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Uit het levensverhaal van Cornelis Verhaar

(1897-1988)

Cornelis Verhaar zijn le-

Zijn grootvader, ook een Come/is (1816 Nederlang
1ge eeuw als timmer-

man/aallllemer in
zette dezaak val/uit de Bussumerstraatvoort. 1111882 kocht hij eell oude woning an
Ilex werkplaats met erf ill de Eerste

'Wanneer men Naarden als geboorteplaats heeft en daar zijn jC!lgd beeft doorge
bracht, dan is hetwelaannemelijkdatdaarveel herinneringcn aan verbonden zijn.
Mijn vader Hendrik Leonardus, geboren op 6 december 1842,was aannemer, mees
ter timmerman en metselaar. Hij bewoonde een huis met annex een timmer-

'De Omroeper' verschijnt vier maal per jaar. De abonncmentsprijs voor 2001 bedraagt

minimaal f 27,50. Opgave van abonnementen aan hct onderstaande adres. U ontvangt
een rekening bij toezending van het eerste nummer. Abonnementen gaan in met het
eerste nnmmer van de lopende jaargang. De reeds verschenen nummers van de lopen
de jaargang worden toegezonden. Opzeggingen dienen schriftelijk doorgegeven te

1 december.

STICHTING V1JVERBERG, Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, telefoon (035) 694 68 60.

bouwen.
Bussumerstraat ell

timmerman C.

Bussum. Hier
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fJ,471/2;

werkplaats aan de Beijert op de hoek van de Eerste Peperstraat. Uit zijn eerste hu
welijk met Jansje Metz zijn acht kinderen geboren. Vijf hiervan zijn op jeugdige
leeftijd, tussen 20 en 30 jaar, overleden aan tuberculose. Op 3 maart 1892 her
trouwde hij met Willemijntje Keijer, de dochter van erfgooier Aart Keijer. De boer
derij van haar vader stond binnen de vesting. Ze was geboren op 15juni 1861 en
dus 19jaar jonger dan haar man. Uit haar leven als jonge boerin kon zij smakelijk

42

links staat HL Verhaar (1880-1927) en geheel

dochter M.M.

vertellen over haar dagelijkse tochten per roeiboot naar de meent om te melken.
Haar hond 'Rakkie' ging altijd mee. Wanneer zij tijdens het melken dOOfeen on
weersbui werd overvallen, kwamen alle koeien om haar heen staan en kroop Rak
kie onder haar, zowel uit vrees voor het onweer als uit vrees voor de koeien.

Uit het tweede huwelijk werden drie kinderen geboren, waarvan ik op 1december
1897 de laatste was. Nog geen jaar oud, maakte ik op de arm van mijn moeder de
inhuldiging van koningin Wilhelmina op de Dam in Amsterdam mee_Op drieja
rige leeftijd liep ik in een matrozenpakje en op 28 maart 1903 verklaarde dokter Le
Coultre dat zich bij mij na het inenten vijfkoepokken hadden onh'likkeld ter voor
behoeding van kinderpokken. Met m'n vijfde jaar ging ik naar de-'School met den
Bijbel' in de Bussumerstraat. Omdat ik in die eerste schooljaren wat ziekelijk was,
kreeg ik van mijn moeder dagelijks een ons biefstuk.
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Tijdens mijn schooljaren heeft mijn vader noga] wat huizen gebouwd in Naarden.
Dit waren ookaantrekkelijke projecten om naar toe tegaan, voora] als hetdakerop

kwam. Dan kon je via de daklatten omhoog en omlaag klimmen. Mijn vader had
zo zijn eigen manier van bouwen. \Nanneer hij op een verkoping goedkoop kozij
nen, ramen en deuren had gekocht, dan aarzelde hij niet deze in zijn huizen te ge
bruiken, ook a] week het formaat nogal wat af.

Wij woonden in een vrij ruime oude woning, een gang in het midden en kamers
aan beide zijden van de gang. Boven het benedenhuis was de gehele zolder in ge
bruik voor de houtvoorraad. Er was slechts één klein kamertje niet een bedstede,
waar ik een tijdje geslapen heb. Vermeldenswaardig is nog dat de plee buiten het
huis lag, ongeveer vijf meter achter de keuken.
Vanuit het huis kwam je direct in de timmermanswerkplaats. We zijn uit deze wo-

kocht en afgebroken.

Comelis Verhaar omstreeks /900 ge

kiekt door de bekende Naardense foto

graaf C. Tettero.

Het drinkwater in Naarden werd meest

al verkregen uit houten pompen, die in
'pullen'werdengeslagen. Mijn vader was
leverancier van die pompen. Het was
voor ons, jongens, een gebeurtenis wan
neer er weer een pomp moest worden
klaargemaakt. Op het Promersp]ein,
vóór de werkplaats, werd door de rech
te stam van een dikke boom over de ge
hele lengte een gat geboord. Dat moest met handkracht gebeuren. De boomstam
werd op een aantal schragen gelegd en daarvoor werd een installatie gezet bestaan
de uit een lange, ronde, ijzeren stang, met één steunpunt, een soort statief, waar de
stang doorging en waarin hij kon draaien. Aan het uiteinde van de stang waren kruis
lingstwee stangen bevestigd met houten handvatten, zoietsalsmolenwieken. Door
deze 'wieken' te draaien kreeg de stang, die aan het andere uiteinde van een soort
boorschelpwas voorzien, een ronddraaiende beweging. Wanneer het boren begon,
draaide iemand de kruislingse stangen. De boorschelp werd precies in het midden
van het uiteinde van de boom geplaatst en allen, die verder aanwezig waren, be

gonnen aan de ronddraaiende stang te trekken om de boorschelp in de boom te bo
ren. Zodra de boorschelp vol met krullen of spaanders zat, werd deze er weer uit
getrokken. Zo ging dat een hele dag door. Het was een pracht verzetje om, temid
den van de timmermansknechts, te mogen meetrekken aan de draaiende stang.

Tijdens mijn schooljaren heb ikvee]p]e
zier beleefd aan hetbedrijfvan mijn va
der. Tndetimmermanswinkelen werk

plaats werd vee]hout geschaafd. Samen
met wat vriendjes deed ik de krullen in
zakken en bracht zeop een handkar naar
een bakker in de Wuijvert. De paar cen
ten diewe ervoor kregen, werdeJ;londer
elkaar verdeeld. Doordat mijn vader
meestal het onderhoud van alle militai

re gebouwen had, ging ik vee]mee naar
de kazernes en andere militaire onder

komens in en om de Vesting. Voor ie
dere officier nam mijn vader zijn pet af.
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ning naar het laatste pand in de Peperstraat verhuisd. Later heeft mijn vader tus
sen dit huis en de werkplaats nog een huis gebouwd. Daar hebben mijn ouders tot
in 1923gewoond.

Wanneer je als jongen in Naarden dicht bij de wallen woont, dan hebben deze een
extra bekoring voor je. Het was verboden de wallen te betreden maar dat was een
reden te meer om er voortdurend op te spelen en te ravotten.
Ik mocht van mijn moeder, de oude boerin, konijnen houden. In een bepaalde zo
mer had ik er zoveel gefokt, dat ik voor 34 konijnen moest zorgen. Gras was er op de
wallen in overvloed, het was echter verpacht. Weer een aanleiding om het juist daar
te gaan snijden. Het was dikwijls moeilijk om uit handen van de politie te blijven.

In mijn Naardense schooltijd valt ook de geboorte van prinses juliana. Ik heb bij
de kanonnen gestaan, die op 30 april 1909 's morgens tussen 7 en 8 uur éénenvijf
tig saluutschoten losten, per minuut een schot.

De zondagen waren voor ons nogal bijzondere dagen. Mijn vader en moeder wa
ren in 1886 bij de Doleantie uit de Hervormde Kerk gegaan en 'dolerend' gewor
den. Toen in 1892de Dolerenden zich verenigden met de Afgescheidenen van 1834
werden de Gereformeerde Kerken gevormd. Mijn vader werd toen ouderling in de
Gereformeerde Kerk van Naarden: Hij was dit vóór 1886 ook al in de Hervormde

Kerk geweest. Na een verschil van mening tussen hem en de Kerkeraad over de op-

zestig. Collectie: Stadsarchief Naarden.

vattingen van dr. A. Kuyper over de \cervan deveronderstelde wedergeboorte, kwa
men mijn ouders niet meer in de Kerk. Vervolgens werden ze onder censuur gezet
en tenslotte als lid geschrapt. Daarna zijn ze Christelijk Gereformeerd geworden.
[n Naarden was echter geen kerk met gevolg dat we zondags in Bussum naar de
dienst gingen.

