deze schrijver de plas niet geworden, maar
het gat bleek enige tijd geleden wel nuttig om er de bagger uit het nabijgelegen
Grote Meer in te dumpen. A]s gekunsteld winterverblijf voor onze gevleugelde
vrienden lijkt het meertje te zijn mislukt.

Inhoud van alle jaargangen

www.stichtingvijverberg.nl

Bij de Stichting Vijverberg zijn nogverkrijgbaar:

De Omroeper, jaargang 1990 (E 10,50), t995, 1996, 1998, 1999 (E 11,50),

2000,2001,2002 (€ 12,50),2003, 2004, 2005, 2006 (E 15,-) per jaargang.

De kaart van Pabius, facsirnilevanNaarden en orngevingin fiill-color € 7,-

Beste/adres: Gansoords/rllilt 16,1411 UH Nallrden, tel. (035) 6946860

Nerdenus (HenricusAntonides 1546-1614)

Naarder van geboorte en professor aan de Universiteit van
Franeker

In het 'Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Neder
land' (1) treffen we onder de naam Van der Linden, ene Henricus Antonides aan.
Op 13februari I 546 werd hij binnen de nog middeleeuwsemuren van de stad Naar
den geboren en daarom gaf hij zichzelfde Latijnse naam Antonii Nerdenus. Zijn
nazaten bedachten later de familienaam Van der Linden. Die naam is, 36 jaar na
zijn overlijden, ook op hem overgegaan toen een kleinzoon in de zuidwand van de
Academiekerk van Franeker te zijner ere daar die naam op een steen liet vermeI
den.

In het Museum Martena in Franeker hangt een portret van Henricus Antonides in
zijn hoedanigheid van hoogleraar in de godgeleerdheid aan de Universiteit van
Franeker.

De Grote Kerk van Naarden bezit nog steeds twee zilveren avondmaalbekers die
geschonken werden door C]emens, een zoon van de hooggeleerde heer. Op die be
kers staat evenwel als schenker de naam Hermannus Antonides van der Linden.

Toch klopt dat wel want Clemens veranderde zijn naam toen zijn broer Herman
nus overleed. C]emens, hoe dan ook, werd predikant te Naarden in 1612en dat is
hij tot zijn dood in 1645 gebleven.

De familie, beginnend bij grootvader Henricus Regnerus, woonde aanvankelijk in
Harderwijk en vestigde zich omstreeks 1503 in Naarden. Vader Antonius werd cr
leider van het kerkkoor en leraar aan de Latijnse school. In die tijd was Lambertus
Hortensius daar rector. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de jonge 'Hendrik'
ook deze Latijnse school zou gaan bezoeken. Van jongsaf stortte hij zich met ijver
op de studie en voor Hortensius vatte hij een bijzondere achting op. In zijn boe
kenbezit bevond zich een exemplaar van Hortensius' boekje met satiren en ande
re gedichten. Hierin had Nerdenus op 17-jarige leeftijd enkele niet uitgegeven ge
dichten van Hortensius bijgeschreven.
Na eerst te zijn opgenomen in het klooster der reguliere kanunniken te Oud Naar
den, werd Nerdenus al op jonge leeftijd gewonnen voor de beginselen van de re
formatie. Daarbij heeft ongetwijfeld de invloed van zijn leermeester Lambertus
Hortensius een rol gespeeld. Hortensius, die als classicus, dichter en groot geleer
de veel roem genoot, werd niet zonder aanleiding verdacht van 'kettersche gevoe
lens'. Door burgers en buitenlui van Naarden werd hij in de wandeling wel 'den
Luyterschen Pacp' genoemd. Die ketterse invloed moet ook hebben postgevat bij
Hortensius' zoon Hieronymus (1541-1596), die overigens in zijn verdere leven een
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nogal opvliegende en nvistzaaiende persoonlijkheid was. Hij keerde het oude ge
loofde rug toe tussen 1576en 1579en is, evenals een zoon van Nerdenus, later pre
dikant van de Grote Kerk van Naarden geworden.
lerug naar Nerdenus, die zich omstreeks 1563 moet hebben bekeerd. In dat jaar
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heeft hij, volgens zijn eigen getuigenis, een vertaling in het Latijn geleverd van een
gedeelte uit de kroniek van de hervormer Sebastian Franck. Kort daarna brak hij
volledig met alle roomse bijgelovige praktijken en sloot zich aan bij een geheime
gemeente die zich in Naarden in 1565had gevormd. Op grond van een uitlating in
een van zijn boeken mogen wij aannemen, dat Nerdenus vanaf 1566 bij deze ge
meente als voorganger dienst heeft gedaan. Laterzou hij tegenover Episcopius, een
vooraanstaand remonstrantse theoloog zichzc1fbetitelen als een van de eerste beel
denstormers. Ofhij aan de beeldenstorm daadwerkelijk heeft meegedaan? Daar
over ontbreken verdere gegevens. Wel weten we dat hij werd opgepakt en aan een
dreigend doodvonnis is ontkomen doordat hij verbannen werd. Dat laatste is mis
schien wel zijn geluk geweest, want toen Naarden in 1572 werd uitgemoord, zijn
ook zijn vader en verscheidene andere familieleden om het leven gekomen.
Evenals talrijke andere geloofsgenoten in de Nederlandse gewesten zag Nerdenus
zich genoodzaakt een veilig heenkomen te zoeken. Hij vond dit in Oost-Friesland,
waar hij zich geheel wijdde aan de studie dertheologie. Elf jaar bleefhij in die con
treien, waar hij kennis maakte met onder meer ene Jan van Heussen, die later bur
gemeester van Naarden zou worden. Reeds in 1573 werd Nerdenus predikant in
Dijkhuizen (Dyksterhusen bij Emden). Aan zijn verblijfin Oost-Friesland kwam
een eindetoen hij in 1578 een beroep van de kerk van Enkhuizen ontving, waar hij
in januari 1579 voor het eerst predikant in zijn vaderland wordt.

