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De kunstenaar en zijn opdrachtgever
In 1988 verscheen de inventaris van de tekeningen van Adam-Frans van der Meu!en (1632-1690), voorzoverdie in het Mobilier National te Parijs aanwezigzijn. De
lijst toont en beschrijft tekeningen die voor de topografie van de Zuidelijke en de
Noordelijke Nederlanden, alsmede voor die van Noord-Frankrijk, van groot belang zijn (1). Zo'n inventariskrijgt misschien in Nederland niet de bekendheid die
hij verdient, reden om hier op Van der Melden en zijn oeuvre in te gaan.
Van der Meulen werd in 1632 geboren in Brussel, waar hij in de leer kwam bij de

in stoelen voor een deel op Van der
Meulens schetsen.
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schilder van veldslagen Pieter Snayers (1592-1666). De jonge Van der Meulen trok
door zijn werk zozeer de aandacht, dat Lodewijks minister Colbert hem op aandringen van hofschilder Le Beun (1619-1690) naar Parijs haaJde (1664), waar hij
onderdak kreeg in de Gobelins en aan het werk werd gezet als 'peintre des batailles du Roy'. Tot zijn dood toe bleef hij zowel in de dienst als in de gunst van Lodewijk XIV, zij het dat zijn jaargeld (6000 livres) soms twee jaar achterstallig uitbe123
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ta aid werd. In de Gobelins bekleedde
Van der Meulen de positie van ontwerper van tapisserieën, waarbij hij ondergeschikt was aan Le Brun, maar als
'Peintre des Conquestes de Sa Majesté'
stond hij korte tijd later aan het hoofd
van een vrij uitgebreide tak van dienst
en beschikte hij over veel assistenten.
Er is een groot aantal schilderijen van
de hand van Van der Meulen. Men vindt
ze in talloze Franse musea. Uit zijn nalatenschap zijn in de Gobelins zo'n 220
tekeningen bekend. Op enkele uitzonderingen na hebben die het gebouw nooit
meer verlaten. Onlangs werden u: met het oog op het vervaardigen van de catalogus, zorgvuldig gerestaureerd. Het Département des Arts Graphiques van het Louvre bezit ook nog eens 104 tekeningen van Van der Meulen (2).
Zijn schilderijen
Anders dan vroeger werd aangenomen, weerspiegelen Van der Meulens schilderijen niet exact historische gebeurtenissen. Het zijn meestal vrij concrete indrukken van veldslagen of schermutselingen, en het komt voor dat een schets van een
groep personen of ruiters in diverse composities wordt toegepast. Een voorbeeld
vormen de twee bladen met ruiters uÎl het museum van Douai in Noord-Frankrijk, die zowel op de schilderijen van de belegeringen van Rijssel (Lille) als van
Charleroi voorkomen. De portretten zijn feilloos: bij honderden haalt men de bekende persoonlijkheden van die tijd eruit, zoals op het schilderij van de Intocht
van LodewijkXIV in Atrecht (Arras) op 30 juli 1667 te zien is. Het ging bij het maken van schilderijen in die tijd niet zozeer om de exacte weergave van de gevechtshandeling, maar om het herkennen van belangrijke personen die bij de gevechtshandelingen betrokken waren, én, ook belangrijk, om de topografische juistheid
van herkenningspunten: een stad of een citadel. We kunnen een vergelijking trekken met de Van de Veldes: op één doek brachten deze drie, vier episodes uit een
zeeslag aan, waarbij de schepen in ieder geval conform de werkelijkheid dienden
te zijn afgebeeld. Van der Meulen voldeed in hoge mate aan beide criteria: herkenbaarheid van mensen en van plaatsen.

een schilderij

van Nicolas

de Largillière.
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De betekenis van Van der Meulen voor zijn opdrachtgever lag vooral op het laatstgenoen"devlalk. Van Lodewijk XIV kreeg hij de opdracht in het voetspoor van het
plaatsen te tekenen die door de Fransen waren veroverd. De tekeningen
moesten dienen als achtergrond voor later te vervaardigen gobelins, muurschilderingen en schilderijen. Van der Meulen genoot alle mogelijke faciliteiten: hij had
125