Die werd gehouden in het gebouw 'Ons Huis' aan de Laarderweg, minstens drie
kwartier lopen vanafNaarden. Via de Kippenbrugliepen we naar het begin van de
Brinklaan, waar nog een hoge boogbrug over een zanderijsloot lag. De Bredius
brug bestond in die tijd nog niet en de Bussumervaart liep als haven door tot het
latere Wilhelminaplantsoen.
vVanneerwe na drie kwartier in 'Ons Huis' waren aangekomen, gingen we achter
in in het lokaal zitten. De dienst duurde twee uur. Daarna weer lopend naar huis.

's Avonds gingen we nog een keer.
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Kadasterkaartje van omstreeks 1920 met de panden van Verhaar. Om wille van de
duidelijkheid zijn de kadastrale nummers vervangen door huisnummers.

Op mijn elfde jaar had ik de lagere school doorlopen en men besloot, voora] op
aandringen van mijn moeder, dat ik in Amsterdam naar de M.U.L.O. van de heer
Sch utte aan het Westeinde zou gaan. Daar ben ik tot 1912met plezier op school ge
weest. Ook de treinreis naar Amsterdam gaf veel pret. Meesta] met de Naarders,
Henk van Rooijen, Charles van Wettum en zijn zuster Co in dezelfde trCÎn. We
wachten op elkaar bij de Kippenbrug. Vaak haalden we op het nippertje de trein,
die dikwijls binnenkwam, wanneer wij nogverweg, in de Ju]ianalaan liepen. 'Wie
't langst langzaam durft te blijven lopen!', riep er dan een. Tens]otte moesten we
met z'n allen hollen. In die tijd waren er nog geen hoge perrons. Je kon dus vrij ge
makkelijk op de treeplank van de reeds rijdende trein stappen. Soms werden we
door de stationschef van de treeplank geplukt.

Op m'n veertiende ging ik naar de Hervormde Kweekschool in de Plantage Mid
denlaan. Eenjaar later, in 1913, was er het eeuwfeest van de onafhankelijkheid. In
het hele land werd het gevierd en vuurwerk afgestoken. Uit Naarden herinner ik
me dat in de Turfpoortstraat een poort werd gebouwd van opgestapelde turven.
Er is nog een foto van, waar ik opsta in lange broek en een pet op het hoofd.

Het begin van de Eerste Wereldoorlog op 1 augustus 1914 gaf in de Vesting heel
wat drukte. Op die dag - dat was ook de eerste mobi]isatiedag - stond het Pro

mersp]ein vol met opgekomen soldaten, die er ook die nacht kampeerden. Heel

veel legermateriaal moest worden ver
voerd. Buiten de Vesting werden in de
'verboden kringen' alle bomen omge
hakt en er werden houten huizen afge
broken. Het gafhee] wat spanning en
sensatie. Na enige dagen waren de mees
te soldaten vertrokken naar de grenzen,
waar ze vier jaar zouden blijven'.

Hiermee eindigt echter het Naardense
deel van het verhaal van Cornelis Ver

haar. In april 1916deed hij examen voor
onderwijzer en startte zijn loopbaan op
de Naardense Bijbelschool bij de heer
H. Alpherts. Daar kreeg hij om te be
ginnen de 2e en 3e klas, 66 leerlingen
samen in één lokaal!Op 3 augustus 1917
ging hij in militaire dienst en in april
1919 werd hij in Naarden tot officier
beëdigd. Na zijn diensttijd werkte hij Het huis Sandtmannlaan 8 halverwege
weer in het onderwijs, haalde enkele dejaren twintig van de 20e eeuw.
onderwijsakten, maar belandde in 1923
in de handel. Na zijn huwelijk in 1924 met Elisabeth Cornelia Oosterhuis ging hij
in het houten huis Sandtmann]aan 8 wonen en in 1929vertrok hij met zijn gezin
naar de Vosmaerlaan 3 in Bussum, waar hij in 1979 onder meer deze herinnerin

gen aan het papier toevertrouwde.

Heeft u

de 'Gids voor de vestingwerken van Naarden' al?

Een uniek naslagwerk boordevol met informatie en atbeeldingen
voor iedereen die in de vesting is geïnteresseerd.
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Het huisje van Raven aan de Bollelaan

Henk Schaften aar

Het plaatje op de omslag van De Omroeper stelt deze keer een voormalige woning

aan de Bollelaan VOOf. Het huisje stond aan de noorclwestelijkezijdevan de weg ter

hoogte van de enige jaren geleden weer wat sterker gemaakte knik.

Voor 't eerst zag ik een foto van qct plaatje in het Rijksarchiefvan Noord-Holland.

Op dit exemplaar had iemand lang geleden geschreven dat het plaatje 'hel huisje

van Raven' voorstelde. Enig geb lader in het Naardense bevolkingsregister leverde

al gauw de naam van Jacob Raven op die daar in 1850 met zijn vrouwen drie kin

deren op nummer 540 woonde.
Het huisje stond op een stukje grond dat aan de buitenplaats Berghuis toebehoor
de. Later werd dit deel Flevorama en nog later Zuiderhof genoemd. In de eerste

helft van de 1ge eeuw lag de woning nog op de kruising van de Bollelaan, die aan

vankelijkde Vischsteeg werd genoemd, en de oudste B1aricummerweg. De laatste

vormde in die tijd de grens tussen de landgoederen Kommerrust en Berghuis. Die
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De tekening van ]. W Mijnssen uit 1837.

zandweg is tussen de vesting en de Bollelaan geheel weggegraven, waardoor niets
meer rest van het oude tracé.

De Amsterdamse koopman J.P. van Rossum (1778-1856) liet 'het huisje van Ra

ven' omstreeks 1850 door de toen nog jonge Anthonius Brouwer (1827-1908) op

een steendruk vastleggen. Het is een van devc!e plaatjes die de 'Wandelingen' over

zijn buitenplaatsen illustreren. Zonder helaas iets over de ligging van het huisje te

vertellen, gaf hij wel aan dat aan het eind van zijn Beukenlaan, bij de Bollelaan,

'witte hekken' stonden. Die hekken staan ook op het plaatje afgebeeld en werden

daarmee een hveede herkenningspunt om de plek van het huisje vast te leggen.

De afbeelding op de omslag van De Omroeper is geen kopie van de steendruk, maar

van een aquarel die eerder werd gemaakt. Brouwer maakte zijn litho in dit geval

dus naar een reeds bestaand kunstwerkje.

Onlangs kwam echter bij een van de nazaten van ].W. Mijnssen (1809-1880) een

stuk karton te voorschijn met daarop een onvoltooide potloodschets van het huis

je. Onder de tekening staat de tekst 'Huisje van Jan Baas bij de Bolleweg hofstede

Kommerrusten Berghuis boven Naarden 1837'. Omdat Mijnssen, een schoonzoon

van l.P. van Rossum, ons meer artistieke producten naliet en omdat we zijn hand

schrift kennen, kunnen we wel stellen dat hij de maker van de schets is. Misschien

is hij ook wel de maker van de aquarel.

Zowel de steendruk (hier niet afgebeeld), als de aquarel en de schets geven de to

pografische situatie juist weer. Op de voorgrond bevindt zich de Blaricummerweg

en rechts langs het witte hek de Bollelaan. Het huisje staat metde"kop op de Bolle

laan, wat overeenkomt metde kadasterkaart die tussen 1825 en 1832 werd gemaakt.