Drie jaar later bedankte Nerdenus voor
een beroep door de kerk van Leeuwar
den. Vaststaat dat de afwijzing verband
hield met een ophanden zijnde benoe
ming als hoogleraar in de theologie aan
de nog op te richten Academie van Fra
neker.

Op 23 mei 1585verliet Nerdenus Enk
huizen. Op 29 juni van dat jaar heeft hij
een gewichtige rol moeten vervullen bij
de openingvan de Franeker Academie.
Namens de hoogleraren sprak hij een
dankwoord uit tot de Staten, die de ho

geschool in het leven hadden geroepen.
Ook deed hij de inwijdingsrede en ver
zorgde hij het plechtige gebed. Waar
schijnlijk heeft hij dus in het begin het
bestuur over de Academ ie gevoerd. De
titel van rector droeg hij toen nog niet.
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Henk Schaftenaar
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1350 gesitueerd op korle afstand van de
baai.

De Naarder Zanddijk: aardkundig erfgoed van

een stormachtig verleden

Omstreeks 1350 gaven de Naarders te kennen hun woonplek te willen verruilen

voor een veiligere stek. De ligging van het stadje was te kwetsbaar geworden door
een zich sterk uitbreidende Zuiderzee. Twee eeuwen later kon men de resten van

het vorige Naarden dan ook alleen nog maar bij extreem lage waterstand ontwa
ren. De landtong ofkaap waarop het stadje had gelegen, was door stormvloeden
honderden meters korter geworden. Dat inkortingsproces zou bij Oud Naarden
vervolgens nog met gemiddeld een meter per jaar voortschrijden. Hetzelfde ge
beurde bij Muiderberg. Ook daar eindigde eeuwen geleden een heuvelrug abrupt
als een klif in zee. Het afbrokkelende zand dat tijdens stormen werd uitgespoeld,
werd met het aflopende water meegesleurd en elders afgezet. Het is een bekende
geologische ontwikkeling: erosie bij een klif of kaap, sedimentatie in de luwte van
een baai. Het proces gaat door tot er evenwicht isbereikt: met het zand van het klif

of de kaap is de baai opgevuld, de kusl heeft de vorm van een rechte lijn gekregen.
Tegenwoordig resten in onze omgeving alleen nog rudimenten van een klitkust.

