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Grondvesten van 'Stadzigt' gelegd in 1614

Succesvol inpolderingswerkvan de gebroeders Gerbranl en
Marlen RUIgersz. de Beer

Henk Schaftenaar

Het nabij hetNaardermeer gelegen huis Staclzigt:was lot in 2005 een boerderij met
maar weinig monumentale status. Het eenvoudige houten huis dateerde uit het

Verboden Kringentijdperk van de militaire vesting Naarden en nam de plaats in
van een oudere woning. Een opeenvolging van gebouwen had er al eerder plaats

gevonden, want in de twee oorlogen met de Fransen (1672 en 1814) ging de toen
hofstede genoemde boerderij telkens plat.
Een opeenvolgingvannamen liep daarmee synchroon. 'Stadzigt' heet de plaats nu,



maar 'Stadszicht' was het eerder en daarvoor 'Het Eerste Huis'. Nog verder terug
ging het om 'Stad en Meerzigt' en daarvoor weer om 'De Bleek'. Wat in de vroeg
zeventiende eeuw als een blekerij begon, groeide vervolgens uit tot een boeren
hofstede met een herenkamer, een theekoepel en een lusthofvoor een stadse eige
naar/belegger. Over die voorname fase in het bestaan van Stadzigtwillen we het in
dit artikel echter niet hebben. We gaan liever terug naar het interessantere prille
begin. We praten dan over het voorjaar van 1614, toen de gebroeders De Beer er
met veel enthousiasme een beqijking begonnen.

1
kade. De witte geeft de oever van het

Naardermeeraan vóór 16]4. De wei

landen met daarin het woord Naarder-

aan het werk. Op die dag waren twee
vertegenwoordigers van de Utrechtse
kapittels naar het meer afgereisd om te
controleren ofde bedijking welvolgens

de regels van het in 1607 opgestelde akkoord plaatsvond.
Rutger, de zoon van Gerbrant, stond de heren toen tewoord. H ijwees ze op de kade
die zijn vader en oom in het voorjaar en in de zomer hadden aangelegd. Daarbin
nen lag de 15 morgen die ze van de stad Naarden hadden gekocht. De kade was bij
het Keverdijkse Hek aan de Keverdijk gekoppeld en liep vandaar in zuidoostelijke
richting het meer in, langs de meent van Naarden. Op de kade had de familie een

Boerderij StadzÎgt in mei 2006.

De aankoop van water
Op 12 augustus 1607 kwam een convenant tot stand tussen de stad Naarden en de
Utrechtse kapittels van de Dom en Oudmunster over de eigendomsrechten van
het Naardermeer. Aan de stad werd, aansluitend aan de meentgronden langs de
oosl- en zuidoostelijke oever, een gedeelte van het meer toegewezen. Kort daarop
besloten de Staten van Holland dat de stad het toegewezen deel mocht verkopen
om het te laten droogleggen (1). Uit de opbrengst moesten verbeteringen aan de
vestingwerken worden gefinancierd.
De verkoop is in hvee fasen verlopen. Pas in januari 1614 vond een eerste verko
pingplaats. Er kwamen toen zeven percelen, totaal ca. 70 hectare, onder de hamer.
Gerbrant Rutgersz. de Beer werd de koper van het dichtst bij de stad gelegen deel
van het meer. Dat is waar nu Stadzigt ligt. De overige percelen kwamen in handen
van Aelt Gijsbertsz. Schuyt (2).

De inpoldering
Gerbrant is daar met zijn broer Marlen, die als mede-eigenaar optrad, direct met

de bedijkingswerkzaamheden begonnen. Op 3 augustus 1614 waren ze er volop

4'

Stadzigt.

/614 uit de voormalige Naardermeerbodem bij

43



Een detail van een 18e-eeuwse kaart

van het Naardermeer met daarop in

ingepolderd.

watermolentje gebouwd, waarmee het
complex binnen 24 uur was droogge
malen. Dat dit zovlot ging, kwam door
dat er niet meer dan een voet water in

dit ondiepe deel van het meer stond.
Kort daarna lieten ze het water weer

naar binnen lopen om over de door hen
gegraven sloten te kunnen varen ten

einde de kade met zand op te hogen en te verstevigen. Een klus die veertig dagen
van zware arbeid vergde.
Het benodigde zand mocht van de meent worden gehaald, mits de zwarte toplaag
na egalisering weer zorgvuldig werd teruggezet. Ook was toestemming verkregen
om zand en klei uit de stadsgrachten en de Karnemelksloot (3) te baggeren. De fa
milie De Beer hoefde daar niets voor te betalen.

Gerbrant had op de veiling] 50 gulden per morgen betaald voor zijn part. Daar
kwam nog zo'n ]00 gulden aan kosten bij voor het bedijkingswerk. De familie ver
wachtte echter dat de grond na bewerking wel 500 tot 600 gulden waard zou zijn
en meende met de aankoop van dit meergedeelteeen uitstekende transactie te heb
ben gedaan. Zelfs bestond de wens om aansluitend aan het reeds verworven part
nog een stuk van het meer kopen. Sterker nog, als ze de kans zouden krijgen, zou
den ze het hele Naardermeer wel in erfpacht willen nemen (4).
Het optimisme van de gebroeders De Beer staat echter in schril contrast met wat
een bekwaam landmeter over hun werk vastlegde. Hij had in april 1615 hun kade
bekeken en kwam tot de conclusie dat alleen tegen zeer hoge kosten een bestendi
ge dijk door het meer kon worden aangelegd. 'Het moest vooraJ niet gebeuren op
de wijze waarop Gerbranten Marten de Beer het daar deden', schreefhij in een me
morie.

Het lijkt er evenwel op dat de gebroeders De Beer in relatiefkorte tijd toch hun ont
ginningswerk met succes hebben kunnen afronden, want al in 1616konden er de
finitieveafspraken gemaakt worden over het zomer- en winterpeil op hun perceel.
De goede afloop zien we ook terug in een besluit van de Vroedschap van Naarden
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1

Naardermeer. De molen staat op de Hilversumse meent. In het midden !Jet verloop

van de Keverdijk met daarop het Keverdijkse Hek, waarmee de geb roe-

HolialldsArchief
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dieop 28 december 1619aan de heren toestaat om er een blekerij van linnen en la
kense goederen te stichten.

Een blekerij als begin
Met de stichting van een blekerij lijkt de geschiedenis van Stadzigt in 1620 feitelijk
te zijn begonnen. 'De Bleek' werd aanvankelijkde naam en het karakter van het be
drijf sloot naadloos aan bij een andere ambachtelijke ontwikkeling die op steen
worp afstand langs de Karneme.1ksloot tot ontwikkeling was gekomen. In ]61Sliet
Peter van EIstdaar namelijk zijn eerstewindvolmolen voor de Naardense lakenin
dustrie bouwen. Later kwamen daar meer volmolens bij en in ]622 verreesv]akbij

ook nog een blauwselmo]en, waarvan het ontstaan niet los gezien kan worden van
de net opgerichte blekerij van De Beer.

