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De Duinen: akkers, bossen en een landgoed

nabij Valkeveen

H. SchaJtenaar

Ten noorden van deOostdijkbevindt zich tussen de Yalkeveense1aanen de Meent

weg een circa 14 ha groot terrein, dat bij de oudere Naarders bekend stond onder

de naam 'Het Engelse kerkje' en bij de jeugd geliefd was vanwege de aanwezigheid

van tamme kastanjebomen. Dat dit stuk grond een deel was van het landgoed De

Duinen en dat die naam weer atkomstig is van het daar vanouds gelegen middel

eeuwse akkerbouwgebied, is minder bekend.

De omvang van dat akkerland was echter vele malen groter dan het huidige land

goed. Waarschijnlijk is het complex ontgonnen vanuit het voormalige stadje Naar

den. Oude, niet meer gebruikte veldnamen, zoals het Brugget en Scholfhoorn da

teren mogelijk al uit die tijd. Dat daar ooit de galg stond bewijst de veldnaam d'Oude

Galge, welke in 17e eeuwse documenten meerdere malen in de Duinen wordt ver
meld.



'Dc Duincn' op de kaart van Reinier en Iosua Ottel1s omstrecks 1740.

In het oostelijke deel van de Duinen komt ook de veldnaam 'de Hol1ebol'voor. Bei
de namen zijn terug te voeren op het golvende karakter van hel gebied dat in de
middeleeuwen ten dele uil onvruchtbare stuifzanden bestond. Ondanks het ge

bruikvan potstalmest was de opbrengst minimaal. Dit had tot gevolg dat een groot
deel van de Duinen al in de 18eeeuw niet meer gebruikt werd als akkerland. Naar
dense patriciërs, zoals enkele leden van de (amilieThierens, kochten toen deschra
le akkers op en beplantten ze met eikenhakhout. Na zeven of acht jaar werden de
bomen, veelal in december en januari, als brandhout op stam verkocht. Een goe
de belegging die weinig rompslomp met zich meebracht.

In het tweede kwart van de 1geeeuw isvrijwel de hele voormalige eng in bezit van
J.I!.van Rossum gekomen. Voor zover gelegen tussen de Meentweg en de Valke
veenselaan, heeft hij het gebied echter in de oude staat gelaten. Het bleefin die tijd
dus een productiebos bestaande uit eikenhakhout. Dat veranderde na de verdeling

van zijn bezittingen in 1856. Op het zuidelijke deel werd toen het landgoed Draf
na aangelegd. Het middelste werd tussen 1860 en 1870 afgegraven, waardoor de
Oostdijk moest worden verlengd. In die tijd werden ook het bruggetje inde Meent-

weg en het Venuslaantje aangelegd.Voor
het deel van de Duinen ten noorden van

de nieuweOostdijk werden echter aan
vankelijk nog geen plannen ontwikkeld.

Datveranderdeop 6 februari 1871toen
J.P.Dudok van Heel een plan bij de ge
meente indiende om hier 25 bunder

bosgrond te mogen afzanden. Die toe
stemming was nodig omdat de Meent
weg, toen nog Oude Valkeveenscheweg
genaamd, door zijn bossen liep. Der
halve werd voorgesteld om deze open
bare weg te vervangen door een weg
getjeparallelaan de Venuslaan. Viaeen
grondruil met degemeente zou dat mis
schien te realiseren zijn. Als positiefpunt
bracht Van Heel meteen maar naarvo
ren dat de arbeidende klasse met de

nieuwe zanderij wel f1.40.oo0,-aan hui- Corne/is mil Eeghcl1 (1861-1940).
loon zou kunnen verdienen. Bovendien

zouden de zandschuiten twee maal de vesting moeten passeren waar de beman
ning wellicht in haar behoeften kon worden voorzien. Als eindresultaat zou het bos
in goede teelgrond ofbestweiland zijn veranderd. Om dit alles mogelijk te maken,
was de indiener van het plan zelfs bereid om op eigen kosten de Oude Haven te la
ten uit te diepen in verband met de passage van zandschuiten.
Maar om de haven te kunnen bereiken zou er via de oude zandsloot op de Naar
der meent moeten worden gevaren (het gebied lag immers buitendijks). De Meent
siaat had echter aan diepte en breedte verloren vanwege de sedimentatie ViDl zeeklei
en groei van riet. Bovendien moest hij verlengd worden in de richting van de Dui
nen. Ook hier bood Van Heel het bestuur van Stad en Lande van Gooiland aan om

op zijn kosten de sloot te verlengen en weer op diepteen breedte te brengen. Dat col
lege was echter minder meegaand dan het gemeentebestuur. Gemis aan grond door
verlenging van de sloot en het betreden van de meent door zandschippers en zand
kruiers werden als grote nadelen gezien. Om die bezwaren weg te nemen bood Van
Heel aan om de verlenging van de sloot na de afzanding weer ongedaan te maken.
Ook wilde hij wel een vergoeding betalen en zorg dragen voor een schadeloosstel
ling voor het geval er langs de sloot 'gejaagd' moest worden. Dat laatste achtte hij ech
ter niet waarschijnlijk want de Meentsloot was volgens hem grotendeels bezeilbaar.
Doordat de onderhandelingen met Stad en lande zeer moeizaam verliepen, heeft



'Het huisje op '[ hoogje~

Van Heel zijn plannen voor het afzanden van dit deel van de Duinen laten varen
en het bos op 21 mei 1874 namens de erven A.E. Dudokvan Heel verkocht aan ene
J.J.Schreuder. Die startte vervolgens, alsofhet afzandingspJan door hem bedacht
was, de hele procedure opnieuw. Op 13 april 1875 kwam de toestemming van de
militaire overheid binnen om gebruik te mogen maken van het buitendijkse boom

gat bij de Oostbeer inclusief de doorvaart over de Zoute gracht en de Zeebrug. Maar
ook hij stuitte op de bezwaren van Stad en Lande van Gooiland. Om de Meent
sloot te mogen bevaren had hij bovendien nog toestemming nodig van de eigena
ren van enkele aanliggendepercclen, te weten de heren Bredius, Mijnssen en Kuhn.
Bredius was er kennelijk al helemaal niet van gediend, want die nam niet eens de
moeite om op Schreuder's verzoek in te gaan. Één van dc heren had overigens al
eens gezegd: 'Dat krijgt Schreuder nooit voor elkaar!'
Zo is het ook gegaan. In de vergadering van 26 november 1875 gaf Stad en Lande
aan Schreuder te kennen de onderhandelingen te willen beeindigen. Als er binnen

veertien dagen geen openingen waren, schreef dit bestuur, beschouwde men het
plan als opgegeven.
Op 17 maart 1888kreeg de weduwe Schreuder-Veen nog een briefje van de Genie,
dat ze een nieuwe akte zou moeten laten maken voor het geval ze eventueel nog ge
bruik ZOlL willen maken van hetgeen haar man in 1875 was vergund. Maar daar is
het niet meer van gekomen.
Op 23augustus 1898werd hetcomplex uit denalatenschap van mevrouw M.B. Schreu-

Het huis 'De Duincn' el1 reliëfrijkc omgeving il1 dc jarcn twintig.

der-Veen verkocht aan mevrouw Hesta-Hooglandt. Zij was het die het bos op 2 ja
nuari 1912weerverkocht aan COJ'Jleiisvan Eeghen, die toen als huurder op het land

goed Flevorama woonde. De percelen werden toen omsdlfeven als houtland met de
naam de Hollebol. Dwars door het terrein liep de Oude Valkeveensche- ofMeentweg
en op het terrein stond een jachtopzienerswonîng. Die woning werd ook wel 'het huis

je op 't hoogje' genoemcl, staat nog steeds aan de Valkeveensclaan (1). Op heLhoog
ste deel van het complex liet van Eeghen, die gehuwd was met Mary Boissevain, het
landhuis De Duinen bouwen. Het bos is toen grotendeels in park veranderd.

