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Het schilderij Market Day te Naarden
van Hermann Meyerheim
Henk Schaftenaar

Laten ,ve 'Market Day' en zijn schepper eens nader beschomven.
Hetwerklijkt zeer veel op het schilderij 'Stadhuis en de Markt te Naarden' van Cornel is Springer (1817-1891) dat in het Museum I30ijmans Van I3euningen in Rotterdam hangt. Springers doek is evenwel bijna drie keer zo groot. Het werd in 1864
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Vi7f/ de Grole Kerk heeft nooit bestaal/.

mei afmetingen als die van MarketDay. Tweedecennia terug werd ~ijn werk van d;H
genre nog verkochl voor bedragen \'an rond de 5000 Duitse mark. Het grotere werk,
zoals een gezicht op Dordrecht, ging in 1980 voor 40.000 Duitse mark van de hand.
loch, als we de inhoud van de mappen van zijn schilderende broers, en van zijn
neven, in het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag doornemen, lijkt Hermann Meyerheim niet tot de meest productieve schilders van de
familie te hebben behoord. Ook aan faam lijkt hij minder te scoren. Zou dal komen omdat we nog maar zo weinig over hem en zijn werk weten? In de grote naslagwerken komt hij er in ieder geval bekaaid af.
De vraag stellen ofSpringerzîjn \verkontleendzou hebben aan dat van Meyerheim
is onzinnig. Springer overstijgt de Duitse schilderonmiskenbaar in grootsheid. Bovendien weten wc van Springer dat hij halverwege de 1geeeuw Naarden meerdere
malen persoonlijk heeft bezocht omer schetsen te maken voorLijn schilderwerken.
Een betere vraagwu zijn ofMeyerheimdal ook heeft gedaan ofdat hij slechts Springers schilderij als voorbeeld heeft genomen. Dat laatste lijkt het geval als wede detaiJs van beide schilderijen nauwkeurig met elkaar vergelijken.
We beginnen met hel op de achtergrond geplaatsteportaal van de Grote Kerk. Deze
nco-gotische franje met een dito consistoriekamer links daarvan werd in 1860 aan124
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gebracht. Een eeuw laler heeft men die aanbouw als storend ervaren en verwijderd.
We kennen het portaal nog van oude foto's en kunnen ons voorsteUen dal het met
al zijn tierelantijnen voor Springer gotisch genoeg was om het getrouw afte beelden. Hel enige waar we hem op kunnen betrappen is dat hij de enlree scheidde in
twee delen door het aanbrengen van een nooit besta<lnde rniddenstijl. Die '(oute'
middenstijl zien we ook op het schilderij van Henn<lnn Meyerheim!
Deconsistoriekalller vond Springer kennelijk niet mooi genoeg, wanl hij liel hem
achterwege. De toegang tot die aanbouw heeft hij, hoewel vaag, wel op zijn doek
aangebracht. Voor mensen die de rangschikking der elementen daar in werkelijkheid niet hebben gekend, zal dat echtereen onbegrepen deurzijn gebleven. Zo ook
dus voor Hermann Mcyerheim,diedaarvoor in de plaats, heel fantasierijk,een niet
bestaande gevelwand schilderde. Zo kunnen we doorgaan: schilderde Springer de
d<lkkapel op het kerkdak nog op zijn juiste plek, Meyerheim plaatst hem hoger.
Er zijn ook andere details diedoen vermoeden dat Hermann Meyerheims ezel nooit
in de RaadhuisslTa<lt heeft gestaan. Zo heeft hij de zijgevelwand van het Stadhuis
een extra rij ramen gegeven. Daar had hij, met de fincsscs van het werk van Sprin125

De tuin van boerderij Meerlust:
demonstratie van eeuwenoud recht
Henk Schaftenaar
\Vie vanuit de Verlengde FortIaan over de brug linksaflangs de Karnemelksloot
richting de Hilversumse Meent fietst, weet dat bij boerderij Meerlust het weidse
uitzicht even onderbroken wordt door een tuin met stekelige haag die zich tot op
de kruin van
ou," ",,,,dijk uitstrekt. Daarmee werd vroeger door de eigena-
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hun hofstede het vrucht-
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ger voor ogen, toch wel wat fraaiers van kunnen maken. De schoorsteenpijp links
heeft hij daarentegen Springergetrouw afgebeeld: de rook komt zelfs identiek naar
buiten! Verder heeft Meyerheim, in tegenstelling tot Springer, de voor Naarden zo
kenmerkende strook van gele steentjes in het plaveisel weggelaten.
Een door Springer aangebrachte, voor ons niet geheel verklaarbare, verfraaiing op
een van de huizen rechts werd door Meyerheim ook niet begrepen. Hij heeft er een
middeleeuws gebouw met overhangende verdieping en identiek dak van gemaakt.
Dat type bouwwerken komt ook veelvuldig voor op andere schilderijen van zijn hand.

De bestuurders van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland snapten daar geen jota van. 'Wij betalen de grondbelasting voor de dijk en de
familie Ridder (de toenmalige eigenaren van Meerlust) loopt er te hooien', verzuchtte voorzitterOudemans in dejaren twintig van de vorige eeuw. Juridisch-adviseurs konden hem ook niet helpen. Het stond nu eenmaal in de eîgendomsakte
van de boerderij en daarmee was de kous af.
Arie Maas, kenner van de Naardense historie, had zich ook al eens over dat oude ge~