een eigen karos met koetsier tot zijn beschikking, nuttigde de maaltijden met de officieren en had een assistent, die hem bij het maken van de tekeningen terzijde stond,
een capabele man, maar die voor ons anoniem zal blijven. Van der Meulen spreekt
over hem steeds bewonderend van 'mon homme', zonder nader te preciseren.
Van der Meulen heeft in totaal negen reizen gemaakt in de Zuidelijke Nederlanden, waartoe destijds ook een deel van het huidige Noord-Frankrijk behoorde, in
Franche-Comté, en tijdens de 'Guerre de Hollande', de veldtocht van 1672-1673
waarin hij vrijwel alle bezette plaatsen van de Republiek met potlood of penseel
vastlegde. Een groot aantal tekeningen van steden en vestingen, meestal stadsprofielen, is het resultaat van die reizen. Het totale aantal van de vastgelegde steden
bedraagt 76. Van sommige, zoals Maastricht, Douai, Naarden en Rijssel (Lille) bestaan verschillende versies. Verreweg de meeste tekeningen, in welke techniek ook
gemaakt, munten uit door de grootst mogelijke precisie. Een destijds vooraanstaande kenner en verzamelaar met de naam Pierre-Jean Mariette (1694-1774)
prees Van der Meulens werken en hun exactheid.
Zijn tekeningen
Toch was Van der Meulen allesbehalve een gelegenheidskunstenaar. Zijn topografische tekeningen tonen sfeer en het grafiet werd met gevoel voor nauwkeurigheid
aangebracht. Zijn meeste werken, hoewel in opdracht vervaardigd, stralen een
kracht en een spanning uit, die men juist bij een hofschilder nict zou verwachten.
Bij de stadsprofielen gaat het om twee soorten tekeningen: levendige, spontane
schetsen in klein formaat, vaak in rood of zwart krijt en uiterst gedetailleerde, meestal in potlood en waterverf, en bestaande uit een aantal aan elkaar geplakte vellen.
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Die laatste leverden stadsproflelen op van soms weil
m lengte of nog groter. Zij
werden meestal in ateliers verder uitgewerkt, dit in tegenstelling tot de schetsen in
klein formaat die tcr plekke werden voltooid. Van der Meulen werkte volgens een
vast patroon: op veel grote stadsprofielen staat de kerktoren preciesop de naad van
twee aaneengeplakte schetsbladen, de ene lorenwand op het linkerblad, de andere op het rechterblad.
Lodewijk XIV wilde voor zijn beoogde werken het liefst alleen met Van der Meulen te maken hebben: 'Envoyez-moi Van der Meulen.ll y a beaucoup à voir pOUT
lui', schreef hij in 1677 vanuit Franche-Comté. De vorst wist precies wat hij aan
hem had. Van der Meulens werken waren in topografisch opzicht dan ook van uitzonderlijke klasse. In veel geval1en waren het echte architectuurtekeningen, vanwaaruit de afmetingen van muren en bastions, van gebouwen en van torens gereconstrueerd konden worden. Als zodanig zijn ze nu nog een betrouwbare bron
voor onze kennis van verdwenen en nog bestaande bouwwerken.
Zijn werk in de Republiek
Van der Meulens topografische tekeningen liggen in de Gobelins gerangschikt op
alfabetische volgorde: van Aire-sur-Ia Lystot Zwolle. Het is daardoor mogelijk de
reizen van Van der Meulen redelijk goed te reconstrueren. Zeker wanneer we het
de krijgshandelingen en van de inname der verschillende vestingen
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Het Franse leger dat hij volgde op weg naar de Republiek stond beurtelings onder
commando van grootheden als Condé, Turenne en Luxembourg. Develdtocht begon vanuit de in het territorium van de Keulse aartsbisschop gelegen Franse basis
Bonn en trok langs de zogeheten 'Rijnse Barrière', een reeks steden die in 1672 voor
de verdediging van de Republiekvan nul en generlei waarde bleek: Rijnberk (Rbeinberg), Orsoy, Wezel, Meurs, Rees, Xanten en Emmerik. Lodewijk had bij RheÎnberg persoonlijk het bevel gevoerd.
Pas bij het Tolhuis te Lobith en. bij de nabijgelegen Schenkenschans krijgt Van der
Meulen volop de gelegenheid de terreinsituaties te verkennen. Vervolgens reist hij
via Doetinchem en Doesburg naar Arnhem - Nijmegen was nog in Staatse handen
- en zo langs de I1sse1steden. Daar had hij eigenlijk weinig te zoeken, want Deventer en Zutphen waren al door de Munstersen bezet. Langs de Gelderse Zuiderzeesteden en Amersfoort bereikt de schilder Utrecht. Vandaaruit was er volop gelegenheid om de meest vooruitgeschoven positîesvan de Fransen teverkenncn: Woerden en Naarden. Maar het Franse offensief werd al spoedig tot staan gebracht
doordat de Staatse troepen de Hollandse Waterlinie in werking hadden gesteld.
Van der Meu\en moest genoegen nemen met tochtjes naar plaatsen in het voorterrein zoals Vianen, Culemborg, Wijk bij Duurslede, Tiel en Zaltbommel, dat pas
eind juli in vijandelijke handen raakte.
Tijdens deze veldtocht maakte Van der Meulen tekeningen van 27 Nederlandse vestingen, soms alleen een fort, soms ook een versterkte stad. Bijna alle zijn in open-

Met/len in het Rijksmuseum Amsterdam.
baar bezit. Het Mobilier National en het Département des Arts Graphiques in het
Louvre te Parijs bezitten het leeuwendeel.
Zijn weergave van Naarden
Van Naarden bevinden zich drie stadsprolîclen in de Gobelins, twee uitgevoerd in
rood krijt en een schets in potlood en waterverf. Alle tekeningen zijn vanuit hetzelfde gezichtspunt genomen, vanuit het zuidoosten.
Het stadsprofiel vindt men exact terug op het eerder genoemde onvoltooide doek
van de schilder in het Rijksmuseum. Daar figureert het onder de titel 'De troepen
van LodewijkXIV voor Naarden, 20 juli 1672'. Deze tekst is misleidend.Afgebeeid
wordt namelijk een inspectietocht van de Franse legeraanvoerder De Rochefort in
de omgeving van de stad, een inspectie die, zoals de titel terecht vermeldt, op 20
juli plaatsvond, precies een maand nadat Naarden door dezelfde De Rochefort al
was bezet. Men moet bij de schildering van deze inspectietocht bedenken dat de
Fransen toen Amsterdam, de machtigste stad van de Republiek, het dichtst waren
genaderd. De afstand bedroeg slechts 20 km. En die triomf moest vereeuwigd WOfden!
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Uiteindelijk moesten de Fransen op 12september 1673voor de Staatse troepen capituleren.
Het doek wordt later nog genoemd in
de inventaris van Van der Meulens werken. De daarin genoemde zogeheten
B100isematen in voeten en duimen blijken bijna exact te corresponderen met
die van het doek in het Rijksmuseum.
In de Franse inventariswordt het Naar-