~----·I
Bodemvondsten

De oprichting van een blekerij op die plek moet gezien worden aJseen tussenop
lossing om tijdelijk enig rendement te kunnen trekken uit een aanvankelijk nog
maagdelijk en onvruchtbaar stuk land. Er zullen velejaren nodig zijn geweest om
de schrale zandgrond daar te veredelen tot een grazige weide waarvan de waarde
in de buurt zou komen van de beoogde 500 lot 600 gulden per morgeil. Toen die
grondverbetering in het tweede kwart van de 17e eeuw steeds duidelijker in zicht
kwam, verkochlen de ondernemers De Beer hun bezit.

\Vanneer 'De Bleek' precies van eigenaar isverwisseld, weten we niet. In 1631speelt

Marten de Beer er nog een rol en in 1654 maakt een zeer notabele Naarder daar de
dienst uit. 'De Bleek' maakt sindsdien geschiedenis als boerenhofstede met een
pachter. Een naamsverandering liet echter nog lang op zich wachten. Pas in 1782
werd voor het eerst gesproken over 'de boerenhofstede Stad en Meerzigt vanouds
genaamd De Bleek'.

Een uitvinder in de familie

Nageven terug naar de familie De Beer. De stamvader, ene RutgerGerbrantsz. was
tussen 1584en 1605vier keer schepen en negen keer een van de burgemeesters van
Naarden geweest. Hij bezat al een perceel grond aan de oostkant van het Naarder
meeren had daar in 1606palen en gordingen laten slaan om zijn grond tegen af
slag door het meerwater te beschermen. In de geschilJenperiode van vóór] 607 lus
sen de stad Naarden en de Utrechtse kapittels over de eigendomsrechten op een
deel van het meer, speelde hij een belangrijke rol. In het Burgerboek van de stad
werd hij in 1618 omschreven als iemand van 'boven de seventigh jaercn ende im
potent', oud en op dus. Hij woonde in de laatste jaren van zijn leven in de Gast
huisstraat (nu het eerste deel van de Turfpoortstraat). Op 5 september] 624 werd

47



hij in de Grote Kerk van Naarden begraven.
Van zijn zonen Gerbrant en Marten weten we eigenlijk niet meer dan dat Marten
zich als uitvinderen ondernemer ontpopte. Hij had een vindingop het gebied van
windmolens op zijn naam staan en experimenteerde daarmee in allerlei bedij
kingswerkzaamheden. In 1625 besloten de participanten van de bedijking van het
hele Naardermeerom de door hem onhV"orpen schepraderen te gaan gebruiken in
hun molens. Die raderen waren van vurenhout gemaakt om ze lichter te doen lo
pen. Maar de kamraderen en verdere onderdelen van de molens bleken te zwaar
voor het lichte materieel van Marten, waardoor zijn toepassing uiteindelijk geen
succes opleverde.

In die tijd functioneert Marten als heemraad in de 'dyckagie' van de totale Naar
dermeer. Hij treedt dan in allerlei waterstaatkundige kwesties als deskundige naar
voren. Dat doet hij ook nog na het debacle van 1629, toen als gevolg van de oor

logsdreiging het meer weer onder water moest worden gezet.
In 1634kocht Marten de Beer enkele veengronden op deVeluwebij de Strobroeksbeek

1

te Loenen die hij wilde droogleggen om turf te winnen. Ook in Naarden blijft hij
actief met polderwerk. Hij woont dan in de Sluîsstraat (het gedeelte Marktstraat
bijdesluis).

Voor het laatst valt zijn naam op 5 november 1649 als de stad Naarden geld moet
inzamelen om aan hem een forse schuld te kunnen voldoen (5).

Bij de Stichting Vijverbergzijn nog verkrijgbaar:

De Omroeper, jaargang 1990 (E 10,50), 1995, 1996, 1998, 1999 (E 11,50),

2000,2001,2002 (E 12,50), 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (E 15,-) per jaargang.

Oude Naardense buitenplaatsen, 'degeschiedenisva/1 Berghuysenen Kommerrust'€ 16,

De kaarl van Ou Moulin (1748), facsimilevanNaardenenomgevingin full-color € 8,25

De zanderijenkaart (1817), facsimUe van Naarden en omgeving in full-color € 8,25

Zie voor tweedehands boeken over Naarden en omgeving

onze website www.stichtingvijverberg.nl

Beste/adres: Gal1soordstraat /6, 1411 RH NllllrdCl/, tel. (035) 6946860
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hospitaal terug te komen. (Red.)

David Kips

[n 1809 moesten de diaconiearmen plaats maken voor de soldaten van de toen

malige Franse bezetting van de vesting. Het gebouw gingdienen alsziekenhuis (in

firmerie) en in [8 [2 werd het door de diaconie voor 7000 gulden aan de staat ver

kocht (3). Datwil zeggen aan de Fransestaal, want Nederland maakte toen deel uit

van het Franse keizerrijk. In devenvarrende periode die volgde op het vertrek van

de Fransen uit Nederland en de ineenstorting van helkeizerrijk, is dit bedrag mo

gelijk nimmer betaald.

Een deel van de tuin en achtergevels van het hoofdgebouw van het Garnizoenszie
ken/lUis omstreeks 1900.

den en wezen in onder te brengen. Het geld voor de aankoop kwam uit de erfenis

van de rijke Amsterdamse koopman Jacobus Verhoeff(l). Deze in 1740 overleden

afstammeling van een oud Naardcns regenten geslacht had in zijn testament de

'Diaconie Armen van de Nederduijtsche Gereformeerde kerk der stede Naarden'

tot zijn enige erfgenamen benoemd (2). Een gevelsteen herinnerde aan de schen

king van Verhoeff. Later, nadat het gebouw allang zijn bestemming als armenhuis

was hvijtgeraakt, is de gevelsteen overgebracht naar het nieuwe ~iaconiehuis in

de Turfpoortstraat (nr. 53) waar hij nu nog te zien is.

Uitbreiding en verbetering

Na het vertrek van de Fransen in 1814 behield het voormalige Diaconiehuis een

Vestingwerken
2schrevcn door

Het Garnizoensziekenhuis van Naarden

de historicus drs.

taire ~ebouwen e

Van armenhuis naar infirmerie

Het Garnizoensziekenhuis, ofInfirmerie zoals de militairen het noemden, was ge

vestigd in een voormalig Diaconiehuis (nu Gansoordstraat ms. 24-28). Dit gebouw

was in 1754 aangekocht door de diaconie van de Hervormde Kerk om er bejaar-
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Lijkenhuisje

D

13

bouw), 15.Ziekenzaal, 16~Badkamers,

20. Pormal, 21. Visitatiekamer, 22. Apotheek, 23. Geneeskundig Bureau. De bovenverdie

ping van het hoofdgebouw bood ruimte aan twee ziekenzalen, een bergplaats elJ enkele
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gebracht kamernummer.