Conclusie: Hermann Meyerheim heeft, zij het met een eigen inbreng, Springers
werkstuk als voorbeeld genomen. Evenals hel geval was met de schilder Adrianus
Eversen, aan wie in De Omroeper van juni van dit jaar een artikel werd gewijd,
heeft Meyerheim in Springer een leermeester gezien. Maar net als bij zijn exacte
geboortejaar, hebben we daafO\'er in de vakliteratuur niets concreets kunnen achterhalen. Het hoeen ,vaarom van Hermann Meyerheim en zijn Market Dayte Naarden zal daarom voorlopig nog wel een zoekplaatje zijn.
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bruiksrecht van Meerlustgebogen. Hij speurde in de jaren veertigoude eigendo111Spapieren op. Het vroegste dateerde uit 1815. Maar ook in dat jaar werd, zonder verdere uitleg, het vruchtgebruik op de Meerdijk 'van het hek aan de Hilversumsche
Meent tot de Volmolenszijdelanden' aan Meerlust gekoppeld. De hofstedewerd toen
nog 'De Groote Plaats' genoemd, aldus een akte opgesteld door notaris JOaJ1l1es
van
Riet die in Amsterdam domicilie had. Nog verder terugzoeken in de kilometerslange papierreeksen van de Amsterdamse notariële archieven was voor Maas geen aantrekkelijk vooruitzicht. DaardODr bleefook hij met de vraag zitten wanneer en waarom aan deze hot:~tedehet vruchtgebruik op de Meerdijk was gekoppeld.
Onlangs vond ik het antwoord op de veelgestelde vraag wie de stichter van deze
hofstede was en wanneer het genoemde stuk Meerdijk werd aangelegd.
Voor het eerste moeten we helemaal terug naar 24 januari 1614, de datum waarop
de stad Naarden een ondiep deel aan de oostkant van de Naardermeer (zie De Omroeper jrg. 20 nr. 2) verkocht. Met de opbrengst moesten, op 'ordre' van de Staten
van Holland, verbeteringen aan de fortificaties van de stad worden gefinancierd.
Het in zeven percelen opgedeelde meerwater werd in het Stadhuis publiek geveild
onder de condities het te bedijken en droog te leggen. Een daartoe te maken kade
door het meer, enkele sloten en een aan te leggen weg zouden volgens de voorwaarden mede het eigendom van de kopers worden. Van de zeven percelen (70 ha)
werden er toen zes verkocht aan Aeh Gijsbertsz. Schuijt, een oud-burgemeester
van Naarden. Hij betaalde er zevenduizend gulden voor. In hetzelfde jaar nog liet
hij zijn gedeelte afkaden en verhuurde het tijdelijk aan de \Veesper visser hederik
Jansz. Passement. In de jaren die volgden liet Schuijt er een watermolen bouwen
en maalde stelselmatig stukken droog. Op de daar verkregen gronden stichtte hij
de hofstede die we nu nog kennen onder de naam Meerlust.
De koper van het resterende part was de burgemeesterszoon Marten Rutgersz. de
Beer, een Naardense zakenman die een uitvinding op het gebied van watermolens
op zijn naam had staan. Toen hij in 1619 zijn deel van het meer in een weide had
omgezet, heeft hij er een blekerij laten bouwen. Dat bedrijf heeft niet zo lang bestaan. Al drie decennia later was het veranderd in een buitenplaats annex boeren-

De aanleg van dat deel van de Meerdijk moeten we koppelen aan de bedijking van
de gehele Naardermeer. De voltooiing van dat project vond plaats tussen 1623 en
1629. In 1626 bleek het wenselijk om ook een kade te leggen over de oude Gooise
grond en wel van 'het Keverdijksche Heck tot aan de Goysche Sloot'. Met dat deel
zou deringdijkom de Naardermeer kunnen worden gesloten. I-Ietareaal van Schuijt
en De Beer werd daarmee binnen de Naardermeerpolder gedijkt. Tussen hen en
Amsterdamse participanten van de bedijking van de Naardermeer zijn toen twee
overeenkomsten gesloten. Uit het ene contract blijkt dat de watermolens van De
Beer en Schuijt bij die gelegenheid in ruil voor rechten op bemaling van hun landerijen in eigendom zijn overgegaan aan de participanten van de bedijking van de
Naardermeer. Het andere contract regelde de kosten van de aanleg en de rechten
op het geplande stuk Meerdijk. Voortweezevende deel zouden die ten laste komen
van Schuijt en de Beer, die als tegenprestatie als participanten werden opgenomen
in de grote onderneming.
In 1629was, naar men zegt, dedroogleggingvohooid.
In datzelfde jaar werd echter door oorlogsomstandigheden de waterlinie in werking gesteld. De molens van
de Naardermeer zouden toen zijn verbrand en de ringdijk doorgestoken. Kortom

bedrijf. Het laatste hebben we lot in onze tijd nog kunnen zien functioneren onder de naam Stadzicht.
'Meerlust' en 'Stadzicht' werden daarmee dè hofsteden van het oostelijke Meerland van de Naardermeer. De omvangrijke landerijen van Meerlust strekten zich
in de 17e eeuw uit van de Volmolenszijdelanden bij de Keverdijk lot aan het hek
op de Hilversumse Meent. Precies opdattraject was het vruchtgebruik van de Meerdijk gevestigd. Later zijn de landerijen van Meerlust opgedeeld, waardoor daar
meer boerderijen ontstonden. Het gebruiksrecht op de Meerdijk bleef echter voorbehouden aan de 'moederhofstede'.
128

129

de Na<lrdermeer ,verd weer aan het water prijsgegeven. De grote onderneming
fiasco te kunnen worden

Gaderboek

De inundaties van toen lijken aan de gronden van Schuijt en De Beerte zijn voorbijgegaan. Hoe zij zich uit de juridische nasleep van het fiasco van de grote drooglegging hebben kunnen redden, is niet bekend. Wel lijkt het waarschijnlijk dat bij
die gelegenheid het vruchtgebruik op de Meerdijk aan de eigenaar van de hofstede Meerlust werd gekoppeld.

geveild in Haarlem

Aelt Gijsbertsz. Schuijt (1576-1646) moet een gewiekst zakenman zijn geweest. Hij
was elf keer een van de burgemeesters van N<larden en regelde de ingewikkelde
kwesties voor de stad.. Mede onder zijn ambtsperiode werd Naardens strijd om eigendomsrechten op een deel van de Naardermeertoteen goed einde gebrach L'loen
dat deel, zoals hierboven beschreven, in 1614 grotendeels door Schuijt van de stad
werd gekochl, was hij uiter<lard even niet voor hel burgemeestersambt beschikbaar. Ook Schuijts broers deden het in zaken wonderwel goed. Toppertje werd Albert, die het presteerde om met Constantia de Haese te huwen. Zij was de dochter
van een zeer vermogend koopman uit Anlwerpen die bij zijn overlijden een half
miljoen gulden naliel. Ook Constantia's moeder was meer dan bemiddeld. Het
wekt dan ook geen verwondering dat Alberts zonen in 1640 participanten werden
in een combinalie die elders in de gemeente de kapitale hofstede Oud Naarden
kocht.