De tekening verschaft ons nog iets meer informatie. Hij werd gemaakt vanaf een

heuveltje op het voormalige Kommerrust. Nu bevindt zich daar het talud van de
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voormalige zanderij en vele meters lager het weiland.
Het huisje iswaarschijnlijk eind jaren tien ofbegin jaren twintig van de 1ge eeuw
gebouwd in opdracht van J.P. van Rossum, die er zijn bosarbeiders of zanderij
personeel liet wonen. Wie of wat Jan Baas was, weten we niet maar Jacob Raven
was in 1850 aardwerker. Zijn vrouw stierfop die plek in 1851. Een jaar later ver
trok hij naar Bussum. Veelzegen rustte er niet op het idyllisch gelegen pandjewant
na Raven woonde Johannes Brouwer er. Hij verloor er al zijn kinderen (drie).
Tot wanneer het huisje er preci~s gestaan heeft, weten we nog niet. In 1912 staat
het nog op een kaart aangegeven, maar op een luchtfoto van omstreeks] 925 speu
ren we er tevergeefs naar. ~

Rectificatie

In Omroeper (jrg. 13, nr. 4) staan op pagina ]40 in het artikel 'Frank Martin
(1890-1974), een Zwitserse componist in Naarden' enkele onjuistheden. Het
huis Bollelaan 11 werd niet in 192]-'22 gebouwd, maar in 1919. De familie
Brummer kocht het in 1921. Verdervestigde de familie Martin zich niet in 1965
maar in 1956 in Naarden en pas sinds 1996 wordt het huis Bolle1aan II alsmu
seum bebeerd.

In herdruk verschenen

'Naarden, een vogelvlucht door tijd en ruimte'

Verkrijgbaar bij boekllandel Comet/ius in de Marktstraatte Naarden
td. (035)6948484

Herinneringen aan 'Klein-Rubroeck'

en 'Zandbergen'

G.H. Kolft

Vot.igj"a"'fpt,em!'", 0/' ee" bijeenllomst vtm d" Stichting I.P. van Rossum, vertelde

de I',,,, Gi);s K<,lft.in I,m verhaal waarin herinneringen

Amersfoortsestraatweg wonende familieleden en h un

De omgeving van de Amersfooftsestraatweg was in de jaren dertig en veertig een
aaneenschakeling van buitenplaatsen en landerijen. Een prachtig afurisselend ge
bied dat nu nog steeds heel mooi is. 'Klein-Rubroeck' en 'Zandbergen' bevonden
zich tussen en bij die landgoederen en huizen met namen als 'de Bongerd', 'Jan Ta
bak', 'Den Hul: 'Casa Cara' en 'Rusthoek'. Verderop, aan de Godclindeweg, stond

r-"'"

Klein-Rubroeckgezien vanaf een verkeersarmeAmersfoortsestraatweg. Collectie:

StadsarchiefNaarden.
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Gezicht op Naarden vanaf Zandbergen omstreeks 1948.

de melkfabriek en achter de buitenplaatsen lagen kwekerijen waaronder de zeer be
kende rozen- en vruchtbomenkwekerij van G.A. van Rossem, die later het predi
kaat 'Koninklijk' verwierf. Je kon alsje ergens naar toe wijde van en via het ene land
goed naar het andere lopen; overal woonden wel familie ofbekenden. Een beetje
een gekke vergelijking, maar je hoorde een beetje bij die grond net als de planten.

Het karakter van deze omgeving werd voor een belangrijk deel bepaald door de af

zanding. De hoge gronden werden afgegraven en het zand werd metschuiten over
de zanderijsloten weggevoerd, veelal naar Amsterdam. Alsje daar nu over nadenkt,
kom je onder de indrukvan het enorme werkdat ertoen is verzet: honderden hec
taren met mankracht, kruiwagens, schepen (tjalken onder zeil) afgezand ... geen
tractoren toen, geen bulldozers en graafmachines. De hoogteverschillen zijn ook

nu nogduidelijkte zien in de ahvisselende vegetatie: lage afgezande weil,mden naast
de oorspronkelijke hogere bossen. Denk maar aan de hoge ligging van het huis Fle
vorama en de weilanden ervoor en ernaast aan de F1evolaan en Bollelaan. Op de

afgezande gronden lagen - en ze zijn er nog - vele kwekerijen. Je leerde het op school
als karakteristiek voor Naarden. Prima grond. Als je een gaatje graaft zit je in het

grondwater en dat was goed in een tijd dat men de beregeningsinstallaties nog niet
kende. Vanuit de hogere niet afgegraven gebieden stroomde het grondwater naar
de zanderijen. Oom Henk Kuhn van Zandbergen waarschuwde aJ tijdig bij de aan
legvan de Naardense sportvelden dat ze veel te nat zouden worden. De tijd gafhem
gelijk. Later heeft men alle velden volledig van drainage moeten voorzien.
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Het voormalige Klein-Rubroeck omstreeks 1905 (afgebroken in 1910) op de hoek

van het latere Breughellaantje.

Nu dan Klein Rubroek en Zandbergen.
In de omgeving van Rotterdam stond
een buitenplaats met de naam 'Rubroeck'.
Pakwegeen kwarteeu,vgeleden wasdaar
ook nog een Rubroeckstraat. Grootva
der Van Dorp (1847-1914) kwam daar
vandaan en had met grootmoeder (ge
boren Holtzman ]856-1935) aan de
Amersfoortsestraatweg, nu zo ongeveer
pal tegenover garageVanAsselt,een kJein
houten zomerhuis. Dat werd toen Klein

Rubroeck genoemd en in de zomer
maanden bewoond. Zij kwamen dan uit
Amsterdam van het huis Herengracht
170 (het zogenaamde Bartolottihuis)
met een hele verhuizing naar Naarden.

Het echtpaar Van Dorp-Holtzman om
streeks 1905 in het oude Klein-Rubroeck.

55



Later werd besloten definitief buiten te

gaan wonen, waartoe in 1910het grote
'Klein-Rubroeck' werd gebouwd. Mijn
grootvader zei: 'dat huis is eigenlijk ge
bouwd rondom de meubels van ons huis

op de Herengracht'. Tegenwoordig staat
op de plek een appartementengebouw
met service- flats onder de naam 'Bosch
van Bredius'.Een wat misleidend~ naam,

waar we nog even aan moe.ten wennen.
De plek met de prachtige tuin en de sloot
er omheen is voor ons verbonden met

de naam 'Rubroeck'. Maar gelukkig be
staat, weliswaar iets gewijzigd, de naam

nog. Mijn zuster en v/vager,die in Vlas
senaar wonen, hebben hun huis 'Nieuw

Rubroeck' genoemd.

De entree van Klein-Rubroeck aan de zijde van het Breughe/laanlje.Om opde herinneringen en de historie Het Bartolottihllis op de Herengracht

terug te komen, grootvader overleed in in Amsterdam.

1914 en grootmoeder in 1935. In dat
jaar besloten haar kinderen oom Boy
van Dorp (W.A. van Dorp 1882-1970,
eerste directeur Chemische Fabriek

Naarden), tante Harry Rueb-van Dorp
(1883-1978) en mijn moeder Baldine
Kolff-van Dorp (1887-1957) het huis
aan te houden, vooral voor vakanties.