militaire bestemming. Korte tijd waren er manschappen van een 'Regiment Kolo
niale Husaren' in ondergebracht, die zich in Naarden verzamelden Olaar al spoe
dig naar Nederlandsch Oost-Indië (nu Indonesië) werden overgebracht (4). Het
gebouw diende daarna geruime tijd ah'lisselend als kazerne en garnizoenshospi
taal (5). In 1818wordt het gebouw omschreven als de 'Caserne genaamd het Dia
conie Huys' (6). Er konden 150 man gelegerd worden en het werd door de militai
ren verder gebruikt als wapen- en kledingmagazijn. Ook waren er werkplaatsen
voor een smid en een schoenmaker, onmisbare ambacltten voor een negentiende
eeuws militair garni".oen.
In 1832 nam het Rijk het beheer van bet gebouw van de stad over (7). Het was toen

een garnizoensziekenhuis met een capaciteit voor 130 zieken. In de jaren die volg
den werd het gebouw fors onder handen genomen (8). In de twee grote ziekenza
len werden schoorstenen gemetseld. Vloeren, kozijnen en een belangrijk deel van
de inventaris werden vernieuwd. Er kwam een badkamer bij, de keukens werden
verbeterd en een van de gebouwen werd ingerichtvoor de verpleging van cholera
patiënten. Dat laatste ,vas een preventieve maatregel in een tijd dat deze ziekte in
Nederland endemisch was. In 1838werd de capaciteit tot 180zieken uitgebreid (9).
In de daaropvolgende periode nam de noodzaak voor verdergaande verbeteringen
af door de geringe omvang van het garnizoen en in 1844 werd het ziekenhuis zelfs
gesloten (10). Een klein deel van bet complex bleefbewoond door enkele militai
ren van het kader van het garnizoen, van wie er een als huisbewaarder optrad ( 11).

In 1861 werd het gebouw opnieuw als garnizoenshospitaal in gebruik genomen
(12). Dit zal verband hebben gehouden met de vestiging van een militaire strafge-
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vangenis in de Weeshuiskazerne, het 'Dép6t van Discipline'. Dat betekende een
aanzienlijke vergroting van het garnizoen. Sindsdien bleefhet gebouw dienst doen
als garnizoenshospitaal.

Het hoofdgebouw
Het ziekenhuis was in feite een complex van meerdere stenen gebouwen rond een
ruime tuin. Het hoofdgebouw lag aan de Gansoordstraat en had twee ingangen
(13). Uiterst links, tegen de hoek met de Pijlstraat (nu Gansoordstraat nr. 28), was
de woning van de ziekenopzichter. Daarnaast lag de woning van de administrateur
en diens bureau. Rechts daarvan, achter de tweede toegangsdeur aan de Gans-

oordstraat (nu nr. 26) was een portaal
met een trap die leidde naar de boven
verdieping. In dat portaal was ook een
halletje dat toegang gaf tot een grote zie
kenzaal van 18 meter lang op de begane grond (nu nrs. 24a-b). Aan de tuin kant
van het gebouw lagen de keuken, een wachtkamer en de apotheek. Toen in 1879
een nieuwe apotheek werd gebouwd, gingen de tv.eelaatstgenoemde ruimten dienst
doen als recreatiezaal en nog later als een ziekenzaal voor onderofficieren. Op de
bovenverdieping waren nog twee ziekenzalen en verder een bergplaats en maga
zijnen. Bovenin het gebouw was een droogzolder. Achter het hoofdgebouwlageen
ruime tuin.

Het bijgebouw
Op enige afstand van het hoofdgebouwstaataan de oostzijde van het complex een
bijgebouw grenzend aan de Pijlstraat en doorlopend tot aan bet RuysdaeJp]ein (nu
Ruysdaelplein nr. 35). Het gebouw was ingericht voor de bebandeling van be
smettelijke zieken. [n het zuidelijke uiteinde van dit smalle langwerpige gebouw
tje was de woning voor de ziekenoppasser. Deze ruimte werd later ingericht tot eet
zaal. Daarnaast lag de ziekenzaal. Aan de noordkant van het gebouw was een bad
kamer met twee badkuipen en een bijbehorend stookvertrek met een gemetseld
fornuis. Het verwarmde water kon met een perspomp naar een reservoir boven de
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badkamer worden gcpompt. Het benodigde watcr werd verkregen uit een welput
met pomp die in de tuin nabij het stookvertrekstond. Deze welput leverdeook wa
ter aan het hoofdgebouw. Tegen de buitenmuur was een privaat (militaire term
voor wc) gemetseld met twee zittingen.

Het lijkenhuisje
In de andere hoek van de win, aan de wcstkant van het complex bij het Ruysdael
plein, slaat het lijkenhuisje van de infirmerie. Het was vroeger door een houten
schutting afgcscheiden van de openbare weg. Het iseen eenvoudigstenen gebouwtje
mct oorspronkelijk een plavuizen vloer en een pannendak. Tegenwoordig is het
vcrgroot cn doet dienst als garage voor een van de bewoners van het plein.

De apotheek
]n 1879 werd aan de zuidkant van de tuin een stenen gebouw geplaatst met een
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apotheek, een tisanerie en een visitatiekamer (nu Ruysdaelplein nrs 31-33) (14).

In de tisanerie werden aftreksels van geneeskrachtige kruiden gemaakt. Via een

aanbouw tegen de oostelijke zijgevel konden medicijnen worden uitgereikt zon

der dat hetziekenhuiscomplex werd betreden. De aanbouw is niet meer aanwezig.

Op die plaats is nu een kJein venster te zien dat hetzelfde doel gediend zal hebben.

Onder het voormalige tisanerie10kaal bevindt zich in een woonhuis nog steeds de

oorspronkelijke kelder van de militairen.

Tussen het lijkenhuisje en de apotheek staat een houten gebouw (nu Ruysdaelplein

nr. 29) dat ook tot de infirmerie behoorde. Het dateert van na 1879 en diende waar

schijnlijk voor de behandeling van besmettelijke zieken.

Omstreeks 1940 werd het Garnizoensziekenhuis opgeheven. De gebouwen wer

den in de jaren zestig verbouwd tot particuliere woningen met uitzondering van

het bijgebouw aan het Ruysdaelplein waar zich bedrijven vestigden.

dCI1\· .. .l'.Pp·
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Ratjetoe uit het Archief van het Militair

Hospitaal van Naarden

Henk Schaftenaar

Militair Hospitaal van Naarden uit de periode 1852-1939. De

Ontsmetting
Op ]3 juli 1903 meldde het Militair Hospitaal van Naarden dat haar dekens van
ongedierte waren gezuiverd. Ze waren uitgekookt in een ketel en dat werd ook ge
daan met de kJeding en voorwerpen van aan schurft lijdende personen. Het was
een eenvoudige en goedkope methode, maar niet ergdoe1treffend want negen de
kens waren na de reinigingsbeurtzoverkleurd dat zeer onooglijk uitzagen. De con
clusie was voortaan een ontsmettingsoven te gebruiken. Die stond echter niet in
het hospitaal en kon niet voor ieder geval naar Naarden worden vervoerd. Boven
dien was daar geen lokaal om besmette goederen een paar dagen op te slaan. Als
oplossing werd gekozen om voortaan besmette dekens en lakense kledingstukken
naar een wasinrichting in Velpte sturen ofnaardewasinrichtingvan de Wed. Speel
berg in Amersfoort. Met die bedrijven had het Ministerie van Oorlog contracten
afgesloten voor het uitstomen van dekens en kleding. De lijfgoederen, strozak en
lakens van besmette personen bleven evenwel in Naarden om daar op de oude wij
ze te worden ontsmet.