(1703) van de Gooise koptiende

Henk Schaftenaar
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In de Middeleeuwen hebben de inwoTerug naar de tuin met de stekelige haag van de boerderij Meerlust. In 1942 verkochten de gebroeders Ridder de hofstede aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. DeVereniging werd daarmee zelfde \rruchtgebruiker op de Meerdijk. Na het overlijden van de laatste Ridder in 1961 is de boerderij in twee ,voningen gesplilst. Aan de excentrieke ligging van de luin is tot op heden niet gesleuteld.
Sterker nog, anno 2007 bloeien er zelfs nog bolgewassen die, naar zeggen van een
latere bewoner, ooit door Meijndert Ridder (1866-1949) werden aangeplant.

ners van Naardingerlant (de oude naam
voor Gooiland) van hun landsheer het
recht verkregen om woeste gronden te
ontginnen. Dat landsheerlijke gezag berustte sinds het jaar 968 bij de abdis van
het klooster van Elten. Als tegenpresta lie voor de zo in
verkregen
'Elten' een belasting betaald.. Deze belasting werd de koptiende genoemd. 'Tiende' omdat daarmee een tiende deel van
de opbrengst werd bedoeld. 'Kop' omdat de verschuldigde belasting in koppen (een inhoudsmaat
overeenkobladenopslllaljolioforma{/t.
mende met een liter) rogge ofgerst werd
uitgedrukt. Om het wat ingewikkelder te maken: een kop was in die tijd ook een
oppervlaktemaat. Met een kop (de inhoudsmaat) werd oudtijds de hoeveelheid
graan bedoeld waarmee een kop (een oppervlaktemaat van circa 50 m2) kon wor-

130

131

den ingezaaid. Als koptiende moest in Gooiland doorgaans 20 kop per morgen,
dat is bijna een hectare, worden betaald.

schrift geschreven. Voor in het boek staat de gemiddelde rogge- en gerstprijs vermeld. Ook zijn daar de belastingbedragen opgeschreven die de stad Naarden en de
Gooise dorpen aan de gadenneester moesten betalen over de gronden die aan de
gemeenten toebehoorden.
Opmerkelijk aan het register is dat er namen van tiendplichtigen zijn vermeld die
in 1703 al ruim een halve eeuw eerder waren overleden.
Zo vinden we op de vierde pagina als tiendplichtige ene Aalt Gijsbertsz. Schuijt,
die al in 1646 was gestorven. Achter zijn naam staat de te betalen koptiende uitgedrukt in een hoeveelheid rogge: 8 spint en 6 kop. Het woord 'sluy' eronder betekent dat over het jaar ervoor (1702) noggeenkoptiendewas betaald. De naam 'pater' daaronder verwijst naar een tiendplîchtige die na Schuijt de grond bezat. Het
is heel goed mogelijk dat deze Pater ook al was overleden en weer een anderde tiende betaalde over het akkerland dat ooit aan Schuijt had toebehoord. Het is duidelijk dat bij zo'n niet optimaal bijgehouden administratie de gadermeester wel goede kennis moet hebben gehad van alle plaatselijke grondmutaties.
Hetzelfde geldt in zekere zin voor de altaren in de Grote Kerk van Naarden. In het
gaderboek worden er verscheidene genoemd. Ze bestonden in ]703 allang niet
meer.

De abdis van Elten heeft haar recht op inning van de kop tiende in eeuwigdurend
erfpacht uitgegeven aan een leenman die behoorde tot het adellijke geslacht Van
Nijenrode. Die stelde op zijn beurt een rent- of gadermeester aan, soms een familielid, om de tienden te innen. De gadermeesterwas meestal een administratiefonderlegd persoon die goed met de boeren overweg kon en de Gooise verhoudingen
kende. Tegen de kerst verzocht hij de burgemeesters van Naarden om de gemiddelde jaarprijs van rogge en gerst vast te stellen. Vervolgensginghij met drie totvijfhelpers de huizen langsom de koppen koren ofde waarde daarvan in geld te innen. De
inninggeschiedde in de weken nade kerst als iedereen had gedorst. De ontvangsten
werden jaarlijks in een gaderboek ingeschreven. Het woord gader stamt af van gaderen, een oud Nederlands werkwoord voor verzamelen. Het oudst overgeble\'en
gaderboekvan de Gooise koptiende dateert van 1502, het jongste van 1835.
De notities in het gaderboekvan 1703 zijn in een voor die tijd wat verouderd hand-
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Het kerkhof- of duivelsroostervan

Oud Naarden

Henk Schaftenaar
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en werd aangeslageN

voor I spint.

Onder het Sint Jacobsaltaar staat de aanwijzing dat de kerkmeesters voor de tienden opdraaiden. De akker die ooit aan het 'heyligh sacramentsaltaar' toebehoorde, blijkt overgegaan te zijn op ene Brouwer.
De Gooise koptiende is tot 1847 geheven. Een uitspraak van de rechtbank op 22
december van dat jaar maakte een einde aan de heffing van deze verouderde belasting. Het klooster en de abdis van Elten bestonden toen niet meer. Volgens de
rechter was het daarom onmogelijk voor een rentmeester om namens de abdis van
Elten het recht op de koptiende te houden.
In maart 1852 evenwel heeft de Hilversumse notaris Albertus Perk het recht op de
koptiende van de laatste rentmeester gekocht. Niet om dwars tegen de uitspraak
van de rechtbank in tienden te gaan heffen, maar om in het bezit te komen van het
omvangrijke archief.
In 1941 heeft de familie Perk het Koptiendearchief aan het Gooisch Museum geschonken. L'Üerishet overgebracht mnren gerestaureerd in het Rijksarchicfvan Haarlem. Daar is het nu raadpleegbaar. Dat wil zeggen op het gaderboek van 1703 en wellicht andere slukken na, omdat zeer waarschijnlijk in 1941 niet alle oude documenten uit de collectie van notaris Perk bij het Gooisch Museum zijn terechtgekomen.

In de Middeleeuwen werd de ruimte rond de kerk gebruikt voor feesten en bijeenkomsten. Er werden mirakelspelen en jaarlijks, op de herdenkingsdatum van
de inwijding van de kerk, werd er een kermis (kerkmis) gehouden. Toen het begraven rond de kerk zijn intrede deed, moest het kerkhof omgeven worden door
een muurof slootom rondscharrelend veeen honden te weren. De doorgangen in
die omheiningwerden voorzien van een rooster, het zogeheten kerkhofrooster. Laterwerdzo'n liggend traliewerk, dat veel weg had van de huidige wildroosters, ook
,vel duivelsrooster genoemd. Het belette immers ook de satan om met zijn bokkenpoten het kerkhof en het verdere sacrale domein te betreden.
Dat in een doorgang van een muur rond het kerkhof van Oud Naarden (het Naarden van voor de verwoesting in 1350) ook een dergelijk rooster heeft gelegen, las
ik onlangs in 'Kanttekeningen' van de archeoloog dr. J.A. Bakker (I). Eerder al kende ik het in de 16e eeuw door Hortensius (2) waargenomen 'crates ferrea coemeterii' van Oud Naarden, maardat met dat 'ijzeren hek' een rooster bedoeld was om
varkens en honden van het kerkhof te weren, was tot dan nieuw voor mij.

