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De Commandeur van Naarden is getergd

of over een incident aan de vooravond (] 769) van de invoering van het

'Reglement op de afsanderijen agter's Graveland'

Henk Schaf ten aar

's-Graveland, eell verhaal



In 1769was hetwver. Gesterkt door een ordervan prins Willem V,die een jaar eer
der al nadere bepalingen had uitgevaardigd om de ongeoorloofde zanderijen te
gen te gaan, besloot kolonel Corne1isvan Gheel van Spanbroek, de toenmalige be
velhebber ofwel commandeur van Naarden, de degens te kruisen met die lastige
sluikzanders.

Om het verhaal te kunnen volgen is het goed om te weten dat Van Gheel in deze
kwestie verantwoording schuldig was aan de Haagse controleur-generaal Van de
Graaff, die de directie over de vestingv.erken voerde. Die moest zich op zijn beurt
weer verantwoorden bij een commissie (twee commissarissen) uit hetdagclijks be
stuur van de Staten van Holland en West-Friesland.

Uit enkele brieven van commandeur Van Ghecl aan zijn superieur wordt niet al~

leen duidelijk dat de sluikzanders hard worden aangepakt, maar ook dat deze de
behandelingen niet pikken en zich heftig verweren. In de eerste week van augus
tus gaan er al allerlei praatjes door de stad Naarden. Die bereiken natuurlijk ook

Het verloop van de trekvaarten waar
over het Gooise zand in de l8e eeuw

1. De kop van de Kar

De sluis van Jan ten

Dam, 3. Hel Gooise Gat waar Jan Perk

woonde, 4. De sluis bij Uitermeer.

voor het verschepen van zandsoorten
waar minder vraag naar was.

Aan een duidelijke regelgeving, een ge
degen controle en het consequent uit
voeren van sancties moet het in de eer

ste tientallen jaren van de Naardense
zanderijen hebben ontbroken, want uit
de ons nagelaten documenten blijkt dat
ervolop de hand werd gelicht met de be
palingen. Keer op keer lezen we over Hil
versummersen 's-GraveJanders die toch

aan het afzanden waren. Meestal ging
dat onder het toegeknepen oog van de
plaatselijke schout, die zelf ook wijzer
werd van deze illegale praktijken. 'Een
ducaat voor de schout van Hilversum of

's-Graveland en je kan er zoveel zand la
den alsje maarwilt', zei men in Naarden
in 1762. Een doorn in het oog van de
vestingcommandeur van Naarden die
belast was met de controle op de nale
ving van de maatregelen en steeds meer
het gevoel kreeg dat hij aan het dweilen was met de kraan open. Reden voor hem
om maar eens wat krachtiger op te treden.

Na de aanleg van de trekvaarten naar 's-Graveland, Naarden en Hilversum werd er
langs de westzijde van het Gooi op grote schaal zand afgegraven en naar Amster
dam verscheept. Aanvankelijk concentreerde de graverij zich bij 's-Graveland, maar
toen in de Staten besloten was de vesting Naarden te vernieuwen, werd in 1675aan
alle belanghebbenden gelast om uitsluitend nog bij Naarden af te zanden. Daar
wilde men hetvoorterrein tot 1130 m uit de boorden van de buitengracht zodanig

'n dat een oveo.ichtelijk schootsveld werd verkregen en dat een inundatie

mogelijkheden zou behoren. Dat 'Groote Werk', van vitaal belang voor
's Lands defensie, kreeg sindsdien zo'n prioriteit dateconomische belangen moes
ten wijken ende concurrentie vanuit 's-Graveland en Hilversum op den duur werd
uitgeschakeld. Om dat te bereiken werden alle zandschepen van IS1ast en minder
naar Naarden verordonneerd en aan sluiswachters opdracht gegeven hierop toe te

zien. Bij 's-Graveland en Hilversum, waar toch geen grotere schepen konden ko
men, werden de zanderijsloten door dammen of sluitbomen versperd. Bij Naar
den daarentegen werd de afvoer van zand juist bevorderd door een belastingvrije
passage door de trekvaart en andersoortige stimuleringsmaatregelen, zoals een te
gemoetkoming in de kosten voor het uitdiepen van zanderijsloten en een subsidie

Extract: uit het Regif1:er
der Re[olutien van de Edele

Mog. Heeren Gecommitteerde
H...aaden van de Staaten van
Holland en \'Vef1:vriesland,

genoomen op

DeiZ 29 Maart 177°.

DE Heeten van Echten en Huydecoper van l'vlaarlTevee:n heb. Ge,irrefietrtbe~ gernpporteert, dat Cy, in gcvolse en ter voldoemng van het Ri't,tement

batme~d~rn~~a~~~; ~yef;~~:~~eCn~~:j(l~:~îla~:{~;;daa~,oe ~e~reu~~_r,/: 1f;;~lId(-
Infpefrle van s Lands l'ortlficauewerken tOt Naarden, ook hadden 'sGravcltmd
gaan befigtigen den fraar der verboode Affanderyen onder 's Gra- in daft gein~
\'eland en Hilverfum, meede naauwkeurig onder[oek hadden ge- ftrurt.
daan, op en omtrent de' reedenen van khgren, welke den Com-
mandeur van Naarden. C. van Gheel van Spanbroek, aan haar Ed.
Mag. by fijne Miffive van den I Augufly daar bevoorens had ge-
daan over de onagtfaamheid van den Schout ~n SJuiswagtcr van
'sGravehmd, Jan ten Dam, waar door dccf(; Sluikfanderyen feer
gefavorifccrt waaren geworden;

Gedeelte van de titelpagina van het 'Reglement op de afsanderijen agter 's Grave
land' uit 1770.



De Noordersluis i/1 de 's-Cmve/muische Vaart, waar in de lBe eeuw schout en sluis

wachter Ja/1 ten Dam zijn streken lIithaalde. Collectie: Historische Kring '//1 de Clo

riosa' te Kortenhoef

de commandeur en zijn voor hem allesbehalve vriendelijk: 'Men zal de comman
deur van Naarden wel te grazen nemen, hij is bankvast, heeft een eigen huis, het~
geen men hem wel boven de kop zal verkopen!' En .... 'Meneer de controlleur met
zijn luizen- en netenrokzullen we wel tot rede brengen. Men is lang genoeg gepest
met bomen en dammen in de zanderijsloten en nu men in een openbare vaart door
struikrovers wordt aangevallen en van het zijne wordt beroofd, is de maat vol! Al
zal het een ton goud kosten, men zal procederen!'
Sterker, er wordt door Jan ten Dam, sluiswachter en schout van 's~Gravcland, en

zijn Naardense procureur Van Erkell al besmuikt gelachen om de orders van de
prins, de Staten, de controleur-generaal en de commandeur. Zij menen met geen
van hen ook maar iets te maken te hebben. Alleen de baljuw en schout zijn volgens
hen bevoegd tot eventueleconfiscatie. Ze wonen hier in een vrij land met ieder zijn
eigen grond en zand, waar ieder mee kan doen oflalen wat hij wil.

Van Ghecl van Spanbroek is des duivels en vindt dal de 's-Gravelandse vrienden
maar weer eens getrakteerd moeten worden op enkele dammen in hun zanderij-

sJotell. Een sergeant met een man of acht wil hij derwaarts sturen om de opzichter
van fortificatiën bij dat werk te beschermen en om de 's-Gravelanders het gezag
van de Staten bij te brengeil. Het zou bovendien een heilzame les voor hen zijn als
ook lan ten Dam en Van Erkell eens een 'duchtige neep' kregen.

Ondertussen begrijpen we uit een brief van Van Gheel dat de geuite bedreigingen
hem niet helemaal koud laten, want hij besluit om zijn huis in de Schipperstraat
(Kloosterstraal, waar nu de \Vevershofis) voor zesduizend gulden aan Gecom
mitteerde lZaden (het dagelijks bestuur van de Staten) l'en verkoop aan te bieden.