Pruimen van tabak

Op 2 augustus 1903 meldde de chefvan hethospitaal aan de commandant van het
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Se bataljon Infanterie in de Weeshuiskazerne datde miliciens Flinkervleugel, Mid
dendorp en Vedo zich hadden schuldig gemaakt aan het pruimen van tabak op de
ziekenzaal. Veelo had zelfs de vloer bevuild met tabakssap. Bovendien stond mili
cien Van der Woude in zijn bed terwijl hij bezig was een kannetje water door het
geopende bovenraam te mikkeil. Veda presteerde het zelfs een waterpot met uri
ne in de dakgoot te legen waardoor de regenbak was verontreinigd.

Dit soort berichten wordt meer.dere malen in extenso aangetroffen tussen de nog
al saaie kost van de registers van het hospitaal. Het zondigen tegen de regels, zeker
als de hygiëne in het geding was, werd hoog opgevat. Zo stapte op 21 augustus 1930
dr. A.J. Krijger plotsklaps het ziekenverblijfbinnen om chauffeur Wendt te con
sulteren die met hoge koorts in bed lag. Hij trof daar echter vicr dienstplichtigen
aan, onder wie de kamerwacht, die een andere zieke bezochten. De een rookte een

sigaret, de ander lag in een lege krib en de overigen zaten op lege bedden. Krijger
vond het een schandc. Terwijl op het ziekenverblijf nota bene een biljet hing waar
op met grote letters'Verboden te rooken' stond en op de buitendeur 'Verboden voor
onbevoegden', liep iedereen er volgens hem maar in en uit. Hij verzocht de garni
zoenscommandant dan ook om, met het oog op een goede behandeling van zijn
patiënten, maatregelcn te nemen, opdat dit soort zaken niet meer zou voorkomen.

Maar al eerder, op 9 april van dat jaar, had dokter Krijger de garnizoenscomman
dant moeten berichten over 'een ongekende bende' in het hospitaal. De wastafel
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was vet en zwart van de koolstof, de vensterbank zat dik onder hct stof en was be

vuild met as en gebruikte lucifers en het middagmaal van de vorige dag stond on
gebruikt in een lege krib. Krijger dreigde met sluiting. Als er geen verbetering op
trad, was hij genoodzaakt de zieken naar het Majella Ziekenhuis in Bussum ofnaar
het Militair Hospitaal van Utrecht te doen evacueren.

Ziekenoppassers
In Naardens hospitaal werkten in het begin van de 20e eeuw als laagsten in rang
drie ziekenoppassers. Een 'milicien hospitaalsoldaat' stond in de apotheek als ti
sanier. Een tweede werkte in de magazijnen, in de badkamer en functioneerde te
vens als ordonnans. Een derde deed dienst op de ziekenzalen, als 'lampenist, ka
menvacht en plaatscorveër'. Met dit kleine aantal kon de verzorging van zieken,

mits zich geen bijzondere gevallen voordeden, nog net geschieden. Maar het on
derhoud van gebouwen en materieel vond niet naar behoren plaats. Ook de grote
schoonmaak schoot er met deze personeelsbezetting bij in. Het wachten was op
jonge miliciens die voor de opleiding van hospitaalsoldaat werden gedetacheerd.
Zij werden bij aankomst echter meteen aan het schrobben, boenen en schuren ge
zet, waardoor geen goede verplegers konden worden gevormd. Daarom werd er
op ] 1april 1904 dringend verzocht om twee extra krachten. Of dat verzoek werd
gehonoreerd, weten we niet.
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Een trouwe hospitaal milicien was ene R.P.de Roos, niet te verwarren met de va
der van de populaire Naarderwethouder'Piet' uitde vorige eeuw die in die tijd ook
in het Garnizoen van Naarden als beroepsmilitair diende. R.P. de Roos was op 1

april 1918 van Amsterdam naar Naarden overgeplaatst om te werken in de apo
theekvan het hospitaal. Dagelijks pendelde hij tussen Amsterdam en Naarden om
dat de woningnood een verhuizing ml<lrde vestingstad in de weg stond. De naam
van de apothekersbediende De Roos vinden we meerdere malen in de stukken te
rug vamvege een toelage omda,t hij dagelijks zijn 'tweede ontbijt' (de lunch) ge
scheiden van zijn gezin en voor eigen rekening gebruikte. Een 'milicien apothe
kersbediende' verdiende begin jaren twintig bijna 2300 gulden bruto per jaar.
De Bussumse arts Johan Carel Diehl (geb. 1874 en wonende in de Lindelaan 3)
werkte toen als geneesheer voor het Militair Hospitaal van Naarden tegen een ho
norarium van 6 gulden per dag. Daarvoor leverde hij geneeskundige zorg voor het
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hele garnizoen, toen ongeveer 250 man groot, enkelegezinsleden van gehuwde mi
litairen meegerekend. Van dokter Diehl is een pamflet bewaard gebleven van 17
april 1916 waarin hij als Naardense groepsarts de hele bevolking waarschuwt te
gen nekkramp. Deze J.e. Dicht moet niet verward worden met een gelijknamige
(ook een J.e.) en even oude arts (later ook wonend in Bussum), die in 1929 be

noemd werd tot hoogste gezondheidsofficier in de functie van lnspecteur van de
Militaire Geneeskundige Dienst (1).

Waterkwaliteit

Uit enkele rapporten blijkt dat het drinkwater van de Naardense kazernes regel
matig werd getest. Op 16 februari 1900 was de uitslag van een bacteriologisch on
derzoekvernietigend. Zowel hetdrinkwatervan de kazernes Promersen \f\Teeshuis
als van het Militair Hospitaal bleken voor consumptie absoluut ongeschikt. Maar
ook de militaire badinrichting (een zwembassin in de vestinggracht) werd op in
stigatie van het hospitaal door de apothekers Koning & Mooy te Bussum schei
kundig en op bacteriëninhoud onderzocht. Op 15 april 1923 werd er in wat voor
zichtige bewoordingen vastgelegd 'dat er geen reden was om het als zwelmvater af
te keuren: Dat was twee jaar eerder ookal de conclusie toen hetwatervan de grach
ten in de nabijheid van de Chemische Fabriek Naarden rood kleurde. Het bedrijf
had bij een versmaDing van een zanderijsloot naast de fabriek in het water behal
ve aarde ook wat kruiwagens met perskoeken, een filterproduct van de fabricage
van kleurstoffen, bijgemikt. Het product kleurde het water intens maar bleek na
onderzoek geheel onschadelijk.