Van der Meulen.
Versailles.
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Naar dit schilderij

Cht'ileau

de

werd in

dense landschap op het doek aan ene ]ean-Baptiste Martin toegeschreven en de 'figures au trait avec le pinceau' aan Van der Meulen. Van deze Martin hangt ook een
schilderij van Naarden in het Musée de Versailles (3) naar de schetsen van Van der
Meulen.
Ook later baseerden kunstenaars hun werkstukken op de artistieke prestaties van
Van der Meulen. Het onderschrijft de kwaliteit van een meester. Voor Naarden was
hofschilder Adam-Frans van der Meulen van grote betekenis doordat hij het uiterlijk van de stad in de zeventiende eeuw op fraaie wijze en waarheidsgetrouw in
beeld heeft gebracht.
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Terug naar de oorsprong
Licht in het duistere verleden van Naardens vierhonderd jaar
oude sluis
Henk Schaftenaar
Vorigjaar was de sluis precies viereeuwen oud. Dat is bijzonder, want zijn
oorspronkelijke functie als walerkering
heeft hij allang geleden verloren. Een
herdenkingsfeest je was misschien wel
op zijn plaats geweest, maar helaas we
zijn hem vergeten. Niet zo verwonderlijk eigenlijk, daar een zichtbare herinnering aan de bouw ontbreekt. Wel is
er een gedenksteen ingemetseld, maar
die verwijst naar opknapbeurten in 1799
en 1957. Daarom in dit artikc1 een korte terugblik op de oorsprong van de
sluis, een thema dat te lang in het duister is gebleven. Voor de goede orde: de
jubilaris in dit artikel is de stenen sluis
met brug tussen de Oude en de Nieuwe Haven zoals we die nu nog kennen.
Vóór 1606lag op deze plek namelijk een
voorganger van hout.

Gedenksteen
wering

in de zuidwestelijke

borst-

van de sluisbrug.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:
DeOmroeper,jaargang 1990(E 10,50),1995,1996,1998,1999(E 1l,50),
2000,2001,2002(€ 12,50),2003,2004,2005,2006 (€ 15,-)perjaargang.
Oude Naardensebuitenplaat'ien,'de geschiedenisvan Berghuysenen Kommerrust'€ 16,Gids voor de vestingwerken van Naarden € 16,DekaartvanFabius,facsimilevanNaardenen omgevinginfull-color € 7,-

Besteladres: Gansoordstraat
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16, 1411 RH Naarden,

tel. (035) 6946860

Het idee voor de bouw van een keersluis binnen de verdedigingswerken van Naarden was niet afkomstigvan de Naarders zelf. Het denkbeeld kwam kort na 1579 op
in de breinen van de heren bestuurders van de Staten van Holland. Deze waren
naarstig op zoek naar middelen om 's Lands grenzen tegen mogelijke aanvallers te
beveiligen. In onze contreien werd daarbij vooral gezocht naar weermiddelen ter
bescherming van de belangrijke handelsstad Amsterdam. Een inundatie van de
Jaaggelegen polders tussen Muiden en Naarden leek een effectief middel. Het inslrumentarium was terplekke al aanwezig. Via de Naardense zeehaven, die meteen
sJuisje in de Westdijk in verbinding stond met de Karnemelksloot, was het mogelijk Zuiderzeewaler naar de polders te laten stromen. De boeren hadden er tot hun
grote ongenoegen al eens ervaring mee opgedaan toen vissers het sluisje per ongeluk hadden laten openstaan.
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steld. Mochten deze armlastig zijn dan werden ze op waler en brood gezet. Zandschippers die met hun schuit op de drempels van de sluis kwamen vast te zitten,
kregen eveneens zes gulden boete aan de broek.
Ondanks het pakket maatregelen bleek het periodiek nodig de sluis een grondige
onderhoudsbeurt te geven. De eerder genoemde gedenksteen getuigt van twee ervan. 'Ne laten de finesses verder achterwege. Een geïnteresseerde kan ze eenvoudig
en leesbaar terugvinden in de jongere archieven van Naarden. Het doel van dit artikel was slechts een korte terugblik te werpen op een oorsprong, zoals dat meestal bij jubilea wordt gedaan.