Eigenlijk had hij hier ook nooit een eigen huis moeten betrekken, vindt hij. VI/o
nen als huurder in een ambtswoning van het Land, een Commanderie, zou veel
beter zijn geweest. Het had hem bevrijd van de voortdurendeonzekerheid dat men
zijn huis inderdaad 'over de kop' zou kunnen verkopen.
Ook op andere punlen is hij niet zo zeker van zijn zaak. 'Zou de baljuw zich in
derdaad met het incident gaan bemoeien?', zo vraagt hij voorzichtig aan zijn su
perieur Van de Graaff. En passant raadt hij deze aan 'voortaan maar een ander pak
kie aan te trekken' bij een volgend bezoek aan 's-Gravcland; duidelijk viel zijn kle
ding bij een eerder bezoek daar niet bepaald in de smaak.



Hoe de zaak zo uit de hand kon lopen, lezen we in een brief van 11 augustus. Op
31 juli had de commandeur door soldaten een met zand beladen schuit in beslag
laten nemen op de hoek van de Karnemelksloot en de 's-Gravelandsche Vaart. De
schippersknecht was gevlucht en daaruit wist men meteen al dat het fout zat. La
ter op de dag kreeg men de man te pakken en kon deze worden verhoord. Uit zijn
bekentenis bleek dat er inderdaad zand iJ1cgaalvan 's-Graveland naar Amsterdam
werd vervoerd. Het zand was afkomstig van de zanderij van de heer Bart en was zo

als gewoonlijk door de openstaande sluis van Jan ten Dam gevaren en reeds ver
kocht aan zandopkoper Dirk de Soetelaer die in Amsterdam op de Baangracht bij
de Leidsche Poort woonde. De schuit werd naar de haven van Naardenopgebracht
en onder de wacht aan de Amsterdamsche Poort tegen 's Lands grond muurvast
aan de ketting gelegd. Het uitgeladen zand lag er naast. Het wachten was nu op het
bevel de zandschuit te slopen en de onderdelen publiek te verkopen.

Maar zover was het nog niet, want toen Jan ten Dam en andere belanghebbenden,
onder wie Jacobus Coijsijn (die onder hypothecair verband 250 gulden in het pas
drie jaar oude schip had gestoken) en de zandbaas van de heer Bart het nieuws hoor
den, togen ze ogenblikkelijknaar Naarden om via procureur Van Erkell een poging
te doen de zandschuit los te krijgen. Van Erkell, die zes weken eerder vanwege zijn
bekwaamheid tot procureur van de baljuw was gepromoveerd, zag kennelijk wel
brood in deze kwestie. Hij schreef een arrest uit waarin gesteld werd dat de zand
schuit intact moest blijven om het recht van hypotheek te kunnen verhalen. Metdit
arrest op zak ging gerechtsdienaar Lambert Bos op zondag 6 augustus naar de wo
ning van commandeur Van Ghec1 om het hem voor te lezen. Die wilde wat be
denktijd en zei hem dat hij de volgende dag terug kon komen voor een antwoord.

Intussen volgden de provocaties elkaar snel op. Lambert Bos ging na zjjn bezoek
aan Van Gheel direct naar de haven om bij de zandschuit het arrest publiekelijk
voor te lezen. De volgende dag had hij zelfs het lef om zich op 's Lands grond te be

geven om het arrest op de zandschuit te spijkeren. Van Gheelliet het daarop door
zijn stokknechtverscheuren en zou nu het liefst de schuit meteen hebben laten slo
pen om te spotten met Van Erkells belachelijke arrest. Maar, wetende dat Van Er
keil een geraffineerde vakexpert was en dit dus niet uit onkunde had gedaan, pro
beerde hij zijn emoties in bedwang te houden en het geheel nog eens goed op een
rijtjetezettell.

Hoe zat het ook al weer precies? In de Vesting had hij al horen zeggen dat de 's-Gra
velanders zich zouden gaan beroepen op een vergunning uit 1764, waarbij het aan
hen werd toegestaan om binnen het eigen district en ten behoeve van de 's-Grave
landse landerijen mest en zand te vervoeren. Het was immers nooit de bedoeling

geweest om de 's-Gravelanders te beletten zand op de eigen buitenplaatsen te ge
bruiken noch het tot dat doel te lalen weghalen op de heide achter hun eigen bui
tenplaats? Akkoord, maar meer zat er voor hen toch echt niet in. Op 13september
1768 was dat ten huize van Jan Perk, een beurtschipper met belangen in de zandaf
graverij dieaan het 'Gooyse Gat' woonde, door de twee commissarissen aan Jan ten
Dam nog eens haarfijn uitgelegd. De commandeur met zijn majoor en opzichter
alsmede de Naardense burgemeester waren daarvan nota bene zelf getuige geweest.
Bij die gelegenheid werd nog eens heel duidelijk uiteengezet wat wel en niet kon.
Hemzelf werd toen andermaal aangezegd de sluikhandel met alle mogelijke mid
delen te verhinderen. Op 4novemberwerd hem vervolgens bevolen bij iedere over
treding met 'sterke hand' op te treden. Twintig dagen later ontving hij zelfs een brief
van de commissarissen met de mededeling dat hij zonder aanzien des persoons alle
met zand beladen schuiten die uit de richting 's-Graveland en Hilversum h..vamen
aanvaren in beslag kon nemen en ze naar Naarden moest brengen om ze daar te los
sen en slopen. Nee, zijn positie was ijzersterk, geen twijfel mogelijk.
Enkele malen was hij op straat Jan ten Dam tegen het lijf gelopen, die hem schaap
achtigvroegofernog iets nieuws te melden was omtrent de zandsluikhandel. Waar
op hij hem telkens verwees naar de duidelijke afspraken die ten huize van Jan Perk
waren gemaakt. Hij had cr nog aan toegevoegd dat als er al nieuws zou komen, hij
hem dat wel schriftelijk zou laten weten.
Groot was zijn verbazing toen hem korte tijd later ter ore kwam dat Jan ten Dam



zijn sluis toch openhield voor zandschuiten, onder het voorwendsel dat de lading
bestemd was voor landerijen in de buurt van Amsterdam, die toebehoorden aan
de eigenaren van de 's-Gravelandse buitenplaatsen.
Niet alleen een verkeerde interpretatie van de regels, maar ook nog eens een aper
te leugen, concludeerde Van Gheel, en vond daarOIn de handelwijze van Jan ten
Dam dubbel strafbaar.

Al behoorlijk getergd door de praatjes die door Naarden gingen en zwaar beledigd
door het eigengereide optredel). van Van Erkell kwam Van Gheel er op 12augustus
ook nog eens achter dat er dagelijks wel vijf zandschuiten op 's-Graveland voeren.
Dit was de brutaliteit ten.top! Direct al manschappen naar de kop van de Karne
melksloot sturen wilde hij nog niet, want dan had men meteen door wat er gaan
de was. Nee, het leek hem beter om er bij Uitenneer een paartegelijk te pakken om
Van Erkell en Jan ten Dam een flink lesje te leren. Maar hij moest nog even geduld
hebben want de 's-Gravelandse kermis was net begonnen en dan werd er door de
zandschippers gedronken in plaats van gevaren.

Enkele dagen later lijkt het lot van de in beslaggenomen zandschuit bezegeld. Com
mandeur Van Gheel had majoorThierens en Jan Ram weliswaar vooraf naar 's-Gra
veland gestuurd om aan de schippersvrouw een afkoopregeling aan te bieden, maar
hoewel deze daarover zeer verheugd bleek, bleef de betaling uit. Twee Naardense

burgers, Schriek en Tideman, hebben daarna nog een poging gedaan om de zand
schuit te behouden en om 24 uur uitstel gevraagd. Maar toen deze in 's-Graveland
bij schipper Dirk van Beuren en zijn vrouw aankwamen, wist het echtpaar niets uit
te brengen. De mensen bleken al benaderd door Gijsbert Antwerpen Verbruggen,
een van de hypotheekverstrekkers van de schuit. Deze man, opgehitst door de kwaad
aardige Van Erkell en de boerenslimme Jan ten Dam, had verteld dat het in een vrij
land niet geoorloofd was om als struikrovers onschuldige mensen aan te randen en
hun bezit af te nemen, zoals nu met de schuit van schipper Dirk was gebeurd. Hij

zou het er niet bij laten zitten en had er wel tienduizend gulden voor over om deze
zaak tot op de bodem uit te spitten. Hij had er nog aan toegevoegd dat de baljuw
daar reeds mee bezig was. En een arrest verscheuren was al helemaal uit den boze.
Naarden wu nog voor een nieuwe zandschuit moeten opdraaien!