In die tijd was de Valkeveenselaan slechts een zandpad en het kaarsrechte Huizer
deel ervan in eigendom bij een particulier. De Meentweg was weliswaar openbaar,
maar smal en liep aanvankelijk op een ongclukkigewijze over de Duinen. Tenein
de het particuliere deel van de Valkeveense1aan te mogen gebruiken, betaalde Van
Eeghen aan de eigenares mevrouw Van Woensel Kooy-Mijnssen hveeduizend gul
den ineens en een jaarlijkse bijdrage van zestig gulden in de kosten van onderhoud.
Mevrouw Van Woensel Kooy-Mijnssen verplichtte zich daarmee de weg te onder
houden en de houten brug over de zanderijsloot te vervangen door een van steen.
Zodra de brug klaar was, zou Van Eeghen er nog drieduizend gulden aan bijdra
gen (2). Om de slcchte situatie op het Naardense deel te verbeteren betaalde Van
Eeghen in 1913 ook een bijdrage aan de gemeente. Het deel van de brug tot de op
rijlaan van het landhuis is toen verhard en in 1922 verbreed.
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Het bosgebied Vatl de Duincn omstreeks

19 I 0 met het oude tracé van de Meent-

ning ingetekend.

Na haar scheiding in 1921 heeft me
vrouw Van Eeghen-Boissevainin 1925
het grootste deel van het landgoed De
Duinen geschonken aan de toen opge
richte Stichting St. Michaël ('Het En
gelse kerkje'). In dat jaar dienden me
vrouw Van Eeghen en de stichting een
verzoek in om door middel van grond
ruil de Meentweg te verleggen. De ge
bruikers van de Naardermeent betuig
den direct adhesie. In 1926 is door de

gemeente aan dit project gewerkt. In
plaats van de smalle weg over het landgoed werd nu een bredere verharde weg bui
ten het landgoed om gemaakt. Mevrouw Van Eeghen en de Stichting St. Michaël
droegen iedervijftienhonderd gulden bij iJlde kosten. Na de omlegging isdoor de
erfgooiersorganisatie een nieuw meenthek aangelegd aan het eind van het verhar
de deel van de Meentweg. Het meenthek bij Oud Valkeveen is toen enigszins ver
plaatst. Vanaf die plek is in het bos van De Duinen nog steeds het voormalige ver
loop van de Meentweg te volgen.

je deden'
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Het Internationaal Theosofisch Centrum

teNaarden

A.P. Kooyman-van Rossum

1912en

cultuurhistori

(ken van advie-

Huize 'De Duinen'

In 1912 werd in opdracht van de heer C. van Eeghen (1861-1940) op een hoge plek
van zijn bijna aan zeegrenzend terrein een zomerhuis voorzijn gezin gebouwddoor
de Hlaricumse architect Theo Rueter. Het enigszins heuvelachtige, ongeveer 14 ha

groot terrein ligt aan de westkant van de Valkeveenselaan en is aan de andere kant
begrensd door de Meenhveg. De streeknaam voor het gebied was van ouds her 'de
Duinen' en Van Eeghen heeft deze naam in zijn nieuwe landgoed laten voortleven.
Het huis werd zo gesitueerd dat het naar het noorden een prachtig uitzicht bood op
de toenmalige Zuiderzee, nu het Gooimeer. De vlakte om het huis moest worden
omgetoverd tot een wandelpark. De tuin- en landschapsarchitect L.A.Springer werd
gevraagd dit te realiseren. Springer heeft inderdaad in 1912-1913 een plan onnvor
pen dat vervolgens in de jaren daarna is uitgevoerd. Te.rvvijlzichtlijnen vanuit het
huis in verschillende richtingen werden uitgespaard, werd het terrein verder vol ge
plant met jonge bomen dienu tot een volwaardig bos zijn uitgegroeid. Denietmeer
toepasselijke naam 'De Duinen' is daarna vrij spoedig wat in het vergeetboek ge-



De entree V{IIJ het huis 'De Duinen'.

Het huis met tuin in /999.

88

Het huis in de jaren twilltig.

raakt. Springer heeft naast het huis ook twee deeltuinen ontworpen. De combina

tie van landschapsstijl in een parken geometrische vormen voor een deeltuin, noem

de men de 'Gemengde' tuinstijl.ln ] 920 heeft tuinarchitect D.F. Tersteeg (zie Om

roeper jrg. 7 nr. 4) één van de geometrische tuinen heringericht volgens de toen in

zwang komende Architectonische tuinstijl met meer hoekige vormen.

De Vrij Katholieke Kerk

Nadat mevrouw Mary (i\;laria) van Eeghen-Boissevain (1869-1959) in 1921 was

gescheiden is zij permanent op 'De Duinen' gaan wonen en in die tijd lid gewor

den van de Vrij Katholieke Kerk. MevrouwVan Eeghen, eenzaam in haar huis, voel

de zich gedreven om met haar huis en op geestelijk gebied iets voor haar mede

mens te doen. Aanvankelijkdachtzij, in die richting, met ds. Den Hartogh bepaalde

gedachten te kunnen ontwikkelen en uitwerken. Voor hem liet zij zelfs een huis bij

het bruggetje op de Meentweg bomven.

Zijn ideeën op theologisch gebied en haar denken, dat meer theosofisch ''las ge

richt, strookten echter niet met elkaar en de samenwerking werd beëindigd.

Vervolgens is Mary van Eeghen na een verblijf in India op uitnodiging van Ra

bindranadh Tagore lid van The Theosophical Society geworden. In 1924 maakte

mevrouw Van Eeghen kennis met mgr. dr.1.1. Wedgewood. Deze vooraanstaande

Engelse theosoofheeft indertijd samen met mgr. C.W. Leadbeater, die van huis uit

lid was van de Church of England en daar de functie van hulpprediker (Curate)



(1869-

Het houten huis aan de Meentweg, datgebouwd werd voor ds. Den Hartogh.

la, gelegen op de eerste verdieping. Dat

gaf wat gestommel in huis omdat Wed

gevvood iedere dag metde meubels sleep
te om de tafel tot altaar te kunnen om

bouwen voor het dagelijks celebreren

van de mis. Dat is misschien mede een

reden geweest waarom mevrouw Van

Eeghen op enige afstand van het grote

huis een bescheiden kapel liet bouwen.

Nog in 1924 werd de voltooide kapel ge

wijd aan Sint Michaël and All Angels.

De belangstelling voor deze kleine ka

pel van de Vrij Katholieke Kerk groei

dezo snel dat in korte tijd hetaantal zit

plaatsen in enige etappes van 18 naar

90 werd uitgebreid. De opeenvolgende

uitbouwen kwam het uiterlijk van het

Plattegrond ww het door L.A. Springer oll/worpen park.

De Kapc1

Aanvankelijk vonden de activiteiten van de bisschop plaats in zijn zitkamer in de vil-

bekleedde, de Vrij Katholieke Kerk gesticht. Beiden waren ookactieflid van de Co

Masonry. De Internationale Orde der Co- Maçonry (gemengde vrijmetselarij) 'Le

Droit Humain' werd in 1893 in Frankrijkgestîcht en later in 1904 in Nederland

geïntroduceerd. Deze Internationale Orde staat geheel los van de manlijke vrij

metselaarsorganisatie en is ook niet, zoals de 'gewone' vrijmetselarij, landgebon

den maar heeft zijn hoofdzetel in Parijs.

Mevrouw Van Eeghen nodigde bisschop Wedgewood uit bij haar op 'De Duincn'

te komen wonen, waar hij zich zou kunncn wijden aan zijn idealen, dic voor een

groot deel parallel met de hare liepen. Wedgewood was een ceremonialist. Zijn stre

ven was training in ceremonieel werk te geven in de geest van de theosofie.

90 91



De ilJ 1924 gehouwde kapel.

De kapel metuitbo/lw 1111928.

oorspronkelijk elegante gebouwtje niet ten goede! Spoedig bleek er behoefte te zijn
aan een groter kerkgebouw. In 1928was het al zover. Op 15 augustus werd bisschop
dr. A.G. Vreede als eerste bisschop in de niemve kerk gewijd. Maar, helaas ... tien
dagen later brandde het nieuwe bedehuis door blikseminslag tot de grond toe af.
In het oostelijke deel van de houten Besant Hall, dat een grote maçonnieke tempel
was die omstreeks 1926 was gebomvd, kon toen meteen een altaar worden geïn

stalleerd en in gebruik genomen als kapel van de Vrij Katholieke Kerk.