evenmin voor het herstel van de zeehaven.
Daarmee was de Naardensesluis tot louter een lokaal fenomeen gedegradeerd. Dat
onderkenden de vroede vaderen van Naarden zelf ook en om het risico van een
doorbraak bij de komende najaarsstormen te verkleinen, werd in de zomer van
1752 het werk voor het herstel van de sluis op eigen initiatief aanbesteed.
Aan weerszijden van de sluis werden eerst kistdammen gebouwd. Bij de drooglegging die volgde, openbaarden zich de oorzaken van vele problemen. De sluisvloer
bleek bezaaid te zijn met puin, stenen, mest en andere troep die er in de loop der
tijd waren ingegooid. De restanten van de drempels vertoonden sporen die ontstaan waren doordat schippers hun te zwaar beladen schepen er met geweld overheen hadden getrokken.
Om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen, volgde een pakket maatregelen. De belangrijkste was dat iedere schuitvoerder die in de binnen- ofbuitenhaven mest, vuilnis of as wilde laden oflossen, verplicht was voortaan 5'h stuiver aan de sluiswachter te betalen. Bij niet-inachtneming van de maatregelen volgde een boete.
Het werpen van puin of stenen in de haven ofin de sluis werd bestraft met zes gulden boete. Waren de daders minderjarig, dan werden de ouders aansprakelijk ge-

Inhoud

van alle jaargangen

De website van de stichting Vijverberg bevat een inhoudsopgave van alle
verschenen jaargangen van De Omroeper. Er is een index beschikbaar op
auteursnaam en op jaargang. Ook aan andere door de stichting uitgegeven
publicaties wordt aandacht besteed. U vindt de informatie op
www.stichtingvijverberg.nJ
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Boerderij Oud Naarden springlevend, al bijna zes
eeuwen
Henk Schaftenaar

Kloostergoed
Omstreeks] 420 trokken twee monniken van de orde van Sint Paulus uit Amsterdam door de streek tussen Huizen en Naarden. Langs de kust ter hoogte van de
puinhopen van hetomstreeks 1350 verwoeste Naarden ontdekten ze een weide die
met enige moeite geschikt leek te maken om er vec op Lehouden.
De plek beviel ze
en de monniken
besloten te blijven. Ze boU\\'den twee hutten, beschermden
de wei-

de met eenvoudige middelen tegen het water van de Zuiderzee en leefden van wat
het land hen opbracht. Erwerd een kleine kapel gesticht en toen ook andere monniken zich bij hen voegden, verenigden zij ?içh in een kloostergemeenschap die de
geschiedenis in zou gaan onder de naam 'Convent van Oud Naarden'. \Vat klein
begonnen was, groeide door nijvere arbeid uit tot een vermogend klooster annex
boerenbedrijf.
In particulier bezit
Toen in 1579 door besluiten van de Stalen van Holland de kloostergemeenschap-

Oud Naardel1

140

omstreeks

/875.

Eell van de perenbomen

staatanllo

2007

'4'

pen gedoemd waren uit te sterven, heeft de prior van het Convent van Oud Naarden de kloostergoederen, waaronder de boerderij, onder het beheergesteld van het
stadsbestuur VilnNaarden onder de voorwaarde van de opbrengst een weeshuis te
stichten. In 1640 gilf de nieuwe beheerder echter toestemming om Oud Naarden
te verkopen om baar geld te verkrijgen voor de aanleg van de trekvaart tussen Naarden en Amsterdam. De hofstede, een landgoed van honderd hectare, bestaande uit
hooi-, bouw- en weilanden plus het recht om tien koeien en zes paarden op de
meentgronden te laten grazen, is toen in het bezit gekomen van een combinatie
Vilnvier Amsterdamse kooplieden.
In 1654 is de grond van Oud Naarden opgesplitst in een oostelijke en een westelijke helft, waar op het laatste ook een boerderij werd gesticht. Die hofstede werd later Valkeveen genoemd.
Sinds die tijd zijn vrijwel onafgebroken vermogende Amsterdammers landheren
van Oud Naarden geweest.
De huidige heervan het landgoed is Joris F. Dudokvan Heel. In 1864 had zijn overgrootvader de buitenplaats verworven en zes jaar later verkocht aan een oom. In
1917 kocht zijn grootvader het weer terug en sindsdien is het in de familie gebleven. Na het overlijden van Joris' vader in 1967 werden hij, zijn broer en zijn zuster

de eigenaren. In dat jaar heeft Joris het beheer op zich genomen. In 1969 is hij op
het Gravenveld, een naburig landgoed, met zijn gezin gaan wonen.

Pachtheer
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Joris

F

Dudok

van Heel vertelt over zijn oude erfgoed.

Foto: AlJke Brusse.

