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Een kruisigingspaneel uit de Grote of Sint Vitus-
kerk van Naarden

W. Deeleman-van Tyen (1)

In de collectie van het Museum Catharijneconvent in Utrecht bevindt zich een middel-
eeuws kruisigingspaneel afkomstig uit de Grote Kerk van Naarden. De schilder wordt 
doorgaans aangeduid met ‘De Meester van de Kruisafneming van Figdor’, omdat we 
zijn echte naam niet kennen. De ‘noodnaam’ verwijst naar de maker van een in de 
Tweede Wereldoorlog verwoest schilderij van een kruisafneming in dezelfde stijl uit de 
collectie van de Oostenrijkse bankier en kunstverzamelaar Albert Figdor (1843-1927). 
 
Een jaar voordat pastoor Cornelis Richardus Vermolen in 1873 met zijn huishoud-
ster Antje en zijn dienstmaagd Johanna de parochie in Naarden verliet en naar 
Hilversum vertrok, schonk hij een groot kruisigingspaneel (104,5 x 89 cm) aan 
het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht. Het paneel heeft deel uitgemaakt van 
een retabel, een schilderstuk boven een altaar, uit de middeleeuwse Sint Vituskerk 
van Naarden. In de in 1479 ingewijde kerk stonden, afgezien van het aan Sint Vitus 
gewijde hoofdaltaar in het koor, twintig altaren in nissen in de kooromgang. Een 
van die altaren moet gesierd zijn geweest met het retabel. Misschien was dit het 
Heilige Kruisaltaar, gesticht en onderhouden door een broederschap en vermeld 
in stukken uit 1470 en 1516.





In 1572 - zes jaar na de Beeldenstorm - hebben de Geuzen onder leiding van Jan 
Cruysbergen, gewezen pastoor uit Nigtevecht en Lambert Jansz Wiltvangh, bij-
genaamd ‘hopman Luis’ uit Bussum, grote schade aan de Naardense kerk en kerk-
schatten toegebracht (2). Zij eisten de kostbaarheden op, roofden goud, zilver 
en kerkgewaden, haalden de altaren omver en sleepten de beelden naar buiten.  

De Kruisiging, olieverf op paneel, omstreeks 1500, toegeschreven aan ‘De Meester van 
de Kruisafneming uit de verzameling Figdor’. Herkomst Grote of Sint Vituskerk van 
Naarden. Collectie : Museum Catharijneconvent, Utrecht. Foto: Ruben de Heer.





Het verhaal gaat dat een dronken hopman Luis zich in een priestergewaad had 
gehuld en als nar de mis diende. Nadat twee wagens met buit waren afgevoerd, 
poogden de Naarders nog ongeschonden beelden en schilderijen in veiligheid  
te brengen. Een van die geredde kostbaarheden moet het hier beschreven paneel 
zijn geweest.

Het is niet bekend of het schilderstuk, voordat het naar Utrecht verhuisde, parti-
culier bezit was van pastoor Vermolen of eigendom van de Sint Vitusparochie van 
Naarden. Ook kennen we de reden van de schenking niet (3).
De eigendomswisseling vond plaats in de hoogtijdagen van monseigneur Van 
 Heukelum (1834-1910) (4). Hij verzamelde kerkelijke, vooral gotische kunst 
om deze voor vernietiging te behoeden. De verzameling moest ook dienen als 
 stijlvoorbeeld voor religieuze kunstenaars uit zijn tijd. Zijn hoofddoel was het 
 allesoverheersend maken van de neogotiek bij de uitvoering en inrichting van 
 katholieke kerkgebouwen. Van Heukelum ging op ‘jacht’ in verscholen hoeken en 
op zolders van pastorieën en kerken in het aartsdiocees. Hij kreeg daarbij steun van 
aartsbisschop mgr. Schaepman. Het zou dus kunnen dat pastoor Vermolen onder 
invloed van Van Heukelum het kruisigingspaneel heeft afgestaan.

Het kunstwerk behoort tot het type 
‘Calvarieberg met veel figuren’. Een 
overvol kruisigingstafereel, typerend 
voor de late Middeleeuwen, waarop veel 
te zien is. 
Het kruis, op de voorgrond centraal 
opgesteld, deelt de ruimte in tweeën; 
het  horizontale kruishout sluit aan bij 
en loopt parallel met de bovenzijde van 
het paneel. Het is een zogenoemd Crux 
immissa met daarboven de titel I.N.R.I. 
(Iesus  Nazarenus Rex Iudaeorum).  
Het geeft de meest waarschijnlijke vorm 
van het kruis van Christus aan. 
Links van het kruis bevinden zich  Maria, 
Johannes en de andere twee  Maria’s. 
Maria Magdalena knielt aan de voet van 
het kruis. Naast haar staat haar attribuut 
de zalfbus op de grond. Achter de heilige 
vrouwen is te paard de  Romeinse krijgs-
man Longinus te zien. Zijn schildknaap De blinde Romeinse krijgsman Longinus.





houdt de lans vast waarmee Christus’ 
zijde is doorstoken. Longinus is met 
gesloten ogen afgebeeld. Volgens de le-
gende was hij blind, maar werd hij gene-
zen toen hij zijn ogen aanraakte met het 
bloed van Christus. 
Rechts vóór het kruis bevinden zich 
twee ruiters, waarvan een met de rech-
terhand naar Christus wijst. Het is de 
‘honderdman’ (hoofdman) die  uitriep 
‘Waarlijk dit was een Zoon Gods’ 
 (Mattheus 27:54).
Het kruis staat op een vlakte in een 
heuvel achtig landschap waarin op het 
tweede plan, in een middeleeuwse set-
ting, de stad Jeruzalem is af gebeeld. 
Bij de stadspoort links is de intocht in 
Jeruzalem  verbeeld.  Christus wordt te-
gemoetgetreden door een uit de poort 
komende menigte waarvan de voorste 
persoon zijn mantel voor Christus op 
de grond uitspreidt. In een wilde vijgen-
boom zit Zacheus, de  oppertollenaar, 
omdat die zo klein was dat hij anders 
niets van de intocht kon zien (Lucas 
19:2-5). Vanuit de rechterpoort ver-
laat de kruisdragende  Christus de stad, 
 geholpen door Simon van  Cyrene. 
Voor Hem knielt Veronica met in haar 
 handen de doek met de afbeelding van 
het gelaat van Christus. Uit de andere 
poort naderen de heilige vrouwen.

In de hoogste zone, tegen de hemel, 
is Christus aan het kruis afgebeeld, 
verheven boven en geïsoleerd van de 
handelingen der levenden. Rond Zijn 
lichaam zweven drie engelen die in kel-
ken het bloed uit de wonden opvangen.  
Een vierde kleine engel, halfverborgen De grote of ruige weegbree.

De honderdman die uitriep ‘Waarlijk 
dit was een Zoon Gods’.





achter het kruis, houdt een kelk bij Christus’ voeten. Aan de bovenrand wordt het 
landschap afgesloten door boomgroepen, aan de basis door een grasrand. In het 
gras groeien, geheel in overeenstemming met de verschrikkelijke gebeurtenis, geen 
bloemen. Slechts een plant is duidelijk herkenbaar, de grote of ruige weegbree.  
In de Middeleeuwen stond dit kruid, onder invloed van de geschriften van Hilde-
gard von Bingen en Albertus Magnus, bekend als bloedstelpend en heilzaam tegen 
botbreuken en wonden.

De sfeer van het schilderij is sereen, bijna verheven. De kruisiging is minder 
 realistisch en barbaars weergegeven dan doorgaans. De moordenaars, die tegelijk 
met Christus werden gekruisigd, ontbreken. Slechts bij de kruisdraging zijn op 
het tweede plan enkele soldaten te zien. De figuren lijken enigszins op poppen.  
De gezichten, vooral dat van Maria Magdalena, zijn vlak, bijna zonder reliëf  hoewel 
niet geheel uitdrukkingsloos. Er is geen sprake van heftige emoties.
In dit opzicht lijkt de kunstenaar nog niet helemaal te zijn losgekomen van de rond 
1400 heersende stijl. In deze verfijnde hofkunst werd een irreële, ideale, probleem-
loze wereld weergegeven. De serene stemming wordt mede veroorzaakt door het 
coloriet: er is heel veel rozerood en auberginepaars toegepast, verder diepgroen, 
blauw en goud. 

De opbouw van het kunstwerk is logisch en intelligent. Het schilderij kan  worden 
‘gelezen’ met de klok mee: links bovenaan de intocht in Jeruzalem (het begin van 
Christus’ Lijden), rechts bovenaan de smartelijke uittocht met de kruisdraging 
die naar de centrale uitbeelding van de kruisiging leidt. De schilder heeft gebruik 
 gemaakt van een aantal compositorische hulpmiddelen ten behoeve van het even-
wicht. De schildknapen en paarden van Longinus en die van de honderdman 
 vormen bijna elkaars spiegelbeeld. Bomen en heuvels zijn gelijkmatig over het 
tweede en derde plan verdeeld. De figuren zijn cirkelvormig rond het kruis op-
gesteld en vormen de basis van een kegel waarvan de top gevormd wordt door het 
hoofd van Christus.
Door de verfijnde kleurstelling, de evenwichtige compositie en de bijna naïeve 
weergave van emoties bezit het schilderij een decoratieve aantrekkelijkheid die in 
wezen niet overeenstemt met het onderwerp.

De toeschrijving van het paneel aan een bepaalde kunstenaar is door de jaren heen 
omstreden geweest. Het Catharijneconvent vermeldt zelf als maker ‘De Meester 
van de Kruisafneming uit de verzameling Figdor’, eerder in het museum bekend 
als ‘Pseudo-Geertgen’.
In 1903 plaatste Dulberg (5) de schilder tussen Geertgen en Jacob Cornelisz  
van Oostsanen.





De intocht in Jeruzalem.

De kruisdraging.