'Stichting St. Michaël' van het ITC
Na 1924 hadden zich snel achter elkaar enige belangrijke gebeurtenissen voorge
daan. Tot twee keer toe had mevrouwVan Eeghen haar landgoed meLhet grotehuis
aan bisschop Wedgewood aangeboden, die echter weigerde haar bezittingen te ac
cepteren. ]n 1925 bezocht dr. Annie Besant, toen presidente van The Theosophi
cal Society, 'De Duinen'. Hijdie gelegenheid bood mevrouw Van Eeghen haar on
roerend goed Annie Besanl als geschenk aan ten dienste van het theosofisch werk
en daardoor aan alle activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Vrij Katholieke Kerk en de

Maçonnerie, die daaronder te rekenen zijn. Mevrouw dr. A. Besant accepteerde
namens haar organisatie dit aanbod en op 11september 1925vond de oprichting
plaats van de 'Stichting St. Michaël' van het Internationaal Theosofisch CenLrum.

Bloeiperiode van het Centrum
Het Centrum breidde zich in deze periode sterk uit. Het eerste 'Head ofthe Centre'

was de Engelsman George Arundale. Honderden mensen uit vele delen van de we-
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De kapel elI hethIlis ill het l1ogjollge park in de tweedeltelft vall dejarell twilltig.

Op 18 april/928 werd Johan Huberr 8onjer, die gehuwd was met de dochter VUil

Mary va/l Eeghen-Boissemifl, tot bissc1rop gnvijd. V.1.II.r. de bissdIoppeIl F lV. Pi

gatt, ].11. 8onjer,].I. \Vedgewood eTl A.G. HOlIfIsfield. (Collectie ].H. Böhms)

94

Het hl/is de 'Kleine DuinelI' (/(111 de Meemweg, waarvan !zet olUlstedeel (voor/11Iis)

dateert lIit 1925.

reld namen dccl aan de activiteiten die mede door bisschop Wedgewood als voor
zitter van de Stichting St. Michaël werden ontwikkeld of gestimuleerd.
Er werd een eigen Theosofische Loge en een Loge voor Co-Masonry geslicht. De
Montess.orischooll.."wamtot stand (zie Omroeper jrg. 11,nr. 3) en er kwamen jeugd
groepen van de Orde van de Tafelronde en de Jonge Theosofen, een afdeling van
the World- League of Motherhood en een Healing-groep. Ook werden bijeen
komsten van 'de Orde van de Ster van het Oosten' gehouden.
Door alle activiteiten op hel terrein - maar ook om en in het GrOle Huis - werd het

zo druk, dal mevrouw Van Eeghen behoefte kreegaan enige rust om zich heen. Daar
om liet zij in 1925een huis met rieten dak bouwen (Meentweg nr. 13), waar zij na
voltooiing is ingetrokken. Ter herinnering aan de bouw is bij de hoofdingang van
dit huis een granieten steen geplaatst met het jaar en de datum van de eerste-steen~

legging. Door de huidige bewoners wordt dit huis nu de 'Kleine Duinen' genoemd.

Krisbnamurti

In die tijd werkte het Centrum St. Mîchaël nauw samen met de kampen van de

Orde van de Ster te Ommen. Deze kampen werden gehouden op kasteel Eerde waar
baron Van Pallandt zijn landgoed voor dit doel beschikbaar had gesteld. De Orde
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van de Ster van het Oosten was opgericht nadat Annie Besant en bisschop Lead
beater in India Krishnamurli hadden ontdekt Zij waren ervan overtuigd geraakt
dat Krishnamurti de nieuwe wereldleraar was. Door hun enthousiasme en gedre
venheid kregen Besant en Lcadbeater zeer veel aanhangers. Periodiek kwam Krish

namurlÎ naar Ommen, waar de 'Sterkampen' door zeer veel van zijn volgelingen
werden bezocht. Er werden zelfs extra treinen lllssen Ommen en Naarden/Bussum

ingezet om de belangstellenden uit binnen- en buitenland in staat te stellen zowel
Ommen te bezoeken als de toespraken van mevrouw Besant in Naarden te volgen.
Op St. Michaël sprak zij haar gehoor toe steeds gezeten op een 17eeeuwse zetel, die
haardoor baron Van Pallandt was geschonken.
Na enige lijd kwamen in de Orde van de Sier van het Oosten verschillende opvat
tingen van de leden steeds meer met elkaar in botsing. Dat had tot gevolg dat Krish-

De bornl'vall de Iliellll'ekerk in 1928.

namurti ook een organisatie als de Orde van de Ster van het Oosten als hindernis

ging zien op de weg naar de Waarheid. In 1929 werd de orde door hem opgeheven,
waarna aan baron Van Pallandt het door hem eerder geschonken landgoed weer
werd teruggegeven.

De 17eeellll'se sloe/llit hel bezil valT

baroll Van Palfatldl, die via Anllie

Besallt al/ll Mary l'l/Il Eeg/letlWerd

gesc1lOnken. VervolgetISging deze sloel

lil/ar haardocllcer EU/ily Bonjer· van

Eeghen. Na hel overlijdCtJ VlllJ Mgr.

/.H. Bonjer is de stoel in het bezit geko

men van de heer].H. Böhms.

Bezoek Vlm bisschop C. W Leadbeater

arm hel cemrulll St. Michaël in de w
merl'an 1930. V.1.II.r. de bisschoppen

/.1. Wet/gewo()(l, C. \V Leat/bel/tere"

/.1-1. BOlIjer. Bisschop Leadbeater was

eell Vlm de grOle geesten ilJ de Tileosofi

sc1le bewegilJg. WCllgnvood WIIS ',et

voor liet centrum Sr. Mie/wd. (Collec

tie /.H. Böhms)
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Het niel/we kerkgebouw, dat kort mi de opening door de bliksem lVerd getroffen en

afbrandde.

Dit overigens tot grote teleurstelling van mevrouw Besant die haar levensdoel ver
loren zag gaan. Haar bijzondere stoel deed zij cadeau aan Mary van Eegheil. Op
haar beurt nam mevrouw Van Eeghen daarna bij ontvangsten graag plaats op deze
antieke stoel, waardoor haar bijzondere en verheven rol in de Centrum-gemeen

schap nog extra werd geaccentueerd.

Uitbreiding
Op het grote terrein van het Centrum is altijd wel ergens een gebouw aan ver
nieuwing of uitbreiding toe geweest. De eerste l3esant-I-lall was van hout en ge
bouwd als maçonnieke tempel. In het oostelijke deel was de kapel gevestigd en het
westelijke deel werd gebruikt voor diverse theosofische activiteiten. Na de brand
in 1966 is dil gebouw in steviger materiaal herbouwd en kan nu aan 150 personen
plaats bieden. De kerk heeft weer een eigen gebouw gekregen en staat naast depJek
van de afgebrande kapel. Op de plek van de eerste kapel staat nu alleen nog het
oude altaar. De plek waar de in 1928 gebomvde kapel stond, wordt nu de 'Garden
of Remembrance' (Tuin der Herinnering) genoemd.
Het gastenverblijf'Arundale House' is recent uitgebreid, waardoor meer gasten op

eigen terrein kunnen worden ondergebracht. Op de gronden van St. Michaël staan,
naast de grote villa, merendeels aan de rand van het landgoed nog zes oudere wo-

ningen en één in aanbouw. Het isde bedoeling dat deze woningen worden bewoond
door leden van de Theosofische Vereninging en het Centrum. Na het overlijden van
Mary van Eeghen, die in haar laatste jaren weer in het 'Grole Huis' (St. Michaël's
House) woonde, hebben daar steeds actieve leden gewoond en gewerkt. De villa is
inwendig een paar maal verbouwd en in 1932 uitgebreid door een gift van de Ame
rikaanse theosoofChase, die cr ook woonde. Ondanks dat is de landhuisstijl goed

bewaard gebleven. Langzaam maar zeker probeert men in het huis de oude sfeer te
herstellen, onder meer door later aangebrachte vertimmeringen te verwijderen en
opnieuw ruimten met de oorspronkelijke, royale afmetingen te creëren.