Vliegengevaar, lijkkisten en de mandiekuip

Interessant zijn ook brochures en instructies die de Inspecteur van de Militaire Ge
neeskundige Dienst zond aan de officieren van gezondheid ofburgergeneeskun
digen in de hospitalen.
Onder het motto 'Waar geen vuil is, zijn geen vliegen' werden tips gegeven over de
verdelging van deze insecten. Kwispedoors dagelijks reinigen, verbranden van oud
beddestro, privaten rein en gesloten houden, mesthopen afdekken met plaggen,
staat er onder meer. Ter verdelging werden vliegenpapier, plakstroken en vliegen
vallen van glas ofmetaal ter beschikking gesteld. Nam het vliegen bezoek op de zie
kenzaal de vorm van een plaagaan, dan werd het advies gegeven om ze te vergifti
gen met een theelepel formaline op een bord water. Een test met gloeiende kolen
met insectenpoedererop hielp ook. Door de dampen werden de vliegen bedwelmd.

Een andere instructie uit 1916 meldde dat er lijkkisten voor militairen op afroep
klaar stonden in het Militair Hospitaal van 's-Gravenhage. Dat wil zeggen alleen
als de prijs van een kist bij een timmerman in Naarden hoger uitviel dan 13gul~



den voor een mindere en 16,50 voor een meerdere (sergeant ofhoger). De familie

mach l er ook zelf voor zorgen en kreeg dan een tegemoetkoming van respectieve
lijk 10 en 13 gulden.
Dathet lijkenhuisje van het hospitaal in Naarden ook daadwerkelijk werd gebruikt,
blijkt uit een droefbericht van 7 januari 1905. De kanonnier le kl. Hendrik Bak
huizen wasop 5januari overleden in de Promerskazerne en zijnlichaam was over
gebracht naar de 'lijkenkamer' in het hospitaal. Op de ge\verd hij met militaire eer,
uitgebracht door een detachement van de le Camp. van het 2e Regiment Vesting
artillerie, begraven.

Demonstratie van eC/1juist gebruik van de schotten van de mandiekllip.

De zorg om reinheid van patiënten werd niet alleen betracht in het hospitaal maar
ook te velde. Een mandiekuip bood uitkomst bij gebrek aan een douche. Het was

een kuip met eenvoudige houten schermen eromheen die min of meer acht ka
mertjes vormden. Daarbinnenkonden soldaten zich eerbaar, alleen borsten hoofd
waren te zien, uitkleden. Mandiën is baden maar dan op z'n Indisch. Met een ke
teldeksel wordt warm water over het lichaam gegoten, dil ingezeept en dan weer

op dezelfde manier afgespoeld. Water kon warm worden gemaakt in een veevoe
derketel die toen bijna overal voorhanden was. Zo konden acht manschappen zich

in een kwartier verschonen en de hele compagnie in een middag. De kuip kon wor
den meegevoerd op een verbandkar, de schermen werden in de kuip geplaatst en
er bleef zelfs nog ruimte over voor een medicijnkist.

Facturen

Wie geïnteresseerd is in de Naardense middenstand zal in de facturen uit de twee
de helft van de jaren dertig veel van zijn gading vinden. De Naardense smeden
Brouwer en Van Eijden uit de Pastoorstraat repareerden de kachels in het hospi
taal. Mejuffrouw Kalee deed de was. Het wassen en strijken van een witte jas le
verde haar 20 cent op, een laken 9 cent en een handdoek 4 cent. Voor verstelwerk
ontving ze 30 cent per uur.
In het hospitaal lag linoleum op de vloer, getuige de speciale was die werd geleverd
dooreen fabriek met de toepasselijke naam 'Het Hollandsche Bijen Park' te Utrecht.
Ragebollen, nagel-, pannen- en werkborstels werden voor een habbekrats gekocht
van de strafgevangenis van Arnhem.
Operaties konden in het Militair Hospitaal van Naarden niet worden verricht. Wel
is er iJl het begin van de 20e eeuw overwogen om een eenvoudige operatiekamer
tegen de achtergevel van de apotheek te bouwen. Voor specialistische hulpwasmen
helemaal aangewezen op ziekenhuizen elders. Bewaard gebleven zijn ook enkele



declaraties van de Gerardus Majellastichting, het ziekenhuis van Bussum. Het zijn
eigenhandig geschreven brieven van de moeder-overste, gewoon opeen velletje uit
een schrijfblok met lijntjespapier. In januari 1936 werd in de Majella een korpo
raal van de politietroepen opgenomen voor een operatie. Hij moest daar drie we
ken herstellen. Voor een verpleegdag bracht de moeder-overste 3 gulden in reke
ning, voor het gebruik van de operatiekamer 5 gulden en voor het vervoer per zie
kenauto 6 gulden. Dr. H.). Schouten verrichtte de operatie voor 35 gulden en telde
er nog een tientje bij voor de narcose. Andere tijden dus.

Mobilisatie

Het mobilisatieplan van het Naardense hospitaal, dat moest worden uitgevoerd
ingeval van een evacuatie, bevatte, naast gegevens over de te volgen route om de
Vesting te verlaten en adressen van noodonderkomens (vooral schoolgebouwen
in de regio) ook lijsten met adressen waar vrachtauto's konden worden geleend.
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Alle Naardense en Bussumse bedrijven en personen met een vrachtauto in bezit
stonden op die overzichten genoteerd met de kentekens van het voertuig erbij. Zo
lezen we dat de kolenhandel van de Gebroeders Vuijst uit de Gansoordstraat een
Ford bezat met het nummer G 48307. De kunstmesthandel van H.P. Bendien aan

de Thierensweg beschikte over een Chevrolet G 49459.
Ook werd de voorraad materieel van het Militair Hospitaal van Naarden in dit 'Ge
heim Archief' vastgelegd. Een greep uit de voorraad van] 939: 55 thomasspalken,
3 heelkundige toestellen, 187 rodekruisbanden, ] 100 houten spalken, 56 veld
brancards, 586 verbandpakjes.

Opheffing
De stukken lopen door tot in het jaar 1939, daarna houdt het abrupt op. Het lijkt
erop dat het Militair Hospitaal van Naarden als ziekeninrichting ook niet langer
heeft bestaan. 1\1in de jaren hvintig werden er in Nederland militaire hospitalen
uit bezuinigingsoverwegingen gesloten. Sinds die tijd stond het personeel van de
Militaire Geneeskundige Dienst vanwege inkrimpingen onder grote werkdruk. De
salariëring en pensioenregeJingwaren slecht. Het gevolg was leegloop bij de Dienst.

Het Hospitaal van Naarden heeft in de grote crisis van de jaren dertig nog mogen
blijven bestaan. Waarschijnlijk alleen maar om in de opleiding van hospitaalsol
daten en ziekendragers te kunnen voorzien.