Valentiner (6) vermeldde in 1914 dat het schilderij, net als de ‘Kruisiging’ in het 
Rijksmuseum (7) en de ‘Kruisafneming’ in het bezit van Herr Figdor te Wenen, 
stamt uit het atelier van de maker van het altaar voorstellende het ‘Martelaarschap 
van Sint Lucia’, ook in het Rijksmuseum.
Friedländer (8) zei in 1927 dat ‘de twee armelijk gecomponeerde kruisbergen - 
nogal gelijkwaardige herhalingen in Utrecht en Amsterdam - samenhangen met 
de Meester van de Figdorse Kruisafneming’.
Hoogewerff (9), die de Figdormeester liever ‘De Meester van de Page onder 
het kruis’ noemde, kende in 1936/1937 aan de schilder van het paneel uit het 
 Catharijneconvent ‘een aanmerkelijk zwakkere hand’ toe dan die van het paneel 
in Amsterdam.
M.J. Schretlen (10) schreef in 1938 de Kruisiging in het Rijksmuseum, waar het 
paneel in het Catharijneconvent een kopie van zou zijn, toe aan de jonge Jacob 
Cornelisz van Oostsanen.
Bouvy (11) was het in 1947 met Hoogewerff eens wat betreft de kwaliteit.  
Van hem is de mening dat het kruisigingspaneel uit de omgeving van Geertgen 
moest stammen.
Chatelet (12) tenslotte schreef in 1988 dat het paneel een bijna exacte kopie was 
van de kruisiging in Amsterdam. Volgens hem droeg deze kopie onmiskenbaar het 
stempel van de Haarlemse School.
De zaak zit kennelijk vast en het is twijfelachtig of men ooit verder zal komen. 
Misschien zou een onderzoek naar het motief van ‘het vierkant onder het kruis’ 
(13), te beginnen bij Rogier van der Weyden (1399/1400-1464) en onmiddellijke 
voorgangers en volgelingen, via de groep rond Geertgen (c.1465- c.1495) en de 
Keulse schilders uit de tweede helft van de 15e eeuw, uitkomend bij Jacob Cor-
nelisz van Oostsanen (geboren na 1465 en overleden voor oktober 1533), nieuwe 
gezichtspunten opleveren.

Op het paneel zijn veel symbolische verwijzingen te herkennen, zoals eerder al bij 
de weegbreeplant werd uitgelegd. 
De kelken waarmee de engelen het bloed uit Christus’ wonden opvangen, staan 
symbool voor het bloed, het thema van de Eucharistie. Het bloed en water dat uit 
de zijdewond van Christus stroomde, is het beeld van de twee voornaamste sacra-
menten van de Kerk, de Eucharistie en de Doop.
De rechterkant naast Christus (voor de toeschouwer dus links op het paneel) ver-
tegenwoordigt het Goede: hier Longinus die het Geloof symboliseert met de man 
die Christus een in wijn met gal gedrenkte spons toesteekt. Zij symboliseren samen 
de overwinning van de Kerk op de Synagoge, of de triomf van de Nieuwe Wet over 
de Oude Wet. De linkerkant naast Christus vertegenwoordigt het Kwaad, maar 
op het paneel kan de gelovige hoofdman moeilijk gezien worden als de moreel 





‘mindere’ van Longinus. Ook hij heeft immers het Licht gezien, zoals hiervoor al 
is beschreven. De kunstenaar is hier dus minder consequent geweest in zijn icono-
grafisch programma, waardoor de symboliek van de Kerk (rechts van Christus) en 
de Synagoge (links) maar ten dele tot uitdrukking is gebracht.
De intocht in Jeruzalem (linksboven) vormt in de kunst de eerste scène van de Pas-
siecyclus, de Kruisdraging (rechtsboven) en de Kruisiging (midden) zijn daarvan 
de slotscènes. Zo is in gecomprimeerde vorm met deze drie scènes de geschiedenis 
van het Lijden van Christus verbeeld.

Noten:
1.  W. Deeleman-van Tyen, Een kruisiging uit Naarden in het Catharijneconvent, in Bulletin van de 

Stichting Oude Hollandse Kerken, nr. 29 herfst 1989, p. 10-11.
2.  Lambertus Hortensius, Over de opkomst en den ondergang van Naarden (Origine et interitu oppidi 

Nerdae liber), met vertaling en aantekeningen van Prof. Peerlkamp en nalezingen en bijvoegsels 
van A. Perk. Werken van het Historisch Genootschap, Utrecht. Kemink en Zoon 1866.

3.  Om te achterhalen wat er met het paneel tussen 1572 en 1872 gebeurd is, zou mede onderzocht 
moeten worden welke rol Claude Louis de Surmont, Heer van Vlooswijk, koopman te 
Amsterdam, tussen 1707 en 1717 gespeeld heeft. Hij zou korte tijd zilver en kerkgoed uit Naarden 
in bewaring hebben gehad. Hij geeft daarover in een brief van 30 april 1711 een verklaring.  
Een en ander hierover staat op pp. 10-15 in het boek 1000 jaar Sint Vitus Parochie te Naarden, 
van D. Franzen, 1986. 

 In de 19e-eeuwse goederenlijsten van de Sint Vitusparochie wordt het paneel niet genoemd.
4.  Dr. D.P.R.A. Bouvy suggereerde de mogelijkheid dat de schenking te maken zou kunnen hebben 

met het optreden van mgr. Van Heukelum. 

De ‘Kruisiging’ toegeschreven aan  
‘De Meester van de Kruisafneming uit  
de verzameling Figdor’. 
Collectie: Rijksmuseum.

Het ‘Martelaarschap van Sint Lucia’, toe-
geschreven aan dezelfde meester. 
Collectie: Rijksmuseum.





5.   F. Dulberg, Altholländische Gemälde im Erzbischöflichen Museum zu Utrecht, in Frühholländer, dl. 
II. Haarlem, Kleinmann & Co, 1903.

6.   W.R. Valentiner, Aus der niederländischen Kunst, Berlin, 1914.
7.   In het Rijksmuseum bevindt zich een paneel dat identiek is aan het Utrechtse paneel, op 

enkele details na: zo zien we bijvoorbeeld in Amsterdam links op de achtergrond de Utrechtse 
Domtoren.

8.   M.J. Friedländer, Die Altniederlandische Malerei, dl. V, Berlin, 1927.
9.   G.J. Hoogewerff, Noord Nederlandsche Schilderkunst, dl. II, Den Haag, 1937.
10.   M.J. Schretlen, Vroeg werk van Jacob Cornelisz, in Oud Holland, jrg. LV, afl. IV, 1938.
11.   D.P.R.A. Bouvy, Kerkelijke Schilderkunst, Bussum, 1965.
12.   A. Chatelet, Early Dutch Painting, Painting in the northern Netherlands in the fifteenth century, 

Montreux fine art publications, Lausanne, 1988.
13.   Rogier van der Weyden geeft op tenminste twee kruisigingstaferelen duidelijk weer wat bedoeld 

wordt met het vierkant onder het kruis. Mogelijk een blok beton (de Romeinen kenden beton) 
met een gat waarin het kruis werd opgesteld. Bij de Figdormeester is dit minder doordacht 
weergegeven, als een platte vierkante plaat. Andere schilders plaatsten het kruis in een berg keien 
of schilderden er personen voor. 
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Oude Naardense buitenplaatsen, ‘de geschiedenis van Berghuysen en Kommerrust’ e 16,--.

De kaart van Du Moulin (1748), facsimile van Naarden en omgeving in full-color e 8,25.

De zanderijenkaart (1817), facsimile van Naarden en omgeving in full-color e 8,25.
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Besteladres: Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, tel. (035) 6946860.





Sint Christoffel in de Grote Kerk van Naarden

Annie Verweij

Met enige ophef werd in februari 1976 in het dagblad De Gooi- en Eemlander de res-
tauratie van een in de noordelijke zijbeuk van de Grote Kerk van Naarden ‘gevonden’ 
wandschildering aangekondigd. Het was de enige in zijn soort in deze kerk en wat er 
achter de stuclagen te voorschijn zou komen, dat wist de zwijgzame restaurateur na 
enige dagen poetsen nog steeds niet. Alsof de spanning naar een grote ontdekking op-
gevoerd moest worden. Maar daar trapten maar weinig Naarders in, ze wisten allang 
dat het Sint Christoffel zou zijn. 

Kommervol boven het kot
Wat heet eigenlijk te voorschijn komen, de heilige was daar nooit uit het zicht 
 geweest. In 1948 beschreef oud-kerkbestuurder Gerrit Slaap (1) zijn beeltenis 
nog. Hij sprak over een imposante, flauw zichtbare Christoffel daar op de muur.  
Ook dominee Drijver (2) noemde hem, weliswaar ‘onder kommervolle omstandig-
heden boven een bergplaats in een uithoek van de kerk’. 

Detail van een verwaarloosde en bekladde beeltenis van Sint Christoffel in 1976.  
Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.





De afbeelding van Sint Christoffel - ongeveer 6 x 4 m - bevindt zich tegen de muur 
van de toren in de noordelijke zijbeuk. Een eeuw geleden was dat inderdaad een 
uithoek in het gebouw. Er was een vertrek afgescheiden dat ooit als kleedkamer 
voor de geestelijke zou zijn aangewend. Of daar werkelijk een sacristie was,  weten 
we niet zeker, maar in de 19e eeuw werd het hok gebruikt als bergplaats voor meu-
bilair. Nadat in 1893 het besluit was gevallen om de kerk door middel van kachels 
te verwarmen, werd het een kolenhok. ‘Het kot onder de toren’ noemden de zus-
ters Gretha (1898-1920) en Adri Pieck (1894-1982) het pittoreske hok dat door 
hen op papier en doek werd vastgelegd (3).
In 1932 pleitte dominee Drijver ervoor om het kot zo snel mogelijk weg te bre-
ken en de jammerlijk verwaarloosde beeltenis van Sint Christoffel te restaureren.  
De wens van Drijver ging 45 jaar later in vervulling. F. Niemöller, een zelfstandig 
werkend restaurateur, herstelde het laat-15e-eeuwse fresco zo getrouw mogelijk.

Reprobus uit het land van de hondkoppigen
Wie was deze Sint Christoffel eigenlijk? Volgens een legende uit de derde eeuw 
na Christus heette hij aanvankelijk Reprobus en was afkomstig uit het land 
van de Cynocefalen ofwel de Hondkoppigen. Hij was een reus van buitenge-
wone  lichaamsgestalte en kwam langs wonderbare wegen tot het christendom.  

Het kot in de noordelijke zijbeuk van de Grote Kerk, een eeuw geleden geschilderd door 
Adri Pieck.





Door zijn bekering kreeg hij een menselijke tong en ging hij prediken in Lycië aan 
de zuidkust van Turkije waardoor hij ook bekeringen bewerkte. Daardoor werd hij 
door de Romeinse koning Dagus (later keizer Decius) voor de rechter gedaagd en 

Sint Christoffel na de restauratie. Foto Elseline van Leeuwen.





na lange en wrede martelingen door wel 400 soldaten - hij was immers een reus - 
 gedood. Zijn sterfjaar zou 250 zijn geweest.