Doelstellingen en activiteiten van het Theosofisch Centrum
De oorspronkelijke doelstelling is 'Universele broederschap en [nternationale Vre
de met de wil de wereld te dienen en het besef van de eenheid van Het Leven in alle

levende wezens'. Er zijn nog steeds nationale en internationale ontmoetingen van
leden, activiteiten van Theosofen, Vrij Katholieken, Co-Masonry en van de Orde
van de Tafelronde. Het Centrum beschikt verder over een uitgebreide bibliotheek.
In het Centrum is ook ruimte voor andere denkrichtingen of trainingen die in de

jaren twintig nog niet %0 ontwikkeld waren of de westerse mensheid nog niet zo
aanspraken. Zo is men bereid de Besant-Hall aan vertegenwoordigers van allerlei
stromingen te verhuren, zolang hun opvattingen maar niet strijdig zijn met de
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1),

1913, schaal J: 10.000

/Je eerste Besant-Hal/, die in 1966 door brand werd verwoest.

theosofische grondgedachte. Er worden cursussen op aJlerJei gebied gegeven, me
ditatielrainingen en er zijn kunstprogramma's meI concerten, tentoonstellingen,
vrije expressiemogelijkheden en dergelijke.

Heden en toekomst

Op de eerste plaats door het grote geschenk van Maryvan Eeghen vele jaren gele
den, maar ook door bijdragen en giften afkomstig vanlcden uil vele landen is het
nog steeds mogelijk dit omvangrijke Centrum gaande te houden. Generaties van
leidinggevenden volgden en volgen elkaar op. Zoals ook elders treedt vergrijzing
onder de leden op. Dit levert voor het vervullen van bestuursfuncties en andere
noodzakelijke taken weleens problemen op. De hoge onderhoudskosten zijn er ook
oorzaak van dat naast het op peil houden of soms zelfs het uitbreiden van de ge
bouwen ,veinig financiële middelen overblijven voor het onderhoud van tuin en
park. Hét probleem van alle hedendaagse landgoedeigenaren ...
[n overleg met de Tuinenstichtingen de provincie Noord-Holland wordt getracht
de oude hoofdlijnen van hetoorspronkelîjke tuinontwerp wat te accentueren. Het
plan bestaat zelfs het uitzicht naar het IJssc1meerweer vrij te maken. Dit zal de bij
zondere, hogere ligging van de villa, die nu gevangen ligt tussen de hoge bomen,
zeker ten goede komen.
Het lijkt goed te bedenken dat het aan Mary van Eeghen- Boissevain te danken is
dat deze bosrijke omgeving zo langzamerhand duizenden mensen uit binnen- en

buitenland op 'St. Michaël' de gelegenheid heeft geboden elkaar te ontmoeten en
zich te bezinnen om daarna met hernieuwde gedachten huiswaarts te kunnen ke
ren.

Mttdankaat1 de heer R. van Vloten van hetLTC.le Naarden en de hen j.H. Böhms te Ahbcnbro~k

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:

De 'Om<O'I''',;'''','''I;'' !990 (f 22,50)en 1995, !996, 1997,
P"""bcidhnt,,,bo,k;c "'" N",d", Clilg'"",o dom S,,,bolg) f 5,-

De Naardereng f 10,-

Oud Naarden, 'verdronken stadje, middeleeuws klooster, oude builcnp[aalS' f 29,90

De Vveeshuiskazernc van Naarden, 'over sUSlereTl, soldaten, walen en wezen' f 29,90

Oude Naardense buitenplaatsen, 'de geschiedenis van l3erghuyscn en KOTl1merrust' f 35,-

Tussen Zandbergen en Valkevccn, 'negentiende CCllwse '\Vandelingen'

over de buitenplaatsen van J.]). van Rossum' f 35,-

r"lI-wl,,,I,,,itch'pcciod, 1910

f 390,-.!~,

De prijzen zijn c-\:clusiefvcrzendkosten.

Besteladres: Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, tel. (035) 6946860



Maarschalk Jean Falba (1766-1848)

H. Schaftetlaar

Op 17november 1813werd Na.\rden door baron Jacques Quétard de]a Porte (1),

een bijna 66-jarige en uit zijn pensioen teruggehaalde Franse brigade-generaal, in
staat van beleg verklaard. Circa 2200 manschappen onder commando van vijfko
lonels werden binnen de vesting gelegerd. Buiten de Naardense wallen had de te
genpartij wat tijd nodig om de stad te belegeren. Generaal Kraijenho((bracht uit
allerlei korpsen zo'n 15OO'l11ansamen en droeg het bevel op aan kolonel Van den
Bosch. DevestingNaarden werd ingesloten, toegangswegen werden versperd, bat
terijen werden gebouwd en het oorlogsgeweld ving aan. Na veel schermutselingen
en zware bombardementen gaf generaal Quétard de la Porte zich een halfjaar la
ter, op 12 mei 1814, over. Deze overgave was louter een gevolg van hel feit dat de
politieke rol van Frankrijk uitgespeeld was. Van een nederlaag van de Franse be
zetting van de vesting Naarden was echlergeen sprake.

Dat de Fransen tot deze opmerkelijke prestatie konden komen, had te maken met het
feit dat men zich niet echl heeft lalen insluiten. Herhaaldelijk presteerden ze het om

zich ver buiten de stadspoorten te begeven. Tientallen malen ging men op pad om
huizen in het schootsveld te vernietigen, om brandhout tc halen, om voedsel te be
machtigen, om hooi binnen de vesting te krijgen en ook om vijandige batterijen uit
te schakelen. Vaakgingen deze uitvallen
gepaard met verliezen aan beide partij-
en. Aldezegebeurtenissen zijn tocn door
meerdere ooggetuigen opgeschreven. Het
is verbazingwekkend om te lezen met
welk een bravoure de Franse bci'-cttersie

dere keerweer de Naardensepoorten uit
trokken. De militair die daar onder de

Fransen roem meeverwierf en bijons be
rucht werd is de toenmalige kolonel,la
ter maarschalk Jean Falba (2).

Gezicht op de Vesting vanaf de Laar~

derweg (nu Amersfoortsestraarweg) in

1814. Op bastio/I Promers staan de

kallonnen van Fa/ba en vanaf de toren

spits wappert de Fra/JSe v/ag. Detail

vtm een tekming van Jacob Bo/teu.

Wat wetcn we hier van hem? Nadat op dinsdag 17 november 1813 om 11.00 uur

Naarden in staat van beleg was verklaard, voerden de Fran~n van her en der ver
sterkingen aan. Zo marcheerde op 28 november om 13.00 uur kolonel Falba met
300 man Etrangers de Utrechtse Poort door. Hij kwam uit Amersfoort en was vier
dagen eerder verantwoordelijk voor een heleboel ellende in Woerden. Deze plaats
was bezet door de Hollandse troepen en moest op last van het Franse opperbevel
heroverd worden om een vluchtweg te scheppen. Falba kreeg toen het commando
over 1600 man en hCI kostte hem weinig moeite om \'Voerden wcer in te nemen.
Zijn manschappen sloegen echter aan het plunderen. In hel boek 'Hoofdstukken
lIit de gcschiedenis van de stad Woerden' is daarover het volgende te lezen:

'De plundering te Woerden houdt de gehele dag nog aan en ook des avonds als vele
Fransen in de huizen der slachtoffers hun kwartieropslaan. Anderen bivakkeren in
de wallen of buiten de poorten. Zij ontsteken grote vuren, waar omheen zij de buit
verdelen of verdobbelen. De volgende morgen in alle vroegte geeft kolone] Falba
reeds aan een driehonderdta] zijner soldaten bevel naar Utrecht terug te keren en
om zeven uur trekt deze colonne, zwaar met buit beladen de poort uit. Een dag en
een nadl! worden nog in tuchteloosheiddoorgebracht,dan weet hij de rest van zijn
manschappen langzamerhand onder bedwang te krijgen en in barakken te legeren:

Zaterdag 27 november verlaat Falba Woerden. De volgende dag is hij, zoals reeds
gezegd, in Naarden. Twee dagen later wordt hij er op uitgestuurd om in Bussum
het vcc op te eisen. De nijvere bewoners van het kleine dorp hadden veel energie
gestoken in het in orde maken van hun winlervoorraden. Met S2 stuks rundvee,
enige schapen en varkens komt ra]ba weer in de vesting terug. Maar ook met de
Bussllmsewinlervoorraden, want net als in Woerden sloegen ook hierde soldaten
aan het plunderen. Doden vielen cr toen niet, maar menig Bussummer werd wel
van al zijn bezittingen beroofd.