Toen de heren met dit bericht bij Van Gheel in de Vesting terugkwamen, heeft de
commandeur de schuit onverwijld naar het ravelijn achter de Zeebrug (het tegen
woordige Vestingeiland) laten varen en hem daar meteen laten slopeIl. Van Erkell
had vervolgens nog lopen pochen met tegenmaatregelen en gedreigd beslag te zuI
len leggen op de opbrengst van het gesloopte schip. In Weesp waren bovendien de
aanplakbiljetten ter aankondiging van de verkoop afgescheurd. Voor alle zeker
heid heeft Van Gheel toen op het ravelijn een sergeant met zes manschappen als

bewakers gestationeerd. Maar achterafbleek deze maatregel overbodig. Er gebeurde
niets meer. De storm was geluwd.

Op 8 september schrijft Van Gheel een laatste briefoverdeze kwestie aan zijn chef,
de controleur-generaal Van de Graaff. De inhoud is grotendeels zakelijk en bevat
aanbevelingen om het sluikzanden voor eens en altijd te beteugelen. Maar in het
begin van zijn geschrift worden zijn kwelgeesten Jan ten Dam en Van Erkell toch
weer opgevoerd en komt zijn gramschap opnieuw te voorschijn. Afstand nemen
kan hij nog steeds niet. Ten Dam, vindt hij, wu als sluiswachter en schout subiet
moeten verdwijnen. Van Erkell zou wegens het kwetsen van de Staat zeer rigou
reus gestraft moeten worden, 'die verwaande procureur in wiens tronie de livrei
koorden staan geprent, die zijn papa te Amsterdam op de rug heeft gedragen'! Het
liefst had hij hem als een Robinson Crusoë op het ravelijn willen achterlaten ofhem
boven de vestinggracht willen laten jonassen.
ln het laatste deel van zijn brief vraagt hij zijn chef om een persoonlijke gunst. Of

hij in een sortie, op het banket van de borstwering van één van de bastions, een
hutje van latwerkwu mogen bouwen om daarvan de zon te kunnen genieten. Hij
wuhet hutje met lindebomen wat willen laten overschaduwen om daarin allestiJ-



Commandeur

te en eenzaamheid de orders over de zan

derijen te kunnen bestuderen. Tegen een
muur zou hij enkele latten willen tim
meren voor de aanplant van een leiper
Ûk, opdat hij volgend jaar bij het bezoek
van de controleur-generaal hem tijdens
de lunch een perzik wu kunnen pre
senteren. Aan het slot van zijn brief geeft

hij Van Erkell nog een laatste schop toe
door te beweren dat als hij deze procu
reur bij een aanvraag voor de bouw van
zijn hutje om toestemming zou hebben
moeten vragen, deze ongetwijfeld zou
hebben gezegd 'Maak het maar'. Maar
aan een dergelijke ondermaatse praktijk Tekening (kopie) lIit de 2e helft Vtm de
wil de commandeur zich niet bezondi

gen. Hij eerbiedigt 's Lands grond en
dient officieel een verzoek in.

Een halfjaar na de bovenbeschreven strijd
wordt het 'Reglement op de afsanderij- taan maar voor de kosten moeten op-

en agter'sGraveland' door de Staten aan- draaien. Deze tekening isdml ook ge-

genomen. Door middel vaneen gedegen met een vo,ag,n,-
administratief systeem van beschikkin- me>" ",bO,'MioK ,Ioor "et Lm,d.

gen wu voortaan het beleid worden ge-
handhaafd. Zand vervoeren zonder officiële papieren was er niet meer bij. Over
treders wachtte verbeurdverklaring en verkoop van hun schip, terwijl een deel van

de opbrengst zou gaan naar de sluiswachters of naar anderen die de aanhouding
hadden geklaard. Overtreders zouden bovendien nooit meer een vervoersbewijs
krijgen. Van de commandeur van Naarden werd als vanouds verwacht door te gaan
met scherp toezicht. Ofcommandeur Van Gheel zijn hutje met leiperzik nog heeft
mogen realiseren, hebben we niet kunnen achterhalen. Wel werdzijnkrikkemikki
ge woning in de Schipperstraat door's Lands overheid in eigendom overgenomen.
Het huis werd sindsdien de Commanderie genoemd en Van Gheel kon slapen zon
der de vrees dal Van Erkell het pand 'boven zijn kop' zou kunnen verkopen.

De gewelfschilderingen van de Grote Kerk (5)

Jan van Tuin

De vier uitersten

Wij zijn toe aan de laatste schilderingen van het gewelf. Die zijn een verbeelding
van 'de vier uitersten', d.w.z. de vier laatste dingen waarmee de mensheid, de ge
hele aarde trouwens, te maken zal krijgen. Profeten in het Oude Testament voor
spellen de 'Dag des Heren', waarop met het kwade finaal zal worden afgerekend en
het goede de veilige haven zal worden ingeloodst (Joël 2:31 , Ezechiël 13:5, Jesaja
2:12). Ook het NieuweTestamentverwijst naar deze Eindtijd. Uit de predikingvan
lezus valt af te leiden, dat hij geloofde dat deze nabij was. Het laatste bijbelboek,
Openbaring, dat een reactie is op de vervolging en de narigheden van de eerste
christenen, biedt hen hoop op uitredding door de wederkomst van Christus die op
handen is.

Wanneer voorspellingen niet uitkomen worden verwachtingen bijgesteld. De Kerk
van de vroege Middeleeuwen was ervan overtuigd dat in het jaar 1000 het dui
zendjarig rijk zou aanvangen waarin Christus over de aarde heerste. Toen ook deze
verwachting niet in vervulling ging, had de Kerk haar les geleerd. Als antwoord
ontwikkelde zij de leer van 'de vier uitersten' die de mens aangaan, d.W.Z.het ster
ven, het Laatste Oordeel, het paradijs en de hel.

Voor de middeleeuwer was de geschiedenis van de wereld begonnen met de Schep

ping, zoals die in het Oude Testament beschreven is. De geschiedenis zou ook een
duidelijk eindpunt hebben, namelijk de wederkomst van Christus, zoals Johannes
die beschreven had in het boek Openbaring. In zijn visioenen ziet Johannes uit
eindelijk het Laatste Oordeel. Dan zal een algemene opstanding der doden plaats
vinden. Samen met de levenden zullen zij aan het Oordeel onderworpen worden
en verwezen worden hetzij naar het eeuwige leven in de hemel, hetzij naar de eeu
wige strafin de hel.
Over de vraag wat er in de tussentijd nu precies met de ziel gebeurde na de dood
bleefgodsdienstige twijfel bestaan. Eind 14eeeuwwerd die knoop doorgehakt: ie
dere sterveling werd na zijn dood individueel aan een voorlopig oordeel onder
worpen en verwezen naar hemel, vagevuur ofhel. De definitieve beslissing echter
valt bij het Laatste Oordeel. Het Laatste Oordeel blijft derhalve het beslissende mo
ment voor het leven van een christen. In de eeuwen die volgden werd het apoca
lyptische visioen van de vier uitersten een van de belangrijkste thema's in de ker
kelijke kunst. In veel kerken kreeg het de meest prominente plaats: in de koorslui
ting. Tn de Grote Kerk van Naarden is de uitbeelding zelfs uitgebreid met de
aanliggende traveeën. Eén aandachtige blik omhoog is voldoende om te zien dat



Oordeel, hemel enhelhier één doorlopende voorstelling vormen. Aan de kant van
de hel is dat het best te zien. Hiermee wijkt de voorstelling af van de rest van het
gewelf. En in dit opzicht verschilt Naarden ook van de voorstellingen van de vier
uitersten in Alkmaar, Warmenhuizen en Enkhuizen.