Bronzen schijffibulae van Oud Naarden

Bodemvondsten uit de tijd van keizer OUo I accentueren
hoge ouderdom van voormalige nederzetting

OlafLangendorff en Henk Schaftenaar

Het klifkusigebied van Oud Naarden heeft in de loop der eeuwen incidenteel bo
demvondstcn van uiteenlopende aard en van verschillende ouderdom opgeleverd
(noot 1). Dat is nictverwondertijk, want waar nu hetwatervan het Gooimeer klotst,
lagen eertijds een nederzetting, een klooster, een herenhuis en een boerderij.
In de afgelopen dertigjaar hebben onderzoekers, zowel in als langs het water, de kust
van Oud Naarden planmatig afgezocht met metaaldetectors. Dat specialistische
werk heeft een scala aan resten van metalen voorwerpen opgeleverd, waaronder

munten, loodjes in allerlei malen en soorten, knopen, insignes, ringen, patroon
hulzen, musketkogels, broches en sintels, maar ook modern materiaal zoals kroon
kurken, schroeven en zilverpapier. Tussen dit aJlegaartje bevinden zich ook resten
van gebruiksvoorwerpen die ouder zijn dan 650 jaar. Door die hoge ouderdom is
dat materiaaJ te rdateren aan het voormalige Naarden, een nederzetting die daar
tot omstreeks het jaar 1350heeft gelegen. Het oudere materiaal moet tijdens het af
braakproces van de klifkustdaar zijn losgespoeJd. De kustlijn verplaatste zich daar
door in de afgelopen 650 jaar wel 700 tot 800 meters landinwaarts .
Enkele onderzoekers hebben aan hun vondsten bekendheid gegeven en deze ter be

schikking gesteld voor een nadere analyse. De verzameling omvat resten van bron
zen kookpotten, fragmenten van leer- en boekbeslag, loodjes van diverse aard, riem
longen, mantelspelden (fibulae) en nog heel veel meer. In De Omroeper jrg. 20 nr.
2 hebben we op pagina 58 enkele riemtongen uit deze collectie getoond en be
schreven. ]n dit artikel willen we de schijnwerper op de fibulae richten .

Fibulae of fibula's zijn mantelspelden. Ze werden gebruikt om een kledingstuk
'en te houden. Eerder werd dat gedaan met koorden en banden, maar toen in
bronstijd het bewerken van dat metaal was ontdekt, kwamen fibulae in ge

bruik. De eerste hadden slechts een eenvoudige vorm, die van een naald of speld.
Daaruit ontwikkelde zich al snel een mantelspeld die enige gelijkenis vertoont

met de veiligheidsspeld van tegenwoordig. In de Romeinse tijd waren fibulae bij
iedereen in gebruik. In die tijd speelde de functionaJiteit van de fibula een hoofd
rol, maar vanaf de 4e eeuw werd steeds meer nadruk gelegd op het decoratieve
element ervan. Zo otlhvikkelde de mantelspeld zich tot een fraaie broche waar
mee uiteraard ook nog altijd kledingstukken konden worden vastgezet. In de
loop der eeuwen is een enorm scala aan typen fibula's ontstaan. Fibulae zijn in
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samenhang met koorden, riemen en haken tOl in de 13e/I4e eeuw gebruikt.
Daarna isde knoop in zwang gekomen en is de fibula in onbruik geraakt

Van Oud Naarden zijn wel een vijftigtal fibulae bekend. De meeste zijn gevonden
door Olaf Langendorff (Naarden) en bevinden zich in zijn collectie. Maar ook
Hans Udink (Bussum) en Bas Leijenhorst (Naarden) bezitten enkele van door
hen bij Oud Naarden gevonden exemplaren.
De fibulae van Oud Naarden zijn bijna alle zogenoemde 'schijffibulae~ Ze zijn ge
goten en bestaan, op een enkele na die van lood is, uit een bronzen schijfje met
aan de achterzijde een naàldhouder en naaldschoen (1 en 1a). De naald, die voor
de noodzakelijke buigzaamheid waarschijnlijk van ijzer zal zijn geweest, ont
breekt bij alle exemplaren. De schijffibulac zijn verder in te delen naar vorm

(rond, rechthoekig, stervormig) en naar wat er op de schijf is afgebeeld. De af
beelding (een heilige, een kruis, een dier, een portret) was veelaluilgevoerd in
email, soms zelfs in meerdere kleuren. Dat email bestond uit gesmolten glas of
glaspasta waaraan met behulp van metaaloxyden kleuren waren toegevoegd. Van
het email van de fibulae van Oud Naarden is door het vCT\veringsproces tijdens
het eeuwenlange verblijf in de bodem en in het zeewater vrijwel niets meer terug
te zien. Een enkele glanzende spikkel in kleur verraadt wel dat de fibulae geëmail
leerd zijn geweest (2, met rood email). Bij een deel van de flbulae is ook het me
taal sterk aangetast.

Het meest voorkomende type Illantelspeld van Oud Naarden isde rondeschijffibu
la met kruismotief(3, 4,5 en 6). Dat kruis beslaat d~rgaans het hele veld. Het isveel
al eensoort Maltezer kruis dat wordt uitgespaard door vier meer of minder halfrond
uitgevoerde cirkels. Die cirkels bevinden zich soms weer binnen een grotere cirkel
die de randbegrenzing van de fibula vormt. Het kruis tekent zich dan afin de ruim
te bUlten deze halve cirkels. Heel duidelijk is d<ltte zien in de gevallen waar van twee
kleuren em,lil gebruik werd gemaakt.

Tussen de mantelspelden vaIl Oud Naarden bevinden zich minstens twee fibulae met
afbeeldingen van heiligen erop (noot 2). Ze verkeren in een zeer gecorrodeerde slaat.
Een is zelfsgebroken. Toch hebben weze afgebeeld vanwege het bijzondere type. Op
de frontzijde van het gebroken e..\':emplaaris met enige moeite een gestileerde por
tretbuste van een heilige Ic onderscheiden (7), Het hoofd is met vier uitsparingen
twee ogen, een neus en een mond - gelijk een tekening gemaakt dool' een peuter,
weergegeven. Daaronder zien we, wederom uitgediept, het borstgedeelte in de vorm
van een pij met links en rechts markeringen die mouwen moeten voorsteUen. Het
meest kenmerkende isechter de aureool of nimbus die halvemaanvormig boven het
hoofd isweergegeven.
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Op het andere exemplaar - daan'3ll ontbreekt helaas een stukje - waren twee heili
gen afgebeeld (8). Het aureool van de linker heilige is lillksboven nog goed te her
kennen. Direct daaronder zien we ook nog zijn ogen. Van het aureool van de rech
ter heilige isslechts de aanzeI te onderscheiden.