Terug naar het veilingbedrijf van Bubb Kuyper. Het zou interessant zijn te weten
wie het bock ter veiling heeft ingebracht. Daarover verschaft de catalogus geen informatie. \Vel is erin te lezen dat het Gooise gaderboek goed zou moeten zijn voor
een opbrengst van 100 tot 150 euro. Dat was niet slecht geschat, het werd afgehamerd voor 170 euro.
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derstormen de plek nog kunnen zien
waar ooit het stadje lag. Het moet lussen de 700 en 900 meter uit de huidige
kust van het landgoed Oud Naarden
hebben gelegen. \Vaar precies, is onbekend. De exacte locatie van de kerk bijvoorbeeld is nog nooit door iemand op
kaarten vastgelegd.

De verlenging van de Oostdijkin 1878 en dekwestie die daaraan voorafging
Henk Schaftenaar

In de meeste doorgangen van kerkhofmuren zullen in de Middeleeuwen wel
sen
roosters
zijn ze
hebben
nogaanwezig.
gelegen. InBakker
enkelenoemt
plaat~~~~:::~~~:;:;;,:::,~;
b,
RechlsvoorbeeideninDelden, Denekamp, Hakerkhof rooster.
velte, Borgeren Haren (Gr.). Het kerkhofrooster van Oud Naardennoemt hij een van de vroegst gedocumenteerde. Hij
maakt verder meldingvan een boek van Rooijakkers (5) waarin literatuurplaatsen
over kerkhofroosters worden aangegeven. Deze auteur bespreekt daarin ook hel
rooster in de kerkhofmuurop de prent 'Kermis op Hoboken' uit 1560 van Hieronymus de Cock Haar Piet er Bruegel. Het in dit artikel afgebeelde detail is gemaakt
iJl 1559 dOOfde graveur Frans Hogenberg.
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862

Oostdijk

aan de vergadering

van de Staten

van Noord-Holland

werd voorgelegd

(2).

Mschuiven naar het Rijk
Omdat de statenleden vermoedden dat een besluit over dit voorstel wcleens verstrekkende gevolgen kon hebben, besloten zij om de zaak eerst door een commissie te laten onderzoeken. Op 23 september 1876 kwam deze commissie met een
verslag van haar bevindingen. Daarin lezen we dat als de eigenaar van het perceel
ten noordwesten van de Venuslaan (Schreuder dus) zijn grond zou nivelleren tot
een halve meter boven AP, dit bij een Z\varenoordwesterstorm tot een ernstige ramp
zou kunnen leiden. De nieuwe zanderij zou slechts tegen het water van de Zuiderzee beschermd worden door de lage Zanddijk die een vloed van anderhalve meter
bovenAP ter nauwernood kon keren (3). Was het zeewatereenmaal over de Zanddijk gekomen dan drong het onbelemmerd de zanderijen binnen en kon het water zich rond de vesting Naarden verspreiden en in het ergste geval zelfs doorstromen naar zuidelijker gelegen delen van het land.
Maar ook zonder een afzanding van de grond ten noordwesten van de Venuslaan
was overstromingsgevaar te duchten! Uit een waterpassingwas namelijk gebleken
dat daar geen doorgaande strook van voldoende hoge grond meer aanwezig was
om aanstorm end Zuiderzeewater te keren bij een hoge stormvloed van een aard
zoals die in ]825 en meermalen daarna is voorgekomen. Wel lagen er in het gebied
enkele heuveltjes die zich boven de hoogste waargenomen vloed verhieven, maar
voor het merendeel ging het om laaggelegen terreinen waarover het zeewater zich
gemakkelijk een weg naar binnen zou kunnen banen. Het gebied was wel met eikenhakhout beplant, endatzou bij een storm opdringend zeewater korte tijd kunnen tegenhouden, maar een afdoende waterkering ontbrak gewoon. Een nieuwe,
effectieve voorziening was hoognodig.
Dievoorziening moest bestaan uit een aaneengesloten strook grond van voldoende
hoogte om hoge vloeden te kunnen weerstaan. Dat kon door de hogergclegen plekken te verbinden met de lagere delen door grondopvulling van de laatste. De strook
moest vervolgens voldoen aan de eisen van een voorgeschreven zeewering dat wil
zeggen onder een bepaald profiel worden gebracht en tegen verstuiving van
2.40
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Kortom, er moest een dijk worden aangelegd vanafde Meentweg tot aan de Valkeveenselaan. Een tracé langs de Venuslaan leek de beste oplossing.
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Litho vaf! omstreeks
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de Hollebollen
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Hoewel, zo dachten enkele commissieleden, zou het misschien nietverstandiger zijn
om eerst de landsregering te verzoeken om op de een af andere manier verbodsbepalingen tegen het afzanden van hoge gronden uit te vaardigen? Ook twijfelden enkele
commissieleden ofhet werk eigenlijk wel een provinciaal karakter had. Moest ook
hierop niet eerst de aandacht van de hoge regering worden gevestigd?De beoogde\vaterkering beschermde immers niet alleen gebieden in Noord-Holland maar ook die
van andere provincies. Daar kwmn bij dat in het verleden juist op aandringen van de
landsregering de afzanding bij Naarden op grote schaal had plaatsgevonden!
Aldus redenerend kwam een meerderheid van de commissie tot de conclusie dat
het Rijk hier als eerste handelend zou behoren op te treden. Daarom stelde zij aan
de Statenvergadering voor om de aandacht van de landsregering op deze gevaarlijke toestand te vestigen en deze dringend te verzoeken van regeringswege adequate maatregelen te treffen.
In de Statenvergadering van november 1876 bleek echter verdeeldheid te bestaan.
Met 29 tegen 28 stemmen werd het voorstel van decommissieverworpen. Terstond
werd een nieuwe commissie benoemd om de zaak beter aan te pakken.
Het Rijk, een Waterschap oftoch ten laste van de Provincie?
De nieuwe commissie kwam in januari 1877 met haar bevindingen. Moest het Rijk
de verlenging van de Oostdijk gaan uitvoeren en onderhouden? Nee, oordeelde de
commissie, want geen van de Noord-Hollandse dijken langs deZuiderzeewerddoor
142