Het Oordeel

De dag van het oordeel zal ooit aanbreken, maar wanneer weet alleen God. De tekst
op de loopbrug waarschuwt dan ook .vigilate.itaque.quia nescitis.diem.neque.ho

mmo (Waakt dan, want gij kent de dag noch het uur; Matth 25:13). Op de dag dat
God de nieuwe aarde schept, zal het licht overweldigend zijn en er zal groot geraas
klinken van elementen die vergaan. Er zullen engelen aan de hemel zijn, hun ba
zuinen zullen schallen ... Op de Naardense koorsluiting hebben die engelen ooit ge
staan. Ze waren helaas zo beschadigd dat restauratie niet meer mogelijk was.
Centrale figuur is Christus als rechter. Hij ismoeilijk zichtbaar achter de loopbrug,
maar in de middeleeuwse traditie is een andere plaats ondenkbaar. Hij is gezeten
op de regenboog, symbool van het verbond van God en de mensen (Gen. 9:13).
Zijn voeten rusten op de wereldbol. Hij houdt de handen geheven met de palmen
naar buiten, zijn rode kleed laat zijn borst vrij. De bedoeling hiervan isdat de kruis
wonden in zijn handen en zijn zijdewond zichtbaar zouden zijn. Die zijn echter

De koorsluiting met het Laatste Oordeel. Foto: Studio Vonk, Bussum.

niet aangebracht. Rechtsen links van zijn hoofd zien wij een lelietak en een zwaard,
symbolen van de zuiverheid der onschuldigen en van de straf die de schuldigen
zullen ondergaan. Samen symboliseren zij Gods ultieme gerechtigheid.
Geknield ter weerszijden van Christus, kijken Maria en Johannes de Doper sme
kend naar Hem op. Zij zijn bereid om zelfs voor de meest verstokte zondaars om
redding te smeken. Opvallend is dat zij alle drie de nimbus dragen. Nimbussen
ontbreken in de rest van de kerk.

Beneden rijzen de doden uit hun graven op. Zij zijn allen jong, ongeveer 30 jaar,
d.w.z. de leeftijd die Christus had toen hij gekruisigd werd. En al dadelijk worden
de verdoemden en de uitverkorenen gescheiden, zoals de schapen van de bokken.
De schapen aan Christus' rechterhand, de bokken aan zijn linkerhand (Matth.
25:31-34). Alle gebeurtenissen spelen zich afop één vlak. De zielen gaan noch om
hoog, noch omlaag. Zij gaan naar links of naar rechts. Zo moet het er ook aan toe
gegaan zijn in de middeleeuwse opvoeringen van het Laatste Oordeel op het kerk
plein.

Op het meest linkse segment van de koorsluiting is de aartsengel St. Michaël aan
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het Laatste Oordeel toegevoegd als zielenweger en als drakendoder. In de spreuk
band roept hij de doden op .surgite.mortui.et. venite.ad.iudicill1ll. (rijst op, sterve
lingen en komt naar het oordeel). In zijn balans weegt hij het goede en het kwade
van de ziel tegen elkaar af. Door de beschadigingen aan deze schildering, kunnen
we niet meer zien hoede kunstenaargoed en kwaad heeft uitgebeeld, maardedui
vel, in de gestalte van een draakje, weet het precies. Weliswaar heeft St. Michaël, de

strijderonder de engelen, hem zojuist verslagen (Openb. 12:7e.v.), maar er zit nog
zoveel leven in hem, dat hij zijn klauw om de rand van de schaal weet te slaan om
die naar zijn kant te doen doorslaan.

De plaatsing van St. Michaël in de voorstelling brengt decompositievan het Laat
ste Oordeel uit balans. Om hem niet achter de loopbalk te verbergen is deze po
pulaire scène naar de zijkant geplaatst waar zij een scheiding vormt tussen het Oor
deel en de hemel. De duivel onderdc weegschaal ligt daardooreigenlijk buiten zijn
territorium. De uitverkoren zielen moeten a.h.w. achter Michaël om naar de he

mel. Aan de overzijde is er geen enkele belemmering op weg naar de hel.

Geen beter leven dan een goed leven
Waartoe zijn wij op aarde? Sinds 1950 leert de katholieke catechismus op deze
vraag: Wij zijn op aarde om God te dienen en hieren in het hiernamaals gelukkig
te worden. Tot ca. 1950 was het antwoord: Wij zijn op aarde om God te dienen en
daardoor in de hemel te komen. In de hemel zijn, bij God zijn, was de ware be
stemming van de mens. Het aardse leven van de middeleeuwer was slechts tijde
lijk, maar doorslaggevend. God had ieder mens in dit 'tranendal' een plaats ge
geven, met de opdracht, Hem dienend, aan dit bestaan vorm te geven. De manier
waarop men dit deed was beslissend voor het leven na de dood. Een goed leven,
dat was vroom, kuis, ingetogen leven en afzien van wereldse zaken en zinnelijk
genot, want die trekken de mens van God af. Het aardse leven duurde maar kort,
maar je kon erde eeuwigheid mee verspelen. De duivel, alomtegenwoordig, loer
de overal om de ziel van de mens in zijn bezit te krijgen. Kortom, hel en hemel,
daar draaide het om. En in deze volgorde.

Hcl en hemel
Uit literaire bronnen meenden de middeleeuwers wel het een en ander te weten

over hel en hemel. In het begin van de 14e eeuw had Dante Alighieri al een 'oog
getuigeverslag' geschreven van een tocht dool' hel, vagevuur en paradijs. Nog ou
der ishel relaas dat een Ierse monnik 'zelf' heeft opgetekend uit de mond van een
Ierse ridder. Tondalus, die schijndood geraakte, maar weer tal leven kwam. Zijn

wanhopige ziel werd door zijn beschermengel door hel en paradijs gevoerd, voor
zij weer in hctlichaam trad. Tondalus' visioen was in de 14een 15eeeuw heelpo- De hel. Foto: StIldia Vonk, BlIssum.

Ij



pulair.ln de tweede helft van de 15eeeuw isde Nederlandse vertaling drie maal ge
drukt.

DeheT

De beelden moesten de gelovigen herinneren aan de vreselijke straffen die hen
wachtten wanneer zij geen weerstand konden bieden aan de duivelse machten die
hen in het aardse leven belagen.
Zowel bij Tondalus als in Dante's 'Inferno' zijn de straffen van de verdoemden ge
systematiseerd. Elke zonde zijn eigen vergelding. De macabere beschrijvingen ge
ven de denkwereld van de Middeleeuwen goed weer. Er wordt gerefereerd aan de
middeleeuwse categorisering van de zeven hoofdzonden: hoogmoed, gierigheid,
onkuisheid, gramschap, gulzigheid, nijd, traagheid. Op het eerste gezicht schijnt
de hel van Naarden ookzo te zijn opgebouwd, maar toch laat deze voorstelling heel
wat te raden over.