Bijzonder fraai is de fibula met' de afbeelding van een dier (1). Het lijkt hier om een

gestileerd paard te gaan met een vogel op de rug. Ook interessant is het exemplaar
waarop een persoon ten voeten uit isafgebeeld (9).
Intrigerend zijn twee loden fibulae. Op de ene zien we een zeer eenvoudig weerge
geven gelaat met eromheen radialen gelijkend op stralen van een zon (10). Op dean
dere - het is slcchts een fragment van een fibula - staat een in reliëf gegoten portret
van een adellijk persoon (1 !).Mogelijk behoort de laatste tot hel type pseudo-munt'
fibulae. Op dat type werden namelijk afbeeldingen van munten nagebootst. Tussen
de vondsten bevinden zich meerdere V,1O deze pseudo-munlflbulae. Bijvrijwel al die

exemplaren isechter het portret afgesleten. Zo ven\'ijst slechts een bronzen schijfje
met parelrand nog in die typologische richting (12).

Tlissen de vondsten van Oud Naarden bevinden zich ook rcchthoekige (14 en 15),
stervormige (13), opengewerkte (16) en rozetvormigeexemplaren (17). Fraai isvoorts
een bol manlelspeldje waarop een Maltezer kruis is afgebeeld (18).
Bovendien valt de aanwezigheid van enkele nogal kleine exemplaren op. Met een
middellijn VaJlmaximaal 10 mm lijken deze fibulae tot de accessoires van kinder
kleren te hebben behoord (19).

Door het grote aantal bij Oud Naarden gevonden fibulae, is het verleidelijk om nog
verder uit te wijden over al die rypen en motieven (20. 21. 22 en 23). Maar zo'n be
schrijving past beter in een archeologisch tijdschrift. De betekenis van deze vond
sten voor ons tijdschrift zit in hel gegeven dat de fibulae behoord hebben tot de nut
tige opsmuk van de kleding van de eerste generaties bewoners van het oude Naar
den. Laten we daarom eens kijken naar de ouderdom.

Fibulael.ijn moeilijk te dateren. De ronde schijffibulae met kruismotiefbijvoorbeeld
zijn enkele eeuwen, voor en na het jaar 1000, in gebruik geweest. Dat ligt anders bij
de heiligenfibulae. Daarvan weten we dat die in de ge eeuw in gebruik zijn genomen
en halverwege de ] Ie eeuw in onbruik zjjn geraakt. Enkeleandere vondsten van Oud
Naarden kunnen ook op zijn vroegst in de ge eeuw worden geplaatst. Men spreekt
in dat geval van een laat-Karolingische ouderdom. Als we echlerde hele vondsten
groep overzien doet die vooral Ottoons, d.w.z. iets minder oud, aan (noot 3).

Als we bij de coUectiefibulae ook de riemtongen, het bronzen beslaS'verk en andere
middeleeuwse vondsten optellen, dan gaat het inmiddels om een verzameling van
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vele honderden voorwerpen. Voor archeologen zit het belang ervan in de grote hoe

veelheid. Erzijn in Nederland maarweiniglocaties bekend waardit materiaal in deze

aantallen gevonden is. Het is echter jammer dat al deze middeleeuwse voorwerpen

verspreid lagen over een toch wel uitgestrekt gebied. Bovendien zijn ze niet te kop

pelen aan een bepaalde laag in de bodem. Opmerkelijk is echter dat er geen gouden

of zilveren voorwerpen bij zitten. Het betreft hier dus het gewone gebruiksgoed.

De fibulae vormen een substant~eel deel binnen ditvondstencomplexvan Oud Naar

den. Dat doet vermoeden dat de mantelspelden niet toevallig als gevolg van verlies

in de bodem terecht zijn gekomen. Wij denken dat de meeste fibulae afkomstig zijn

van het kerkhofvan Oud Naarden. De vroegstevermeldingvan die begraafplaats da

teert uit de 16e eeuw. Lambertus Hortensius, rector van de Latijnse school in Naar

den, schreef toen 'waar de kerk en het kerkhof eertijds waren, delft men van tijd tot tijd

doodsbeenderen uit de graven: Om er in de tijd van Hortensius met droge voeten naar

doodsbeenderen te kunnen weken, moest het zeewater al wel door een geweldige

zuiderstorm noordwaarts zijn gejaagd. De inhoud van wat er toen nog van het kerk

hofoverwas, moet na die tijd totaal verspoeld zijn geraakt. Waar de plek precies heeft

gelegen, weten we nog steeds niet. Wel kunnen we uitrekenen dat daar gedurende

wel 500 jaar vele duizenden Naarders moeten zijn begraven. Het lijkt ons daarom

aannemelijk dat de teruggevonden fibula's ooit het doodskleed van gestorven Naar

ders hebben getooid.

Nageven terug naar de datering van de nederzetting of streek waar de bodemvond

sten zijn gedaan. Die wordt als 'Naruthi' voor het eerst in de ge eeuw vermeld in een

lijst van de bezittingen van de abdij van Werden a/d Ruhr. Het jaar968 geeft voor het

eerst de naam van het graafschap 'Naardingerland' prijs. In dat jaar bevestigde kei

zer Otto 1de schenkingvan onze streek aan de pas gestichte abdij van Elten doorgraaf

Wichman IJ van Hamalant. Oudere jaartallen staan ons niet ter beschikking. De tijds

bepaling van de vondsten komt dus overeen met wat we uit geschreven bronnen we

ten over de ouderdom van het voormalige Naarden.
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'Geen doorkomen aan'

Een zoektocht naar de restanten van tankversperringen rond
Naarden uit 1939

Henk Schaftenaar

Tussen 1915 en 1945 is in Nederland eell enorme verscheidenheid aan betonnen ver

1945 bleken deze werken strategisch geen waarde meer

~:ë~::i;~~~{:~:;O~:~::I::,:~;:~~;~ft:::~~;;~~v:;:~::~;~::';;;~'bun_
kers' toteen amorf gegeven waardoor meer dan 90 % van deze bouwwerken is gesloopt.

Een en ander is te lezen in 'Historischeverdedigingswerken in Noord-Holland 1915

1940', een publicatie die op initiatiefvan het provinciaal bestuur in maart 1990werd

uitgegeven. In het boekwerk zijn onder meerde kazematten, schuilplaatsen en tank

versperringen in de polders van Weesp en Muiden beschreven. Aan die uit 193] werd

in De Omroeper jrg. 21 nr. 3 aandacht geschonken. De verdedigingswerken uit de

mobilisatieperiode van 1939 bleven echter in ons tijdschrift buiten beschouwing.

Iedereen kent die beton nen werken uit 1939 wel van een fiets- of wandeltocht om het

Naardermeer. In de Nieuwe Keverdijksche Polder alsmede in de Heintjesrak- en Broe

kerpolder aan de andere zijde van de 's-Grave1andsche Vaart staan maar liefst 29

schuilplaatsen van beton. Dat hele complex heeft monumenlale status verkregen,

want van de circa 700 stuks van dat type zijn er in de voormalige Nederlandse stel

lingen niet veel meer over.

Uniek is zelfs een mitrailleurkazemat met een gietstalen geschutskoepel. Deze ligt bij

de spoorwegovergang Keverdijk iJl de gemeente Weesp. Van dat type werden er 702

gebouwd, maar alleen deze ene is er nog maar van over.