Toen kwam de oorlog. [n mei 1940werd
Rotterdam gebombardeerd en de Wes-
terstraat, waar wij woonden, ook. We Het hek van Kleîn-Rubroeck in het

zaten op de trap, terwijl de bommen Breughellaantje omstreeks 1950.

vlakbij ons insloegen in een huis aan de
Westersingel. \fVemochten overleven, maar ons huis was door het bombardement
onbewoonbaar geworden en is later dan ook afgebroken. Maar Klein-Rubroeck
was er en als gezin Kolffkwamen we daar terecht. Zoals gezegd, het was een pracht
huis mcteen heerlijke tuin. We teelden er groenten, hielden er kippen, geiten, poe
zen, honden en konijnen. Voor ons een bijna droomtoestand.
Zandbergen is ouder. De historiscne gegevens staan onder meer vermeld in het
boek 'Naarden, een vogelvlucht door tijd en ruimte'. Over het latere landhuis Zand-
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bergen het volgende. Het werd om
streeks 1875 gebouwd en erachter was
tot 1930 een boerderij. Op het weiland
ernaast stonden de beenderen van de

kaak van een walvis opgesteld die zo
groot waren dat er een hooiwagen van
toen onderdoor kon. Daarom werd dat

weiland 'de Kakebeen' genoemd.
Een doorkijkje vanuit de hal naar buiten. Wij hebben de tijd mogen meemaken

van oom Henk Kuhn en tante Netje, de

overgrootouders van de huidige generatie Kuhn. Oom Henkwas, zoals mijn moe
der zei 'een autodidact'. Hij wist van veel dingen veel. Door de oorlogsomstandig
heden heb ik vaak in de tuin gewerkt en heel veel van hem geleerd. Ook van de Hui
zers die op de kwekerijen en bij Kuhn cn Co, de beetwortelfabriek aan de Huizer
straatweg, werkten. Van hen leerde ikhet handwerk, zoals bijvoorbeeld het maaien
met de zeis. Oom Henk kwam vaak bij onze ouders op bezoek en vertelde van al
les op het gebied van de land- en tuinbouw, de streek en de mensen. Het werden
soms lange avonden, maar het interesseerde mij geweldig.
Ik herinner me nog een grappige anekdote uitdietijd over oom Henk Kuhn en een
Huizer. De Huizer had een tijd in het gevang gezeten en oom Henk wist dat. Die
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De auteur met zijn poedels op Klein

Rubroeck omstreeks 1950. Op de ach

tergrond de schuur van de buitenplaats.

'Jou motte ze doodsláán, geloof ik!',zei
de Huizer.

Daar bijna alles nog met handkracht
werd gedaan, was het onderhouden van
huis, tuin, moestuin, menagerie en
soms ook de boomgaard alleen moge
lijk met goed personeel. Het reilen en
zeilen van het leven was afhankelijk van
de mensen die er in dienst waren. Zij Mevrouw Van Dorp-Holtzman met tuin-

gaven de sfeer aan van het wonen en baas Bos omstreeks 1932 in 'de oude tuin~

werken op en in de eigen grond. Hun
grond was het! Zo voelden ook een Gerrit, een Bos en een Willem het aan. De ver
houdingen van toen waren anders. Nu gaat men tamelijk vrij met elkaar om. Voor
namen zijn tegenwoordig doodgewoon en alom in gebruik. Toen niet. Toch was
het op een bepaalde manier gemoedelijk en vertrouwd. Bos, onze tuinbaas, zei, als
hij de banden van de fiets van mijn moeder ging oppompen: 'Pas op je beentjes,
keind!'. Als ik met hem aan de straatkant werkte en de motorwagen van de 'Gooi-

De auteur van het artikel met zeis en

strijker aan het werk in de 'Franse tuin'

omstreeks 1948.

De zuidzijde van Klein-Rubroeck met de in Franse stijl aangelegde tuin.

kwam bem ergens tegen en maakte een praatje. 'Hoe is dat nou in zo'n gevange
nis?' vroeg oom Henk. 'Je magge d'r niks' was het antwoord. 'Maar hoe is het nu
met jou?' vroeg de Huizer. '0, goed', zei oom Henk, die al op leeftijd was gekomen.

De achterzijde van Klein-Rubroeck.
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Gerrit Dekker, de latere tuin baas van Klein-Rubroeck, omstreeks 1950 in de schuur.
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se Tramweg Maatschappij' langs kwam, dan zei hij: 'Gijs, even een stappien ach
teruit, je weet maar nooit!' Later in de oorlog, toen er geen olie meer was, kreeg de
'Gooise moordenaar' weer een stoomlocomotief.

Het gedeelte van het eerste, oude kleine huis, het Klein-Rubroeck waar ik al over
sprak - aan de straatkant dus - noemden wij 'de oude tuin'. De lindebomen van
vroeger, met hun bolvormige gekroonde voeten, staan er nu nog. De toen nieuwe
tuin, zoals het gedeelte werd genoemd, waar het grote Klein-Rubroeck stond, had
een Franse aanleg met strakke lanen en vakken met rozen. Toch was het een mooie
tuin met ruimte. Mijn grootmoeder hield van de tuin. Ze overlegde graag met de
tuinbaas, was gastvrij en zeker niet iemand die van een keurslijfhield. Bovendien
was ze origineel en had veel humor. Over haar zijn nog veel verhalen in omloop.
Zo kwam ze eens bij ons in Rotterdam logeren en probeerde daar handschoenen
te kopen. Ze pasten niet goed. De juffrouw gaf zich veel moeite, maar grootmoe
der had geen geduld en zei: 'Ach juffrouw, ik knip die vingers erwel af'. Het was im
mers voor de tuin. Grootvader hebben we helaas niet gekend.

Klein-Rubroeck, dikwijls Rubroeck genaamd, was ontworpen door de architect
Rueter. Destijl isnogte zien in het huis 'Huizerend' aan de Flevolaan, dat oom Boy
van Dorp liet bouwen. In Laren is ook nog zo'n huis te zien, onder andere bij de
Hertenkamp. Rubroeck had grote ramen en was van alle kanten mooi om te zien.
Toch was de straatkant met de lantaarns - ze kwamen nog van de Herengracht - bij
de entree duidelijk de voorkant. Nu hangen ze op Huizerend (Flevolaan 2).
Het huis met z'n vele ramen had licht. Het was open en gastvrij. Dat gastvrije heeft

ons altijd aangesproken. Hele families kv.amen er en hebben ervan genoten. Aan
logé's was er nooit gebrek, evenmin aan lunch- of eetgasten.
De grote keuken was iets bijzonders. Op de vloer lagen tegels, telkens vier kleine
zwarte en vier kleine witte in een vierkant bij elkaar. In het midden stond een gro
te tafel met een koffiepot. De leveranciers en de postbode wisten hun route wel zo
aan te passen, dat ze tegelijkertijd om de tafel geschaard van een dampende kop
koffie met een stuk koek konden genieten, wat hartelijk en warm verzorgd werd
door het personeel. Mijn moeder kwam meestal even een kort praatje maken. Ze
bleef er nooit bij maar maakte de gezelligheid wel mogelijk en genoot er ook van.
Tot slot een anekdote. Met Bos, onze tuinbaas, van wie mijn moeder altijd zei 'Bos
is een heer', beleefden we op Rubroeck het einde van de oorlog. Bos wás een heer
en een persoonlijkheid. Op zondag droeg hij op z'n Huizers een zijden pet. Na de
oorlog kwam hij lopend het hele eind van Huizen naar ons toe.·Fietsen kon allang
niet meer, tenzij op houten banden. Soms kon hij meerijden met de molenaar met
paard en wagen. Naast Rubroeck lag het grote huis Den Hul. Daar waren de Ca
nadezen ingekwartierd. Het bord met het Canadese embleem heb ik nog. Op een
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De grenzen van Naarden

Henk Schaftenaar

Na de verhuizing van de Naarders omstreeks
Huizen

houden.

Het huÎs Den Hul in de jaren dertig. Col/eetie: StadsarehiefNaarden.

bepaalde ochtend zouden de Canade
zen naast ons hoog bezoek krijgen. Aan
beide zijden van het laantje naast ons
huis stond die dag een Canadees met
gepoetste koppel op wacht.
De molenaar met wie Bos mee mocht

rijden, hield stil bij het laantje. Bos stap
te van de wagen en zag de Canadezen.
Mannen, die vermoedelijk tot Neder
land toe gevochten hadden! Maar Bos
raakte totaal niet uit zijn evenwicht. Hij
liep naar de ingang van het laantje en
zei op z'n Huizers 'Goeie morgen, kei
er!' en liep verder naar Rubroeck.
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Bord met hetembleem van het '22e

Regiment CanadÎen Francais:

De 'vrijheid' van Naarden in 1353
De oudste grensbeschrijving vinden we in een oorkonde uit 1353. GraafWillem V
bepaalde in dat jaar tot hoe ver de stadsvrijheid van het nieuwe Naarden zich uit
strekte in het landelijke gebied. De tekst luidt: 'op die oestzide vander poerte an Mug

ghenberelJ ende voert an Harkenbereh;

vairtop die zuutzide van Harkenberc1, an

:; voirt op Lakensberc!
voert in Vter mere alsoe verre alst harde

ghaet; voirtvan Vtermerean Gruuskamp;

voirt op Vosberghen; voirt jn die zee alsoe

verre alst harde ghaet ende die seepe ple

ghen te legghen, ende vter zee weder an

Mugghenberch' (2).