Christophorus
Volgens een lezing van prof. dr. J.J.M. Timmers ontstond de legende van de Chris-
tusdragende Christoffel pas veel later (4). Die jongere legende kwam waarschijnlijk 
op in de 12e eeuw in de Donaustreek. In dat verhaal was Christoffel ook een reus, 
maar een die in dienst wilde treden van de machtigste heer. Hij onderwierp zich 
daartoe aan de heerschappij van een grote koning. Maar toen hij bemerkte dat de 
koning bang was voor de duivel, leidde hij daaruit af dat de duivel nog machti-
ger was. Daarom trad hij in dienst van de duivel. Maar deze op zijn beurt toonde 
weer angst voor het beeld van de Gekruiste, waarop Christoffel heen ging om de 
 Gekruiste op te sporen. Op zijn zoektocht ontmoette hij een kluizenaar, die hem 
over Christus vertelde en hem zei, dat hij voor die machtige Heer zeer goed werk 
zou kunnen verrichten wanneer hij arme reizigers en pelgrims over de gevaarlijke 
rivier wilde dragen. Christoffel nam deze taak op zich. Maar op zekere dag verlang-
de een klein kind door hem over het water te worden gedragen. Glimlachend om 
zulk een lichte last, nam hij het kind op zijn schouders. Maar al bij de eerste schre-
den in de rivierbedding bemerkte hij dat het kind als een niet te torsen gewicht op 

Sint Christoffel met het Christuskind. Detail van het fresco in de Grote Kerk van 
Naarden. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.





zijn schouders drukte. Het werd zwaarder en zwaarder naarmate hij zich verder 
van de oever verwijderde. Slechts met de inspanning van al zijn krachten bereikte 
hij de overkant. Daar aangekomen maakte het kind zich bekend als Jesus Christus, 
Opperheer van Hemel en Aarde. Christoffel werd voortaan  Christophorus, dus de 
Christusdrager genoemd. Vanaf de 13e eeuw wordt hij daarom alleen maar voor-
gesteld met het Christuskind op de schouders.

In de 15e eeuw wordt Christophorus een van de meest geliefde motieven van de 
beeldende kunst. Veelal waadt hij wijdbeens door een snelvliedende rivier, draagt 
een korte tunica en mantel en steunt op een uitgerukte tak. Hij gaat gebukt onder 
de last van het Christuskind, dat zegenend op zijn schouder zit. De kluizenaar staat 
aan de oever om hem met een lantaarn bij te lichten. 
Dat zien we min of meer ook in de Grote Kerk. Onder de opgeschorte kleding 
zien we zijn imposante benen waarmee hij de rivier doorwaadt. In Naarden is zijn 
stok fors uitgevallen. Links is vaag de kluizenaar te zien die hem op het goede pad 
bracht. Rechts een gebouwtje, wellicht het onderkomen van de kluizenaar. 

Hoeder tegen een onzalige dood
Sint Christoffel was een populaire heilige. Hij beschermde reizigers en pelgrims en 
werd daarmee de reisheilige bij uitstek. Veel ambachten konden op zijn patronage 
rekenen: boogschutters, lastdragers, tuinlieden, voerlieden, veermannen, mijnwer-
kers, zeelieden en ga maar door. Ook werd zijn hulp ingeroepen bij vermoeidheid, 
pijnen en demonen. Tegen de pest werkte het Christoffelkruid (actaea spicata).
Zestig jaar geleden vond een opleving van zijn verheerlijking plaats. Reizigers be-
riepen zich weer als vanouds op zijn bescherming. Op 25 juli, Christoffels naam-
dag, vinden er nog altijd autozegeningen plaats.

Voor degenen die zich voor zijn speciale hoede zouden willen aanbevelen nog een 
oude wijsheid: ‘Wie Christoffels gelaat beziet, treft die dag het boze sterven niet’. Je 
zult hem overigens niet snel mislopen. Voor het gemak bevindt hij zich doorgaans 
bij een ingang van een kerk. Daar hoort hij van nature thuis en mag hij gezien 
worden en ook weer gewaardeerd.

Noten:
1.   G. Slaap, De legende van Christoforus. Een verhaal in de serie De Naarder kerk in het grijs verleden, 

gepubliceerd in De Naarder Kerkklok op 10 januari 1948.
2.   F.W. Drijver, Naarden historie en monumenten, uitgave drukkerij De Kroon Hilversum, 1932.
3.   Het leven en werken van Gretha en Adri Pieck. Een uitgave van de Stichting Gretha en Adri Pieck 

uit 1983.
4.  J.J.M. Timmers, Christelijke symboliek en iconografie, Weesp 1978.





Over Jacobus Verhoeff, zijn afkomst en zijn 
 nalatenschap

Identiteit voor het echtpaar op de ‘Meesterwerken van de 
 Diaconie’

Henk Schaftenaar

Op donderdag 18 februari 1740 overleed de koopman Jacobus Verhoeff in zijn huis 
aan de Keizersgracht in Amsterdam. Na het overlijden van zijn vrouw in 1733 had hij 
de ‘Diaconie Armen van de Nederduitse Gereformeerde Kerk’ te Naarden tot univer-
sele erfgenamen benoemd en dat is na zijn dood ook tot uitvoering gekomen. 
Jacobus Verhoeff was Naarder van geboorte en in geen enkele publicatie heeft tot 
nu toe de juiste informatie over zijn afkomst gestaan. Vorig jaar nog werd hij in een 
boek (1) gekoppeld aan notaris Jacob Sijmensz Verhoeff, die zijn grootvader zou zijn 
en bovendien de man op een van de twee portretten die tegenwoordig in de Grote 
Kerk hangen. Aan deze inmiddels 77 jaar oude misvatting moet een einde komen.  
Daarom hieronder hernieuwde aandacht voor Jacobus Verhoeff.

Grafzerk en memoriaal van notaris Jacob Sijmensz Verhoeff (ca. 1590-1655), de 
 vermeende grootvader van koopman Jacobus Verhoeff (1661-1740).





Handel op Archangel
Jacobus Verhoeff werd in 1661 geboren in de Vrouwenstraat (Cattenhagestraat) en 
was al in het begin van de jaren zeventig wees. In 1682 werd, onder toezicht van de 
weesmeesters, zijn ouderlijk huis verkocht en zeven jaar later traceren we hem met 
zijn jongere broer Nicolaas in Amsterdam waar beiden werk hebben gevonden in 
de handel (2). 
Eind 17e eeuw werkten de broers als zelfstandige kooplieden. Contracten en 
 zakelijke brieven getuigen van hun aanwezigheid op de jaarmarkt van de haven-
plaats Archangel (Rusland), waar op naam van Nicolaas menigmaal een schip 
met gezaagd hout, talk, huiden en potas werd bevracht. Maar eigenlijk kochten en 
 verkochten ze van alles waarmee tussen de Levant en de Witte Zee een marge was 
te behalen.

Huwelijken
In 1706 trouwde Nicolaas in Amsterdam met Alette Margaret van Hoven. In april 
1708, de maand waarin een dochter werd geboren, overleed hij. Zijn weduwe 
 hertrouwde al in het najaar met Hillebrand Schellinger. Een zoon en dochter uit 
dat huwelijk werden in 1640 door Jacobus Verhoeff, als ‘neef en nicht’, met een 
legaat begiftigd (3).
In 1707 trouwde Jacobus, eveneens in Amsterdam, met Alida (van) Bunscho(o)ten.  

Detail van een akte verleden op 22 mei 1689 voor de Naardense notaris Cornelis 
Brouwer waarin  Jacobus en Nicolaas Verhoeff worden genoemd als kinderen van 
‘Lambert Verhoeff saliger’. De inhoud gaat over een kwestie ontstaan bij de verkoop 
van hun ouderlijk huis in de Vrouwenstraat in 1682.





Hun huwelijk bleef kinderloos. In zakelijk opzicht ging het Jacobus echter zeer 
voor de wind. In 1727 kocht hij voor 25.000 gulden een huis aan de zuidzijde van 
de Keizergracht (4). Hij liet het voor ruim 11.000 gulden verbouwen.
Het echtpaar leidde er een riant bestaan. In Naarden bezat Jacobus 3 huizen in de 
Oosteindestraat (eind Gansoordstraat), waarvan hij er één zelf bewoonde en de 
twee andere panden in 1715 en 1718 had gekocht (5). Zo bleef hij op de hoogte 
van al wat er in zijn geboorteplaats gebeurde. De weerslag daarvan zien we terug 
in zijn testament (6). 

Begrafenis
Op 25 juli 1733, een half jaar na het overlijden van zijn vrouw, heeft Jacobus 
 Verhoeff zijn testament laten opmaken. Toen in oktober 1739 zijn einde  naderde, 
heeft hij er enkele codicillaire veranderingen aan toegevoegd (7). In zijn laat-
ste maanden zijn het vooral zijn getrouwen, zoals de stalknecht, keukenmeid, 
schoonmaakster en dienstmaagd, geweest die bij toerbeurt aan zijn ziekbed heb-
ben  gewaakt (8). Jacobus Verhoeff overleed op 18 februari 1740. Donderdag 25 
 februari - het had die nacht zo vinnig gevroren dat het ijs op de grachten ruim drie 
vingers dik was aangegroeid - werd hij in de Oude Kerk van Amsterdam begraven 
(9). Zestien lijkdragers en even zoveel lantaarndragers begeleidden hem op deze 
laatste gang. Eerder hadden in Amsterdam een vijftal aansprekers zijn overlijden 
bekend gemaakt. Ook in Naarden werden de bewoners op de hoogte gebracht.  
Ter betaling van de ‘doodsschulden’ had Jacobus in zijn ‘comptoir’ een zak met 

De namen van 4 zakenpartners in Archangel met wie Jacobus Verhoeff in 1706 een 
rekeningcourant onderhield.





1250 gulden klaargezet. De werkelijke kosten van lijkbezorging en begrafenis be-
droegen meer dan 1400 gulden. Omdat de notaris deze gedetailleerd beschreef, 
weten we zelfs dat de knecht van de grafdelver een fooi kreeg van een gulden en 
twee stuivers. 

Nalatenschap
Uit de boedelinventaris blijkt dat Jacobus Verhoeff een schatrijk man was. Afgezien 
van zijn huizen, meubels en wat grond bezat hij aandelen in de Bank van Enge-
land en had tegoeden bij grote bankiers als David de Neufville, Georg Clifford, de 
wed. Lourens de Clercq, Clicquet, Boulanger et Blacquiere en Andries Pels. Verder 
belegde hij zijn vermogen in obligaties. Een rondje door het sterfhuis leverde de 
notaris het bedrag op van ruim 23.000 gulden in zakken gemunt zilver (10). 

Meteen na de begrafenis hebben de executeurs (11) vaart gemaakt met het af-
wikkelen van de legaten. Al in juli 1740 was aan eenmalige schenkingen een bedrag 
van 147.850 gulden uitgekeerd. Aan 17 familieleden (12), vrienden en personeel 
werden legaten toegekend in de vorm van jaarlijks terugkerende bedragen. Omdat 
op termijn mogelijk te maken, werd door de executeurs een fors kapitaal gereser-

In 1741 werd door de Diaconie van Naarden deze plaquette aangebracht in de gevel 
van het huis van Jacobus Verhoeff in de Oosteindestraat. In de 19e eeuw is de steen 
overgebracht naar het Diaconiehuis in de Turfpoortstraat.





veerd. Het duurde uiteindelijk tot 1778 eer de erfenis geheel was afgerond. 
Een aanslag in de collaterale successie geeft zicht op een bedrag van 268.567 gulden 
dat de Diaconie van Naarden erfde (13). De waarde van de huizen in Amsterdam 
en Naarden werden daarbij op nog geen 20.000 gulden geschat. De verkoopwaarde 
moet aanmerkelijk hoger zijn geweest.