Verplaatsingvan de boerderij
In de loop der eeuwen is er, tot ongenoegen van de eigenaren, voor de kust van het
landgoed Oud Naarden door de Zuiderzee vec11andweggeslagen. Al in de 16eeeuw
was de plek waar de kerk van het vroegere Naarden had gestaan alleen nog maar
bij extreem laag water zichtbaar. Ook het klooster van de monniken viel later ten
prooi aan de opdringende zee. Hetzelfde onheil leek in 1825 de boerderij te zijn beschoren. Dat gebouw lag toen op 87 meter van het strand. De vrouwevan het landgoed, de weduwe Alida Elisabeth Bredius-de Lalane de Duthay (1744-1827), besloot daarom de boerderij te laten atbreken en verder landinwaarts, daar waar de
hofstede nu nog staat, weer op te bouwen. De verplaatsing heeft in 1827 plaatsgevonden. Het bleek een goede beslissing, want binnen een eeuw tijd werd de vorige
plek door het zeewater volledig ondergraven. Op de bodem van het Gooimeer verspreid liggende en verweerde bakstenen herinneren nog aan de plaats.
De pachtheer herinnert zich nog dat hij in 1928 tijdens een zware storm met zijn
vader op de Driest, het hoge veld bij zee, stond. Ze zagen hoe er hele lagen zand
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afleider. Een wandelpad voert ook vandaag nog naar de omgeving.
Gemengd bedrijf
Boerderij Oud Naarden is tot ver in de 1ge eeuw een gemengd bedrijf geweest. Het
rundvee werd toen geweid op de Naardermeenl. Rogge en boekweit werden verbOLlwdop de schrale gronden van het landgoed zelf en op het westelijk deel van de
Naarder Eng. De grond t'llssen het landgoed en de Eukenberg werd vroeger 'het
bouwland van Oud Naarden' genoemd. Allemaal hooggelegen zandgronden. Het
regenwater zakte er als in een vergiet doorheen. De opbrengst van de akkerbouw
moet dan ook maar matig zijn geweest. Om de vruchtbaarheid en het watervasthoudendevermogen van de bouwvoor te verbeteren, werden de akkers bemest met
heideplaggen vermengd met schapenrnest. Het nijpende tekort aan mest vinden we
terug in de oude pachtcontracten van Oud Naarden. Daarin staat dat de mest van
de boerderij uitsluitend ten dienste van de akkers van het landgoed mocht worden
gebruikt. Ook werd het een verplichting om een vast deel braak te houden. Dergelijke akkers kregen de naam 'driest'. Zo kon de vruchtbaarheid zich langs natuurlijkewegweer enigszins herstellen. Vier eeuwen geleden had men zelfs allerlei riet- en
rijswerken langs de kust aangelegd om bij aflopend water het slib te kunnen opvangen. De pachter van Oud Naarden werd contractueel verplicht die kustvlakte
regelmatig afte romen om met het zo ge,,,onnen slib zijn akkers te bemesten.

neervielen en in zee werden weggesleurd. Op het land geplaatste afscheidingshekken liepen opeens door tot ver in zee, zovee1land was er weggeslagen.
Op zekere dag kwam er iemand van Domeinen bij Dudok van Heel op bezoek die
zei: 'Vleet u wel dat u de enige particulier in Nederland bent die IJsselmeer tot zijn
bezit kan rekenen? Nou, dat kan helemaal niet, dat water wordt nu onteigend!' Dat
is ook inderdaad gebeurd. De pachtheer kreeg echter wel de zeggenschap over de
kuststrook terug. Het was niet meer zijn water, riet of strand maar hij mocht het
wel onderhouden.
Jarenge1eden wandelde Dudokvan Heel meteenzakenman uit India op Oud Naarden. Toen ze in de noordwesthoek van het landgoed aankwamen, begon de Indiër
over zijn hele lijf te sidderen. De gastheer vroeg: 'Voelt u zich wel goed?' Met trillende stem antwoordde de aangesprokene: 'Hier heeft iemand geleefd! Heeft hier
soms een huis gestaan?' Voelde hij een bijzondere aardstraling? Ofbeschikte hij als
Aziaat over die magische krachten die wij nuchtere Nederlanders ontberen? Hoc
dan ook, ze stonden toen exact op de plek waar ooit de oude boerderij had gestaan.
Lindebomen markeren tegenwoordig die plek nog. Die dienden ooit als bliksem144
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Een nieuwe weide
Een belangrijke agrarische verbetering
kwam op boerderij Oud Naarden tot
stand onder pachtvrouwe Madelaine
HenriëUe Française Mijnssen-van Rossumo Als erfgename van haar vader J.P.
van Rossum zette zij met haar echtgenoot vanaf 1860 de afzanding·van de
hoge Valkcveense gronden voort. Zo
kwam in 1870 een fraai weidecomplex
tot stand tussen de Meentweg en de Valkeveensclaan. Hierdoor kon de boerderij NieuwValkeveen aan de Meentweg tot een volwaardig boerenbedrijf
uitgroeien. Vervolgens liet het echtpaar
de dorre heide tussen de Naarderstraat
en de Yalkeveenselaan uitgraven en kon
ook bij dit complex een boerderij (de
niet meer bestaande Ossenstal aan de

(1890-1970).