Het zal wel duidelijk zijn dat deze tekst

een rondje om de stad met de nodige
vraagtekens voorstelt. Dat er, door de
bekendheid met enkele veldnamen,

meer uit af te leiden valt, vereist enige
nadere uitleg.
De eerste drie toponiemen, gelegen aan
de oost- en zuidzijde van de stad (Mug-

ghenberch, Harkenberch en Lutmaer De ligging van de Gruys- ofGruuskamp.



De Gnmskamp gezien vanaf de ol/de Rijksweg met i" de verte de boertierij van
Lir/ek.

vene), zijn tot dusver niet aan een plek in het landschap te koppelen. Het reliëfdaar
issinds de 17eeeuw ingrijpend gewijzigd, waardoor de oudste veldnamen zijn ver
dwenen. Dal ligt anders voor het {zuid)westelijk gebied, waar we de Lakensberch
moeten situeren. De naam van de'zeheuvel heeft veel weg van de 'Witte Laetgens
bercb' (3) die daar in 1521 wordt vermeld en in de 18e eeuw verder is verbasterd

tot 'Laaghies Berghs' en 'Laegtiesberg' (4). De 'berg', waarschijnlijk een stuifzand
complexje, lag in het Spiegel in de omgeving van het Laegieskamp. De naam Vter·
mere is makkelijker thuis te brengen en staat voor hel Naardermeer. De Gruus
kamp (5) kennen we lIit oude transportakten. Vanaf de 17e eeuw wordt dit stuk
'groenland' regelmatig vermeld. De percelen \veiland onder die naam bestaan ove
rigens nog steeds. Ze liggen aan de Overscheenseweg russen de Meerkade en de
oude Rijksweg, in het weiland bij de boerderij van Linck. Met Vosberghen zou de
verdwenen kleine verhoging bij de voormalige zeehaven monding bedoeld kunnen
zijn. Deze hoogte werd in J533 'Den Berch' (6) genoemd.
Het opvallende van al deze veldnamen is dat ze plekken voorstellen die tegen de
scheiding van de voormalige meentgronden en particuliere landerijen liggen. Mis
schien isdat ook het geval bij de drieeerste veldnamen. Het lijkt er op dat deoud
ste grens van het nieuwe Naarden langs de buitenrand van de meent liep. De aan
wezigheid van een veekering (meestal een al dan niet beplante aarden wal) langs
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de meentzoom maakte de grens weUicht zichtbaar in het landschap.
De bovengenoemde grensbeschrijving werd twee jaar later in een oorkonde van
1355 bevestigd. Hierin staat: die palen I'a" !lOre vrihede zulJet!\Vesen alsoegroet als

zise /lil begraven hebben et/de ter tye \Vart jt! dortich roedw verre. Vrij vertaald: de
grens ligt daar tot waar deze nu in het veld isaangegeven en in het water (d.w.z. het
Naardermeer en de Zuiderzee) dertig roeden (ongeveer 100 meter) uit de oever
(7). Er wordt hiermee, denk ik, duidelijkheid geschapen voor die plaatsen waarde
grens niet zichtbaar gemaakt kon worden.

De uitbreiding van Naarden in 1396
De tweedegrensbesc.hrijvingdateert van 31 december 1396. Toen bepaalde hertog
AJbrecht dat het hele voormalige hoogveenmoeras tussen Muiderberg en het Gooi,
van de Zuiderzeekust tot aan de Loodijk en misschien nog wel verder, aan de ju
risdictie van schout en schepenen van Naarden werd toegewezen. Met deze oor
konde werd Naardens gezag in ieder geval verrijkt met de landerijen van de Ke
verdijkse Polder, het Naardermeer en het gebied dat later de Hilversumse Meent
zou worden genoemd.

De beschrijving uit die tijd luidt als volgt: van Hilyaerslaall urer meer ill die zee, al

soverreals dat hardegaetl mach, et/de van den Loedijc at! Kruysberget!, et/de dat recht

tot Luttieken Enghe ende voirl a1l der Drift roe wde voirt bi DOlIghetl om in der zee

(8). Daarwordt dan nagaan toegevoegd dat dit gebied totdiedarumin de ban van
Muiderberg lag.
Het eerste deel van de beschrijving is, dankzij het voorkomen van bekende topo
niemen, goed te volgen. Van de Hilyaerslaan (een landweggelje ten oosten van het
dorp Muiderberg tussen de ZuiderLCeen het Naardermeer) om ofdoor het Naar
derrneer naar de Loodijk (waarschijnlijk via de Ruigekade) en dan naar Kruisber
gen. Het verdere verloop is onduidelijk. AJs'Donghen' de engen bij Huizen voor
stellen, zoals Blauw (9) in 1954 met een vraagteken opperde, dan moet de grens
van het schoutarnbt Muiderbergnogoostclijker dan het oude N:larden hebben ge
legen. Dat is ook wat Blauw veronderstelde en sindsdien door De Vrankrijker en
andere onderzoekers van de Gooise Middeleeuwen werd gevolgd (10). Helaas zijn
er geen oorkonden bekend die dil bevestigen. Bovendien lijkt het vanuit land
schappelijk oogpunt gezien onwaarschijnlijk dat het gezag van Muiderberg zelfs
tot voorbij het oude Naarden reikte. Tussen het Gooi en Muiderberg strekte zich
immers tot inde 12eeeuween vrijwel onbegaanbaar hoogveen moeras uit. Deont
ginning van die woestenij is grotendeels in de 13eeeuwen weliswaar vanuit de rich
ting van Muiderberg tot stand gekomen, maar reikte niet verder dan de meent
grens ten westen van bet latere nieuwe Naarden. Daarom ook is het aannemelijk
om 'Donghen' in de omgeving van de latere zeehavenmonding van Naarden te
plaatsen. Degrenszou in dat gevaJvanafKruisbergen in noordelijke richting langs



De Ruigekade tussen de Meerkade en de 's-Gravelatldsche Vaart. Het hek bevindt

zich op de Ruigekade.

een nog kleine eng van Laag Bussum hebben gelopen om bij de kust, iets ten wes
ten van het huidige Naarden, te eindigen. Zou dit juist zijn dan werd de opper
vlakte van Naarden slechts vergroot met een deel van de voormalige venen en het
Naardermeeren is Naarden (zowelhet oude als het nieuwe) nooileen enclave bin

nen het rechtsgebied van Muiderberg geweest.
Volgen we echter wèl de veronderstellingen van Blauwen leggen we 'Donghen' uit
als 'D'enghen' oftewel de engen, dan zouden we er beter aan doen hierbij aan de
Naarder Eng, de Venus Eng (lag op de plek van het huidige Gravenveld en de Limi
ten) en de eng de Duinen (bij Valkeveen) te denken. Voor de Lutticken Enghe kan
in dat geval een nog kleine eng te Laag Bussum dan wel te Hoog Bussum in aan
merking komen. Tegenwoordig bevindt zich namelijk langs het oostelijke deel van
dit traject, zoals hierna zal worden beschreven, nog steeds de grens van Naarden.