Het nieuwe Naarden werd dus aan een

baai gebouwd. Of de aardkundige voor
en nadelen van deze ligging door de
Naarders en hun landsheer bij de ves
tigingsplaatskeus volledig beseft wer
den, weten we niet, maar het verruilen
van 'erosie' voor 'sedimentatie' zal on

getwijfeld een aantrekkelijk vooruit
zicht zijn geweest. Dit kan worden op
gemaakt uit een octrooi van 1533waar
bij door keizer Karel Vaan de stad
Naarden werd toegestaan om langs de
kust bij de haven land aan te winnen.
Zo'n toestemming zou op de plek van
het vorige Naarden van geen betekenis
zijn geweest.
Een nadeel van de nieuwe locatie was echter de ondiepte van de zee. De haven bleek

door afslag elders keer op keer te verzanden. Tegen zoveel aanvoer van sediment
viel niet op te baggeren. Een waterstaatkundige truc (zie het eerste artikel in deze

Een markante figuur, van ,vie leiding uitgaat en die diepe sporen nalaat, is Nerde
nus niet geweest. Hij bezat niet de aard van een uitgesproken voorvechter. In de re
monstrantse geloofsstrijd (2) had hij het liefst een verzoening tussen beide partij
en tot stand willen brengen. Het ontbrak hem echter niet aan moed om toch voor
zijn overtuiging uit te komen. En dan stond hij beslist niet aan de zijde van de Re
monstranten. De eerder genoemde remonstrant Episcopius, die enige tijd in Fra
neker kwam studeren, noemde Nerdenus om diens contra-remonstrantse opvat
tingen eens 'een out slecht man doch hardt ende partijdich'.
De geschriften van Nerdenus zijn al spoedig in de vergetelheid geraakt, maar zijn
taak als hoogleraar heeft hij terdege verstaan en trouw behartigd. Daarom mag hij
als een siermld van de Friese Academietijdens de eerste kwarteeuwvan het bestaan
van dit instituut worden beschouwd.

Op 14 maart 1614 overleed Nerdenus. Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet in de
Sint Maartenskerk van Franeker. Waarschijnlijk hierdoor heeft deze beroemde
Naarder in zijn geboortestad niet diewaardering gekregen die hij eigenlijk wel ver
diend had. (Red.)

Aan geleerdheid onlbrakhet deze man uit de school van Hortensius niet. Een er
kenning daarvan is zijn promotie tot doctor honoris causa in 1593 aan de Leidse

Hogeschool. Niettemin was zijn geleerdheid in sterke male praktisch gericht. De
omstandigheid dal hem een echte academische opleiding heeft ontbroken en hij
door zelfstudie voor eigen theologische vorming heeft moeten zorgen, zal daartoe

hebben bijgedragen. We hoeven slechts zijn disputaties in te zien om datop te mer
ken. Deze zijn minder schools van aard en eenvoudiger van opzet dan die van vele

andere hoogleraren uit zijn tijçi.Op de voorgrond stond bij hem de opleiding van
zijn leerlingen tot het predikambt. Daartoe schreefhij een handleiding voor aan
staande predikanten die in 1587in druk verscheen.
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Met deze kennis heeftNaarden er een bijzonder natuurlijk fenomeen bijgekregen.
Een uit het nabije verleden, want stormwallen zijn na 1350ontstaan. Ze komen na
melijk voor langs de randen van de Zuiderzee op een kustlijn die pas bereikt werd
na dat jaartal.
De stormrug langs de kust bij Naarden moet in de loop van de 15e, 16een 17eeeuw
zijn gevormd, want op 18e-eeuwse kaarten vinden we hem al. De meest nauw
keurige weergave is die van Krayenhoff uit 1796. Hierop is het verloop van de rug
goed te zien. De onregelmatige wijze van weergeven, verraadt zelfs het natuurlij
ke karakter van dit bijzondere element.
In de tijd van Krayenhoff werd de storm rug echter bestempeld als 'Soomer kade'.
Terecht, want door de aanwezigheid van de stormrug werd in het groeiseizoen de
meent behoed voor een overstroming. Door die beschermende functie hebben de