De roerende bezittingen heeft Jacobus 
vooral aan de familie Van Bunscho-
ten vermaakt. De 9-jarige Alida Jacoba 
van Bunschoten, de dochter van neef 
 Abraham bij wie het echtpaar Verhoeff 
bij de doop had gestaan, kreeg een 
 legaat van 30.000 gulden en alle juwe-
len en  sieraden, ongemunt zilver, goud 
en snuisterijen. Het was de wens van 
de schenker dat de kleine meid later 
de juwelen zou dragen. Neef Abraham 
van  Bunschoten kreeg de charters en 
persoonlijke papieren onder het beding 
dat daaruit nooit iets aan buitenstaan-
ders zou worden overgedragen. Dat is 
helaas jammer voor ons. Als deze docu-
menten bij de Diaconie waren beland, 
dan hadden we nu meer over het leven van Jacobus Verhoeff geweten. Aan de Van 
 Bunschotens werd ook het vruchtgebruik van het huis met stal in Naarden  gegund. 
Het eigendom was voor de Diaconie (14).

Jacobus was een gelovig man en trouw kerkbezoeker. Dat verwachtte hij ook van 
zijn legatarissen en als gevolg daarvan was aan ene 63 jaar oude Willem van Bun-
schoten de jaarlijkse som van 300 gulden toebedacht mits hij zondags twee keer 
naar de kerk zou gaan. Voor een neef en naamgenoot Jacobus Verhoeff die als ma-
joor te paard naar Frankrijk was vertrokken, stond zelfs 1000 gulden jaarlijks in het 
verschiet mits hij zou terugkeren en weer tot de kerk zou toetreden. Met een an-
nonce in de kranten heeft de notaris geprobeerd hem te vinden, maar waarschijn-
lijk zonder resultaat want van een uitkering aan hem is het nooit gekomen (15). 
Voor de geloofsgenoten in Franse gevangenissen en op de galeien was 6000 gulden 
beschikbaar, de Diaconie van de Waalse gemeente van Amsterdam moest het met 
2000 doen. Zo’n legaat was ook bestemd voor de Diaconie van de Waalse Kerk 
in Naarden, alsmede1000 gulden voor het onderhoud van het kerkgebouw daar. 
Een bijzonder legaat ging naar een groep van 31 vluchtelingen (7 echtparen met 

De huizen van de Diaconie van Naar-
den. Links de woning van Jacobus 
 Verhoeff. De andere zijn gebouwd met 
geld uit zijn nalatenschap.





hun kinderen en een weduwe) die in Naarden een wijkplaats hadden gevonden en 
er probeerden een nieuw bestaan op te bouwen. Onder hen - de families Parise, 
Rivolie, Pairan, Rostagnol en Racolie - werd in 1740 ruim 5000 gulden verdeeld.

Vader Lambert Verhoeff
In de omvangrijke papierwinkel, ontstaan bij de afwikkeling van de nalatenschap, 
zijn enkele aanwijzigen te vinden over de afkomst van Jacobus Verhoeff. Een pak-
ketje obligaties op naam van ‘Jacobus Lambertszoon’ doet vermoeden dat zijn 
vader Lambert heette. Ook enkele ongedeelde bezittingen met de erven van zijn 
broer wijzen in die richting. Een obligatie van 1225 gulden ten name van Lambert 
Teunisz Verhoeff van 12 juni 1670, en een stuk van 1000 gulden van 7 juni 1672 ten 
name van ‘de kinderen van Lambert Verhoeff saliger’ (16), doen denken aan een 
ernstige gebeurtenis. Ja, ‘Lambert’ was hun vader en moet dus tussen 1670 en 1672 
zijn overleden. Zijn exacte begraafdatum is niet meer te achterhalen; het begraaf-
boek van de Grote Kerk van Naarden vertoont in die periode een groot hiaat (17). 
Lambert Verhoeff werd op 28 mei 1628 gedoopt en huwde omstreeks 1651 met 
Hendricje(n), een dochter van Claes Claesz Hoflander (18). Tussen 1652 en 1670 
overleden de meeste van hun 8 kinderen (19). Alleen Jacobus (gedoopt 19 maart 
1661) en Nicolaas (gedoopt 21 februari 1670) overleefden. Het lijkt erop dat moe-
der Hendricje bij of kort na de geboorte van Nicolaas is overleden.

Lambert Anthonisz (Teunisz) Verhoeff 
(1628-1670/72). Foto: Gijs Went.

Hendricje Claes Hoflander (1630-1670?). 
Foto: Gijs Went.





In notariële akten wordt aan Lambert de gezaghebbende functie van ‘brantmees-
ter’ toegeschreven. Dat ambt bestond uit een veel omvattende taak met grote 
 bevoegdheden. Niet alleen de brandveiligheid viel onder zijn gezag, maar ook het 
ijk- en keurwezen en zelfs het toezicht op de prijs en het gewicht van het brood. 
Ook was Lambert potmeester en in die kwaliteit mede verantwoordelijk voor  
de armenzorg. 

Grootouders
Jacobus Verhoeff stamt uit een toonaangevende familie. Zijn grootvader heette 
Anthony (geboren omstreeks 1595) maar werd meestal Teunis genoemd. Anthony 
staat te boek als ‘caffawerker’, dus eigenaar van een bedrijf waar damast werd gewe-
ven. Menigmaal wordt hij als patroon vermeld die gezellen opleidde. Kort na 1651 
ging zijn zaak failliet maar eerder had hij al aan intimi verteld dat hij na verkoop 
van alle goederen genoeg zou over houden om met zijn vrouw van te leven in hun 
huis op ‘de Markt te Naarden’. Dat zal wel het geval zijn geweest want een decen-
nium later blijkt hij de eigenaar te zijn van de hofstede De Bleek (nu Stadzigt).  
De boerderij verhuurde hij aan een landbouwer. 
Anthony was ook kerkmeester, armenvoogd en olieslager. In de jaren 1629, 1638 
en 1639 was hij schepen van Naarden. Zijn broer Jacob - de man die abusievelijk 
steeds voor grootvader van Jacobus Verhoeff werd gehouden - was er notaris, sche-
pen, burgemeester en thesaurier. Anthony was getrouwd met Outgen Teunis en na 
haar overlijden met Lijntje Gijsberts (20). Tijdens zijn begrafenis op 5 november 
1683 werd voor hem 3 kwartier de kerkklok geluid.

De portretten van de Diaconie
Hoewel er tot nu toe in de documenten van de nalatenschap van Jacobus Verhoeff 
geen enkel bewijs is gevonden van een schenking van portretten aan de Diaconie 
van Naarden, werd in de 19e eeuw uit overlevering verteld dat de portretten, die in 
het Diaconiehuis in de Turfpoortstraat hingen, uit de boedel van Verhoeff afkom-
stig waren. Bovendien werd er aan toegevoegd dat daarop de nobele schenker en 
zijn vrouw waren afgebeeld (21). 
Met deze traditie werd in 1938 gebroken toen dominee J.P.C. Poldervaart op 18 
mei aan de pers meedeelde dat hij na een onderzoek in de archieven met grote ze-
kerheid kon stellen dat het mansportret dat men tot dusver voor Jacobus Verhoeff 
had gehouden, zijn grootvader de notaris Jacob Sijmensz Verhoeff voorstelde.  
De identiteit van de vrouw was hem nog onbekend, maar hij zette zijn naspeurin-
gen voort (22). 
De misvatting van de dominee is echter een lang leven gaan leiden omdat tal van 
auteurs zijn bewering voor zoete koek namen en overschreven. Zo ook vorig jaar 
weer door mevrouw Jacqueline Geukes-Bruin in een overigens aardig verhaal 





waarin zij vermeldt dat de portretten 
aan de schilder Godaert Kamper (1613 
of 1614-1679) worden toegeschreven 
(23). Dat laatste is interessant, want 
vanaf 1659 woonde deze Amsterdamse 
kunstenaar in Naarden en is hier ook 
vele jaren gebleven (24). Uit die periode 
stamt van zijn hand een groot regenten-
portret van de Naardense weesmeesters 
en het lijkt er bijzonder veel op dat de 
portretten van de Diaconie, waarop 
een betrekkelijk jonge man en vrouw 
zijn afgebeeld, ook in die tijd tot stand  
zijn gekomen. 

De Diaconiekamer van de Grote Kerk 
met lege lijsten in 1938: de portretten 
worden onderzocht en gerestaureerd.  
Op het tafeltje tegen de muur staat een 
medaillon met het portret van Jacobus 
Verhoeff, dat later is verdwenen.

De oplossing van het raadsel Verhoeff 
door dominee Poldervaart.





Als we de traditie ten dele volgen en dus aannemen dat de portretten afkomstig 
zijn uit de nalatenschap van Jacobus Verhoeff, dan komen alleen zijn ouders in 
aanmerking als geportretteerde personen (25). We zien dan een circa 35 jaar oude 
Lambert Verhoeff en zijn vrouw Hendricje Claes Hoflander.

Bijzondere plek
De portretten van Lambert en Hendricje hangen alweer een jaar of acht in het 
noordertransept van de Grote Kerk. Een betere plek is eigenlijk niet denkbaar 
want wie daar naar Lambert kijkt, heeft de imposante zerk van zijn grootvader 
Simen Jacopsz Goris (ca. 1565-1625) aan zijn voeten. Die Simen Jacopsz stamt uit 
een Amersfoortse familie (26) van drapeniers. Tussen 1600 en 1625 was hij twee 

De zerk van Simen Jacopsz Goris  
(ca. 1565-1625) en zijn vrouw, de 
overgrootouders van Jacobus Verhoeff 
en grootouders van de geportretteerde 
Lambert Verhoeff.

Het noordertransept van de Grote 
Kerk met de portretten en zerken van 
A.  Simen Jacopsz Goris en B. Jacob 
 Sijmensz Verhoeff, respectievelijk groot-
vader en oom van Lambert Verhoeff.





keer burgemeester en zes keer schepen van Naarden. In zijn periode als bestuurder 
werd het Stadhuis gebouwd.
In hetzelfde compartiment ligt ook de zerk van Lamberts oom Jacob  Sijmensz, de 
notaris en die van Gerrit Claesz Botter de man die met zijn tante  Sophia Sijmensdr 
was getrouwd (27). Daar prijken overigens nog meer fraaie zerken van importante 
Naarders. Maar dat overstijgt de teneur van dit verhaal. Ga er zelf maar eens een 
kijkje nemen.