Naarden
eeuw.

in de tweede

helft van de 1ge

Yalkeveenselaan) worden gebouwd. Ook Oud Naarden kampte meteen gebrek aan
een grazige weide. Daarvoor werd in 1880 een bosrijk deel van het Gravenveld opgeofferd. In 1892 kon na afanding een stuk groenland aan het weideareaal van
Oud Naarden worden toegevoegd. De boerderij steeg toen met tienduizend gulden in boekwaarde. De akkers op de eng en het landgoed zelf werden toen als onbruikbaar verlaten. De weduwe Mijnssen- Van Rossum heeft het gebied daarna met
naaldhout laten beplanten. De pachtprijs van Oud Naarden steeg toen wel van vierhonderd naar zevenhonderd gulden per jaar. Sinds die tijd kwam de nadruk volledig te liggen op de veeteelt.
De afzandingvan de hoge gronden is daar tot in de jaren zestig van de vorige eeuw
doorgegaan. Steeds maar vcrdergraven in de richtingvan Huizen. Joris Dudokvan
Heelgingerals kind kijken hoe het zand vanuit kiepkarl'etjes in zandschuiten werd
geslort om richting Naarden te worden verscheept. De jonge Joris en zijn vriendjes speelden in hun jeugdige onbezonnenheid ook dikwijls treintje met die niet ongevaarlijke kiepkarren. Tot ongenoegen van zandhaas Wortel die verantv.oordelijk was voor alles wal er op het terrein gebeurde. Ontdekte hij de knapen, dan kwam
hij luid schreeuwend opzeaf. Dejongens wisten dan niet hoe snel ze moesten wegrennen.
Richting Huizen lag een oude zanderij, vertelt Dudok van Heel. Lommerrijke bo147

men op de hoge randen omsloten het terrein. In de laagte woonde het gezin Klein
in een pachterswoning. Vader Klein runde daar een kwekerij. Ondanks het ongemak van een houten been onderhield hij de kwekerij goed. Regelmatig kwamen er
mensen bij hem om verse groente en fruit te haJen. Die tuinderij is pas een jaar of
zeven geleden opgehouden te bestaan. Tegenwoordig wordt de voormalige zandkuil, waar nu grasland ligt, door de boer van Oud Naarden gepacht.
Arme grond
Ondanks de lage ligging van het nieuwe weidecomplex met het grondwater relatief dicht aan de oppervlakte kostte het toch drie generaties pachters aan arbeidsjaren eer de zandige bovenlaag in een humeuze bodem was veranderd. De vroegere pachter Wout Vedder vert'elde eens dat zijn schoonvader boer Troost in de jaren twintig van de vorige eeuw btadafval, dennennaalden, varkensmest, ja eigenlijk
alles wat maar organisch was door het grove zand husselde om zo de weide te verbeteren. Zijn stal, met plaats voor ruim veertig stuks hoornvee, kreeg hij er echter
niet mee vol. Dat lukte Vedder en volgende pachters wel.
De pachtheer weet daar nog alles van: 'Om de stal vol te krijgen heeft Troost wel

Eikenspaarlelgenbos

in het oostelijke

deel van het landgoed

Oud NaardelJ.
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eens geprobeerd om op de hoge gronden aan de kust iets te verbouwen. De Driest
is door hem toen omgeploegd. Zonder resultaat, de schrale grond bleek zelfs niet
geschikt om er vee op te houden. Op de hoge droge gronden is eigenlijk alleen maar
bosbouw mogelijk. Tot de Tweede Wereldoorlog hebben wij er altijd percelen eikenhakhout onderhouden. Om de acht jaar werd daar gekapt. Het hout werd in
takkenbossen gebundeld en verkocht aan de bakkers. In de oorlog heb ik nog bundels hakhout voor toen moeilijk te verkrijgen aardappelen kunnen ruilen. Na de
oorlog had men geen behoefte,meer aan dit soort brandhout. We zijn toen de percelen doorgegaan, hebben de mooie rechte stammen laten staan en de kromme
exemplaren verwijderd. Het resultaat heeft aan de verwachtingen voldaan. De gespaarde eiken zijn nu goed ontwikkelde bomen van soms al25 cm dik en het bos
is doorzichtiger geworden. We hebben veel beuk, dat is zwaar en zwaarmoedig.
Maar een eikenbos is mooi en veel lichter.'
Terug naar het weidecomplex, dat nu wordt gepacht dOOTAnton Zeldenrijk die
met zijn vrouw Helen 'boeren' op Oud Naarden. 'De grond is schraal gebleven',
vertellen zij. Het oostelijk deel van de 'huiskavc\', zo wordt het grote weiland door
hen genoemd, is nog steeds zeer zandig, het is zo grof als metselzand en dus erg

droogtegevoelig. In de zomer van vorig jaar wilde het gras er niet goed groeien.
Normaal moeten we het vee altijd al bijvoeren, maar toen hebben we extra kosten
moeten maken met de aankoop van maïs. Het beste deel van de huiskavelligt in
het zuidwesten. Dat heet de Vijf Bunder. Daar ligt dan ookhet oudste deel van deze
voormalige zanderij.'
Naar een modern bedrijf
De vroegste pachter die we kennen is Elbert Egbertszoon uit Hilversum. In 1578
huurde hij Oud Naarden van de prior voor slechts 275 gulden per jaar. Maar daar
kwam nog wat bij: jaarlijks twee vaten boter, met Pasen honderd eieren, een potvarken en een vetgemest kalf van zes weken en in de slachuijd twee varkens tegen
een halve stuiver het pond. Verder nog wat herendiensten, zoals het bezorgen van
vierhonderd manden turf, het leveren van knechten en wagens als de prior die nodig had voor herstelwerkzaamheden en het verzorgen van paarden voor de gasten
van het klooster.
Boerderij

Oud Naarden,

vroege voorjaar
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van 2007.

intiem

gelegen

in een beukenbos.