zand vormde daar een soort wal, een natuurlijke zandrug met een breedte van on
geveer 50 meter en met wat wisselende hoogteil. De rug heeft waar die aan het klif
vastzit een hoogte van 3 tot 4 meter +NAP en wordt, zich van het klif verwijderend,
steeds lager. Van de stormrug of aan de oostzijde van het klif,waar Huizen ligt, is wei
nig over. Die aan de westzijde is nog geheel intact. Merkwaardigerwijs wordt deze
stormrug, het stuk tussen Valkeveen en Naarden, op kaarten aangeduid als zanddijk.
Maar het heeft niets met een dijk te maken. Het is een natuurlijk fenomeen zoals er
maar weinig zijn in Nederland. Je kunt de rug net zien als je langs Naarden over de
Al in de richting van Amsterdam rijdt. Ten oosten van heLfort Ronduit, daar waar
de weg een bocht naar links maakt, zie je rechts een open grasland met daarachter
hel Gooimeer. De hoger gelegen rug die tegen het Gooi meer aanligt, isde stormrug'.

die tijd 'Soomer kade' ge.~no;:';m::~d,~';'~:::::;':~~;~:~;;;:,;"ma

Omroeper) zou daarin enige verlichting brengen, maar na een afsluiting in 1679
liet men de Naardense zeehaven maar voor altijd dicht.

'Bij hoge waterstanden werd een deel van het zand en grind, vermengd met resten

van schelpen, door de golven aan weerszijden van het klifop de kust geworpen. Het

De Naarder stormrug gezien in september 2006 vanaf de A I /Jijfort Ronduit.

Het sedimentatieproces had nog een ander gevolg. Daarover willen we het in dit
stukje hebben. Bij aanhoudend stormweer kon het water in de baai namelijk zo
hoog worden opgestuwd dat het tegen de kruin van de oever klotste of er over
heenstroomde. Bij een extreem zware storm in 1916kwam daardoor zelfs een deel
van de Vesting blank te staan.

Onder dergelijke omstandigheden wordt het sedimenL niet in de baai, maar op of
ver over de rand van de kustlijn afgezet. Zwaardere componenten (grint en grof
zand) zakten het eerst, zij bleven daardoor vlak bij de kust. De lichtere deeltjes (fijn
zand en klei) bleven langer zweven en kwamen dus verder landinwaarts. Zo heeft

zich in de loop der eeuwen tussen Valkeveen en het fort Ronduit een langgerekte
rug van grovere sedimenten kunnen vormen, bekend onder de naam de Zanddijk.
De finesses over het ontstaan en de habitus van dit fenomeen
geleden door de geoloog dr. Wim de Gans (1) uit te doeken
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Naarders het nodige gedaan om de rug in goede staat te houden. Zeker nadat een

groot deel van de meent door afgraving in een lage weide was veranderd. De eer
ste berichten hierover dateren uit de 18e eeuw. Later was men jaarlijks bezig met

het verhogen, het verzwaren en het repareren van 'de Zomerkade'. Nog in het land
schap tevinden waalklinkers, betonnen elementen en perkoenpalen Ûjn er de stil

le getuigen van. Het isdan ook niet verwonderlijk dat halverwege de 1geeeuw de
naam Zanddijk steeds meer in gebruik komt. In De Onuoeper werd daaraan on
der de titel 'Zorg om de Zandd.ijk' al eens een artikel gewijd (2). De Zanddijk mist
evenwel het strakke, regelmatige karakter van een dijk en blijft in uiterlijk en we
zen een door de natuur gevormde stormrug.

Ten westen van het forl Ronduit heeft de stormrug ook een verloop gehad (3).
Daarvan is helaas niets meer terug te vinden. Grootschalig menselijk ingrijpen
(aanleg RijkswegA lIaanleg Naarderbos) vernielde er vanaf 1970vrijwel alle oude
strucluren.

In een artikel dat Wim de Gans samen met collega-geoloog Frans Bunnik (4) beeft
geschreven, wordt ook een storm rug bij Muiderberg genoemd. Het is een kleine

Het oorsprollkelijke verloop vaf! de stormrl/g bij ROf/dl/it getekend op eelllllc1ltfoto

gemaakt ill de jarclIllcgelltig vtm {Ie vorige eCllIV.
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storm rug die zich ontwikkeld heeft in
de scherpe hoek lussen het eind van de
stuwwal ofhet klif en de aansluitende

zeedijk ter hoogte vande Kerk aan Zee.
Destormrugligt in feîte voor de zeedijk
en zit vast aan de westelîjke punt van
het klif. Ter plaatse ligt een terrein met
enkele zomerhuisjes. Het lijkt hier om
een relatief jonge stormrug te gaan.
HOe\vel,op een tekening die Anna Brou
werdaar aan hel eind van de l8eeeuw

maakte, zien wc al een verlaagde wal
zich aftakken van bet klif.