Noten:
1.  Jacqueline Geukes-Bruin, Restauratie van twee portretten in de Grote Kerk, in het boek Een halve 

eeuw restaureren De Vesting Naarden onder redactie van Carlos Scheltema.
2.   De gegevens voor dit verhaal zijn voornamelijk ontleend aan documenten uit het Notarieel 

Archief van Naarden, de doop-, trouw- en begraafboeken van Naarden en Amsterdam, het Oud 
Rechterlijk Archief (registers van eigendomsoverdracht) van Naarden en het Archief van de 
Nederlandse Hervormde Gemeente van Naarden (HVK). 

3.   Het betreft hier Cornelia Schellinger (1714-1783), de weduwe van Daniel Deutz de Jonge en haar 
broer Elias Schellinger (geboren 1717), die ieder 800 gouden ducaten kregen.

4.   Het huis lag aan de zuidzijde van de Keizersgracht tussen de Vijzelstraat en de Reguliersgracht. 
Het werd op 30 mei 1727 via makelaar Arnout de l’Hommel gekocht van Cornelis Stuijling die 
gehuwd was met Magtelt Specht. Het huis werd in 1727 bewoond door Paulo van Uchelen tegen 
een huur van 900 gulden per jaar. Op 28 oktober 1700 was het huis verkocht voor 18.000 gulden 
aan Johan Donker, de oud-gouverneur van Curaçao. In de belendende panden woonden toen 
ten oosten de gefortuneerde onderkoopman van de VOC Adrianus van der Stel en ten westen 
Everard Temming. 

5.   Het huis dat het echtpaar Verhoeff-van Bunschoten in de Oosteindestraat bewoonde had een 
stal. Later, op 8 augustus 1715, kocht Jacobus het huis ernaast voor 250 gulden van Sijmen van 
Amsson. Iets verderop kocht hij op 12 oktober 1718 van Arent Jacobsz die gehuwd was met 
Helena Haack nog een huis voor 125 gulden. Helena Haack mocht er haar leven lang blijven 
wonen zonder ervoor te betalen. 

6.   Te Naarden werden onder meer legaten gegeven aan de kinderen van Paulus Tideman, aan 
majoor Thierens en aan Johanna Obrenan de moeder van het weeshuis. Verder was het zijn wens 
dat de Gereformeerde Diaconie van Naarden een poging zou doen om een vervallen huis aan te 
kopen om het te slopen en op de plek een nieuw huis te bouwen voor 20.000 gulden. Hierbij gaf 
hij de aanbeveling het te laten bouwen door timmerman Jacob Kos en metselaar Jan Breijer. Als 
het vervallen huis niet gekocht kon worden dan wenste hij dat het nieuwe huis op het lege erf 

In het noordertransept ligt ook de zerk van 
Gerrit Claesz Botter (overl. 1635) die met 
Sophia Sijmensdr  Verhoeff, de tante van 
Lambert Verhoeff, was getrouwd.





naast zijn woning zou worden gebouwd. Ook was het hem lief dat de Diaconie het tweede huis 
van burgemeester Guijking, die met zijn nichtje Wijna was gehuwd, op de Markt zou kopen om 
het te verbouwen. 

7.   Akte 25 juli 1733 notaris Cornelis van Loon te Amsterdam en akte 7 oktober 1739 notaris Gerard 
Burghout te Amsterdam.

8.   Bijvoorbeeld Willem, knecht en koetsier, had 16 nachten aan het ziekbed van zijn meester 
gewaakt en kreeg daarvoor 24 gulden. De wasvrouw Angenietje en het dienstmeisje Lysbeth (de 
vrouw van schoenmaker Keijser) hadden resp. 21 en 18 nachten gewaakt.

9.   Hij werd daar begraven bij zijn vrouw in het graf zuidzijde nr. 11. Het was zijn wens dat het graf 
30 jaar gesloten zou blijven.

10.   Jacobus Verhoeff heeft met Jacobus Schuyt een onderneming gedreven. Tal van stukken in zijn 
nalatenschap wijzen op het bestaan ervan. De boedelinventaris vermeldt op zolder een houten 
kist met dozen oude papieren die behoorden tot de boedel van wijlen de heer Schuyt. Met 
de erven Schuyt moest na 1740 ook nog het een en ander worden vereffend. Schuyt zat in de 
houthandel en had bezittingen in de Binnendijksche Polder te Naarden. 

11.   Executeurs waren: Cornelis Nagtglas namens de Diaconie van Naarden, Abraham van 
Bunschoten te Haarlem namens de familie en Pieter van den Broek Reijniersz te Amsterdam als 
onafhankelijke.

12.   Bijvoorbeeld: de nichtjes Wijna (Wijntje) Guijking-Verhoeff te Naarden en Catharina van Dijk-
Verhoeff te Alkmaar kregen ieder 8000 gulden. Wijna kreeg bovendien een jaarlijks legaat van 
300 gulden. Wijna en Catharina waren dochters van Rutger Verhoeff, oom van de overledene.

13.   Op 6 september 1740 werd door de Diaconie van Naarden aan de secretaris van de stad 
Amsterdam 14.869 gulden, 16 stuivers en 2 penningen betaald wegens een aanslag van de 20ste 
penning inzake het recht van de collaterale successie. 

14.   Jacobus Verhoeff hoopte dat de Diaconie van Naarden ermee akkoord zou gaan dat het echtpaar 
Van Bunschoten-Boule in zijn huis in de Oosteindestraat zou gaan wonen. De inboedel werd aan 
Abraham van Bunschoten geschonken. De onderhoudskosten waren voor zijn rekening. 

15.   Advertentie in de Amsterdamse Courant van 3 september 1740.
16.   Het betrof een obligatie van 1225 gulden tegen 4 % per jaar ten laste van het dorp Muiderberg 

ten behoeve van Lambert Teunis Verhoeff, gepasseerd op 12 juni 1670 en een obligatie van 
1000 gulden tegen 4 % per jaar ten laste van de stad Naarden ten behoeve van de kinderen van 
Lambert Verhoeff zaliger, gepasseerd op 7 juni 1672. Op 27 juni 1672 werd nog een obligatie van 
500 gulden tegen 4 % per jaar ten laste van de stad Naarden ten behoeve van de kinderen van 
Lambert Verhoeff zaliger uitgeschreven.

17.   Begraafboek nr. 19 van de gereformeerden van Naarden omvat de perioden 1644-1667 en 1687-
1748. Daartussen zit een hiaat van 20 jaar.

18.   Heijndrickgen, Hendricje(n) werd gedoopt op 1 januari 1630 en was de dochter van Claes Claesz 
Hoflander en Jaeptgen Aelten Houtwijck die op 9 mei 1621 waren getrouwd. Claes Hoflander 
kwam in 1621 van Amsterdam. Jaeptgen Houtwijck was een Naardense. Na het overlijden van 
Claes Hoflander trouwde Jaeptgen op 16 oktober 1633 met Claes Jansz Tol.

19.   Kinderen uit het huwelijk Verhoeff-Hoflander: 1. Claes (d. 26-1-1652), 2. Johannes (d. 11-10-
1654), 3. Johannes (d. 23-12-1657), 4. Jacob (d. 19-3-1661), 5. Claes (d. 30-3-1664), 6. Claes (d. 
5-7-1665), 7. Jaepjen (d. 1-8-1666), 8. Claes (d. 21-2-1670).

20.   Anthonis, Antony of Teunis Sijmensz Verhoeff (ca. 1595-1683) trouwde op 24 juni 1618 met 
Outgen Teunis. Kinderen uit dit huwelijk: Anthonis, Simon, Rutger en Lambert. Uit het huwelijk 
met Lijntje Gijsberts: Deliaantje, Grietje en Jacob.

21.   In een krantenknipsel van mei 1938 staat: Sinds mensenheugenis hingen de 2 portretten vergeeld 
en verdonkerd in het voormalige Diaconiehuis aan de Turfpoortstraat. Bij de opheffing van het 
Diaconiehuis zijn de schilderijen overgebracht naar de huidige Diaconiekamer van de Grote 
Kerk, waar zij aan de wand zijn opgehangen uit piëteitsoverwegingen ten opzichte van Jacobus 
Verhoeff en diens echtgenote omdat men veronderstelde dat deze op de portretten waren 
afgebeeld.

22.   In 1938 werden de schilderijen gerestaureerd door de schilder Alb. Mulder te Naarden, die tot 
de conclusie kwam dat de geportretteerde personen niet Jacobus Verhoeff en zijn vrouw konden 
zijn. De schilderijen waren in een andere tijd ontstaan. Hij dacht dat ze door Ferdinand Bol 
geschilderd zouden kunnen zijn en als deze schilder het niet was in ieder geval een leerling van 
Rembrandt. Naar aanleiding hiervan is dominee Poldervaart onderzoek gaan doen. Op 19 mei 
1938 werd in de Naarder Courant een artikel geschreven over de bevindingen van de predikant.

23.   In haar artikel (zie noot 1) vermeldt ze dat Prof.dr. R.E.O. Ekkart de portretten heeft toegeschreven 
aan Godaert Kamper (1613 of 1614-1679). Op basis van de afgebeelde kleding is de datering 
gesteld op circa 1640-1655.





24.   ‘Govert Camper’ wordt op 17-9-1659 in het trouwboek van de Grote Kerk van Naarden als 
‘weduwnaar tot Amsterdam van Lidia Closier’ vermeld. Hij trouwt dan met de Naardense 
Margarita Schaaps die weduwe is van Balthasar van der Veen. In 1663 maakt hij een 
regentenportret voor het Burgerweeshuis van Naarden. Op 22 december 1668 wordt hem het 
burgerrecht verleend en in 1669 en 1670 is hij schepen van Naarden. Sinds 1674 woont hij in 
Leiden. Zie ook: C.W.M. Inglot, De schilderijencollectie, hoofdstuk 3 in Het burgerweeshuis te 
Naarden onder redactie van Dirk Dekema en Henk Schaftenaar, Naarden1991.

25.   De grootouders van Jacobus Verhoeff komen niet in aanmerking als geportretteerde personen. 
Toen de portretten werden geschilderd, was grootvader Anthonis Verhoeff al zestig jaar of ouder. 

26.   Simen of Simon Jacopsz Goris (Verhoeff) (geb. ca. 1565-1625) was gehuwd met Grietien Jaeb 
Tonisz (overleden te Naarden in 1614). Zie voor de verschillende Goris’sen te Amersfoort in 
de 16e eeuw: Dr. J.G. Smit, Een geslacht Verhoef(f) (Amersfoort-Zwolle-Deventer-Kampen), in de 
Nederlandsche Leeuw van 1994. Met dank aan drs. Reinier Hilhorst van Het Utrechts Archief die 
mij wees op de verwantschap tussen de Naardense familie Verhoeff en Simen Jacopsz Goris.