De grens met Huizen
Terug naar de verwoesting van het oude Naarden. Niet iedereen is toen in weste
lijke richting verhuisd. Bijhet oude stadje lagen akkercomplexen die aan een deel
van de bevolking een bestaan gaven. Een aantal Naarders is daarom op de oude
plek blijven wonen. Anderen concentreerden zich oostelijker en zuidelijker waar
door Huizen en Hoog (Oud) Bussum zich konden ontwikkelen.
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In tegenstelling tot Hoog Bussum, verliep de groei bij Huizen voorspoedigwant in
1409 werd dat dorp een zelfstandige parochie. In die tijd moet ook de omvang van
het grondgebied van Huizen zijn vastgesteld. Het dorp kreeg daarbij uitgestrekte
heidevelden onder haar jurisdictie maar ook het gezag over het gehucht Hoog Bus
sum. De eng van die nederzetting reikte tot in het centrum van het tegenwoordi
ge Bussum. Tot zover reikte dus het gezag van Huizen. Documenten over de toen
tussen Naarden en Huizen getrokken grens zijn niet teruggevonden, maar we mo
gen aannemen dat het verloop ervan overeenkomt met de situatie zoals die in 1824

op papier werd gezet en ten dele nog bestaat (11). Deze grens liep van de Zuider
zee over de Koedijk (nu Grenspad) naar de schapendrift (nu Driftweg). Vandaar
naar de heide (nu Limitische Heide), langs stuif Landen en heidevelden naar de Bol
lelaan en via de tegenwoordige Oud Blaricummerweg en Paulus van Looiaan naar
de Amersfoortsestraat\'1eg. Dan zuidwaarts tot de Huizerweg in Bussum en via deze
tot de Kerkstraat. Vervolgens langs het akkerland in zuidwestelijke richting (Nieuw
straat/Prinsenstraat) tot aan de Brinklaan. Met een flauwe bocht langs akkers ging
het verder naar het zuidoosten tot de heide aan het eind van de Laarderweg. Het
laatste stukje liep in oostelijke richting over de scheiding van akkers en heide naar
de OudeCrailoseweg (een zandpad over de Bussumerheide tussen de Randwegen
de Aardjesberg).
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De Ol/d Crailoseweg op de Bussllmerheidegez;ell vanaf de umge Hwi iu de rich

ting valt de Randweg. Tot itlllet beg;" valT de fgeeeuw bevotld zich /tier degrells

/lisse" Naarden (links) en Hu;ze" (rechts).

Deze liep vanafeen punt aan de rand van de heide (nu de kruisingRandwegiOude
Crailosewegylangsdiezelfde Oude Crailoseweg in zuideLijke richting naar een blau
we steen op de Aardjesherg en vandaar enigszins naar het noordwesten in een rech
te lijn over een zandige berg (wellicht de Wegelsberg in het Spanderswoud) naar
het Melkpad of de Melloveg in de omgeving van Kruisbergen. Bij Kruisbergen zijn
we weer op bekend terrein, want vandaar kunnen we, nu in omgekeerde volgorde,
de beschrijving van 1396 volgen 0111 de tSe-eeuwse grens te completeren.

De grens met Muiden en Weespcrkarspel
De westelijke grens van Naarden heeft in de loop der eeuwen meerdere verande
ringen ondergaan. Het huidige verloop wijkt dan ook sterk af van dat in de Mid
deleeuwen. Zeventiende- en achttiende-eeuwse kaarten tonen een 'Swarle wegh' of
een 'Helderslaan' (Hilyaerslaan), met deels een z.o.-n.w. verloop in de richting van
de Goog bij Muiderberg en deels een n.O.-Z.W.verloop dat aansloot op de Kever
dijk. Het laatste stuk, met een verlenging naar de Zuiderzee, moet de middeleeuw
se grens zijn geweest. Alleen tussen de Muidertrekvaart en de kust heeft de tegen
woordige grens nog die oorspronkelijke ligging. In plaats van aan te sluiten op het
noordelijkste puntje van het Naardermeer, knikt de grens in de trekvaart naar het
zuidoosten om 825 meter verder weer

haaks afte buigen, nu naar het zuid
westen. Tenslotte bereikt zij na 1300me
ter een plek op de kade langs de Hoofd
tocht van het Naardermeer. Daar stond

in 1824 nog een 17e-eeuwse octrooi
paai. Die werd naar ailewaarschijnlijk
heid in 1606 geplaatst, het jaar waarin
plannen ontwikkeld waren voor de
drooglegging van het meer. Op deze
plek, circa 900 meter ten zuidoosten van
de Visserij, lag tot 1966 het driege
meentenpnnt (Muiden, Naarden, Wees
perkarspel). De grens tussen Naarden
en Weesperkarspelliep tot dat jaar langs
de kade van de Hoofdtocht (in 1824nog
Middelweg genoemd) in zuidoostelij
ke richting tot de kade langs de Bool11
tocht (in 1824deBoomweggenoemd).
Over deze kade ging de grens in zuid-

westelijke richting verder tot de Meer- Gret!spaallallgsde Meerkade op de /7e-

kade en vandaar weer in zuidoostelijke eellwse grens vat! Naarden en Mllidell.

~-:~;m~

De grens met Hilversum
Het verdere verloop van de Naardense
grens werd vastgesteld op 2januari] 428,
vier jaar nadat Hilversum zich van La
ren had afgescheiden. De omschrijving
luidde: ... vair! op Aertgesberch. gelegen

op Lange HuiJe, dairoff vairt op Wegels

berch, gelegetl f1Isschen Nairde.n ende

Hilfersommer Sa"t, dairaff vairt up

Cruusbergen ... (12).]n 1824 deed een
commissie haar uiterste best om deze

grens te reconstrueren. Van officiële zij
de wilde men echter geen uitspraken
doen. In de gemeenteraad zaten name
lijk geen mensen die daar zicht op had-
den. Metdeve!dkennisvanschaapher- De 15e-eellwsegrem van Naarden met
der RoeiofBollebakker heeft men ech- H!/izen, Larefl ell Hilversum.

ter toch een grens kunnen vaststellen.
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richting tot ••••n de nog best ••ande Ruigekade. Gez.ien het r ••tionele verloop van dit

tracé (vastgesteld in 1824), over rechte kaden en langs een trekvaart die in de Mid

deleeuwen niet bestonden, lijkt het duidelijk dat hier niet de middeleeuwse grens

is gevolgd. Mogelijk viel aanvankelijk het hele Naardermeer onder de jurisdictie

v••n Naarden. De hier geschetste grens zou dan ten dele uit de 17e eeuw kunnen

stammen, de tijd waarin het meer werd drooggemalen. Behalve de 17e-eeuwse

grenspaal zijn er geen andere bewijzen voorhanden die dit kunnen staven. Wel is

ereen contract uit 1806 bekend.waarbij een grenscorrectie werd geregeld in de Ke

verdijkse Polder (13). Sinds 'onheugelijke tijden', zo schreef men, stonden er in het

verpondingskohicr van Muiden 33 morgen land, waarvan mcn wist dat ze onder

de jurisdictie van Naarden vielen. Het omgekeerde was ook het geval en daarom

heeft men loen de grens verlegd. Tegelijkerlijd werden aan Naarden een huis en

een halve morgen 'groenland' in de Binnendijksche Polder langs de trekvaart toe

gewe'".len om tot een 'egalisatie en betere afscheiding' van het verloop van de grens

te komen. De kaarsrechte grenslijnen die we in het gebied aantreffen z.ijn waar

schijnlijk toch grotendeels te danken aan hel doortastende werk van de commis

sic (14) uit 1824, die zich vooral langs de westgrens voor zeer onduidelijke toe

standen zag geplaatst.

De afscheiding van Bussum

De grens van Naarden mei Huizen en Hilversum is waarschijnlijk zo'n vier eeu

wen lang onveranderd gebleven. Eerst in 1817, toen Bussum een zelfstandige ge

meente werd, moest het verloop worden gewijzigd. Men heeft toen naar markan

le afscheidingen in het landschap gewcht. Was het in de ISe eeuw vooral de over

gang van heide naar akkerland, nu werd de zanderijgrens een belangrijk criterium.

Vrijwel al het afgezancle en dus laagge1cgen gebied blecfbehouden aan Naarden.

Bussum kreeg de hoge gronden. Uitzonderingen waren de in bleekvelden her

schapen zanderij ten zuiden van de Galg en de toen in exploitatie zijnde zanderij

van dokter Craanen (waar later het Prins Hcndrikpark \\'erd gebouwd). Naarden

verkreeg ook wat hoge gronden ten oosten van het Laegieskamp.

Grondgebied 1'1111 Naardetl (zonder Maatlatldell en Bouwvelle/J) in de loop dereelI

weIl.