In de volgende maanden is het vooral Falba die met z'n Etrangers in het voorter
rein van de vesting allerlei militaire operaties uitvoert. Zo trok hij bijvoorbeeld op
16 december 's ochtends om 8 uur met een driehonderd man sterk detachement

de Utrechtse Poort uit inde richting van Oud Bussum. Daar moest hij voor de dek
kingzorgen van enige werklieden die hout gingen kappen. In het bos zat echter een
Hollandse infanterie afdeling verstopt. Een hevig gevecht was het gevolg, waarbij
een dode en vele gewonden vielen.

Op 12 maart wist Falba weer op een andere manier de aandacht op ZÎch te vesti
gen. In de namiddag zag men vanafbatlerij 4 op bastion Turfpoort, dat er in Bus-
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sum iemand, waarschijnlijk een officier, met militaire eer begraven werd. Kolonel
FaJba WÎstdeze plechtigheid te verstoren door toen met scherp ook voor wat af
scheidsschoten te zorgen. 1')l'.I1VICJ:; ~l'l't~CTJl" eliA u r:::J.

)kgin april kreeg de kolonel het even moeilijk met zijn eigen mensen. Het Bussumse
rundvee was inmiddels op en men was aangewezen op de distributie van paarden
vlees. De soldaten van Falba weigerden dat vlees boh\Teg.Ze smeten het voor de voe
ten van de kolonel op de grond. Even had bet de schijn van een opstand, maar Falba
bleef vastberaden en liet meteen de grootste oproerkraaiers arresteren. Uiteindelijk
namen de manschappen her vleestoch mee om het vervolgens in de gracht te gooien.

Voor het laatst liet de kolonel in Naarden van zich horen op 6 mei. Erwas toen reeds
een bevel van Lodewijk de 18e voor de ontruiming van de vesting. De Franse staf
vertrouwde dat bericbt niet helemaal. Jean Falba werd er toen op uitgestuurd om
na te gaan of de bezelling van Den Helderook inmiddels was opgeheven. Een dag
later was hij om 13.00 uur met een bevestiging in Naarden terug. Om 14.00 uur
werd toen de Franse vlag van de toren gehaald en vervangen door een wille vlag.
Vier dagen later, op 12 mei 1814, marcheerde om 7 uur 's ochtends de nog 1100
man sterke Franse eenheid de Utrechtse Poort uit. Met wat kanonnen en bagage
wagens ging het in de richting van Laren. Op de Laarderheide marcheerden de
Fransen met slaande trom en muziek, met brandende lont en vliegende vaandels
langs de Hollandse troepen, die daar in linie stonden opgesteld. Met deze aftocht
drogen ook de Naardense bronnen over Falba op.

Archives de la Guerre

In het Franse Icgerarchief in het ehateau de Vincennes te Parijs vond ik onlangs
aanvullende gegevens over hem, ",raarvan er hier tot slot enkele volgen.

Jean Falba werd geboren op l3 september 1766 te Mont-de-Marsan in het zuid
westen van Frankrijk. Op 1juni 1791 trad hij als vrijwilliger in dienst bij een regi
mentdnlgondersopSanto Domingo. In september J 792 werd hij marinier te Port
au-Prince, waar hij op 20 juli 1793werd bevorderd tot luitenant vanwege zijn dap

pere gedrag tijdens een aanval op een Spaanse wachtpost. Vervolgens voer hij op
verschillende schepen, werd in 1796bevorderd tot kapitein en diendealsadjudant
van generaal Quanrin. Op 14juni (804 werd hÎj ridder in het Legioen van Eer en
een jaar later werd hij commandant van een bataljon. Na het opbreken van het le

gerkamp bij Boulognc in 1805, voerde hij het bevel over een kleine vloot, die daar
achter bleef. Op 25 maart 1813 werd hij kolonel en opgeroepen om dienst te doen

in het leger van Napoleon. Hij vocht toen onder meel' in Silezië en Drcsden. Op 14
juni 1813 volgde zijn bevordering tot officier in het Legioen van Eer. In augustus
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Detajl tI;t de 'Etaf ties Services et Campagnes de Mr. lcml Fa/ba: opgemaakt in TOl/

lOf/ op3] fflllar11816. Op Cetlanaerdeel van deze staat wcrdvermeld dat hij in het
garnizoen Naardell be/ast was met hetcomma/ulo over de troepen en daar meerdere

uitvallen deed om de wcrkell van de vijand te vemietigcn. Al deze militaire operaties
waren SIICCesVOI.
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D'ÉTAT,

UJhcicl d~ Ja L,'g;ol1 d'j"'>IlJl"ur.

1;·l.~"PE~EU" ~T ROl, en GnUlJ-L,mseil. vi",,,, <.I" '<JU' ,"j,nm"r, MOILSiem-, U/lkier

d~ la L~gl"n d'huL.ueur

.Ir- rn'empre"~ de vous nnnonCcr ce lemoignage parti{'."li~c de lD bicnveill."ce de SA MAnSTE

IMPER[ALf. t;T RuYAL~, er de IR {e{:on\lvissalJce de Ja Natlon.

Benoeming van Jean Palba tot 'Officier de la Légion d'hofllJellr' op 14juni 1813.

van dat jaar werd hij naar Holland gestuurd, waar hij de plaats Woerden înnam,
hetgeenhcm de felicitaties van generaal Molitoropleverde. Hij onderscheiddczich

vervolgens bij de verdediging van Naarclen. Tijdens de 'Restauratie' kreeg hij op 18

augustus 1814 het kruis van Sint Louis. In 1817 keerde hij weef op zijn oude stek

terug als commandant van een artillerie regiment bij de mariniers. Bij dat wapen

bleefhij dienen tot] 829. Op 27 oktober van dat jaar ging hij met pensioen met de

titel maarschalk. Hij trok zich terug in Versailles, waar hij op 9 oktober 1848 over

leed .

2. Op 30 juni 1954werd in hel tuindorp Ktverdijk een straat naar kolonel Falba vernoemd.
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De oude Leliepeilschaal bij het ravelijn
Nieuw Molen-Oud Molen te Naarden

David Kips

Tegen de bekledingsmuurvan het ravelijn Nieuw Molen-Oud Molen, aan de stads

zijde in het water direct naast de Amsterdamsestraatweg, bevindt zich een Lelie

peilschaal. Deze 18e eeuwse peilschaal van natuursteen, speelde ooit een belang

rijke rol bij de afzanding rond de vesting. Hij geeft het zogenaamde Leliepeil aan

door een gestileerde Lelie met aan weerszijden een nu1. Oorspronkelijk bevond de

schaal zich aan de andere kant van de vestinggracht, tegen de bekledingsmuur aan

de noordwestkant van de Amsterdamse poort. Bij de afbraak van de poort in 1915

is de steen verplaatst. Ook bij de Utrechtse poort was een LeJiepcilschaal aange

bracht maar deze is vermoedelijk in de tweede helft van de 19de eeuw, bij de af

braak van de oude Utrechtse poort, verdwenen.

•
;Vi
:J

De gestileerde Lelie op de peilschaal bij het ravelijn langs deAmsterdamsestraatweg.