27.   Kinderen uit het huwelijk van Simen Jacopsz Goris en Grietien Jaeb Tonisz: 1. Jacob Sijmonsz 
Verhoeff, Anthonis Sijmonsz Verhoeff en Sophia (Fijtje) Sijmonsdr Verhoeff. 

  Jacob Sijmonsz, de latere notaris, trouwde op 15 mei 1616 met Claesken Bruijnendr. Zijn zuster 
Sophia Sijmonsdr met Gerrit Claesz Botter.

Vergelijk de familiewapens van Jacobus Verhoef (steen Turfpoortstraat) en zijn over-
grootvader Simen Jacopsz Goris (zerk Grote Kerk): drie jachthoorns, drie eikels en een 
extra jachthoorn boven de helm.





Uit de verbalen van Genesis Paen, 
contrarolleur der fortificatiën (1647-1679)
Gedetailleerde informatie over de vroegere vesting Naarden

Henk Schaftenaar

Op 4 december 1572, enkele dagen na de uitmoording van Naarden, werd door de bal-
juw het bevel gegeven de muren van de stad omver te halen en de grachten te  dempen. 
In hoeverre dat gebeurd is - het gebod werd tot driemaal toe herhaald -  weten we niet. 
Wel is het zeker dat er in het jaar 1578 aan de bouw van een nieuwe  vesting werd 
gewerkt. De toen totstandgekomen fortificatiewerken bestaan niet meer; ze zijn tussen 
1673 en 1685 vervangen door het huidige stelsel. Over die vroegere  vesting  vinden we 
in de literatuur maar weinig informatie; finesses ontbreken veelal. In dit artikel toch 
wat bijzonderheden over het Naarden uit die tijd. Ze komen uit de verslagen van 
 Genesis Paen, toen de hoogste fortificatieambtenaar.

Inspectiereizen
De vroegere vesting Naarden viel onder het gezag van de Staten van Holland en 
West-Friesland, die het onderhoud overlieten aan hun dagelijks bestuur, de Ge-
committeerde Raden. Deze lieten de vestingwerken tweemaal per jaar door twee 
van hun leden, de ‘commissarissen der fortificatiën’, inspecteren. Zij werden bijge-
staan door een ambtenaar, die de contrarolleur van ’s Lands werken en fortificatiën 
werd genoemd. Hij zetelde in Den Haag. Deze hoge ambtenaar bezocht regelmatig 
de vestingwerken en rapporteerde aan de commissarissen. Van de meeste inspec-
tiereizen zijn verslagen bewaard gebleven. Over de vroegere vesting Naarden be-
staan ze (1), zij het met kleine hiaten, van 1644 tot en met 1671. Die periode valt 
bijna geheel binnen de ambtsperiode van de contrarolleur Genesis Paen, die te 
Naarden beschikte over een opzichter, ene Mierop. Deze assistent werd doorgaans 
met de titel ‘de majoor’ en/of ‘commies’ aangeduid, die al dan niet in samenwer-
king met de burgemeesters de te verrichten werkzaamheden aanbesteedde.

Verouderd maar goed onderhouden
De vesting Naarden bestond toen uit vijf bolwerken, één minder (bastion Pro-
mers) dan nu. Ze waren veel kleiner dan de huidige bastions en hadden nog geen 
teruggetrokken flanken. De vestingwallen waren van aarde en bekledingsmuren 
ontbraken. Alleen de 8 poorten waren van steen.
Omstreeks 1660 werd deze vesting als verouderd en ondeugdelijk aangemerkt. 
Toen in 1668 de Franse koning Lodewijk XIV zich als een geduchte vijand aan-
diende, wilden de Staten van Holland Naarden aanzienlijk versterken. De plannen 





werden echter tegengehouden door afgevaardigden van de stad Amsterdam (2). 
De gevolgen zijn bekend: op 20 juni 1672 viel Naarden zonder slag of stoot in 
handen van de Fransen. 
De befaamde historicus dr. A.C.J. de Vrankrijker zag deze vesting als onverdedig-
baar en schreef onder meer (3): ‘De vesting lag feitelijk open. Om de stad had men 
niet meer dan een aantal te lage wallen en muren, op menig punt gemakshalve 
doorbroken om de kortste weg naar de buitentuinen te kunnen nemen, en een 
gedeeltelijk dichtgestoven en dichtgegroeide gracht.’ Met deze bewering wekte hij 
de indruk van een sterk verwaarloosde vesting. Wie echter nauwgezet de verbalen 
van de contrarolleur bestudeert, weet echter dat er van een dergelijk verval geen 
sprake was: de fortificaties waren verouderd maar goed onderhouden, de wallen en 
grachten werden jaarlijks uitstekend verzorgd.

Wallen en grachten
De bewijzen voor het onderhouden van de vestingwerken staan in de visitatiever-
slagen van Paen. Jaar in jaar uit werden opdrachten verstrekt om de wallen ‘te maai-
en en te blooten’, de doornhagen te scheren en de grond tussen de struiken ‘rain’ te 
maken; onkruid zoals hop en andere klimplanten moesten worden verwijderd. De 
grachten werden uitgediept en de kanten met een ‘scherpe graef’ afgestoken; ‘ruygt 
en lies’ moest met wortel en al worden uitgetrokken. In de verslagen wordt ook speci-
fieker op dit werk ingegaan. In juni 1660 bijvoorbeeld waren de doornhagen te hoog, 

Gezicht op de vroegere vesting Naarden in 1672 met het Turfpoortbolwerk met molen 
De Joncker. Links ervan de Turfpoort met grote brug over de vest. Rechts het poortje 
en bruggetje met ophaalgedeelte aan het eind van de Peperstraat. Aan de voet van de 
wallen zijn de doornhagen vervangen door palissaden. Detail van een tekening van 
Adam-Frans van der Meulen. Collectie: Mobilier National Paris.





te breed en op andere plekken weer te iel of er zaten gaten in. Voor de winter werd 
gelast om ze bij de grond af te zagen, opdat ze van onderen weer in de breedte zouden 
kunnen uitgroeien. Het advies was: ‘Veel scheren, de grond onkruidvrijhouden en de 
hagen voorzien van straatmest’.
Veel aandacht was er ook voor de aardwerken op de wallen. Bij langdurige droogte 
kalfden de borstweringen en de ertegen gelegen banketten nog wel eens af. Jaarlijks 
werden ze weer op hoogte gebracht en met zoden versterkt. Ter aanbesteding van al 
dat werk werd een bode naar Hilversum en de andere Gooise dorpen gezonden om 
de klus te laten omroepen. Vanaf 1665 werd jaarlijks 50 roeden (188 m) borstwering 
onderhanden genomen. Ze zijn toen verhoogd tot 6 voet (1,88 m) boven de wal en de 
banketten werden op 1½ voet (47 cm) hoog en 3 voet (94 cm) breed gebracht. In die 
tijd werden in de batterijen nieuwe beddingen van dikke planken onder de affuiten  
gelegd. Vanaf 1669 werd er jaarlijks 200 roeden (377 m) borstwering vernieuwd.

Plattegrond van Naarden in de eerste helft van de 17e eeuw met poorten, bruggen, 
wallen en beren. Twee poortjes en bruggetjes ontbreken: een aan het eind van de Bus-
sumerstraat en een aan het eind van de Pijlstraat. Een op schaal gebrachte tekening 
(waarschijnlijk voor de Atlas van Blaeu) uit de collectie Bodel Nijenhuis in de Univer-
siteitsbibliotheek van Leiden.





Poorten en bruggen
Wie in de verbalen gegevens over de 8 poorten en bruggen doorleest, krijgt de 
indruk dat er in die tijd nog enkele bestonden die terug te voeren waren op een 
middeleeuwse ouderdom. In een ander verhaal in De Omroeper (4) kwamen we 
al op de gedachte dat er na de massacre van 1572 weleens veel minder gesloopt 
zou kunnen zijn dan sommige secundaire bronnen ons willen doen geloven.  
Deze gedachte is na het lezen van de verbalen - enkele poorten en bruggen worden 
hierin bij regelmaat ‘out en seer out’ genoemd - alleen maar sterker geworden. 
In 1660 werden drie poorten onderhanden genomen; boven de ‘verwulfsels’ ervan 
werd een laag klinkers gemetseld tegen het doorwateren en in de Huizerpoort en 
de Turfpoort moesten nieuwe binten worden aangebracht om het doorzakken van 
de bogen te voorkomen. Met nog wat klein werk erbij werd dit karwei aanbesteed 
voor 1650 gulden.
In 1661 moest het oude bruggetje over de stadsgracht aan het einde van de 
 Peperstraat geheel worden vernieuwd.  
Deze smalle brug bestond uit 8 water- 
en 2 landjukken en had een ophaalge-
deelte. Er lagen meer krikkemikkige 
oude bruggen van deze smalle soort 
over de grachten; de grootste bestond 
uit 17 jukken en was wel 12 roeden (44 
m) lang. Buiten de Waterpoort, ook 
wel het Zeevestpoortje genoemd, werd 
in 1657 zo’n type brug vernieuwd. De 
oude was totaal vergaan en had een 
breedte van slechts 3 voet (94 cm).
In 1667 werd een opdracht gegeven 
waarbij voor een bedrag van 700 gul-
den aan de brug buiten de Turfpoort 
mocht worden vertimmerd. Dat werk 
werd als belangrijk aangemerkt want 
alle koetsen en karren op het traject 
Amsterdam-Duitsland reden erover. 

Beren
De toestand van de twee beren - ze la-
gen en oogden anders dan nu - werd 
voortdurend in de gaten gehouden.  
In 1647 bestond de achter het ‘molen-
bolwerk’ gelegen Westbeer nog geheel 

Detail van de vorige plattegrond met op 
de plek van de tegenwoordige Zeepoort 
een doorgang met klapbruggetje tus-
sen de Oude Haven en het kanaal naar 
de Zuiderzee. Rechts, vanuit de Water-
poort, de lange smalle brug over de vest.  
Links de Oostbeer.





uit aarde; eigenlijk een zeedijk in de 
gracht. De burgemeesters van Naar-
den omschreven deze beer als ‘seer 
out’ en vermeldden erbij dat er water 
onderdoor welde. Ze verwachtten dat 
de  waterkering het bij een stormvloed 
weleens zou kunnen begeven en waar-
schuwden de commissarissen voor 
de ernstige gevolgen daarvan voor de 
omgeving. Met een totale vernieuwing 
zou wel 5000 gulden zijn gemoeid. Die 
vernieuwing lijkt niet te hebben plaats-
gevonden. Wel is in 1649 besloten om 
er aan de kant van het zoute water 
een driesteensdikke muur tegenaan te 
 bouwen. Kennelijk heeft dat afdoende 
gewerkt, want over die Westbeer horen 
we vervolgens niets meer. 
De Oostbeer, toen ook de ‘grote beer aan de haven’ genoemd, komt daarentegen 
regelmatig in de verbalen terug. Ook deze waterkering bleek lek. In 1653 werd 
besloten om er alle losse stenen - blijkbaar was dit werk al eerder versteend - uit 
te breken en de muur weer op te bouwen met ‘klinkers in tras’. In 1660 lekte de 

Steen anno 1632 in de doorgang van 
de Zeepoort, een relict uit de vroegere 
 vesting Naarden.