De hel bevindt zich op de bodem van een afgrond. Er stroomt een riviertje door
heen met een stenen brug. Naast de rivier verrijst een torengebouw van drie ver
diepingen. Deze topografie maakt het mogelijk verschillende deelscènes weer te
geven in één compositie. Linksboven worden de zielen deafgrond in gedreven waar
vlammen uit de grond komen. Links in het midden zit een groepje rond een tafel.
Een van hen is door een duivel bij de haren vastgegrepen en er hardhandig bij ge

plaatst. Een duivel met een vogelkop houdt hen een schotel voor waarop een pad
zit. Paus Gregorius IXbeschouwde de pad als teken van de duivel en de loverkunst.
Als oneetbaar, walgelijk voedse11ijkthij hier vooral de strafvoor de vraatzucht. Eén
stapje naar ons toe wordt een ziel brakend tegeneen tafel gehouden. Juist daar weer
voor wordl een groepje ongerust kijkende zielen afgeblaft. De duivels zijn mense
lijke gestalten met (dieren)maskers op hun hoofd.
Helemaal op de voorgrond links zien we hoe een man en een vrouw door duivels
gekweld worden. Het zijn kennelijk de onkuisen, want een van de duivels grijpt
met zijn klauw de man in zijn genitaliën. Opmerkelijk, want in de Middeleeuwen
werd de onkuisheid meestal beschouwd als een zonde van de vrouw (mannen wa

ren gierig). Rechtsvoor staan de driftkoppen (gramschap) ondergedompeld ineen
ijskoude rivier. Boven in het gebouw blazen twee gekroonde duiveltjes op bazui
nen. Daaronder ligteen man op zijn rug meteen trechter in de mond. Alseen Fran
se boer die een gans vetmest, stort een grijnzende duivel voer in de trechter. Be
straffing van de luiheid? Een ongerusteziel, de handen vroom gevouwen, kijkt ont
zet loe. Een etage lager branden zielen in het vuur. Zijn het de ongelovigen? De
hoogmoedigen? Vragen die we niet kunnen beantwoorden.

Centrale figuur is de man die omgekeerd op een os rijdt. Hij heeft een lange stok
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Studio Vonk, Bussum.

over zijn schouder waaraan een kookpot bengelt en hij heeft een gouden miskelk
in zijn linkerhand. Hij is gekleed, draagt een helm met open vizieren kijkt onaan
gedaan voor zich uit. Mogelijk is hij de personificatie van de zwaarste zonde uit
Tondalus' visioen: diefstal van gewijdevoorwerpen. Hij ziet niet wat hem tewach
ten staat: achter hem staat met geheven zwaard de vreselijke Minotaurus, de be
waker van de zevende kring van Dantes Hel (canto xii), waarin o.a. de godslaste
raars worden gestraft (canto xiv).
Er is een verbluffende overeenkomst tussen deze man en de man op het schilderij
'de Hooiwagen' van Jeroen Bosch uit het Escorial. Op de rechtervleugel van hel
drieluik rijdt deze, recht zittend op de stier, regelrecht de hel in. Dezelfde elemen
ten zijn aanwezig: brug, helm, kookpot, de miskelk in de linkerhand, de doeken
over het achterste van de stier, de vorm van de hoorns van de stier. De stok is hier

alleen een speer die het lichaam van de man doorboord heeft. Het verschil is in
houdelijk: de man van Bosch is al getroffen door het Oordeel en - zie zijn houding
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- hij weet wat hem te wachten staat. In Naarden zien we de dynamiekvan het Oor
deel zich voltrekken; het voltrekt zich voor onze ogen.

Allermerkwaardigst is de deftig geklede man uiterst rechts. Zorgelijk voorover ge
leund op zijn stokje slaat hij het gedoe voor hem gade, waar hij part noch deel aan
heeft. Wie moeten wij in hem zien? Een ooggetuige, zoals Dante? Ofis het Tonda
lus, tot wie de engel sprak: 'l'\Tam tote /JU hebstu gesien dell kaerker vanden vianden

Gods en den afgriselike/J lormq/t die sic gedooghen moeten, ele /Jaer sine verdien te.'

De hemel. Foto: Studio Vonk, Bussum.

hare doot, el/de daerommeso waest /nw

tiden verg/leven van Gade: is de verkla
ring van de engel.
Dat deze troostrijke gedachte de bood

schap is van deze schildering, lijkt wel
aannemelijk. Toch worden niet alle be
doelingen van de kunstenaar duidelijk.
De aanwezigheid van de bedelaar is

'De Presentatie van Maria in de tem~

pel' van Dürer.

De hemel

Is de hel bedoeld om zoveel mogelijk angst in te boezemen, de hemel daarentegen
staat hier als een middel tot bemoediging, niet als een onbereikbaar ideaal.

Engelen hebben de uitverkorenen achter de zielen wegende Sint Michaël langs de
poort van de hemel binnengeleid. De zielen antichambreren in een renaissancis
tische voorhoftot zij de trap mogen bestijgen waar Petrus en een onbekende hei
lige hen ontvangen.
Opvallend in het midden staat de voornaam geklede Maria Magdalena. Haar her
kennen wij aan haar vaste attribuut, de zalfpot. De engel rechts op de voorgrond
en de zittende bedelaar links wijzen naar haar. Hierdoor en door het contrast van

hetelegante rode gewaad met de naakt
heid van de zielen achter haar, realise
ren wij ons dat hier iets bijzonders aan
de hand is. Was zij niet eigenlijk een zon
dares? En dan toch in de hemel? Ja, ze
ker. Maria Magdalena staat daar, opdat
wij de moed niet laten zakken. Zondi
gen is menselijk, maar daarmee is het
eeuwig leven gelukkig nog niet verloren.
Hoe is het mogelijk dat zondaars in de
hemel komen, vraagt Tondalus aan de

engel. 'Ic saelt hu se(Y(Y/wn; van deser
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vreenlCl. In de hemel zijn immers geen noden meer. Is het misschien een inversie
van de 'noli me tangere' voorstellingen? Immers, Maria Magdalena is niet gestor
ven. Zij staat als levende tussen de doden, is onaanraakbaar. Verwijst haar aanwe
zigheid misschien naar de provençaalse legende, die vertelt dat zij zeven maal per
dag door engelen naar de hemel werd gedragen?
Als voorbeeld hebben de schilders een houtsnede van Dürer geparafraseerd. De
architectuur, de draperieën, de figuren van Mariaen van de hogepriester zijn over

genomen van de prent 'De Pre~entatie van Maria in de tempel' uit de serie Het Le
ven van Maria.

Historie gewelfschilderingen
Tot slot nog enige opmerkingen over de geschiedenis van de schilderingen. Het is
goed mogelijk, dat het gewelfboven het koor eerder is aangebracht dan in het ove
rige deel van de kerk. Er zijn daar dikkere planken gebruikt dan bij de toren (12
mm-8mm).
Misschien zijn de vier uitersten het oudste deel van het Naardense gewelf. Voor
deze gedachte pleit het feit, dat de schilders, zoals wij eerder zagen, werkten van
voorbeelden. In 1510 was 'De Presentatie van Maria in de tempel' het enige be
schikbarevoorbeeld. DÜrer sneed deze houtsnede tussen 1502 en 1505. De pren
ten van Jacob CornelÎsz. van Oostsanen die tot voorbeeld hebben gediend van de
eerste scènes bij de loren, waren toen nog niet klaar. 'Het Gebed in Getsemane' is
van 15] 3, 'het Verraad van Judas' van 1512. De boekuitgave van de Kleine Passie,
het best bekende boek van Dürer, is van 15I ]. Er bestaan wel proefdrukken die
vroeger zijn dan de boekuitgave. Van de 37 houtsneden van de KJeine Passie zijn
er echter maar drie gemaakt in de jaren 1509en 1510, waaronder 'de Kruisdraging'
van 1509. Die zou dus als voorbeeld beschikbaar geweest kunnen zijn, maar erg

waarschijnlijk lijkt dit niet, vooral niet omdat dan midden in het verhaal begon
nen zou zijn. De centrale figuur vaD de hel, de man op de os, zou een bewerking
kunnen zijn van het voorbeeld van Jeroen Boseh. Die schilderde 'de Hooiwagen'
waarschijnlijk tussen 1498 en 1504. Dus ook dit voorbeeld was beschikbaar.