Omdat de langs de Zuiderzeekust aan
wezige stormruggen of -wallen meest
al aan een klif vastzitten, worden ze ook

wel 'haakwallen' genoemd. Zijn ze los Ligging Vatl de klei"e SlOwlrug bij

van een klifofkaap ontstaan, dan heb- Mlliderberg.

ben ze meer het karakter 'strandwallen'

met dien verstande dat storm ruggen llitsluitend tijdens stormen zijn ontstaan en
dus grover materiaal bevatten.

De Gans en Bunnik vertellen verder dat landschappelijk zichtbare storm ruggen
door zandwinning, bebouwing, enz. schaars zijn geworden en daarnaast vaak moei·
lijk toegankeLijkzijn. De in dit artikel besçhreven stormruggen bij Naarden en Mui
derberg zijn daarentegen nog goed te zien en ook goed bereikbaar. De twee geolo
gen stellen udan ook vooromereens te gaan kijken. Het gaat hierimmersomeen
mooi stuk aardkundig erfgoed, een restant van een stormachtig verleden rond de
voormalige Zuiderzee in onze woonomgeving.

Noten
I. Wim de Gans, Hoogtelijnen in het vlakke land. In: Vlic-gend Hen, tijdschrift over natuur en mi

lieu. nr.1 ,·oorjaar2004, pp. 100·109.
2. llenkSchaftenaar, 7-Orgonl de Zanddijk, In: DcOnlroeper, Historisch Tijdschrift vOllr Naar

dcnjrg.13 nr. 2 (juni 2000), pp. 74-80.
3 Henk Schaflerwnr, De Zeekade ten westen van rort Ronduit.]n: De Omroeper, Historisch Tijd

schrift voor Naar~çn,jrg.6 n~. 3 (juli ]993). pp. 95-100.
4. Wim de GanSen hans Bunmk, Stormruggen rolld de voormalige Zuider.:ec. 111: Mensen We

tenschap, jrg. 3 nr. 6 (oktober 2(04), pp. 24-25.
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Schepenboek uit het Leicestertijdperk (1585

1587)nu compleet in Naarden terug
HC/1k Schaften aar

Al weer een jaar of twintig geleden vond ik in de collectie van het Goois Museum
in Hilversum een laat-16e-ee).lws in leer ingebonden boek van de stad Naarden.
Het bleek een 'schepenrol' te zijn, een dik bock waarin allerlei zaken uit het alle
daagse economische verkeer, zoals opbrengsten van verkopingen, schuldbekente
nissen, verklaringen over leveranties enz., dOOfde schepenen werden vastgelegd.
Het boek was ooit uil de nalatenschap van de Hilversumse notaris Albertus Perk

(1795-] 880) te voorschijn gekomen en met andere historische stukken uitzijn col
lectie in het Goois Museum gedeponeerd. Perk, een man die op het gebied van de
Gooise historie van grote betekenis is geweest, heeft waarschijnlijk de schepenrol
van de gemeente Naarden geleend en niet meer teruggebracht.
Dat moet overigens met meer Naardense archiefstukken het geval zijn geweest,
want onlangs werden - nota bene vanuit Noorwegen - enkele oude documenten
aan het Stadsarchier geschonken.
Dat hier wederom Perk als nalatige lener in het vizier kwam, constateerde ik toen

ik tussen de 'Noorse stukken' twee beschadigde paperassen zag in een voor mij be
kend formaat, handschrift en jaartal. Ogenblikkelijk kon ik ze dan ook thuisbren

gen als ontbrekende (eerste) pagina's
uit het door Perk geleende, eerder ge
noemde schepenboek.
Het schepenboek is inmiddels defini

tiefin het Staclsarchiefterugen voor re
kening van Naarden fraai gerestaureerd.
De lwee nagekomen, gehavende pagi
na's die het boek weer compleet maken,
liggen nu los voorin.