Gezicht op Naarden met links het westelijke zeehavenhoofd met baken. 
Detail van een tekening van Jan Ruyscher uit de eerste helft van de 17e eeuw. 
Collectie: Rijksprentenkabinet Amsterdam.





beer bij hoog water toch weer ‘dapper door’. Aan de zoute kant is er toen een twee-
steensdikke muur tegenaan gemetseld.
Van de Westbeer tot aan de brug over de vest bij de Huizerpoort lag in die voor-
malige vesting het enige stukje bedekte weg. Deze zogenoemde contrescarp deed 
tevens dienst als zeedijk en moest door zijn kwetsbare ligging na de winterstormen 
steeds weer worden gerepareerd. In 1651 werd de bedekte weg verhoogd, ‘tonront’ 
gemaakt en ingezaaid met ‘hooisaet’. 

Zeehaven en toren
In 1660 bleek bij een inspectie dat het westelijke houten hoofd van de zeehaven 
van Naarden behoorlijk was ‘ontrampaneert’. Er werd toen hard gewerkt om die 
pier weer met palen en planken te repareren. De contrarolleur had er een grote 
partij hout voor ter beschikking gesteld. Maar in 1669 verkeerden beide hoofden 
opnieuw in deplorabele staat. De westelijke pier was door de stormen zo ernstig 
beschadigd dat de haven vol met zand was gelopen; zelfs platbodems konden er 
nauwelijks meer in of uit. Het zou een kostbare zaak worden om de pier te ver-
nieuwen, deze was namelijk 480 voet (151 m) lang en twee roeden (7,5 m) breed.  
In 1670 drongen de burgemeesters van Naarden aan op reparatie en verlenging. 
Het is er niet van gekomen, aan het onderhoud van de vestingwerken werd toen 
meer waarde gehecht.
Ook over de toren van Naarden lezen we iets terug in de verbalen van Paen.  
Op 1 augustus 1660 was hij met de burgemeesters op de kerktoren geweest om 

Gezicht op Naarden met het circa 150 m lange en 7½ m brede oostelijke zeehaven-
hoofd. Detail van een schilderij van circa 1650 uit een particuliere collectie.





te adviseren over de reparatie van het 
hemelwaterdoorlatende karakteristieke 
oude spitsje. De heren constateerden 
dat daar waar de balken in één punt bij-
eenkwamen de spits zo verrot was dat 
een mes er tot de helft in verdween. Ook 
bleek dat in de muur de koppen van 
de balken waren vergaan. Provisorisch 
werd toen de spits afgedekt met ruwe 
grenen planken en kort daarop vervan-
gen door de spits die nu nog op de toren 
staat. Een inscriptie in de haan laat nu 
nog weten dat die restauratie in het jaar 
1661 plaatsvond. 

In de verbalen van de contrarolleur staan nog meer bijzonderheden over de vroe-
gere vesting Naarden. Het voert te ver om ze hier allemaal te beschrijven. Leuk was 
wel dat deze oude bron veel meer prijs gaf dan we hadden verwacht. 

Noten:
1.   Nationaal Archief: Archieven van de Contrarolleurs, later Contrarolleurs-generaal van  

’s Lands werken en fortificatiën, toegang 3.01.43, inventarisnummers 7 en 8.
2.   Zie Henk Schaftenaar, Stratego voor pruikendragers, Amsterdam tegen de versterking van Naarden 

in de 17e eeuw. In De Omroeper jrg. 20 (2007), nr. 3.
3.   Dr. A.C.J. de Vrankrijker, De historie van de vesting Naarden. Vierde druk 1987, pp. 63 en 66.
4.   Zie David Kips en Henk Schaftenaar, De acht poorten van Naarden in de 17e eeuw.  

In De Omroeper jrg. 13 (2000), nr. 3. 

Gezicht op de toren van Naarden met 
de oude spits. Detail van een schilderij 
van Isaack van Ruisdael uit 1645 uit een 
 particuliere collectie





Het Spiegel te Naarden in historisch-geografisch 
perspectief

Henk Schaftenaar

Het Spiegel is de vroegere naam voor een gebied ten zuidwesten van de Vesting 
 tussen de stadsgracht, de Kerkweg (nu Thierensweg/Lambertus Hortensiuslaan), de 
 Karnemelksloot en de omgeving van de Zwarteweg. In de 19e eeuw werd de veld-
naam eveneens gebruikt voor het naburige akkerland in Bussum, het gebied waar 
later het gelijknamige villapark tot stand kwam. Sindsdien is het toponiem te Naarden 
in  onbruik geraakt. 
 
Het oudste bericht over deze contreien dateert uit 1521. Het staat opgetekend in 
een oorkonde uit de regeerperiode van keizer Karel V. In dat jaar droeg het lands-
bestuur bijna 30 hectare woeste grond in erfpacht ter ontginning over aan de stad 
Naarden. Met deze transactie werd een omvangrijk complex meentgrond - in de 

Het Spiegel vóór de afzanding omstreeks 1730 op de kaart van Reinier en Iosua  Ottens. 
Het perceel met het cijfer 30 is de Varkenskamp.





akte het Heetveld’ (heide) genoemd - aan het gemeenschappelijk bezit onttrokken 
(1). Tot aan het einde van de 16e eeuw hebben daar ontginningen plaatsgevon-
den. De laatste stukken, die bij uitgifte aan particulieren het Nieuwe Lant werden 
genoemd, lagen nabij het Laegieskamp. Nadat in 1624-1625 de Karnemelksloot 
was omgelegd en verlengd, tekende zich op plattegronden een min of meer rond 
akkercomplex af dat met de naam de of het Spiegel werd aangeduid. De oudste 
vermelding (2) van de veldnaam dateert dan ook van 1628.

Tot in de eerste helft van de 18e eeuw is het Spiegel een relatief hooggelegen, enigs-
zins golvende eng gebleven. Slechts in een afvoerloze laagte was een drassige kom 
ontstaan waarin wat veen tot ontwikkeling was gekomen. Deze depressie werd ‘het 
Veentje’ genoemd (3). Er zijn veel meer veldnamen uit deze vroege periode van 
het Spiegel bekend. Sommige verwijzen naar eigenaren, andere naar het gewas dat 
men er meestal verbouwde en weer andere naar de vorm van het perceel, maar veel 
veldnamen zijn niet meer te herleiden (4). Enkele stokoude namen hebben de tand 
des tijds overleefd doordat ze op plattegronden werden vermeld. Een voorbeeld 
daarvan is de Kolfbaan, die lang als landweggetje werd vermeld maar terugvoert 
naar de plek waar in de eerste helft van de 17e eeuw zo’n spelgelegenheid was. Ook 
de Varkenskamp staat aangegeven op latere kaarten en wel vanwege de bijzonder-
heid dat dit perceel binnen het Spiegel meentgrond en dus erfgooiersbezit was. 

Vóór de aanleg van de vesting Naarden (1675-1685) was het Spiegel vanuit de 
Turfpoort goed bereikbaar. Maar na het afsluiten van deze doorgang moest een 
langere weg via de Utrechtse Poort worden bewandeld. Buiten de Vesting werd 
een pad over de meent Ondersloot (waar nu ‘Naarderheem’ staat) gevolgd tot aan 
de Quakel, een hoge vaste brug over de Bussumervaart, die na passage toegang 
tot het Spiegel gaf. Eenmaal daar werd de ‘Kortenhoeverweg’ genomen die met tal 
van zijweggetjes voor het landbouwverkeer naar een of ander meenthek leidde.  
In 17e-eeuwse papieren worden daar met regelmaat de Noordsteeg met het Noord-
steegshek, de Meersteeg met het Meersteegshek, het Kolfbaensehek en het Flips-
bergerhek genoemd. Andere zandpaden zoals de Agtersteeg, de Gasthuyssteeg, de 
Groene Steeg, het Papensteegje, de Tabakslandsteeg en de Watersteeg werden ook 
veelvuldig gebruikt.

Halverwege de jaren dertig van de 18e eeuw werd het Spiegel onder een zanderij-
bestek geplaatst, waarmee ‘s Lands overheid de afgraving van het gebied tot op een 
door haar gewenst peil afdwong. Al eerder waren de landerijen tegen de buiten-
gracht tot dat peil verlaagd waarbij een zanderijsloot tot een derde stadsgracht 
werd gepromoveerd en daarmee ook enkele ‘eilanden’ ontstonden (5). Vanuit 
de ‘derde gracht’ is toen een stamsloot het Spiegel in gegraven, die de hoofd-





ader werd bij de afvoer van zand. Het kanaal werd de Suikersloot genoemd en al 
naar gelang de afzanding voortschreed, werd ‘de stam’ van dwarssloten voorzien.  
Tot aan het einde van de 18e eeuw zijn hier zanderijen in bedrijf geweest, waarbij 
de Zwarteweg als grens in acht werd genomen. Het laatst zijn de landerijen langs 
de Karnemelksloot afgegraven. Met de afgraving van het Spiegel verdween de oude 
verkaveling en daarmee de toen gebruikte veldnamen, maar daar kwamen al snel 
weer nieuwe voor in de plaats (6).