Wanneer de vier uitersten het oudste deel zijn, moelen we rekening houden met
de mogelijkheid dat de gewe!fbeschildering in twee delen isbesteld. Dat zou de ver
klaring kunnen zijn voordeanvijkendeplaatsing van de nieuwtestamenlische scè
nes. Deze zouden we immers verwachten tegen het zuid dak, aan de rechterkant
van de kerk en niet tegen het noorddak, de 'koude kant'. De behoefte om de beel
den van het lijden van onze Verlosser en van zijn overwinning op de dood aan te
sluiten bij de hemel heeft zwaarder gewogen dan de andere traditie.

De Limiten
Herinneringen aan het leven op een buitenplaats (1905-1915)

A.P. Kooyman-van Rossum

Op de grens van Naarden en Huizen be
vinden zich het huis en landgoed De Li
miten. In \'ergelijking met de andere
landgoederen van de Gooise Noord
flank is de geschiedenis van De Limiten
nog maar kort. Het huis werd namelijk
nog geen eeuwge!eden gebouwd op het
oostelijke deel van het landgoed Nieuw
Valkeveen,een gedeeltedat door de toen
maligeeigenaren 'Les Limites' (de grens)
werd genoemd.
Op deze buitenplaats heeft vanaf 1905
de jonge weduwe Adolphine van Woen
se! Kooy-Mijnssen als grootgrondbezitster en exploitante van een zanderij de fa
milietradities op dat gebied kunnen voortzetten. Helaas heeft zij maar tien jaar

De Limiten omstreeks /906.



kunnen genieten van haar landgoed,

want zij overleed al op 60-jarige leef

tijd.

Geboren in ] 854 werd zij al op 35-jari

ge leeftijd weduwe. Jan van Woensc1

Kooy liet haar in 1889 zonder inkomen

maar wel met vijf jonge kind~ren ach
ter; vier dochters en een zoon. De eerste

jaren heeft zij heel zuinigjes moeten le

ven, daar haar man, die bij zijn vader in

de zaak werkte, geen enkele financiële

regeling had getroffen ingeval hij mocht

komen te overlijden. Toch werd erdoor Jan van WOeilSel Kooy.

de wedenijdse familie van haar verwacht,

dat zij - zoals dat toen werd genoemd - haar stand zou ophouden en dat is haar ge

lukt. Wonend aan de deftige Maliebaan te Utrecht wist zij ondanbeen smalle beurs

haar kinderen 'keurig' op te voeden. Toen haar vader, moeder, zuster en schoon

vader - nota beneallen vermogend - kort na elkaar overleden, werd zij doordever

schillende erfenissen zéér vermogend. Bovendien vielen haar de terreinen in het

VaJkeveense gebied toe.

Adolphinesvader, J.w. Mijnssen (] 809

] 880), een Amsterdams zakenman die

zomers op het landgoed Nieuw Valke

veen woonde, had de zanderij en de ont

ginningvan gronden ten oosten van de

vesting Naarden overgenomen van zijn

schoonvader J.P. van Rossum en de werk

zaamheden daar energiek voortgezet.

Dat alles mede met de intentie om zijn

kinderen later van de aanleg van die

'plantages' te laten genieten. Bij de plan

ning van de loop van de zanderijsloten

hield Mijnssen al rekening met de mo

gelijkheid om later een nieuwe buiten-

Adolphine (Zus) in 1912.

plaats te creëren. Zijn ideeën hierom

trent heeft hij indertijd toegelichten wel

in een uitvoerig geschrift op rijm. Jam

mer genoeg hebben we dat gedicht tot

op heden nog niet teruggevonden.

Adolphine besloot in de voetsporen van

haar vader en grootvader te treden en

de haar toegevallen familiegronden ver

der te exploiteren. Voorts besloot zij ter

plekke een huis te laten bouwen om daar

permanent te gaan wonen. Zij liet ar
chitectTh. Rueter in 1905 een ruim huis

ontwerpen, noemde het DeLimiten, liet

er een grote tuin en moestuin inrichten jan v(/n WOCl1selKooyjr. (1879-1903).
en bij het hek aan de Naarderstraatweg

ne (Zus).
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werd een woning neergezet voor tuin
baas Wesseling en zijn gezin. \Vesseling
was daarvoor werkzaam geweest bij de
familie Mijnssen op Nieuw Valkeveen
en woonde toen op de Meentweg. Na
zijn overstap naar De Limiten werd die

woning verbouwd. Later verrees op die
plek het huis Heerlijkheid.

Misschien heeft Adolphine ofHutte zo

als zij door de familie werd genoemd,
zich zo fanatiek op de Onh'likkeling van
De Limiten geworpen als afleiding voor
het verdriet over het overlijden van haar
enige zoon Jan. Deze had zich een paar
jaar eerder met vrouwen kind (Bam) en
kind-op-komst (Hans) op het landgoed
Oud-Bussem gevestigd en was daar en
lhousiast bezig met de opbouw van de

Tuinbaas Wesseling met zijn vrouw. gelijknamige modelboerderij toen hij in
1903plotseling aan 'de vliegendetering'

overleed. Dit moel voor Adolphine een enorme schok zijn geweest.

Van haar vier dochters zijn erdrieongetrouwd gebleven. De oudste, Rie, isbij haar
moeder op De Lîmiten blijven wonen. Zij had een artistieke inslag, schilderde en
musiceerde veel. Verder hield zij zich bezig met evangelisatie- en zondagsschool
werk. Haar naam was jarenlang bekend vanwege de liederenbundel diezij heeft sa
mengesteld en die heel lang in de proteslantse kerken en door zangkoren is ge
bruikt.

Na het overlijden van Hutte, is Rie in Bussum gaan wonen en heeft daar zelfs een
kinderkerkje laten bouwen. Dit nog steeds bestaande gebouwtje aan de Meentweg
54 isonlangs tot woonhuis verbouwd.
Dochter Adolphine, Zus in de wandeling genoemd, is diacones geworden, een roe
ping die zij bijzonder serieus opvatte. Zij was zeer goed in het verplegen, zó goed
zelfs dat zij aangezocht werd om een badkamer in het paleis van koningin 8mma
als operatiekamerin te richten om de vorstin daar te verplegen toen dieeen keer ge
opereerd moest worden. In die tijd was het namelijk ondenkbaar dat een koningin
voor een operatie naar een ziekenhuis zou gaan. Ook later onderhield Zus nog pret

tige contacten met de 'koningin-moeder', die zij zeer hoogachtte en wijs vond.
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Wesselillg zeilt door de zilnderijsloot op De Limiten.

Hulte koesterde eveneeens grote bewondering voor de vorstin. Misschien spiegel
de zij zich wel aan de moeder van koningin Wilhclmina. Emma, even oud als zij
zelf, werd namelijk ook jong weduwe en kreeg, net als Adolphine op jonge leeftijd,
zeer grote verantwoordelijkheden op haar schouders geladen. Wellicht riep dat een
zekere verwantschap op. Een foto van Hutte bekijkend, waar zij vergezeld van haar
dochter in haar panier over de heide rijdt, roepl een sterke overeenkomst op met
Emma en \Vilhelmina in een open rijtuig.

Jongste dochter \Vill)' had aanvankelijk een zwakke gezondheid, maar is later ook
verpleegster geworden. Nadat in 1919De Limiten werd verkocht, heeft zij de tuin
manswoning van baas \Vesselinglaten verbouwen en isdaar gaan wonen. Zij noem
de het huis 'De Ginko'. Na vijf jaar heeft zij de Ginko verlaten en is zij bij haar zus
Ier Rie in Utrecht ingetrokken.