1. situatie;" de lSe en 16e eeuw; 2. 1806: lIa de grondrui/ met Muiden. De westelijk

delen van het N{lardermeer Zijll mogelijk (/1 in de 17e eeuw Ollder MuidweIl Wees

perkarspel gekomen; 3. 1817: BllSSlllll zelfstandige gemeente; 4. 1820: de Hilversum

se Meent n(/(/r degemeellte HilverslIm; 5. 1824: het gebied Illssell de Bolle/r/{lII en

Hl/izerweg verkregen van de gcmeetlte Hl/izc/'; 6. 1966: westelijk deel vall het Naar

{/ermeer verkregen na opheffitlg VUIl degemeetlte Weesperkarspel; 7. 1985: deel vall

lu!1 Gooimeer verkregen.
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Vanaf de toenmalige grens met Huizen tegenover Jan Tabak ,verd door het mid
den van wegen en sloten in westelijke richting een grens getrokken: Kattensteeg
(nu Jan Toebacklaan), NagtgJasensloot, bij de bleekvelden naar het noorden, bij de
Galg naar het westen en weer terug naar het zuiden via de Bussumervaart tot de
Rode Brug (nu hoek Lambertus Hortensiuslaan/Comeniuslaan). Vandaar weste
lijk langs de Zwartewegen aan hcteind hiervan over een niet afgezand gebied naar
de meent bij het Laegieskamp. Op dat laatste stukje werd bij het afpalen abusieve
lijk de zanderijgrens gevolgd 'yaardoor de grens ten nadele van Naarden wat te
noordelijk kwam te liggen. In 1824 werd de fout ontdekt en hersteld (15).

De afscheiding van de Hilversumse Meent
Tijdens de afscheidingvan Bussum moet ook het juridisch gezag van Naarden over
de Hilversumse Meent, die vooral in gebruik was bij de Hilversumse erfgooiers, ter
discussie hebben gestaan. In het najaar van 1820werd hierover een wijzigingsvoorstel
doorGedeputeerde Staten aan de gemeente Hilversum gezonden. Waarschijnlijk is
nog in hetzelfde jaar de meent onder jurisdictie van Hilversum gekomen (16).

De exclaves van Naarden
Ten oosten van Huizen en Blaricum bevonden zich nog enkele exclaves die vóór

1824 onder het juridisch gezag van Naarden vielen. Het gaat hier om de Naarder
maatlanden en een deel van de BOllwvenen.

De maatlanden zijn waarschijnlijk tijdens de veenontginningen als gemeenschappe
lijke weide in gebruik genomen en hebben het karakter van hooiland gekregen toen
er in de 13eeeuw door de eerste overstromingen zeeklei werd afgezet. Daarna moet
het complex door landwinningsactiviteiten zijn uitgebreid, waardoor het in particu

liere handen is gekomen. Doordat deze
vruchtbare buitendijkse gronden een
onmisbaar elementvormden in de agra
rische bedrijfsvoering van deGooise be
volking, heeft men later het juridisch ge
zag over het complex verdeeld over de
schepenbanken van stad en dorpen (17).

DeMaatlanden langs de Gooise kust ten
oosten van Huizen omstreeks 1900.
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De tussen Blaricum en Eemnes ingeklemde Bouwvenen vormen het laatste deel
van de particuliere veenontginningen die vanaf de oeverwal van de Eem in de 13e
eeuw werden ondernomen. Bijhet vaststellen van de grens tussen Holland en het
Sticht in 1351 werd een strook van de 'Eemnesser percelen' afgescheiden en aan
Holland toegewezen. Bijhet instellen van de verschillendeschepengerechten en de
grensafbakening van de Gooise nederzettingen heeft men waarschijnlijk, evenals
bij de Maatlanden, delen van de Bouwvenen onder het gezag van stad en dorpen
geplaatst.
Bij de invoering van het kadaster in 1832kreeg iedere gemeente een aaneengeslo
ten grondgebied, waardoor een einde kwam aan het bestaan van de exclaves (18).
Ter voorbereiding daarop verloor Naarden in 1824 haar Maatlanden en Bouwve
nen, maar kreeg er een gebied ten zuiden van de Bolleiaan/Oud Blaricummerweg
voor terug. De nu nog fragmentarisch in het landschap aanwezige Huizerweg (deel
ten oosten van de Rijksweg Al) werd toen de nieuwe grens met Huizen. Het he
renhuis en de boerderij Oud Bussem bleven echter aan Huizen, waardoor de grens
daar een wat uitzonderlijk verloop kreeg.

Recente grenswijzigingen
De jongste grens,vijzigingen dateren uit de 20e eeuw. In 1966 \\;erd de gemeente
Weesperkarspe1 opgeheven, waardoor het meest westelijke deel van het Naarder
meer (weer) aan het grondgebied van Naarden werd toegevoegd. De laatste wijzi
ging vond plaats in het Gooimeer in 1985. De grens werd hier in het verleden ge-
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vormd door de oever van de Zuiderzee, wat in de praktijkneerkwam opde lijn van

de laagste waterstand. Door het ontstaan van het IJsselmeer heeft men in 1942 be
sloten de grens langs het IJsselmeer te leggen op 100 meter uit de kust bij een wa
terstand van het meer op 40 cm beneden NAP. Door de aanleg van de Flevopolder
en daarmee het ontstaan van een nieuwe provincie werd het Gooimeer gemeente
lijk opgedeeld, waardoor Naarden er tot slot een aanzienlijke hoeveelheid water
oppervlak bij kreeg.

8. Enklaar, D.Th., Middeleeuwse Rechtsbronnen van Stad en Lande van Gooiland (p. 28).

11.

12. EnkJaar, D.Th., Middeleeuwse Rechtsbronnen van Stad en Lande van Gooiland (p. 253).

13

2.

14. Zie de Proces-verbalen van grensbepaling van Naarden, Muiden en Weespcrkarspel in 1824.

15. OUl, I.V.M., Die van Lage Bussum, pp. 189-190 en Proces-verhaal van grcnsbepaling tussen
Naarden en Bussum uit 1824.

16.

3. Ellkhar, D.Th., Middeleeuwse Rechtsbronnen van Stad en Lande van Gooiland (p. 357).

6. Enklaar, D.Th., Middeleeuwse Rechtsbronnen van Stad en Lande van Gooiland (p. 283).
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Fort Crailo in de Verenigde Staten

R.Ph. Gerzon

Op tweeënhalf uur sporen van New YorkCity ligtAlbany, de hoofdstad van de staat
New York. De Amtrak vertrekt van uit het ondergrondse Penn Station en volgt de
Hudson River tot aan Albany. De trein was in zijn jonge jaren zeer modern, maar

laat nu geen hoge snelheden m~er toe, zodat er alle tijd is om de fascinerende ri
vier en haar oevers te bewonderen. De oorspronkelijk in het gebied wonende In
dianen, noemden de rivier Muheakunuk, dat zoveel als 'grote wateren in bewe

ging' betekende. Dctreinkruiptvlaklangshetwater, waarover in 1609 Henry Hud
son het tegenwoordige Albany bereikte. Hij dacht overigens aanvankelijk, dat hij
de noordelijke weg naar de Oriënt had ontdekt. Hudson had van de in 1602 opge
richte Verenigde Oost -Indische Compagnie (V.0.c.) de opdracht gekregen om een
andere route naar Azië te zoeken.

De V.O.c. had weinig belangstelling voor het door Hudson ontdekte gebied. Die
ontstond pas na de oprichting van de West-Indische Compagnie (W.I.C.) in 1621.
Intussen was in het gebied ter beschermingvan de handel het fort Nassau gebouwd
even ten zuiden van de plaats waar de Mohawkrivier en de Hudson samenkomen.
AJ in 1624werd dit vervangen door fort Oranje een mijl stroomopwaarts.

Crai{o
RENSSELAER. N,Y.

ofthe Vim Rcnsselaerfamily, nowa museum of/he Dutell i/I the Hudsoll

In 1628 wordt Kiliaen van Rensselaer (1586 -1643) bewindhebber van de WTC.
Kiliaen was een succesvol koopman in Amsterdam. In die periode wist hij niet al
leen een uitgestrekt gebied van 22,5 bij 48 mijl aan weerszijden van de Hudson te
verwerven, maar eveneenshetontginningsgebied Crailo in het Gooi. De door hem
gestichte 'volksplanting' wordt vanaf 1632 Rensselaerswijck genoemd, dat in 1664
na verovering door de Engelsen wordt omgedoopt tot Albany. Het deel van Alba
ny, dat ten zuiden van de Hudson ligt, heet nog steeds Rensselaer. Hier stopt de
trein uit New York City. Niet ver van het station vlak aan de oever van de rivier ligt
Crailo State Historie Site. Een groot imposant huis van donkerrode baksteen. Aan
de linkerzijde staat een typisch Amerikaans, houten huis met een waranda. Aan
de voorzijde een prachtig uitzicht op de Hudson en het centrum van Albany met
haar hoge gebouwen.