Foto gemaakt

in het

Die praktijk van leveren in natura heeft daar nog honderden jaren stand gehouden, maar tegenwoordig voorziet de pachtwet in een wat zakelijker relatie. De Tweede \Vereldoorlog was daarop weer een uitzondering. 'De boer van Oud Naarden
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deed het goed in die tijd', vertelt pachtheer Dudok van Heel. 'Toen werd onze familie net als heel vroeger weer in natura van zuivelproducten voorzien.'
'Tweemaal per jaar', vervolgt Dudok van Heel, 'kwamen de pachters, die van de
boerderij en die van de zanderij, in keurige pakken gestoken de pachtpenningen
in contanten bij mijn vader op het huis De Viersprong brengen. Bij die gelegenheid werd ereen kopje koffie gedronken, een sigaar aangeboden en werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld.'
Die betalingen vinden traditiegetrouw nog altijd in mei en november plaats. Uiteraard niet meer in contanten, maar het overleg over het reilen en zeilen op de
boerderij en het kopjekoffie is gebleven. Het streven is daarbij gericht om de boerderij als onderdeel van het landgoed zo lang mogelijk te blijven exploiteren.
Anton Zeldenrijk heeft zes jaar geleden het bedrijf van zijn vader, ook een Anton,
overgenomen. Zeldenrijk senior werkt nog altijd mee, zij het in een rustiger tempo.
Hij had in 1979 de nog in de oude staat verkerende boerderij van Wout Vedder overgenomen. Een groolschalige verbouwing van het woongedeelte was zijn eerste zorg.
Het dak kreeg een rieten kap en naast de boerderij werd een grote stal gebouwc!. Het
gezin (vader, moederen vier kinderen) heeft tijdens die verbouwing gedurende een
jaar in de boerenschuur ernaast gewoond. Ook in de winter toen het vijftien graden vroor. De warmte werd toen geleverd door een gezellig houtkacheltje.
De verbouwing luidde de omschakeling in naar een goed lopende moderne grond-
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gebonden melkveehouderij. Halverwege de jaren negentig werd de stal nog eens
vergroot. Naast wat kalveren en hobbypaarden worden er nu 75 koeien gehouden.
'Begin mei gaan ze naar buiten: verleDen de boer en boerin, 'naar de huiskavel direct tegenover de boerderij. Iedere avond steekt het vee weer terug de Oud Huizerweg over om binnen te worden gemolken. Die weide is eigenlijk te klein voor zoveel
vee. De nabijgelegen 'Kuil' meegerekend, bedraagt de oppervlakte 21 hectare.
'Droge' koeien, Ój die gaan kalveren, grazen op de Naardermeent. Daar wordt 27
hectare gebruik!. Tien hectare daarvan werden in de jaren zeventig verkregen in
het kader van de ontbinding van de oude Gooise schaarrechten. Direct ten oosten
van fort Ronduit, op het voormalige slibdepot, hebben we grond in eigendom. In
totaal is er S4 hectare in gebruik. Door de versnipperde ligging gaat wel veel tijd
verloren met heen en weer rijden. Als de melkprijs zou gaan dalen, zouden we weleens niet meer kunnen concurreren met de grotere en minder arbeidsintensieve
bedrijven. Mallr de melk die we produceren is goed en naar die kwaliteit worden
we ook betaald. Dat geeft 011S een redelijke boterham, bovendien is hel heerlijk
werken en schitterend wonen op dit oude landgoed.'
Dat vindt ook de eigenaar. Hij geniet van zijn erfgoed, kent de geschiedenis ervan
en heeft het altijd zijn plicht gevonden het landgoed zo goed mogelijk in stand te
houden. In zijn streven wordt hij bijgestaan door een rentmeester die hem helpt
bij ingewikkelde juridische zaken.
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Een ding willen de pachtheer en pachter nog wel aan dit verhaal toevoegen: 'Toen
in de jaren zeventig de erfgooiersorganisatie Stad en Lande van Gooiland werd ontbonden', vertelt Dudokvan Heel, 'kon gekozen worden tussen een som geld of tien
hectareweidegrond op de Naardermeent. Ten behoeve vande boerderij Oud Naarden is gekozen voor uitbreiding van de weidegronden. Maar toen op die gronden
de natuurmensen hun invloed deden gelden, werd ons verplicht de weilanden later in het seizoen te maaien. Ook mochten we daar niet meer bemesten. Ons deel
van de meent moest verruigen voor plant en dier, het werd een vogelreservaat. Na
verloop van jaren is echter gebleken dat de meeste vogelsjuist opde niet-beschermde
Naardermeent fourageren!'
'Er zit in het beschermde deel geen pier meer in de zode en daar zijn de vogels niet
blij mee', voegt AnIon Ze1denrijk er ter verduidelijking aan IOC.
Pachtheer en pachter zijn dan ook blij dat de beleidsmakers van nu genuanceerder
zijn gaan denken over de oude maai- en mest methoden. De praktijk van vroeger
was eigenlijk nog niet zo slecht!
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Tussen beerput en waterzuivering

al de moeite

De zichtbare restanten van Naardens oude stads riolering

Een fraai particulier
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- was het duo
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was niet overal
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riool werd in de jaren
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redelijk

In elke schuur

onmogelijk.
op de hoog-

zelf te kunnen

altijd veel oude

De Naardense

hing wel een

beerputten

zingspunten.

verhelpen.
te voor-

naast elkaar - werden begin jaren zeventig teeen huis in de Pastoorstraat.
Het loont meest-

jeugd

kende

alle

Bij ijs op de grachten

10te-

kenden zich daar de grote gele wakken
af. Relatief warm water trad er aan de
oppervlakte.
17eeeuw.

sen ver vanaf.