een zanderijs/ool

Noorden.
het Rijk onderhouden, uitgezonderd enkele bescheiden vakken waarover de Genie,
dus hetdepartementvan Oorlog, zeggenschap had. Bovendien waren er vele dijken
die door één provincie werden onderhouden maar ook bescherming boden aan andere provincies. Tenslotte kwam de commissie ook nog eens tot de ontdekking dat
het Rijk in principe helemaal niet van zins was om de Oostdijk te verlengen.
Daarop werd de vraag gesteld of ten behoeve van deze dijk dan een Waterschap zou
moeten worden opgericht. Achteraf een overbodige vraag want ze werd in de eerste helft van de 1ge eeuw ook al gesteld en toen afdoende beantwoord. Het bleek
in de praktijk namelijk vrijwel onmogelijk om een grens te bepalen tot waar precies landen door de nieuwe dijk werden beschermd en dus ook in hoeverre landen
schuldplichtig konden worden verklaard. Vele van die landen hadden bovendien
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al een eigen dijk (bijvoorbeeld de Zeedijk beoosten Muiden) waar de eigenaren al
een omslag (dijkbelasting) voor moesten betalen.
Alle opties tegen elkaar afwegend, vond de tweede commissie dat inzake de verlenging van de Oostdijk de Provincie zelf maar het voortouw moest nemen.
Bleef toch over de belangrijke vraag wat er in de toekomst zou moeten gebeuren
om overstromingsgevaar afte wenden dat door het afgraven van hoge gronden zou
worden veroorzaakt.
De eerste commissie had in dat verband aan een wettelijk verbod op het afzanden
gedacht en dit ook daarom een zaak voor de landsregering gevonden. De tweede
commissie slaagde er niet in om een bevredigende oplossing voor dit vraagstuk te
vinden. Het was immers uiterst moeilijk gebleken om te bepalen voor welke terreinen exact zo'n verbod zou moeten gelden. Men vreesde bovendien met verbodsbepalingen een groter algemeen belang te krenken; in ons land bestond toch
de vrijheid van individuen om over hun eigendommen te beschikken?
Daarenboven zouden verbodsbepalingen alleen niet voldoende zijn. Een zone die
tot zeewering moest dienen, zou namelijk ook onderhouden moeten worden en
aan ·wie dan zou die onderhoudsplicht moeten worden opgelegd?
Enkele commissieleden vroegen zich voorts afofde \rerlenging van de Oostdijkeigenlijk niet nog verder dan de Valkeveenselaan zou moeten gaan. Die vraag werd
echter snel afgewimpeld. Er was daar geen dringende noodzaak toe. De gronden
beoosten de ontworpen dijkverlenging vormden namelijk een aaneengeschakeld
terrein van voldoende hoogte.
Natuurlijke proef zonder rampzalig gevolg
Ruim twee weken na het uitbrengen van hetverslagvan de tweede commissie woedde er op 30 en 31 januari 1877 een zeer zware noordwesterstorm over Nederland.
Alles wat door de twee commissies in theorie was uitgedacht, werd door de natuur
zelf fijntjes op de proef gesteld. Aan de heer Conrad, hoofdingenieur van de waterstaat, werd met spoed een rapport gevraagd over hoe het gebied ten oosten van
Naarden zich tijdens de storm had gehouden. Tneen gedetailleerd antwoord van
de ingenieur lezen wedatop 31 januari om halfvier 'snachtshetzeewater een hoogte had bereiktvan 2,65 m + AF. Dat was maarweinig centimeters onder het niveau
van de beruchte stormvloed van februari 1825. Volgens een voorstelling van terreinhoogten op een eerder gemaakte kaart, zou het zee\vater zich bij de stormaanval van 1877 over en door de hoge gronden ten noordwesten van de Venuslaan en
zelfs over die laan zelf een weg hebben moelen banen naar de afgezande gronden
ten zuiden van het gebied en vandaar naar de laaggelegen landen onder Naarden.
vVonderwel was dat niet gebeurd. De stormvloed had de Venuslaan niet bereikt.
144

Aan ingenieur Roelants werd opgedragen ter plekke na te gaan hoever het zeewater dan wel was gekomen en op te sporen door welke gelukkige omstandigheden
een ramp was voorkomen. Op de eerder genoemde kaart is door hem toen de grens
van het overstroomde gebied aangegeven.
Aan op7.ÎchterVan Diermen, de vervaardigervan de kaart, werd vervolgens gevraagd
hoe de waterpassing daar tot stand was gekomen. Die had in 1874 plaatsgevonden
en was met nauwkeurigheid uitgevoerd. De voorstelling van de hoogten op de kaart
daarentegen bleek echter niet helemaal correct. Daar was ook een verklaring voor.
Een volkomen nauwkeurige waterpassing was zo goed als onmogelijk. Het terrein
was dermate golvend dat geen enkel vlak van enige uitgestrektheid te vinden was.
Was het geheel ofbijna geheel kaal geweest, dan zou de moeilijkheid nog te overwinnen zijn geweest door metingen op zeer kleine afstanden en langs kort op elkaar
volgende raailijnen te verrichten. Echter het dichte hakhout overal in het terrein
maakte deze wijze van bewerking onuitvoerbaar. Opzichter Van Diermen heeft zich
dus moeten beperken tot die plaatsen die nog enigszins waren te overzien. Met toestemming van de eigenaar had hij nog wel enige openingen laten kappen in hel dichte kreupelhout om meer nauwkeurigheid op de kaart te kunnen aanbrengen. Des145

ondanks

waren

álleverschillen

ge hoge plekken
ven vrijwel
Ook

van hoogte

en lagere gedeelten

lighcidgebood

echter
alleen

vooral

enkele

zou het mogelijk

kleinere

kunnen

ter buiten

door

AP verheven
stroming

Ol

gekeerd.

Zij waren

kreupelhout

geweest,

zandruggen:

werd
de hoogte

de Venuslaan

daartoe

hogere
in staat

een zuidwestelijke

van

AP; een noordoostelijke

slechts

zandruggen
doordat

1877 het zeewa-

nog een smalle

van

niet hoger

lag dan

dan zou het zeewater

tijdens

binnenstromen

dus de overvan golfslag

en was het kreupelhout
van 31 januari

reeds
vaneen

dienu

stormvloed

door

naar

zijn gestroomd.

geven

zou

zijn naarde

l<lge

aml zijn voorgenomen

nog het zeewater

hadden

die zelfs minder

hoog

de zanderijen

zijn doorgedrongen

de vallei er-

Het zeewater

en uitgewaaierd

gevolg had kunnen

en onbelemmerd

commissie

aan de kwaliteiten

in

hoogste

ge-

hoogste

1877 zich on-

was blij dat deze door moeder

van haar voorspeLlingen
had uitgepakt.

eur nog eens expliciet

gekeerd,

zijn

zou zijn dan die
hebben

kunnen

tot ver in de achterlanden.