Het uit] 723 daterende Le1iepeillag 18 duim (47,2 cm) boven de zomer-waterstand

te Naarden en was de hoogte tot waarop het gebied rond de vesting moest worden

afgezand om een onderwaterzetting in oorlogstijd mogelijk te maken. In die tijd
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gebruikte men nog het oude stelsel van voeten en duimen en de bij het Leliepeil
behorende schaal (de afstand tussen twee strepen aan de rechterkant van de schaal)
is dan ook in Rijnlandse duimen (1 duim ==2,6 cm). Het was een twaaJftalligstel
sel (12 duim:= 1voet), vandaar dat op de schaal bij elke zésde duim een cijfer isge
plaatst. Ikhalve voor de afzanding rond Naarden werd de peilschaal ook gebruikt
als ijkpunt voor andere Leliepeilschalen langs de Vecht, de Oude Rijn en langs de
Zuiderzeekust tot Stavorenin Friesland toe. Rond 1813 werd hij door de bekende

cartograaf en toenmalige Inspecteur-Generaal van Fortificatiën C.R.T. Krayen
hoff, gebruikt als grondslag voor het bepalen van de hoogte van de zeedijken langs
de Zuiderzee. Het peil van de Lelie op de schaal werd daarbij na nauwkeurige wa
terpassing bepaald op 21,6 cm boven A.P.

Interessanl isde aanwezigheid van een tweede schaal op de linkerkant van de steen.
Deze is pas in de negentiende eeuw aangebracht. Na invoering van het metrieke
stelsel in 1820 werd de linkerkant voorzien van een centimeterschaal met als nul

punt het A.P. (Amsterdams Peil), de voorganger van het huidige N.A.P. (Normaal
Amsterdams Peil). Hiertoe werd deze kant eerst gladgeslepen zodat de duimstre

pen met de bijbehorende cijfers op deze helftverdwenen. Alleen de gestileerde Le
lie metde bijbehorende nul werden gespaard: het Leliepeil was blijkbaarnogsteeds
van belang. Vervolgens isop de linkerhelft een centimeterschaal uitgehouwen. Bo
ven de nieuwe schaal werden de letters N.M. uitgehakt (Nieuwe Maat?), boven de
oude schaal de letlers R.M. voor de oude, Rijnlandse Maal.

Toen in de periode 1820-1830 de afzanding de 300 roeden-grens vanaf de vesting
bereikte, nam de bemoeienis van de militairen met de verdere afzanding af. Hoe

imperfect het resultaat ook mocht zijn, hiermee was na meer dan 100 jaar werken
het doel bereikt, dat de ] 7e eeuwse vestingbollwers voor ogen hadden. Voortaan
namen particulieren het afzanden over. Hoewel het Leliepeil als begrip onder de
militairen nog vele jaren zou voortbestaan, verdween met het bereiken van de 300
roeden-grens tevens de oorspronkelijke bestaansreden van het Leliepeil, nl. als bet
peil van de afzanding rond Naarden.
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De Naarder medaille van Philippus Christiani
]. Wit

De medaille die het onderwerp is Win dit artikel herinnert (/(//1 het beleg van de Fran

SC/I in de vestingNaardcn door een baraljolluil Amsterdam, in de winter \,{111 1813

J 814. Het lijkt er éé/ll/Ît veleli. Maar schijn bedriegt. Nader ollderzoek ol/tiJ lilt tie per

sooll/ijke tragedie l'tlll cell oude klarinettist.

In de collectie van hel Amsterdams Historisch Museum bevinden zich drie pen
ningen die herinneren aan het beleg van Naarden (december 1813 - mei 1814).
Daar hadden de Fransen zich verschanst. De vesting werd op 16 november 1813

ingesloten - 'ter beteugeling ecner moord- en l"Oofzicke bende' - door de Nationa

le Garde, uitgebreid met een 5dc bataljon vrijwilligers, gerekruteerd uit oud-offi
cieren van de schuucrij. Zij allen waren opgetrokken uit Amsterdam. onder bevel
van kolonel-generaal c.R.T. Kraijenhoff, in november 1813 benoemd tot com
mandant der militaire defensie van Amsterdam en omliggende plaatsen. Een half
jaar lang, onder de barbaarse koude van een zeer strenge winter, duurde dit beleg
voort, tot hel moment aanbrak dat de Fransen ziçh gewonnen gaven en de aftocht
bliezen.

Tijdens het beleg werden de troepen steeds na twee weken afgelost, altijd op zater
dag. In Amsterdam werden daarbij de vertrekkende en tcrugkerende militairen
feestelijk uitgeleide gedaan en ingehaald met muziek. Toen op 12 mci 1814, twee
dagen na de overgave, de Fransen de vesting verlaten hadden, tTOkkende belege
raarser binnen, op bevel van Kraijenhoffbegeleid door muzikanten van het corps
schutters. Ook de terugtocht naar Amsterdam cn de ontbinding van de troepen op
dc Dam werden opgeluisterd met muziek.

'L,at maagdelijke vingren

Lauwren om den schedel slingeren
Van den dappren jongeling',

zo kJonk de door M. \Vesterman geschreven'Licrzang: Lauwerkransen hebben wel
iswaarde roep er geruime tijd fris uÜ te zien, maar alras wilde men toch als aan
denken aan dit roemvol wapenfeit een huldeblijk vangrotereduurzaamheid. Daar
om besloot men, op initiatief van de 'HoofdcommissÎe tot aanmoediging en on
dersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden', een ere-penning te laten
slaan. De opdracht tot het vervaardigen van de penning werd gegeven aan koper
slagerij-pletterij 'De IJver'van Hendrikde Heus. vlakbij de Leidse Poort. Er werden

903 medailles uitgereikt: aan de vrijwilligers in zilver, aan de 'remplaçanten' (plaats
vervangers) in brons. De bronzen medaille is het zeldzaamst. Doorsllelle 37 mmo (Foto]. \Vit).



waarin de naam van de eigenaar isgegraveerd, wijkt sterk afvan dat waarmee de ove
rige namen van onze Naardense helden op de erepenninggeschrevcn zijn. De naam
op dit afwijkende exemplaar luidt: 'PH: CHRISTIANI KAPELMEESTER le. Rt:'

Philippus Christiani
Al snel kwam ik er achter dal deze Philippus Christiani zich inderdaad verdienste

lijk had gemaakt tijdens al dit martiale gebeuren en wel op muzikaal gebied. Zijn
artistieke kwaliteiten werden dan ook na het beleg, in de lange jaren die volgden,

zeer gewaardeerd. Zo duikt zijn naam op tijdens een 'Groot Militair Concert' in de
Comedie aan de Erwtenlarkt (thans Kleine Komedie) op de avond van 2J augus

tus 181s. Na een opgewekte militaire mars van R. Benueci, gaf volgens het pro-

STA JJ S S ç El 0 11 VI' B U H. U.

VlUJUAG. 4en 6 Mei 18JI_

GROOT MILITAIR
VOCAAL EN INSTRUMENTAAL

CONCER T.
De J/ede •• '(an L..-t KOrp5 MuzjjJ..~ mer lL",~dewel'king

vaD eelllge Ledeo del' Schutterij dezer Slad~ zullen
iUl:)cvulge l:)eJ<lllt: "••ulw.udiging van 30 April 11.,
-Heden., in den. Staas-Schollwburg geven: EEi'l

li-RuOT MILITAIR VOCAAL l!N l~STRU
ME~TAAJ. COi'lCERT, (eu hd.lueve v••••

bet Vllderlaud en achtergebleveue hetrek·
kiugeu van bUl.loe rt:<:ds uitgClrokkroc

Wapenbroedel'5.

1'1tuGKAl\1&lA
l'.:t:RSTE VEEl M

N°. 1. Nieuwe. Ouverture l ".or de eerste maal llitgevoerd
ir~ de Maall;çhal'i,ij FelJ.:r .N~ritis., in. t"'geo •.••.•"l'·
digheid vau Z. M. "'0 ·de Koninklijke .••.amilie 1 door
d.en B""r 1. E. uJJ- Ban:.