Het teruggekomen schepenboek is ove
rigens in hetStadsarchiefhet oudste van
haar soort. Het beslaat de periode 1585
1589 en begint dus dertien jaar na de
uitmoording van Naarden. Overde na
weeen van deze massacre vinden we in

Fraai ingebonden schepcnboek.
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het boek niets terug. De ruim vier honderd pagina's staan vol met in een piete
peuterig handschrift geschreven korte, zakelijke berichten en er is nogal wat uit
houdingsvermogen voor nodig om alles te lezen. Toch is dat wcl de moeite waard,
want zo afen loe zit er een krent in de brij van stevige 16e-eeuwse zakelijke kost.
Zoals een verklaring waaruit we kunnen opmaken dat het woeste heideveld aan de

zijde van de Turfpoortvan de stad - we moeten ons daarbij nu het keurige Oran
je-Nassaukwartier voorstellen - in 1544-1545 in akkerland werd omgezet. Dat is
toch bijna een kwart eeuw later dan werd aangenomen, want tol dusver namen wc
daar bij gebrek aan beter 1521 voor, het jaar waarin keizer Karel VaanNaarden be
vestigde om daar 29 morgen (een morgen is bijna een hectare) woest en onvruchtbaar
'heetveld' te mogen ontginnen.
Aardiger om te lezen zijn wellicht de treffers waaruit blijkt dat de stad Naarden in
hel Leicestertijdperk (1585-] 587) een van de versterkingen was die door de En
gelsen uitverkoren waren voor een bezetting met hun hulptroepen.
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[n 1585 waren de opstandige Nederlanden met de Engelse koningin Elizabeth I
overeengekomen dat zij ons zou steunen in de strijd tegen Filips !L In december

van dat jaar meerde dan ook een Engelse vloot van vele tientallen schepen bij Vlis
singen afom circa 6000 soldaten en een duizendtal ruiters aan land te brengen. Op
perbevelhebber van deze troepen was Robert Dudley (1532-1588), graafvan Lei
cester, een gunsteling van koningin Elizabeth. Op 19 december 1585 trok hij aan
het hoofd van zijn macht Vlissingen binnen en aanvaardde hier te lande al snel het

ambt van landvoogd. Hij wer.d daarmee de allerhoogste autoriteit, wat overigens
in strijd was met de opdracht van de Engelse koningin. In Nederland dacht Lei
cester, net als bij zijn geliefde majesteit in Engeland, ook wel een potje te kunnen
breken. Zijn wîllekeurig handelen wekte echter al snel veel verbittering en in de
cember 1586vertrok hij voor een halfjaar teleurgesteld naar Engeland. Na zijn te
rugkeerwerd de toestand er niet beter op en toen hij tevergeefs probeerde zich van
enkele steden meester te maken, werd zijn positie onhoudbaar. In 1587, wederom

in de maand december, keerde hij voorgoed naar Engeland terug.

Terwijl Leicester zich het ongenoegen van de machtige heren van de Staten van
Holland op de hals haalde en er twee jaar manoeuvreren voor nodig was om hem

te slijten, reageerden de burgers van het kleine Naarden wat directer; de Engelse
soldaten werden al binnen enkele dagen na hun komst de herberg het Vliegend
Hert uitgetrapt. Schout Evert Heijnrickszoon van Gheijn liet zijn Leicestertrou
bels op 2 januari 1586 in het schepen
boek vastleggen.

Kort nadejaarwisseling'omtrent2 uuij
ren nae noone' ontstond cr ruzie in de

herberg het Vliegend Hertvan Wouter
Aclriaenswon. Een zevental Engelsesol
daten bestelden er temidden van

tweeëntwintig Naarders een kan bier,
maar de vrouw van Wouter, de waar
din Catherijn Thijmensdochter wei

gerde hen te bedienen. De Engelsen ver
lieten daarop mokkend de herberg,
maar stonden even later toch weer voor

de tapkast. De heren stonden er op dat
er bier getapt zou worden en wel me
teen. Toen de waardin opnieuw wei
gerde, volgdeereen handgemeen waar
bij burger Cornelis Volckertswon door

een Engelsman meteen ponjaard in zijn gezicht werd geraakt. Nadat deovermacht
van Naarders de Engelsen naar buiten had geschopt, zette het tumult zich in de
Vrouwenstraat, de huidige Cattenhagestraat, voort. De Engelsen smeten woedend
straatstenen door de ruiten en staken met hun rapieren in de deuren van de her
berg.