De tweede dochter Madelaine, door de familie Lon ofPeta genoemd, trouwde met

dokter Burkens. Zij kregen twee kinderen: Jan en Dolphi. De laatste heeft voor haar
kinderen haar jeugdherinneringen opgeschreven, waarvan we hier het deel over
haar vakanties op De Limiten weergeven.
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leider van het werkvolk, verzorger van tuin en bloe
kwam hii met Hutte over/erven wat voor j?roenteer gegeten

Het houten kinderhuisje.

toegelaten.

ling groeide, waarover je naar beneden
bmnpel het b,,"wet, van huizen en hele dorpen van
H,,,hjk wa; het 0"' achter

Bij de haard in de huiskamer van De Limiten.

hettuinvolk en

logés,
znngf

vooral mensen die na een ziekte in de gezonde buiten

moesten opknappen. In (jezomer en andere vakanties kwamen er kleinkinde-
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'De Limiten', in crayon getekend door Rie van WOellSe! Kooy.

'De Limiten omstreeks 1915: aquarel van Rie van Woense! Kooy.

'Zanderijsloot IJij De Limiten in 1909: aquarel van Oscar Mendlik.
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De keuken van De Limiten.

mutaties en er bestond een intens mee/even met de gezinnen. Ook het huispersoneel

groter geworden,
te lezen.

111de zomervakanties waren er soms andere kinderen, Barn en Hans uit Zwitserland

woonden en wier moe-

Later, toen De Limiten was verkocht

van ons was, bracht ik veel tijd door

gerzeil woonde. Met hen en andere lieven ellnichten in de buurt hadden we de ver-

Tot zover de jeugdherinneringen van Dolphi. In 1919, vier jaar na het overlijden
van haar grootmoeder mevrouw Adolphinevan \"loensel Kooy~Mijnssen werd De

3"

Limiten verkocht aan de heer W.B.van Doorninck. Veel mensen in de omgeving

herinneren zich nog zjjn stiefzoon Victor van Lawick. 10 1962 is de familie Van
Doorniock naar Zwitserland vertrokken.
Na hen betrok in 1969 dr. Schüünnan met vrouwen zeven kinderen De Limiten.

Hij verwierfbekendheid door op het terrein een grote kliniek telateo bouwen voor
mensen die, zoals wij dal nu zouden noemen, gestresst ofburnt-out waren of in
ieder geval een periode van herstel nodighadden. De Schüürmans zijn tot 1978 op
De Limiten gebleven.
Bouwondernemer Gerrit Verwelius werd de volgende eigenaar. Hij heeft de villa's
langs de oprijlaan en de manege laten bouwen. Enige jaren geleden is de kliniek,
die nog korte tijd als schoolgebouw dienst heeft gedaan, vervangen door een land
huis. Sindshel'overlijden van de heerVef\veliusop 83-jarige leeftijd in januari2001,
woont in de oude villa diens zoon en opvolger in het bedrijf Bert, die tegenwoor
dig het waardevolle landgoed beheert.
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Over bierstrijd, een brouwerij in de Bergstraat

en de familie Nagtglas

F. W Drijver (1860-1940)

Onder de titel 'Een

zijn ber/oellling in Naarden -

Dal het spreekwoord 'de appel vaJt niet ver van den boom' een waar woord is, blijkt

o.a. uit de drinkgewoonte, welke wij van de oude Germanen erfden, wier lievelings

drank het bier was, dat zij in Valhalla uit de schedels hunner verslagenen vijanden

hoopten te drinken en dat door alle tijden als volksdrank gewild is. Evenals van ouds

het Gooi zijn Geneverpad had, dat zich dwars door het voormalige Gooische bosch

slingerde en langs hetwelk de sluiker een goede gelegenheid had den drank het Sticht

binnen te smokkelen, waar deze zwaar belast was, wo ontbrak ook de Biersteeg - het

Duitsche woord Steg beteekent voetpad - niet, welke zich bevindt tusschen de pro

vinciale grens en den rijksweg achter de uitspanning 'de Witte Bergen:

straat), waar een latcr werden naar deze familie een

In geen plaats van eenige beteekenis ontbrak het aan een of meer brouwerijen. Be

houdens een enkele uitzondering gaf niet slechts elke stad maar ook elke streek den

voorkeur aan haar eigen bier zooals ook blijkt uit hetgeen de dichter-zanger An

toine Clesse uit Bergen in Henegouwen in een zijner verzen schreef:

111rfpoortstrant lag, werd

r
Het perceel waar de brouwerij lag op een kaart uit 1825.

toen verkocht aan Jacobus Tllierclls. Jn 1805 werd toestemming verleend om de 1110U-

gehad. In 1627 wordt de brouwerij
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met sluitsteentje, waarop

Bijzondere vermaardheid bezat te onzent in den ouden tijd de Amersfoortsche
Koyte of Kuyte, een soort dun bier zonder hop, dat, wat voedzaamheid en smake
lijkheid betreft, met het algemeen gewaardeerde Hamburger bier naar den voor
rang streefde. Dat men zich in de stad aan de Eem van ouds bijzonder op het brou
wen toelegde, blijkt o.a. uit het glasschrift, in 1614 door het Brouwersgilde aan de
St. joriskerk geschonken, hetwelk aldus luidde:

Men zag we/eer in 'tAmersfoortsche dal

ijftig brouwers

'tgetal

?cven.

Het Amersfoortsche brouwsel moge dan ook nog zoo gewild zijn geweest, zóó dat
het zelfs verzonden werd naar Brabant, Vlaanderen en Henegouwen, den inwo

ners van Naarden washet te duur, zoodat

Burgemeesteren, Schout, Schepenen,
Raden en Poorters met elkander over

eenkwamen geen druppel Amers
foortsch meer te drinken, maar in Naar

den een brouwerij op te richten. Over

gegevens omtrent de uitvoeringvan dit
besluit kan ik niet beschikken. Wel ismij
bekend dat in het jaar 1475 door de ste
delijke regeering in den vorm van een
open brief een Bier Resolutie werd uit
gevaardigd, op welke de Naarders de
confirmatie van den Graafvan Holland
wisten te verwerven en waarin omstan

dig de samenstelling van het brouwsel
alsook de prijs werd vastgesteld. Uit] 0
mud haver, 3 mlldgersten 2 mud tarwe
mochten hoogstens ]6 vaten bier ge
brouwen worden, terwijl dit per vat niet
meer dan elf stuivers mocht kosten. Op
dat aan een en ander de hand zou wor-
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Het sluitsteentje bevindt zich nog steeds in de collectie van het Goois Museum.

den gehouden en de brouwer geen misbruik zou maken, werd in de resolutie de
aanzienlijke boete van tien gouden leeuwen bepaald voor 'tgeval dat ontdekt werd
dat de brouwer uit het genoemde aantal mudden een vat meer brouwde ofvoor de
zestien vaten minder grondstof zou aanwenden. Voorts ontbrak de bepaling niet
dat het alleen bij bijzondere gelegenheden geoorloofd zou zijn een kruik Bremer
of Hamburger bier te drinken. HetAmersfoortsche bier was in elk geval verboden
waar en Naarden's brouwer kon gerust zijn, wetende dat zijn brouwsel aftrek zou
vinden!

Later vinden wij melding gemaakt van een andere brouwerij. Er bevond zich in
dertijd te Amsterdam op den Singel bij den Rodepoortstoren de brouwerij 't Nagt
glas (een nachtglas is een zandloper) toebehoorende aan zekeren Pieter ]acobsz.
Nagtglas. Een zijnernakomelingen Gerrit Cornelisz. Nagtglas vestigde zich in ]63]
als brouwer te Naarden en kocht voor zich en zijn wettige erfgenamen tegen be
taling van 50 Carolus guldens het poorterschap der stad en veldslag op de weiden
van Gooiland. Hij huwde een welgesteld Naardensch meisje, dat hem o.a. een huis
ten huwelijk meebracht, staande in de Turfpoortstraat, hetvvelk in gemeenschap
stond met de brouwerij, welke in de Bergstraat uitkwam en van ouds bekend staat
als de 'brouwerij van Nagtglas'. Toen in 1934een oude boerderij, staande waar voor
heen de brouwerij zich bevond, gesloopt werd, viel ook het oude artistieke poort-
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Bierbrouwer CornelÎs Nagtg/as in zijn

hoedanigheid van regent van hel wees
hUÎs.