:I. R':"ndo Mititair, w,<f de Viool ~"n J\'J41111l:R. UIt

gevoerd door den .ti~er J• .6. V.4N HKEE.
3. Vari:.tiën vuor het KlC!'p<Hl-n •••orn q:ll1 JUtILIlOLZ

uitgevoerd door den. Heer S. Lfl'J'ETS.
_ 4. l'ofpourl"i vIJor de C!annel ~,m GEORG, uitgevoerd

do ••r den Heer ••. t.ltl\1S11ANI.
_ 5. Variafiën voor de Hoorn 'Van tiJ.,lJ]d:l:;)I"!ll.lL, uif§e

.oetd door den Heet- J . .t'OTDliVIN.

6. finale van de ~ympbooîe van den !ieer J. 1).
V4l'l BnEE.

gramma Philippus Christiani een solopartij weg in een 'clarinet-coneert' en - na
de pauze - een arrangement van een aria uit de opera 'De Dood van Cleopatra'van
diezelfde Benued. Ook van optredens in 1816bestaan programma's en recensies.

De opstand in de Zuidelijke Nederlanden brengt Christiani weer in de militaire
sfeer. Op bevel van de kolonel-commandant der schutterij Hodshon werd op 24
februari 1831een muziekkorps opgericht met onze Philippus als kapelmeester. In
mei 1831 zien en horen wij hem in de Stadsschouwburg tijdens een Groot Militair
Vocaal en Instrumentaal Concert. Dit werd gegeven ten behoeve 'van het Vader
land en achtergebleven betrekkingen van hunne reeds uitgetrokken Wapenbroe
ders' - van onze jongens in Vlaanderen dus. Vóór de pauze geniet men van een
'potpourri voor de clarinet' van Georg, uitgevoerd door Christiani, en waarschijnlijk
speelde hij ook zijn partij in 'De Dageraad, groot Militaire Symphonie' van Be
nucci en een koorwerk van J.B.van Bree. Ook in augustus, nu in de Parkzaal, speel
de Christiani weer mee in voornoemde symfonie van Benucci, in het program
mablad aangeduid als 'De glorierijke intogtvan het Hollandsche Leger te Leuven'.
\Nat onze klarinettist verder heeft bijgedragen aan de wapenstrijd in deze roerige
periode ismij niet bekend, maarwél blijkt hij te zijn benoemd tol ridder in de orde
van de eikekroon.

IJdele hoop op beloning
Deze onderscheiding voor de musicus staat in schril contrast lot de grote teleur
stelling die Christiani te slikken kreeg, toen hij in 1816 zijn hoop op beloning voor
zijn muzikale bijdrage aan het beleg van Naarden in rook had zien opgaan. Hij had,
zoals vele anderen, gehoopt in aanmerking te komen voor de felbegeerde ere-pen
ning. Toch niet geheel zeker van de inwilliging van zijn verzoek, wendde hij zich
tot luitenant-kolonel van het 2e bataljon Nationale Garde, A.I. Schuyt van Castri
cum, in mei 1814 eervol uit de dienst ontslagen. Schuyt op zijn beurtschreefop 30
oktober 1816 aan generaal-majoor G.c.R.R. van Brienen:

'Den Kapelmeester Christiaani alsmeede den Tamboer Major Hollegraaf mij ver
zogt hebbende om aan U Hoog Ed:Gestrenge te worden voorgedragen ten Eijnde
meede op de lijst geplaast te worden der geene welke Eere teekens erlangen zullen
wegens hun gehouden gedrag bij het beleg voor de Vesting Naarden, doch aan dit
hun verzoek niet kan voldoen uit hoofde dezelve niet tot het Batallon t welke ik

destijds kommandeerde behoorde - Edoch zulks gaarne zag uithoofde de door de
zelve ten alle tijde betoonde Activiteijt, zoo heb ik de Eer hun ten dien Eijnde in U
Hoog Ed:Gestrenge geëerd Aandenken aan te beveelen.'

In 1816 Tezen er problemen bij de administratie van de toekenning der medaille:
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De notulen van november 1863
Maar hoe viel dan het bestaan van die medaille in het Amsterdams Historisch Mu

seum te verklaren? Had men later toch de hand over het militaire hart gestreken?
De oplossing van dil mysterie vond ik uiteindelijk in een document van bijna een
halve eeuw later, de notulen van een zitting van de Raad tot Maintien van 14 no
vember 1863 ten huize van de heer l.G. Matthes. Zij bespraken daar onder meer
een incident van enkele dagen tevoren. Toen vond, na een oproep tot de burgerij,
ten huize van de heer c.c. H. Bert een soort reünie plaats van de nog levende strijd-

er waren noga] wat remplaçanten geweest meteen niet gehed onberispelijkgedrag
tijdens het beleg. Ook bleek het vaak moeilijk de adressen van de helden van Naar
den te achterhalen. Daarom werd een 'Raad tot Maintien van Naardens Eerepen
ning' gevormd, die de aanvragen voor een penning moest beoordelen. Op 2 de
cember 18] 6, leren de notulen, nam de raad de genummerde lijst van 'reclaman
ten tot verkrijging der Eerepenning' door. En zowaar: Philippus Christiani stond
als nr. I op die lijst, onmiddellijk gevolgd door tamboer-majoor Hollegraaf.
Maar. ..hun verzoek werd afgewezen, omdat 'dese]ve reclamanten' niet vielen 'in t
formulier door de Hoofdcommissie voorgeschreven'.

In totaal verschenen die avond een twintigtal personen. Toen de 71-jarige presi
dent, de oud-officier Bert, het woord nam, begon hij - men voelde zich nog mili
tairen onder elkaar - met een 'nominaal appèl'. En wie treffen we op de appèl-lijst?
Jawel, de inmiddels ook hoogbejaarde kapelmeester Christiani. Niet helemaal ze
ker van zijn recht aanwezig te zijn, had de slimme grijsaard zijn voorzorgen geno
men en toonde zijn oude wapenbroeders trots een heuse Naarder medaille met :djn
naam cr op. Maar helaas had hij gerekend buiten het nog scherpe geheugen van
sommige aanwezigen en de punctuele militaire administralie van ons jonge ko
ninkrijk, die - zeker als het gaat om militaire Eer - elk bedrog genadeloos aan het
licht bracht, zelfs na vijftigjaar...Hc1aas was niet iedereen vergeten dat Philippus
die zilveren medaille nooit gekregen had.

Daar schrikt de oude kapelmeester toch wel erg van. Hij geeft min of meer toe dat
hij met het Naardense ereteken heeft gefraudeerd, maar houdt koppig vol dal hij
er recht op had: was hij nict met zijn blazers triomfantelijk Naarden binnenge
trokken? Had hij niel trouw met marsmuziek de strijders uitgeleide gedaan en in
gehaald tijdcns die barre winter van het beleg? Maar als de heren star voor zich uit
blijven kijken, belooft hij dat hij het ding nooit mecr zal dragen. Maar hij kan het
toch niet laten enige stukken over tafel te schuiven die zijn daim moeten onder
bouwen. Die worden meteen als volstrekt onvoldoende weggeschoven.

En zo zil, op die koude avond van 14 november 1863, Phi]ippus Christiani ze
nuwachtig buiten de deur van het vertrek te wachten tot de heren van de Raad, die
hem 'geconvoceerd' hadden, hem zullen binnenroepen. Maar hij neemt zich voor
zijn huid duur te verkopen. Binnen overleggen de heren Backer, Matthes, Bert en
Van Rossum nog, hoe ze de musicus zullen aanpakken. Dan roepen ze hem bin
nen. De voorzitter, mr. A. Backerjr., begint hem 'op gevoelige en ernsligewijze' toe
te spreken. Waarschijnlijk ziende dat dit weinig effect heeft, begint hij te zinspelen
op een mogelijke aangifte bij de politie, met alle ellende van dien. Christiani's eer
'als achtenswaardig en hoogbejaard' burger komt dan op de tocht te staan en mis
schien zelfs zijn onderscheiding van ridder in de orde van de eike\u'oon.