2,30 naar
nacht

waterstand

van 1825 was gebleven.
waterstand
2,60 m

+ AP.

maar

+ AP

mocht

op 31 januari

heeft

worden

in het voor-

aan het feit dat de

1877 nog altijd beneden
belang

slechts

de hoog-

geweest,

dat de

In een half uur steeg deze van
al weer 2,30 m aan. Na de

van 2,50 en eel1lnaal
bleef het waterpeil

zich dus ,vaarschijnlijk

proef, waar-

geweest,

van de hoofdingeni-

gegaan

Ook was van overwegend

Een uur later wees de peilschaal

in de middag

uitgevoerde

waren

aan het verhaal

van 1877 slechts kort had geduurd.

zijn nog vier maal waterstanden

waargenomen,
van 2,60 m

Natuur

onderworpen

Zij voegde

toe dat niet voorbij

waargenomen

ste vloed
de storm

de zandruggen

1877, zou in dat geval het zeewater

deel van de provincie

1,46 tot 2,25 mboven

de vorming

tussen

in de zanderijen

de zandruggen

Bij herhaling

van 31 januari

De tweede

AP.

hebben

hebben

zandrug

gesmoord.
van die van 1825 bereikt

dan zouden

afgegraven.

hebben

over de laagte in de Venuslaan

Stel dat de heer Schreuder

van het Amsterdam-

hetmaaiveld

daar

een weg gebaand

en verder

zich vervolgens
verspreid
landen onder Naarden.
afzanding,

AP; en in het midden

zich een vallei waarvan

getwijfeld
achter

ble-

niet opgemeten.

bleek dat op 31 januari

doordrie

decimeters

eni-

De voorzichDaardoor

opgetreden.

van 2,82 tot 2,98 mboven

terwijl

lag. De enkele

Had de stormvloed
hakt

bevond

bovenAP,

en zokonden

ontsnappen.
te vermijden.

van het terrein

van 2,51 tot 2,68 111boven

met een hoogte

deze ruggen

1,34 tot 2,14

het dichte

Roelants

en 3,40 tot 5,95- In boven

van 30 m breed
Achter

waren

was gekeerd

en een hoogte

niet op te meten

mogelijk

zijn dal bij de overbrenging

ingenieur

de Venuslaan

110 m breed
60 Ol breed

wveel

verhevenheden

sche peil enige onnauwkeurigheden
Uit de inspectie

helaas

aan de waarneming

het laatste

een stand

regelmatig
luttele

zakken.

ogenblikken

van 2,52

ol

De stand
kunnen

was gepland.

'47

handh,lVen en het is de vraag hoever de 7-eenog Wil zijn doorgedrongen wanneer de
storm langer had geduurd en de vloed tot de hoogte van 1825 zou zijn geklommen.
De commissie realiseerde zich terdege dat niet alleen door afzanding de toestand
bij Naarden zou hebben kunnen verergeren, maar ook door de natuur zelf. Als
voorbeeld daarvan werd aangehaald dat bij de jongste storm de duinen langs de
Noordzee tot 14 meter, en die te Nluiderberg met 7 meter waren weggeslagen.
In februari 1877 werd een voorstel bij de Statenvergadering ingediend om GedeputeerdeStaten te machtigen de grond (4 hectare) voorde verlenging van de Oostdijk aan te kopen en het geld ervoor te voteren. Met de aanleg van de dijk zelf zou
1890 gulden zijn gemoeid. Tevens werd aan de Statenvergadering voorgelegd om
dooreen nieuwe commissie te laten uitweken welke maatregelen er nodig wuden
zijn om, daar waar zeeweringen ontbreken maar de grond wel voldoende hoog was,
te voorkomen dat er in die toestand verandering zou kunnen optreden.

De statenleden beslissen
De beslissing was vervolgens aan de Staten van Noord-Holland die speciaal voor
deze zaak op dinsdag 6 februari 1877 een buitengewone vergadering hadden belegd. Een verslag van deze vergadering vinden we paginagroot als bijlage terug in
de Haarlemsche Courant van 12 februari 1877. Naast alle hierboven genoemde argumenten werd daar nog le berde gebracht dat de oorzaak van de snelle stijging
van het Zuiderzeewater mede was veroorzaakt door een toenemende verwijding
van de zeegaten. Het statenlid Langerhuizen kon daar nog aan toevoegen dat bij
de laatste stormvloed (die van 1877) het zeewater tot aan de teen van de Oostdijk
stond en dat een gedeelte van hel Provinciale Bos onder water was gelopen. Bij
Eemnes was een dijk doorgebroken, vervolgde hij. Alle buitendijkse landen waren
daar overstroomd tot aan het Vetdijkje bij Blaricum. Daarachter was het land afgezand en onder Eenmes was zelfs turf gestoken. Als gevolg daarvan was hel Veldijkje te zwak geworden. Een hooiv"eg brak door en het water drong naar binnen.
DatzelfJeslond volgens Langerhuizen de gronden bij de Venuslaan tewachten. Hij
pleitte ook krachtig voor een extra verlenging van de Oostdijk want de afzandingen gingen daar gewoon door.
Collega-statenlid Van Lennep waarschuwde nog datde geringe verheffingen in het
terrein ten noordwesten van de Venuslaan door onachtzaamheid zouden kunnen

Oud
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1878 met
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omstreeks

1990. Foto: Eem Koop-

manschap.
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worden doorgegraven. Datzou al met het houtkappen kunnen gebeuren. Zelfs konijnen zouden door holen te graven zwakke plekken kunnen veroorzaken.
De argumenten van de voorstanders van spoedige dijkverlenging bleken ditmaal
het zwaarst te wegen en met 39 stemmen voor en 19 stemmen tegen werd het voorstel van de tweede commissie aangenomen.
Het jaar erop kon het werk worden uitgevoerd en werd de Oostdijk verlengd tot
aan de Valkeveenselaan.

Van de beurs van het weeshuis naar de knip van
de stad
F.

W Drijver (1860- 1940)

volgen hiel; in geredigeerde

(Red.)