Over de geschiedenis van het huis, ook
wel Fort Crailo genoemd, is lange tijd
veel onduidelijkheid geweest. In Ame
rikaanse publicaties zijn veel onjuist
heden over het huis geschreven, wel
licht met het doel de geschiedenis enigs
zins te verfraaien bij gemis aan een zo
oude historie en cultuur als in Europa.
Zo werd beweerd, dat het huidige Fort
Crailo dateert van 1642en daarmee het

oudste gebouw van de Verenigde 5ta- De noordgevel van Crailo.

ten zou zijn. Men baseerde dat op in-
scripties op een aantal bakstenen van de fundering. Dat deze inderdaad uit die tijd
waren heeft men nimmer kunnen aantonen.

De grond waarop Fort Crailo staat, behoorde tot de tweede boerderij genaamd De
Laetsburgh, die Kiliaen van Rensselaer in 1631 liet bouwen in de kolonie Rensse
laerswijk. Later in 1661, toen zijn middelste zoon Jeremias (1632 -1674) de boer
derij overnam, noemde hij haar Crayloo naar het gebied Crailo in het Gooi, waar
mee de familie zich sterk verbonden voelde. In de jaren zestig van de 17e eeuw was
het gebouw in een dermate slechte staat, dat hij op dezelfde plaats een ander huis
liet bouwen. De komende 43 jaar zou ook deze boerderij Crayloo ofCraylo heten.
In die tijd liep men in de streek met zekere regelmaat het gevaar te worden aange
vallen door de Fransen of de Indianen. De boerderij Crailo werd dan ook geforti
ficeerd met palissades en een klein kanon. Toen isde naam Fort Crayloo ontstaan.

In 1704 kwam de boerderij in bezit van de Hendrik van Rensselaer, tweede zoon
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Het huis Oud Crailo in het Gooi ilJ september 2000.

van Jeremias. Naar alle waarschijnlijkheid bouwde hij na korte tijd op dezelfde
plaats een nieuw huis, dat een deel van het huidige huis vormt. Hij noemde het
huis Greenbush, waarmee de naam Crailo verdween. Ook in latere tijd toen het
huis als militair hoofdkwartier werd gebruikt noemde men het Greenbush of soms
COIOlleiVan Rensselaer's House. Tot ongeveer het midden van de 1ge eeuw lijkt
het huis in bezit te zijn geweest van de familie Rensselaer "Iben kwam het huis in
handen van de Mansion Hall Boarding School. Vervolgens heeft het huis gediend

als de pastorie van de Church ofthe Messiah.

Tegen het einde van de 1geeeuw werd het gekocht door mevrouw Susan Delancey
van Rensselaer, die het uiteindelijk schonk aan deStaat New Vork. Het is zeer waar
schijnlijk, dat het huis anders verloren was gegaan. [n de jaren dertig verbouwde
de Staat New Vork Fort Crailo, zoals het toen heette, en richtte het in op een wijze
waarvan men toendacht, dat een 17e-eeuwshuiser in Nieuw Nederland zo uitzag.

Men ging geheel voorbij aan het feit, dat het huis niet uit de 17e, maar uitde l8e
eeuw dateerde. Veel van de 18e-eeuwse architectonische aspecten van het huis gin

gen verloren.

Pas in de jaren zeventig van de 20e'eeuw begon men met onderzoek om het huis
en zijn geschiedenis te ontdoen van alle onjuiste informatie en mythen. Crailo was

een prachtigvoorbeeld van aldan niet bewuste geschiedvervalsing omwille van het
scheppen van een nostalgisch romantisch beeld van het verleden. Het huis is nim
mer een fort geweest. Het is zelfs zeer de vraag of de Van Rensselaers ooit in het
huis Crailo hebben gewoond. Kiliaen is nimmer de oceaan overgestoken. Zeker is
in ieder geval, dat Jeremias van Rensselaer op Watervliet, het tegenwoordige Wa
terford, woonde. Crailo heeft lange tijd gediend als boerderij.

Crailo State Historic Site is nu ingericht als museum. De expositie geeft een beeld
van het leven in de 17een 18e eeuw met de nadruk op de Hollandse invloed. Voor
al de niet authentieke grote schouw in keuken in de kelder van het gebouw, waar
in op het vuur werd gekookt, schijnt
grote aantrekkingskracht op de Ame
rikanen te hebben. Metenige regelmaat
worden er kooklessen met een histo

risch sausje gegeven aan kinderen. In
Albany zou een nachtclub genaamd
Crailo bestaan en daarnaast draagt een
garage deze naam. In Pittsburgh, in de
naburige staat Pennsylvania, is een
Crailo Street.
Op een dag vroeg in mei belde de schrijver dezes aan bij Crailo State Historie Site.
De conservatrice, die opendeed, was niet echt onder de indruk, toen hij vertelde
op een steenworp afstand van het gebied Crailo in Nederland te wonen en weke
lijks door de bossen van CraiJo te fietsen.
Crailo in Nederland zal geen bezienswaardigheid voor Amerikanen zijn. Voor een
Nederlander ishet aardig om zo ver van huis ten noordwesten van Albany de plaat
sen Amsterdam, Rotterdam en Gelderland (Guilderland) tegen te komen. Voor
een Nederlander, die bovendien ook nog in het Gooi woont is het des te curieuzer,
datdenaam van een relatiefonbekend stukje gebied van Nederland naast deze drie
grotere namen de aanwezigheid van de Hollanders in de Verenigde Staten in vroe
ger tijden bewijst.
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Een 'kwade lucht' in de kazematten

Henk Schaftenaar

Wat virussen en bacteriën tegenwoordigvoor ons betekenen, waren in de lSeeeuw

dampen en geuren. Ziektepreventie was in die tijd, schrijft Auke van der Woud in

zijn boek 'Het lege land', een strijd tegen nevelen en dampen, uitwasemingen, rot

tingsgassen en vochtige luchtst{omen. Het treurige feit was echter dat dOOf de strijd

tegen de 'kwade luchten', de echte boosdoeners zoals vervuild drinkwater (chole

ra en tyfus) en insecten (malaria) buiten schot bleven.

Een Naardens voorbeeld van de angst en de bestrijding van een 'kwade lucht' is te

vinden in het archief van de Controleur-Generaal van 's Lands fortificatiën in het

ARA te Den Haag:

De heren De Bruyn en Van Zeebergh, rapporteerden in 1751, dat de Commandeur

van Naarden te kennen had gegeven dat de kazematten, waar de Franse gevange

nen gedetineerd zaten, niet waTen schoongemaakt en dat terwijl onder de gevan

genen een ziekte had geheerst! Vele inwoners van Naarden kwamen toen op het

idee dat de 'kwade lucht' en 'infectie' die in deze kazematten hing er de oorzaak

van zou kunnen zijn dat veel Naarders waren gestorven.

Ofschoon de kazematten onder de wallen lagen en er buitenlucht in kon komen,

waren de heren evenwel van mening dat er een voorziening moest worden getrof

fen ter preventie van de NaardeTs.

Aan commies Thierens werd toen de opdracht gegeven, de muren van de kaze

matten met water te laten afspoelen en met kalk te laten schoon schrobben. Ver

der moest de oude grond ofhet zand één voet diep worden uitgegraven en met

scherp zand weer worden aangevuld. Tot slot moest Thierens ervoor zorgen dat er

hveemaal daags, gedurende de tijd van twee à drie weken, los buskruit in de kaze

matten werd gebrand.

Aldus besloten door de

Gecommitteerde Raden van

de Staten van Holland en

Westfriesland op 27-1-1751.
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