Dan willen de heren toch wel weten hoe ChriSliani aan deze medaille, die voor ze

op tafel ligt, isgekomen. Christianikomt eerst met cen wanhopig leugentje: hij zou
hem ge\u'egen hebben van de heer D. Hooft jr. (Die was al jaren dood, en kon dus

makkers van Naardens beleg. De bejaarde krijgsbroeders bespraken de vraag wel
ke feestelijkheden moesten plaatsvinden ter herdenking van het zegenrijk beleg,
vijftig jaar geleden. Een voorstelling in de schouwburg, een defilé op de Dam: te
veel om op te noemen. Alle dragers van een Naarder medaille waren uitgenodigd.

Steendruk uit l1etgcdcnk{mek van 1864

ter herinncril1g {j{1I1

N(wrdcl1

In __

uitgegeven, waarin diverse stukken zijn

opgenornelj
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Notulen vergadering van de Raad tot Maintien 1863. Gemeelltearchief Amsterdam,

niet gehoord worden.) Maar smalend werd hem, volgens goede militaire logica,
tegengeworpen dat dat niet kon, omdat Hooft daar nooit de bevoegdheid toe had
gehad. Nogmaals proberen de heren de oude man te bewegen de hele waarheid te
spreken. Hij zwijgt nog. Dan dwingen ze hem te zweren dat hij de penning nooit
meer zal dragen, zelfs niet hel mooie draaglint. Hij magzich niet meer vertonen in
het gezelschap van de 'echte helden' van Naarden. Hij moet zelfs de invitatie te
ruggeven voorde herdenkingsfestiviteiten in de Schouwburg en moet het ook niet
wagen zich op de Dam te vertonen ...

Dikke tranen

Datis teveel. Tranen biggeienoverChristiani's rimpelige wangen. Nauwelijks hoor
baar komt dan de hele waarheid er uit: hij hadde bronzen penning zelf stiekem ge
kocht op een veiling, had hem heimelijk laten verzilveren (kennelijk niet alleen om
de oorspronkelijke naam die er op stond onleesbaar te maken, maar ook omdat hij
wist dat alleen 'remplaçanten' een bronzen exemplaar gekregen hadden) en toen
had hij er zijn naam op laten graveren.

116

Nu zijn de heren waar ze wezen wilden. Hen rest echter nog een klein probleem;

wiens eigendom is nu dit corpus delicti? Hebben ze wel de juridische zeggenschap
de penning te confisqueren en ligt dit niet buiten hun bevoegdheid? Enfin, dat
wordt een punt op de agenda van de volgende vergadering.
Maar ze staan er op de uitnodigingskaart voor de schouwburgvoorstelling ter plek
ke uit handen van Christiani te ontvangen. De oude baas heeft die natuurlijk niet
op zak. Hij probeert nog even iets als: later inleveren of afgeven, maar nee, geen
sprake van, ze hebben niet meer het minste vertrouwen in 's mans woord: er zou
wel iemand met hem meegezonden worden naar zijn huis aan 't Singel, om het ge
wraakte stuk op te halen.

De enige troost, welke Christiani ontvangt als hij tenslotte murwen verslagen mag
vertrekken is, dat dit muisje geen staartje zal hebben en 'alles binnen de muren van
dit vertrek besloten zal blijven' - een belofte die een beetje vreemd aandoet, aan
gezien ik 125 jaar later alles precies in de notulen van de Raad kan lezen.

Op 21 november 1863ontvangt de Raad van Maintien een beverig brie~e van Chris
tiani:

'ik ondergetekende Ph. Christiani, verzoek en consenteert dat de Heeren derCom
missie tot Maintien van Naarders Eerepenning de medailje bij hUll berustende op
de welke met drukletters is gegraveerd Ph. Christiani Kappelmeester door ver
smelting of op welke wijze hun zal goed dunken zullen vernitigen, Amsterdam 12
november 1863' (getekend Ph. Christiani).

Om welke redenen dan ook, de edelachtbare heren van de Raad tot Maintien heb

ben dit niet gedaan: de penning bevindt zich thans in de collectie van het Amster
dams Historisch Museum: een onschuldig ogend voorwerpje dat enerzijds herin
nert aan het gekwetste en gekrenkte eergevoel van een artistiek gedreven mens, en
aan wie op jonge leeftijd een felbegeerd eerbetoon onthouden werd, anderzijds
lijkt het een stille getuige van een meedogenloos militair eergevoel.
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Schilderijencollectiefamilie De Geer naar Naarden

H. Schaftenaar

zien in het Comenius Museum. Van Gerard bevindt zich echter geen portret in de

collectie De Geer. Dat is jammer omdat ook hij tot 1670 met het wel en wee van Co

menius was verbonden.

Het is bijzonder aardig dat deze schilderijen in hetzelfde gebouw terecht zijn geko

men waar zich ook de stoffelijke resten van Comenius bevinden. De enige relatie tus

sen Naarden en Comenius loopt tot dllsvervia zijn grafin de voormalige Waalse ka

peL Er bestaat echter het vermoeden dat hij hier ook wel in levende lijve is geweest.

Zo weten we dat de Waalse predikant Jean Louis Gromvels zijn graf te Naardenkacht.

GrauweIs, een neefvan Laurens de Geer, woonde even buiten devestingNaarden op

de buitenplaats Berghuysen. Op 2 oktober 1699 werd Berghuysen zelfs door de we
dmve van Gerard de Geer verkocht.

Het zou dus zo kunnen zijn dal de relatie tussen Naarden en Comenills, via een ver

blijf op de buitenplaats Berghuysen tot stand is gekomen. Helaas ontbreekt hiervoor

echter het bewijs. Wel schreefComenius op 7 mei 1664 dat hij zich na een inspan

nende arbeidsperiade buiten Amsterdam op 'een Pathmos' wilde terugtrekken.

Op 29 maart j.L werden op feestelijke wijze door mevrouw De Geer 87 schilderij

en, tekeningen en miniaturen van de familie De Geer overgedragen aan het Co
menins Museum. De collectie omvat niet alleen portretten (17e- 20c eeuw), maar

ook nog enkele voorwerpen Zü<jlls een kistje met de afbeelding van het familiewa

pen, een glas met de familienaam en een 17eeeuwse penning. De keus viel op het

Comenius Museum vanwege de relatie tussen De Geer en Comenius en het feit dat

bij dit museum de collectie bijeen zou blijven.

In de collectie bevinden zich acht portretten van Louis (Lodewijk) de Geer (1587

1652), de beschermheer van Comenius. In de jaren veertig van de 17e eeuw kwam

de relatie tussen Comenius en deze schatrijke metaalhvapenhandelaar tot sland.

Na jaren in Zweden, Polen en Hongarije te hebben doorgebracht, vluchtte Co

menius in 1656 als ge-

volg van de oorlog tus
sen Zweden en Polen

naar Amsterdam. Daar

werd hem onderdak

verleend door Laurens

de Geer (1614-1666),

de oudste zoon van de

inmiddels overleden

Louis. Van Laurens be

vinden zich in de col

lectie drie portretten,

waarvan twee uit de ja

ren veertig van de 17e

eeuw.

In zijn testament ver

plichtteLaurensdeGeer

zijn nazaten om Co
mcniusteondersteunen.

Bij het overlijden van
Laurens in 1666 schreef

Comenius een brief aan

zijn zoon Gerard. Het

origine1c exemplaar is te faurens de Geer. (Foto: Ton KIlstermans).

118

A1argaretha van Crommofl. (Foto: Ton Kastermans).

Het op de volgende pa

gina afgebeelde portret

van Louis de Geer is ge
schilderd door David

Beek (1621-1656), de

hofschilder van konin

gin Christin a van Zwe

den, die ook aan het En

gelse, Deense en Franse
hof werkte. Het is een

olieverfschilderij op

doekll1et de afmetingen

72,5 x 65 cm. Het is ge
schilderd in 1650, toen

Louis 62 jaar oud was.

Deatbeeldingen van de

portretten van Laurens

de Geer en zijn vrouw

Margaretha van Crom

man zijn olieverfschil

derijen op paneel. De

afmetingen van dcova-
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len (in achtkantige lijsten) zijn 21 x 17cm en dateren van omSlreeks 1640. Ze wor
den toegeschreven aan de schilder Willem Cuyp.

LOl/is de Geer. (Foto: Ton Kastermans).
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