Helstadsbestuur heeft, via de door haar benoemde weesmeesters, het weeshuisgcld
wcleensvoor andere doelen aangewend. Het meest bekende voorbeeld daarvan isde
som van 80.000 gulden die in 1641 door het Weeshuis tcr beschikking werd gesteld
Ik wil aannemen dat zij dit deden in de overtui-
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terstallige renten bij het Weeshuis in het
krijt stond voor een bedrag van niet minderclan6242 gulden. Ik zal er niet op ingaan welke middelen het stedelijk bestuur beraamde om zich van zijn schulden te ontdoen, terwijl ikniet beoordelen
wil of en hoeverre de7.edoor de beugel
konden, maar welbreng ikonder de aandacht dat dit muisje een staart had.
In het Algemeen Handelsblad van 13
september 1851 kwam een advertentie
voor, waarin onder meer met vreugde
geconstateerd werd dat alle wclden-
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kende ingezetenen van Naarden zich er over verheugden dat burgemeester dr. B.J.R.
van Hasselt met 145 van de 147 uitgebrachte stemmen tot lid van de Raad van de
Stad verkozen was. Datwas volgens de advertentie een ondubbelzinnig bewijs van
het algemeen vertrouwen, dat men in zijn zorgen voor de belangen van de Stad
stelde, waarvan de financiën onder zijn bestuur zo'n gunstig resultaat opleverden
dat er een aanzienlijk batig saldo in kas was.
Ter wederzegging van deze advertentie verscheen in het Algemeen Handelsblad
van 18 september een andere annonce, getekend door P. van Viersen, een gepensioneerd kapitein, waarin de eerdere publicatie aangevochten werd als bevattende
een ergerlijke onwaarheid, aangezien verzwegen werd dat de Stad van haar schulden verlost was dooreen groot aantal duizenden guldens aan het Weeshuis te onttrekken. Verder werd erop gewezen dat de burgemeester, als medisch doctor de gehele dag voor zijn praktijk afwezig zijnde, evenmin als burgemeester~doctor als
doctor-burgemeester deugde.
Het gevo]gvan deze beschuldiging was een dagvaarding aan het adres van Van Viersen die door het Openbaar Ministerie schuldig verklaard werd van lastering.
In de rechtszaak die volgde noemde mr. A.S. van Nierop, de verdedigervan Van Viersen, de feilen waarvoor zijn cliënt gedagvaard werd, vrij onschuldig. Hij zag in de
aanklacht niets anders dan een poging om elke oppositie in Naarden te onderdrukken. Bovendien voerde de verdediger aan dat Naarden veel fraaier van buiten
was dan van binnen. De weeshuisgelden \verden er namelijk gebruikt voor de betaling van de stadsschu]den. Over hel niet deugen als burgemeester-doctor en omgekeerd voerde de pleiter aan dat daarin niets hatelijks was gelegen. De heer Van
Hasselt zou zeer geschikt kunnen zijn voor één van
beide functies maar niet voor een combinatie. Dat
\vas niet in het belang van de burgerij. Tot slot
sprak mr. Van Nierop de verwachting uit dat
de rechtbank de vrijheid van drukpers en
evenzeer hetrecht der waarheid in bescher-

het hem ten laste gelegde. Afgezien van deze uits]agwas dit proces van belang omdat de financiering van de weeshuisge1den in het geding was gebracht.
In een naschrift op het in druk verschenen pleidooi van mr. Van Nierop ging de
advocaat uitvoerig in op het feit dat het Weeshuis de Stad vaak met geldleningen
te hulp was gekomen.
In 1816 had het Weeshuis, zoals eerder vermeld, een bedrag aan achterstallige rente van 6242 gulden te vorderen. Er werd toen bij resolutie van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland bepaald dat dit bedrag gekapitaliseerd moest worden tegeneen
rente van 2'h %. Later werd bepaald dat het Weeshuis van het jaarlijkse overschot
van zijn inkomsten de helft zou afschrijven op de schuldvorderingen ten laste van
de Stad, met andere woorden 'zou schenken'. Zo komt in de stadsrekening van het
jaar 1850 als ontvangst een bedrag van 6200 gulden voor met de omschrijving 'ter
amortisatie van het Weeshuisontvangen in 62 obligaties van elk 100gu]den', terwij]
als uitgave eenzelfde som voorkomt ter amortisatie van dezelfde obligaties. Zo werden dus de schulden aan het ''\Teeshuis met gesloten beurs terugbetaald!
De stedelijke regering stelde de medewerking van de weesmeesters in deze financiële transactie zo op prijs, dat zij als geschenk toestemming verleenden hen te laten vereeuwigen op een regenten portret. Het geschenk werd echter wel door het
Weeshuis zelfbetaald! De motivatie voor deze bijzondere uitgave is te lezen bij de
Rekening van het Burgerweeshuis der Stad Naarden van het jaar 1851:
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Dr.B.J.R.
Het schilderij prijkt nog in de Regentenkamer van het \Veeshuis naast de schoorsteen aan de tuinzijde.
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armen der stad Naarden en tot stichtingvan een weeshuis wnderdat daarbij voorwaarden waren gesteld over de
wijze van bestuurofbeheervan het vermogen. De stichter, zo vervolgde hetgemeentebestuur, heeft dil punt geheel en
al aan de wijsheid van de stedelijke regering overgelaten. Op grond daarvan
werden in 1582 enige algemene organieke bepalingen omtrent het Weeshuis
vastgesteld. Daarbij is helemaal geen afstand, afgifteofoverdracht van bestuur
en beheer aan anderen bepaald geworden. Daarom is dit aan de stad verble-
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Naschrift van de redactie
Nadat in de tweede helft van 1850 het 'creatieve' boekhouden van stads- en weeshuisbestuurders in de openbaarheid was gekomen en er op straat en in de kroegen
meesmuilend over werd gesproken, vond het gemeentebestuur het noodzakelijk
om van zich te laten horen. Dat gebeurde in de vorm van een drukwerk met de titel 'Opdragt-brief der Stichting van het vVeeshuis te Naarden' waarin de originele
oorkonde uit 1579 was opgenomen. Daarin verklaren de Pater Procurator en de
conventuelen van het klooster Oud Naarden hun bezittingen in handen van de
burgemeesters van de stad te stellen. Het boekje werd in honderden exemplaren
gedrukt en eenieder die aan de goede bedoelingen van beide besturen twijfelde,
kon een exemplaar krijgen om zelf te kunnen oordelen.

Op deze wijze trachtte het gemeenlebestuur van Naarden op ] 6 juni 185]
uit de voeten te komen. Datdit niet het
trachtten vrij te pleiten.
gewenste resultaat opleverde, bewijst
het verhaal van ds. Drijver. Ookde lauwe reactie van de Naardense burgerij
op het aangeboden drukwerk wijst in
die richting. Nu nog bevinden zich in het archief van het Burgenveeshuis vier volle dozen met exemplaren waar kennelijk geen belangstelling voor was.
De besteding van het grote vermogen van het Weeshuis heeft ook in onze tijd nog
de wenkbrauwen van menig Naarder doen fronzen. In plaats van te besteden aan
een sociaal doel werd hel laatste miljoentjevan de paters van Oud Naarden in ]991
uitgegeven als bijdrage in de restauratie van het voormalige Hurgenveeshuis, het
gebouw waar nu het Stadsarchiefis gevestigd.
Zicookhct

arlikel De beledigde burgemeester in De Omroeper jrg. 7 nr.l pp. 30-33.