Ook elders in de stad waren er ongeregeldheden. Toen de zusters Trijn en Lam
bertje Jansdochter aanstalten maakten om naar bed te gaan en zij hun haardvuur
al hadden gedoofd, werd cr op de deur geklopt. Een Engelse tamboer-majoor in
lichtblauw tenue wilde naar binnen en sommeerde de dames het vuur weer aan te

maken. Om zijn woorden kracht bij te zetten, sloeg hij alvast een ruit in. Na een
woordenwisseling wisten de zusters hem van de deur te zetten, maar een half uur
tje later stond hij er weer, ditmaal ... vergezeld van zijn 'liefje', een in vrouwenkle
ding gestoken collega. Weer werd er aangedrongen om het vuur op te porren en
ook om de bedden te voorzien van schone lakens en slopen, want het 'stel' wilde
slapen. Volgens de getuigenissen van de dames ishet zover niet gekomen. Met hun
dronken koppen hebben de wildemannen binnen nog wat rondgedanst en zijn
toen weer vertrokken.

Bijhet Vliegend Hert poogde burgemeester Rutger Gerbrantszoon, een respecta
bele Naarder van circa 40 jaar, ondersteund door een kapitein van de schutterij de
menigte tot bedaren te brengen. Ofhen dat lukte, vertellen de getuigenissen niet.
Wel werd vermeld, dat het maar weinig gescheeld had of ook de burgervader was
met een dolk neergestoken.

Als men uit dit voorval de conclusie wil trekken dat de Naardersin december 1587,

evenals al die andere Hollanders, blij waren met het vertrek van de Engelsen dan
zou men daarweleens gelijk in kunnen hebben. \Velmoet daarbij de kanttekening
worden gemaakt dat vreemd genoegjuist het stadsbestuur van Naarden in de Sta
tenvergadering, nota bene nog tot in november 1587, onomwonden aan de zijde
van Leicester stond! Een poging van prins Maurits om met een overrompeling de
Engels gezinde bestuurders van Naarden te vervangen, mislukte doordat schout
Van Gheijn het plan op het allerlaatste ogenblik aan de burgemeesters verraadde.
Zo'n paradox vraagt om een nadere uitleg, maar daarvoor is nog wel wat onder
zoek nodig. Dat valt echter buiten het kader van dit artikel dat louter bedoeld was

om uit het teruggekomen schepenboek een anekdote op te dissen uit een periode
van de Naardense geschiedenis waarover tot nu toe weinig is geschreven.
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Een veldnaam verklaard: het 'Penne Bot' in de
Meerlanden

Henk Schaftenaar

'Het Peulle Bot, een weiland gelegen tussen de Mcerkadeen de Keverdijk ten zuid
oosten van de Polderkamp' s,tond er in de aantekeningen van historisch onder
zoeker Jan Versteeg. Eind jaren tachtig schreef hij uit de mond van oude Naarders
tal van veldnamen op om deze aan de vergetelheid te ontrukken. De boeren Bak
ker, Van Eijden en Van Dijk kenden toen allen het Peone Boten wisten ook nog on
geveer in welk deel van de Keverdijksche Overscheensche Polder het perceel lag.
Een verklaring voor de merkwaardige veldnaam konden ze niet geven, maar vol
gens hun zeggen gebruikten hun grootouders de naam al.

Systematisch archiefonderzoek in de jaren negentig leverde voor Naarden wel hon
derden veldnamen op. Het in de volksmond gebezigde Penne Bot kon daardoor al
snel vervangen worden door de in oude akten voorkomende veldnaam 'het Pen

ningbord', waarvan de oudste vermelding tot wel vier eeuwen teruggaat. Een ge
lukstreffer uit een negentiende-eeuwse koopakte leverde ook nog eens een kadas
ternummervoor dit perceel op. Daardoor weten we exact waar dit weiland zich in
de Keverdijksche Overscheensche Polder bevond. Doordievondst kon in De Om

roeper jrg. J 3 nr. 4 een artikel worden geschreven, waarbij zeven oude veldnamen
weer op de kaart van de polder konden worden teruggeplaatst. Wat toen echter nog
ontbrak, was een verkJarîng voor de veldnaam het Penningbord.