Tot het eind van de 18e eeuw is het Spiegel vrijwel onbewoond gebleven (7).  
Alleen langs de Karnemelksloot, de Suikersloot, de stadsgracht en nabij de Water-
steeg stond omstreeks het jaar 1800 een achttal hutjes. De Kerkweg en Zwarteweg 
bleven tot halverwege die eeuw onbewoond. 
Met de aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Hilversum in 1874 werd het  Spiegel 
in tweeën gedeeld (8). Het duurde echter nog bijna een kwart eeuw eer de veel-
al met boomkwekerijen ingerichte landerijen in villaparken werden omgezet.  
De woningenvlek is zich gaan uitbreiden vanuit het spoorwegstation. Het eerst 

Het Spiegel na afzanding op ‘de kaart van Perk’ uit 1843. 1. Kerkweg, 2. Zwarteweg,  
3. Karnemelksloot, 4. Suikersloot, 5. ‘Derde stadsgracht’, 6. Een van de ‘eilanden’.





langs de gemeentegrens (9) en vandaar rond 1900 naar het Wilhelminapark en het 
Zwartewegkwartier. Om in steen te kunnen bouwen bleven investeerders zoveel 
mogelijk buiten de zone waarop de Kringenwet van toepassing was. In de omge-
ving van de Sandtmannlaan, de Nagtglaslaan en de in 1874 aangelegde Fortlaan 
(later Verlengde Fortlaan) werd dat niet gedaan en moesten houten woningen 
worden gebouwd.
Het eerste uitbreidingsplan van de gemeente Naarden kon pas worden gerealiseerd 
nadat in 1926 de vestingwerken in strategische zin waren opgeheven. In de voor-
oorlogse jaren kon daardoor in het Spiegel nog een begin worden gemaakt met de 
bouw van het Oranje-Nassaukwartier en werd ook een deel van het Ministerpark 
gerealiseerd. 
De verbetering van de toegankelijkheid tot vanouds het Spiegel kwam pas in 1939 
tot stand met de aanleg van de Burgemeester Van Wettumweg. 
In de jaren vijftig werd met het uitbreidingsplan ‘Zuid-West’ de aanzet gegeven tot 
het geheel volbouwen van het Spiegel. Tijdens de bouw van de wijk de  Vierhoven, 
de uitbreidingen in het Ministerpark en het Oranje-Nassaupark werden de ver-
bindingsassen burgemeester Visserlaan, Koningin Wilhelminalaan en Cort van  
der Lindenlaan aangelegd. Met de wijk de Fortlanden werd tot slot de groene  
zone nabij de Karnemelksloot gedicht.

De Suikersloot in het voorjaar van 2014 gezien vanaf de Burgemeester Visserlaan. 
Links woningen aan de Prinses Marijkehof en op de achtergrond zorgcentrum De Veste.





Noten:
1.   In de pachtovereenkomst worden als belendende percelen de Sint Anthoniscamp, de Elbert 

Ravenzoencamp, de Jacob Boutszoencamp, de Thyman Hermanszoencamp, de Nanninck 
Thymanszoencamp en de Ghijsbrecht Thymanszoencamp genoemd, wat erop zou kunnen 
wijzen dat daar al eerder meentgronden aan particulieren waren uitgegeven. De akte vermeldt 
ook de Witte Laetgensberch en de Kortenhoeverweg, De laatste liep door het te ontginnen gebied.

2.   Oud Rechterlijk Archief Naarden, inventarisnummer 3067: ‘campen int Spiegel’. 
3.   In een brief van 20 januari 1910 van P.J. de Roeper uit Laren gericht aan het college van  

B & W van Bussum worden in het Bussumse Spiegel soortgelijke drassige kommen of meertjes 
genoemd. De Roeper, die zich in Bussum wilde vestigen, pleit voor het behoud ervan. Hij schrijft: 
‘volgens oude overleveringen mijner voorouders bestonden er en bestaan nu nog in het Spiegel 
uwer Gemeente vier meertjes, bronnen of vijvers, zoals men ze noemen wil. Het eerste welke 
destijds genoemd werd, het ‘Bussemmer meer’, is gelegen achter vanouds de Kattenkamp (thans 
Biegel). Het tweede werd genoemd ‘de Noord’ en is gelegen aan de Hilversummer meent, het 
derde ‘het Zwarte water’ genaamd ligt aan de Corverlaan en Zwarte weg en het vierde is genaamd 
‘het Spiegelmeer’.’ 

  De brief, waarvan ik een kopie kreeg van de Bussumse onderzoeker Hans Jonker, bevindt zich in 
het gemeentearchief van Bussum. 

4.   In de 17e- en 18e-eeuwse eigendomsregisters van de stad Naarden worden in het Spiegel 
de volgende toponiemen vermeld: de Ackertjeskamp, Barbers Thuyn, de Boeckweytskorl, 
de Bonecamp, het Bonnettencampje, Copals Bosch, de Franse Camp, de Honingcamp, de 
Jan Hoofjescamp, de Kattekampen, de Keukel(n), de Kindercamp, het Muyse Campie, de 
Mooijenkamp, Mooij Jan, de Munnickskampen, de Postcamp, de Potterscamp, het Raepcampje, 
de Schampenkamp, het Schoutsveentje, Stroomvoort, het Tabaksland, de Varkenskamp, het 
Veentje, de Vicarije, de Waerkamp, de Zantcamp.

5.   Deze ‘derde gracht’ is nog aanwezig tussen de Alexanderlaan en de Stadhouder Willem 2 laan 
en in het verlengde daarvan ook tussen de Anna van Burenlaan en de Prinses Marijkehof.  
Het bungalowparkje aan de Anna van Burenlaan ligt min of meer nog op zo’n voormalig eiland.

6.   Uit deze latere fase zijn bekend: bet Bosje van Gerrit Jacobsz., de Docterscamp, de Dortoncamp, 
de Duivelshoek, het Hofsteedje, de Hoge Camp, de Magteldkamp, de Middelste, het Roggeland, 
het Stadsboschje en de Twaalf uurensteen.

7.   De lunetten aan de Karnemelksloot werden in 1787 aangelegd en in 1873 vernieuwd.
8.   Door de aanleg van de Rijksweg (opening in 1930) werd het Spiegel verder gecompartimenteerd.
9.   Hier gevormd door de Zwarteweg en Comeniuslaan. 





De zanderijenkaart van Naarden

Henk Schaftenaar

In 1817 werd de balans opgemaakt van de afzandingen rond Naarden. In het  verslag 
ervan, ondertekend door de inspecteur-generaal der fortificatiën  Kraijenhoff, 
 lezen we dat er nog 21 jaar nodig zou zijn om het ‘Grote Werk’ tot op 1130 m 
te  voltooien. Ruim een miljoen kubieke meter zand zou er nog moeten worden 
 afgegraven.
De kaart geeft de toestand van toen weer. De drie parallelle lijnen, met rood, 
groen en blauw van elkaar onderscheiden, liggen achtereenvolgens op 100, 200 
en 300 roeden uit de buitengracht. De grenzen van de zanderijen zijn met geel 
aangegeven. De rode getallen staan voor de hoogte van het maaiveld ten opzichte 
van ‘de Lely’. Dat merkteken, een gestileerde Franse lelie, is nu nog te zien op een 
hard stenen peilschaal in de muur van het ravelijn aan de Amsterdamsestraatweg.  
De acht met hoofdletters gemerkte stippellijnen corresponderen met door sneden 
die ook bij het verslag waren gevoegd en waarop te zien is hoe onregelmatig het 
maaiveld er in 1817 toch nog uitzag. De letters a tot en met g zijn ook terug te 
vinden op een profieltekening. Ze geven heuvels aan die moesten verdwijnen.  





Zo is de d het voor de defensie van de stad zeer gevaarlijke plateau van Berghuysen, 
hetgeen in de oorlog van 1813-1814 was ervaren.
In 1817 stond het afzandingsproces bijna stil. Het Franse bestuur had er weinig 
aandacht voor gehad. Slechts twee zanderijen, die van Thierens bij de Oostdijk en 
die van Craanen waren zo af en toe in bedrijf. Promotie van de laatste, ter hoogte 
van wat nu het Prins Hendrikpark heet, genoot vanuit defensief oogpunt de voor-
keur. Het gevolg was dat het Thierens verboden werd om verder te graven toen in 
zijn zanderij de 300 roedengrens werd bereikt.
De kaart geeft een fraai beeld van het patroon van zanderijsloten. De afzanding 
begon halverwege de 17e eeuw met de aanleg van een sloot die later verlengd 
werd als vaart naar Bussum. Tot 1700 is er te hooi en te gras afgegraven in het 
gebied tot ongeveer 150 m uit de buitengracht. De zanderijsloot die wel als  derde 
 vestinggracht werd gezien, was in 1704 klaar. Veel planmatiger heeft men van 
1723 tot 1765 gegraven in het gebied tot 750 m uit de buitengracht. Die gedegen 
 aanpak vinden we terug op de kaart in het Spiegel: een repeterend verloop van 
zanderijsloten die evenwijdig van elkaar uit de stamsloot (de Suikersloot) schieten.  
De buitendijkse zanderij aan de Oostdijk bleef ook in die tijd een zorgenkindje.  
Door de ondiepe verbinding via de Havensluis stagneerde daar telkens de 
 zandafvoer. Stimulerende maatregelen waren hier nodig om het gebied te 
 verlagen. Na 1765 is er volop gegraven in het gebied tussen de 750 en 1130 m uit 
de  buitengracht. 
De afronding van het afzandingsproces vond plaats omstreeks 1835 toen vrij-
wel overal de 300 roedengrens was bereikt. Het ‘Grote Werk’ was voltooid en het 
 strategische doel min of meer bereikt.
Een deel van het systeem van zanderijsloten bestaat tegenwoordig niet meer.  
In het Wilhelmina-, Oranje-Nassau- en Ministerpark werden, gelijktijdig met de 
ophoging van de percelen bestemd voor woningbouw, vrijwel alle sloten  gedempt. 
Soms gebeurde dat niet zorgvuldig, waardoor later verzakkingen optraden.  
In het Rembrandt- en Componistenkwartier zijn daarentegen veel zanderijsloten 
behouden. Ze maken nu deel uit van de fraaie groenstructuur.

Noot:
  Bij de Stichting Vijverberg is een herdruk van de Zanderijenkaart te koop (Euro 8,25) op een 

formaat van 59 x 50 cm. 
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De stichting vijverberg werd opgericht 
in 1989 en heeft als doelstelling: de bevor-
dering van het bestuderen, vastleggen en 
verbreiden van historische en historisch-
geografische kennis van Naarden en haar 
omgeving. Om deze doelstelling te verwe-
zenlijken geeft de stichting het historisch 
tijdschrift voor Naarden De Omroeper uit. 
Sedert haar oprichting verschenen mono-
grafieën over de hofstede en uitspanning 
Oud Valkeveen, het Burgerweeshuis, het 
landgoed Nieuw Valkeveen, de Naardereng, 
de Weeshuiskazerne en de buitenplaatsen 
Oud Naarden, Kommerrust en Berghuysen. 
Verder werd het boekje ‘Tussen Zandbergen  
en Valkeveen’ uitgegeven. Ter gelegenheid  
van het 650-jarig bestaan van de stad 
 Naarden verscheen de speciale uitgave 
 ‘Naarden, een vogelvlucht door tijd en 
ruimte’ en het jongste boek van de stichting 
kreeg de titel ‘Gids voor de vestingwerken 
van Naarden’.  Nieuwe publicaties over 
Naardense landgoederen, poldergebieden, 
zanderijen, meenten en andere onderwerpen 
zijn in voorbereiding.

De Omroeper verschijnt sinds 1988 en  
bevat artikelen en mededelingen over de 
geschiedenis van Naarden, waaronder ook 
publicaties die tot stand zijn gekomen in 
samenwerking met de Stichting J.P. van 
Rossum. Het blad wordt gefinancierd uit 
abonnementsgelden en donaties en bestaat 
dankzij de medewerking van een aantal 
vrijwilligers.
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