Haven.

maar

Je bleef

er bij het schaat-

Veel water

stond

er niet,

slib lag er des te meer. En wee je
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gebeente als je met die gore drab aan je broek thuiskwam. Ook vissers kenden de
plekken. Je kon er heel goed peuren, zeker bij onweer. Een emmertje paling was
dan snel gescoord.
Bij de aanleg van de nieuwe riolering in 1981 heeft men niet alleen de gammele
gresbuizen maar ook de zeventiende-eeuwse, vakkundig gemetselde tunnels die
door enkele straten naar de wallen liepen, opgeruimd. In de bodem van 's Rijks
grond, dat is dus hel gebied wa~rop de wallen liggen, bevinden zich echter nog resten van de oude riolen. Halfronde openingen op de waterlijn in de bekledingsmuren van enkele courtines.markeren nog altijd de mondingen van dat stelsel. Ook
in de haven van Naarden zien we de lozingspunten nog steeds terug. Aan de stadszijde zijn ze dichtgemetseld, maar aan de overkant bij het Arsenaal zijn ze nog open.
Daar stroomt zelfs wat hemelwater uit.

Over de ligging van het voormalige openbare riool is in de stedelijke archieven van
Naarden nauwelijks iets terug te vinden. De rijksbewaarplaatsen scoren beter. Uit
het archiefvan de Eerstaanwezend Ingenieur van de Genievan Naarden kennen we
een register uit hel jaar 1879. Het bevat een opsomming van alle militaire eigen-

In de haven aan de zijde van hetArsenaal

zijn alle rioo/gaten

nog open.

dommen in de vesting Naarden. Niets is daarin vergeten, dus ook niet de riolen.
We lezen daarin dat, volgens een overeenkomst uit 1848, de gemeente verplichl
was om de mondingen van de riolen die zich bevonden op de binnengrenslijn van
het rijksdomein met ijzeren roosters gesloten te houden. De gemeente had ook de
plicht de riolen tot aan die grenslijn te onderhouden. De roosters waren bedoeld
om verstoppingen onder de wallen te voorkomen. Voordat laatste riooltraject was
hel Rijk namelijk verantwoordelijk.
Een vijftal gemetselde hoofdriolen bereikte zo de grachten.
1. De opening van het riool uit de Marktstraat zien we nu nog terug in de muur
van de courtine Oranje-Promers, op circa 7 m afstand van de linker lage flank van
bastion Promers.
2. Op pakweg 18 m afstand van de lage flank van bastion Oranje bevindt zich in
dezelfde courtine het riool uit de Pijlstraat.
3. Een riool waarvan we de herkomst niet met zekerheid weten te traceren, mondt
uit in dezelfde muur achter de Utrechtse Poort.
4. Een vierde hoofdriool zien we terug in de courtine Promers- Turfpoort, vlakbij
de rechter lage flank van Promers. Het diende voor de afvoer van het stadswater
uit de Peperstraat.

Rio%pening

in de haven bij de sluis.
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5. Het vijfde riool tenslotte diende voor
de lozing van het stadswater uit de Bussumerstraat. De voormalige opening is
dichtgemaakt maar nog goed zichtbaar
in het metselwerk van de courtine Turfpoort-Nieuw Molen vanaf de Burgemeester Van \Vettumweg.
In de bekledingsmuur van dc rechter
lage flank van bastion Nieuw Molcn
kwam nog een andersoortig riool uit.
Het bestond uit potbuizen met een doorsnede van 10 cm. Men kon in 1879ver-

boekhandel

ComeniuS

tellen dal het daar sinds onheuglijke tijden lag, maar waar het toe diende wist
men nict. Precies hetzelfde gold voor het
riool dat in de be1dedingsmuur van de
lage flank van bastion Oud Molen uitkwam. Het laatste pijpje daar is niet weggerestaureerd, zoals dat eerder wel ge~
beurde met de helft van de riolen die uitkwamen op de Oudc en de Nieuwe
Haven.
sinds onheuglijke
tijden aanwezig
was.
Het onderhoud van alle op de haven 10zende kanalen behoorde tot de plicht van de gemeentc. Zelfs voor de riolen die vanuit het Arsenaal en de rijkswoningen van de Kooltjesbuurt naar de haven liepen.
Alleen dc zorg voor het riool van de Weeshuiskazerne was een last voor het Rijk.
Dankzij een regionaal gestuurde moderne afvalwalerzuivering is de riolering in de
Vesting allang geen onderwerp meer van aanhoudende zorg zoals vroeger. Wie het
interessant vindt, kan tijdens een wandeling op vele plaatsen de restanten van Naardens oude stadsriolering nog steeds bekijken. De locaties zijn in dit artikel beschreven.
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