Wat is een penningbord? Op een penning- ofrekenbord werden in de Middeleeu
wen met behulp van reken penningen
(nepmunten die gedecoreerd waren met
verschillende afbeeldingen en teksten)
berekeningen gemaakt. Men zette op
een bord of tafel horizontale strepen en
vertikalelijnen uit voor de duizendtal
len, de honderdtallen, de tientallen, de
enkele guldens, de stuivers en de pen
ningen. Soms werd het lijnen patroon

Middeleeuwse rekenmeester achter een

helaaltafel voorzien van een penning
bord.

op een laken geverfd of gestikt en voorzien van beginletters. Voor iedere penning
legde men een rekenpenning, ook wel de legpenning of de jeton genoemd, in hel
vak van de penningen; waren het er twaalf dan legde men daarvoor in de plaats een
rekenpenning in het vak van de stuivers; bij twintig stuivers legde men ereen in het
vak van de guldens enz.
Deze rekenmethode stamt oorspronkelijk uit de Oudheid. In de dertiende eeuw
werd dit rekensysteem weer op grote schaal toegepast in Italië en in Frankrijk. Een
eeuw later verbreidde de methodiek zich over de rest van Europa. Iedere klerk of
comptabele werkte er mee. Door de stijgende vraag naar rekenpenningen ont
stonden er in enkele Europese steden op grote schaal werkende penningfabrieken.
De bekendste was gevestigd in Neurenberg. Amateurarcheologen met metaalde
tectors vinden dan ook overal regelmatig rekenpenningen in de bodem terug.

De veldnaam het Penningbord in Naarden is met bovenstaande kennis nu wel te

verklaren. Zeker na het vinden van een lijst uit J 627 waarop 'afgegraven lapkens in
de Meerlanden' staan vermeld. Dat document, waarop ook het Penningbord als
afgegraven perceel wordt genoemd, bevindt zich in een Naardens Privilegeboek.
De vermelding in dat stuk duidt op een nogal drassige terreingesteldheid Ier plaat
se. Niet vreemd want in die tijd naderde men de voltooiing van de drooglegging
van het hele Naardermeer. Al eerder waren daartoe pogingen ondernomen en was
een klein, in het oosten gelegen deel van het meer al drooggelegd. Voor dat werk
was veel specie (klcizoden) nodig geweest voor de aanlegvan kaden en dijken. Die
klei werd hoofdzakelijk gestoken uit de Meerlanden die al van oudsher me! deze

last waren bezwaard. Zompige omstandigheden moeten het gevolg zijn geweest
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Hel Pe/l/litlgbord ill de Mcerf(llldcll. Het lIIaail'e1d verlieft zich ook anno 2006 /log

maar ,ret ['oven ',et s/ootpei/.

van deze maaiveld verlaging. Om w'n weiland weer enigszins bruikbaar te maken,
zal men getracht hebben de waterafvoer te bevorderen. Het graven van evenwijdig
aan elkaar gelegen greppels in de lengterichting van het perceel bleek onder die
omstandigheden meestal de enige remedie. Getekend door dat palroon moet het
weiland cr met bestaande dwarsgreppcls als een penningbord hebben uitgezien.
Anno 2007 is van dal vermoede patroon evenwel niets meer te herkennen. Dat wil
niet zeggen dat we het mis hebben. Bij een rULlverkavelingeen halve eeuw geleden
werden de percelen daar ingrijpend verbeterd. Enige tijd geleden nog deden wei
landpercelen bij het Penningbord dienst als slibdepot. Ook daar werden de oude
structuren afgedekt en de weilanden zelfs wal verhoogd. De omstandigheden bie
ven er niettemin drassig. Natuurmonumenten verhoogde namelijk de grondwa
terstand. Ga er maareens kijken. Het gaat om de tien percelen die liggen in de hoek
Meerkade, Overscheenseweg en het weggetje naar de Machine. Het Pennirlgbord
is perceel nummer negen geteld vanaf de Machine ofwel nummer vier vanaf de
grens met Muiden. Die grens wordl bij de Meerkade nog steeds door een oude
grenspaal in de ruige berm aangegeven.
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