In een begeleidende gedrukte brief schreefhet gemeentebestuur onder meer dat
in de oorkonde van 1579 stond dat de schenking was geschied ten behoeve van de
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Kommen of waaien langs de Westdijk
Henk Schaftenaar
Op zaterdag 16 januari 1937 meldde De Gooi- en Eemhmder dat er tussen Naar~
den en Muiderberg langs de zeedijk zeven waaien lagen die toebehoorden aan de
Provincie. Dewatertjes stonden door hun vorm bekend onder de naam kommen,
anderen noemden het waaien of zeedijkgaten. De kommen \varen omgeven door
hoogopgaand riet en nogal diep, waardoor ze voor de hengelsportliefhebber zeer
geschikt \varen om hun sport te beoefenen.
In hengelaarskringen liepen de meningen over het ontstaan van de meertjes nogal uiteen.

De een zei dat de zee de gaten

had geslagen,

de ander

beweerde

dat zeW3-

ren ontsta,m door het uitgraven van zand voor herstelwerkzaamheden aan de zeedijk. Wat de oorzaak nu precies was, voor de hengelaar deed die er weinig toe. De
hoofdzaak voor hem was dater veel vis in zat. De kommen echter waren onderling
wel verbonden door slolen, maar verder stonden ze niet in contact met ander viswater. Zo af en toe moest de visstand dus aangevuld worden. Een dergelijke gebeurtenis vond plaats in januari 1937. Maar liefst 1500 pond brasem en blei werd
toen in de kommen uitgezet.

Arie Maas, bestll urder van de polder daar en kenner van de geschiedenis van Naarden, reageerde op het krantenartikel. Hij schreefdal vele beweringen over hel'onlstaan van de kommen op gissingen berustten.
Hij had er de Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar op nagelezen en wist te vertellen dat op de eerste van de slachtmaand van het jaar 1570, dus op Allerheiligendag, de Nederlanden dooreen zware ramp werden getroffen. Uit het noordwesten
slak zo'n felle storm op, dat de meeste dijken en sluizen het door het hoge ,vater
begaven. Vele huizen spoelden \veg en een groot aantal mensen en dieren verdronk.Vlaanderen, Brabant en Holland moesten het zwaar ontgelden, maar de ellende was nergensgroterdan in Friesland (en Oostfriesland) waar meerdan 20.000
mensen waren omgekomen.
In onzeconlreien ,vas de Diemerzeedijk op twaalfplaatsen bezweken. [n Amster157

dam stonden kelders en pakhuizen onder water. De zeedijk lussen Naarden en Muiderberg brak op negen plaatsen door, waarbij diepe 'walen' ontstonden. Als we de
annalen moeten geloven, hadden de galen een diepte van 6 tot meer dan 15 meter.
Door al diegaten in de dijk kwam de hele Vechtstrecken Amstelland blank te staan.
Zelfs Rijnland stond tot aan de ringdijk bij Leiden onder water.
De Allerheiligenvloed van november 1570 wordt nu nog steeds de grootste stormvloed uit onze geschiedenis genoemd. Het zeewater zou een aanzienlijk stuk hoger gestaan hebben dan bij de ramp van 1953. Nauwkeurige gegevens zijn echter
niet bekend. Men schat nu hel dodental op ruim 200.000. Daar is het aangrenzende buitenland bij inbegrepen.
In Naarden worden de walen, waaien afkalken langs de zeedijk steevast kommen
genoemd. Er zijn echter nog meer namen in omloop. De grootste waai van Nederland heet bijvoorbeeld het "Vielvan Bassa. Het ligt bij Leerdam en is ontstaan
door een doorbraak van de Diefdijk.
Bij Eldik in de Betuwe ontstond door het bezwijken van de oude schaardijk langs
de Waal in 1784 ook zo'n grote doorbraakkolk. Diewas in 1941 nog 15 meterdiep!
De grote diepte werd veroorzaakt door de kracht van het rondkolkende water. Als

De verlande
lagere ligging.

buitendijkse
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van 2007 groeiden

onderscheidt

zich mede door een

daar lIog volop biezeil.

dat zich met geweld door het gat in de dijk stortte, werd veel zand en grint L1itde
bodem opgewoeld. Dat losgewerkte sediment werd als een waaier rond de kom uitgespreid. Zo'n waaier van zand bij een kom ,vordt een overslaggrond genoemd.
Door de grote diepte van de kom kon de dijk niet op dezelfde plaats worden gedicht. Daarom moest een nieuw stuk dijkom dekomheen worden gelegd. Dat veroorzaakte een kronkel in de dijk. Kwam de kom bij dat proces buitendijks te liggen, dan vulde de zee het meertje op den duur weer op met zeeklei. Zo bleefalleen
de bocht in de dijk zichtbaar. Werd daarentegen de kom binnengedijkt, dan bleef
het meertje bestaan. Door de grote diepte kon het echter niet dichtgroeien.
,
Naarden en Muiderberg was in 1570 aanmerkelijk lager dan nu.
de eerste helft van de 1ge eeuw werd hij onderhouden door de ingelanden
(grondeigenaren) van de binnendijkse polder. Zij waren verantwoordelijkvoor hel
dijkvak waaraan hun perceel grensde. Die dijkplicht drukte zwaar op hen. Bij de
catastrofe van 1570 waren de ingelanden niet meer in staat de schade te herstellen.
De landsheer moest bijspringen. Op zijn kosten dichtte men toen de zeedijk, echter niet hoger dan een ton boven het maaiveld (ongeveer een meter). Het ophogen
moesten de ingelanden zelf doen.
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De negen in 1570 ontstane gaten waren in de tijd van Arie Maas nog alle terug te
vinden. Nu lukt dat niet meer. Grootschalige veranderingen in het landschap ten
westen van de Vesting zijn daar debet aan. Tussen de rijkswegen A I en A6 tellen we
anno 2008 nog vijfbinnengedijkle kommen. De con louren van een inmiddels verlande, grole buitengedijkte kom vinden we nog in het oude zeehavengebied dicht
bij de Vesting. Gamaar eens kijken, links van het fietspad van de Westbeer naar het
N<larderbos, zo'n driehonderd meter voor de tunnel onder de rijksweg Al.
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