De kerkbank uil/681. van de zes schenkers, waaronder bier-

je, door zoo menig schilder op doek gebracht, onder de slagen van den moker. Het
er zich in bevindende sluitsteentje, waarop een biervat was uitgehouwen, verhuis
de naar het Cooische Museum in het oude Raadhuis te Hilversum.

CornelisGerritsz. Nagtglas, won van genoemden GerritCornelisz. was het, die aan
het vak van brouwer het ambt van burgemeester parende, in het jaar 1672 krijgs
volk uit Muiden wilde ontbieden om Naarden tegen de Franschen te helpen verde
digen, maar de meerderheid van den Raad washiertegen,zoodathij, thuis komende,
uitriep: 'ik vrees dat het met onze goede stad nu weer zal gaan als honderd jaren ge
leden.' Door die vrees gedreven, bracht hij zijn gezin in veiligheid te Bussum naar
het hof Hoeckenburg, dat indertijd door zijn vader gekocht werd en een overblijf
sel was van een kasteel, dat indertijd door de Stichtschen verwoest werd.

In de Groote Kerk bevindt zich in het middenschip tegenover den kansel tegen een
der pilaren een ronde eikenhouten bank uit het jaar 1681, versierd met lofwerk en
wapens en een fraai gesneden cartouche, waarin een zestal namen vermeld wor
den van hen, die de bank aan de kerk schonken en tot wie ook behoorde Cornelis
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Nagtglas. 'regen den rand van den luifel is een roodkleurig hart met pijlen, als sym
bool van het weeshuis, uitgebeeld. Als regent van dit huis komt Cornelis Nagtglas
voor op een zich in de regentenkamer bevindend schilderstuk, in 1695 door Be
rinx geschilderd. De naam Nagtglas leeft nog voort in een naar dit geslacht ge
noemde, over 't spoor gelegen laan. Voorts zij nog opgemerkt dat de familienaam
Nagtglas Versteeg zijn oorsprong ontleent aan het huwelijk van Mr. Jan Nagtglas,
in ]727 te Naarden geboren, die in 1758 huwde met Jacoba Versteeg.

Wat - om hiermede te besluiten - het bier der 'Nagtglasbrouwerij' betreft, dit moet
van uitnemende kwaliteit zijn geweest als wij althans waarde mogen hechten aan
den inhoud van de volgende regels, die geneesheer-dichter Reinierde Loveruit zijn
pen deed vloeien:
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Het Huizer verzoekschrift bereikte koning Willem I - die later populair zou wor

den door zijn voortvarendheid bij de aanleg van kanalen en rijkswegen - in het
voorjaar van] 8] 8.Zijne Majesteit zond het rekest op 2 april] 818 door naar de Mi-

Het kanaal van Naarden naar Huizen

Henk Schaftenaar

Verarmd na de malaise van de Franse tijd ging het 1800 zielen tellende dorp Hui
zen naarstig op zoek naar middelen voor economisch herstel. In dat kader moet
het idee van de Huizer gemeenteraad gezien worden om een scheepvaartkanaaJ
aan te leggen tussen Naarden en Huizen. Begin 1818 had men een plan uitgewerkt
en toen alle pluspunten voor Huizen goed op een rijtje stonden, werd een ver
zoekschrift aan Koning Willem I verzonden.

Het kanaal zou volgens de Huizers snel aangelegd kunnen worden. De Naardense
zanderijsloot langs de Oostdijk was reeds over een lengte van circa een kilometer
in de zandgronden uitgegraven. Slechts het verlengen van deze vaart naar het oos
ten over de grond van hvee of drie particulieren en vervolgens over de Limitische
heide zou het gewenste resultaat opleveren. De Limitische heide lag bovendien re
latieflaag. Het graven kon dus geen problemen opleveren, wel zou de overheid zo
vriendelijk moeten zijn om een tijdje alle naar de Naardense zanderijen varende
ballast- en zandschuiten in de richting van het Huizer graafwerk te dirigeren. Ook
de kosten bleven volgens de Huizer gemeenteraad binnen de perken. Alleen be
dragen voor de aankoop van enkele stukken grond alsmede voor de bouw van een
hoge brug - het gebied ten noorden van het kanaal moest immers bereikbaar blij
ven - zouden moeten worden gefinancierd.

De Huizers verwachtten er veel van. De nieuwe waterweg zou een stimulans voor

de ontwikkeling van de landbouw worden. Eindelijk zouden meststoffen, die el
ders in het land slechts als afvalproduct werden beschouwd, vrijwel gratis naar het
dorp kunnen worden vervoerd. Braakliggende akkers en woeste gronden als hei
de en stuifzanden zouden daardoor in productie kunnen worden genomen. Maar
ook de aan- en afvoer van landbouw- en andere producten zou voortaan per schip

kunnen geschieden. Dat betekende lagere kosten en dus economische vooruitgang.
Bovendien werd met de komst van een kanaal de kans op het vestigen van nieuwe

bedrijven sterk vergroot.

In schril contrast hiermee stond de tot dan toe gangbare werkelijkheid. Met paard
en wagen moesten de Huizersop een uur afstand van het dorp mestenandere pro
ducten halen. De moeizaam begaanbare zandweg over de heide stond bovendien
niet garant voor een vlekkeloze rit. En ook bij het overladen ontstond vaak schade
aan de lading.
Over de Zuiderzee was transport van en naar Huizen al evenmin eenvoudig. Zwa-

re stormen hadden in die tijd voor de
kust brede zandplaten opgeworpen. Wil
de men de schepen bereiken, dan moest
men eerst met paard en wagen een flink
eind door het water. Slecht weer op zee
betekende eveneens stagnatie van het
vervoer. Het is dan ook niet verwon

derlijk dat ook de Huizers vissers hun
hoop vestigden op de opening van het
kanaal. Zij zouden voortaan bij storm
via de haven van Muiden, de Muider

trekvaart, de Naardense grachten én hun
eigen kanaal veilighun dorp kunnen be
reiken.

De tweede Huizer los- en laadplaats bij

de Viersprong op een litho van A. Brou
wer omstreeks 1850.
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De rede van Huizen voor de komst van de haveIJ. De Huizers moesten zich met

paard elJ wagen tot 500 meter uit het strand begeven om de vis van de sdlepelJ aalJ

waltebrelJgen.

nister van Waterstaat. Die had er vanuit waterstaatkundig oogpunt geen enkel be
zwaar tegen. Maar ..., het leek hem verstandig om in verband met de verdediging
van de vesting Naarden het plan ook voor te leggen aan de Secretaris van Staal voor
Zaken van Oorlog. Die ging vervolgens te rade bij kolonelSnoeck, de directeur van
de Ie Fortificatie Direclie. Deze hoge genieofficier liet er uiteindelijk door de de
fensiespecialist en Vesting Naarden-kenner bij uîtslek, luitenant-kolonel Offer
haus, naar kijken. In een kort briefje aan zijn superieur gaf deze mililair op 1juli
1818 zijn mening. Het kanaal zou een eventuele vijand in de gelegenheid stellen
om ver buiten het defensieve bereik van de stad Naarden water weg te lozen waar
door een gewenste inundalie bij Naarden onmogelijk zou worden.

Aldus werd een negatief oordeel geveld over een ingenieus plan dat daarom van ta
fel verdween. De Huizers moesten als voorheen weer genoegen nemen met hun
los- en laadplaats aan het toenmalige einde van de zanderijsloot bij de Oostdijk
(nu ter hoogte van Quest). Na de totstandkoming van de straatweg van Naarden
op Huizen in 1837 werd die voorziening verplaatst en ontstond een soortgelijk
'break ofbulkpoint' bij de Viersprong (kruising Meentweg/Flevolaan/Naarder
straat/H uizerstraatwcg). Deze overslagplaals verloor echter sterk aan betekenis na
de opening van de haven van Huizen in 1854. Daarmee ging uiteindelijk toch een
Huizer droom in vervulling.
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