Minder bekend zijn de gewapend betonnen tank- en wegbermversperringen uit dezelf

de periode. Deze werden aangebracht op dijken en andere hoge doorgangen in relatief

lage ofte inunderen gebieden om een vijand tegen te houden. Die doorgangen werden

door de militairen 'accessen' genoemd. Op de Oostzeedijk ten noordoosten van Mui

den ligt nog een redelijk gaaf complex van deze elementen. De hindernis bestaat uiteen

ongeveer2,40 m brede, ge\vupend bctonconstructie met daarop t\.veerijen naarde front

zijde (het oosten) gerichte, 1m schuin opgaandespoorstaafgedeelten. Alsaanvullingvan

de tankhindernis staan in de nabijheid ook nog zes piramide\'ormige, gewapend be

tonnen elementen. Drie soortgelijke obstakels met de functie wegbermversperring zijn

nog op de oorspronkelijke plek aanwezig te Muiden in het buurtschap De Goog.
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Al deze versterkingen maakten deduitvan 'Het Oostfront, Groep Naarden'. Dat front
was een onderdeel van de Vesting-Holland, een verdedigingsgordel van permanen
teversterkingen en inundatievoorzieningen ter bescbermingvan hetdichtstbevolk
te deel van Nederland.

Ookin de nabijheid van de vesting Naar
den zijn in 1939tank- en wegbermver
sperringen aangelegd. Oudere Naarders
kennen de naam de 'Tankval' nog wel.
Dittoponiem werdgebruikt voor debui
tengracht tussen de Oostdijk en het fort
Ronduit. Die buitendijkse gracht was
door de overstromingen van deZuider
zee - voor het totstandkomen van de Af

sluitdijkin 1932gebeurde dat jaarlijks
dichtgeslibd met zeeklei. In 1939 heeft
de landmacht de gracht laten uitbagge
ren om daarmeeeen 'tankval' te creëren.

De nogal brede Z1nddijken de Oostdijk
vormden echter 'accessen' in de door de

grachten en het IJsselmeergevormde wa
terlinie. Daarom werden deze dijken
voorzien van zware versperringen. Oostdijk. Op de voorgrond

Op de Zanddijk werd vanaf de gracht bij fort Ronduit tot in het Ijsselmeer een ge
wapend betonnen hindernis gemaakt diewatvorm betreft afweek van de hierboven
beschreven elementen bij Muiden. Die vorm is te zien op een foto uit 1966waar een
deel van deze sta-in-de-weg is afgebeeld. In verband met de aanleg van de rijksweg
Al in het begin van de jaren zeventig heeft de Genie dit werk grondig uit het land
schap verwijderd.
Een gewapend betonnen tankbarrière gelijk aan die op de zeedijk bij Muiden werd
aan het begin van de Oostdijk gemaakt ter hoogte van de binnen- en buitendijkse
vestinggracht. Daarvan is de betonconstructie nog aanwezig. De spoorstaafdelen
werden echter kort na de oorlog verwijderd door ze bij het beton afte zagen.

Een ander te versterken 'acces' was de kade van het Naardermeer langs de Karne
melksloot. Daar is in 1939, ongeveer 250 m ten zuiden van de twee forten, eveneens
een barrièretegen tanks gebouwd. Een deel van ditobstake1 isnog aanwezig. De stom
pen ijzer in het beton verraden dat daar, alleen al op het oostelijke talud, Mee maal
twintigspoorstaven metde punten naar het front (hier het zuiden) hebben gestaan.
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De betonnen hindernis bij Fort Ronduit. Een foto uit 1966.

Pal naastde weg zijn de resten van vier zware H-profielen zichtbaar, die langs de door
gang hebben gestaan. Op het westelijke talud is alleen bij de slootkant nog een res
tant van de versperring te zien. Misschien zit er onder het gras nog meer.
Van een voormalige wegbermversperring uit het genoemde mobiJisatiejaar bestaat
in Naarden nog slechts één element. Dat is een gewapend betonnen piramide die

De basis van de tankbarrière in de kade van deKarnemelksloot. Een foto uit /997.
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van de spoorstaven zijn zichtbaar.

moedeo.îel alleen in de berm naast de

fortwachterswoning bij de brug over de
Karnemelksloot staat.

'Geen doorkomen aan', zo zal de plaat

selijke commandant hoopvol hebben

gedacht nadatdeze verdedigingswerken

waren voltooid. De werken zijn echter nooit op de proef gesteld, omdat de Duitsers

in mei 1940 voor een geheel andere aanvalsstrategie kozen om Nederland onder de

knie te krijgen (I).

Aan de schamele Naardense resten van tank- en wegbermhindernissen is geen ofwei

nig monumentale waarde toe te kennen. Dat zal ook de reden zijn geweest waarom

ze in de genoemde publicatie van de provincie Noord- Holland niet eens worden ver

meld. Maar voor een museumvestingals Naarden zijn ze natuurlijkwel interessant.

Ze vertegenwoordigen immers de allerlaatste fase van de permanenteversterkings

bouw. Memorabele status hebben deze verdedigingswerken of hun restanten voor

veel mensen in ieder geval. Het zijn namelijk de stille getuigen van een ingrijpende

historische gebeurtenis.

Schootsveld van Naarden nooit geïnundeerd

Henk Schaftenaar

De wel vaker voorkomende misvatting dat de gronden rond de vesting Naarden

inundeerbaar zouden zijn, berust op de veronderstelling dat a. de aanwezigheid van

een met zanderijsjoten doorsneden schootsveld rond de stad daarvoor gunstig zou zijn
en b. dat een te inunderenkom van de Nieuwe Holland~e Y..raterlinie ten westen vande

stad in de nabijheid ligt. Ook het NOS-journaal poneerde achteloos deze veronder

stelling door in een recent programma over de Waterlinie als rijksmonument speciaal

de vesting Naarden als onderdeel van die verdedigingsljnie te tonen.

Dat de omgeving van Naarden niet te inunderen is, ontdekte de militaire overheid al in

het begin van de 18e eeuw toen de afnnding rond de stad nog maar net op gang was ge

komen. Het afzandingspeil lag namelijk drie duim boven het waterpeil van de Zuiderzee

bij normale vloed. "::en inundatie van het schootsveld - zovond men - zou daarom alleen

langs een zeer ingewikkelde weg, met gebruikmaking van vergelegen rivierw'ater, moge

lijk zijn. Ondanks die twijfel werd de afzanding onverdroten voortgezet, want de realisa

tie van een vlak en overzichtelijk schootweld was al een doel op zich voor de militairen.

Toen de afzandingen driekwart eeuw waren voortgeschreden, besloten de landsverde

digers de proef maar eens op de som te nemen. In april 1748 lieten 7.-C watervanuitde

rivierde Lek via de Vecht en de Muidertrekvaart naar Naardenstromen. Een complexe

test die heel veel geld vergde en op niets uitdraaide. Enkele poternes van de Naarden

se bastions begonnen langzaam onder water te lopen en ook een stukje van de bedek

te weg stond blank; de afgezande terreinen bleven daarentegen kurkdroog. Wat ieder

een eigenlijk al vermoedde, werd nu genadeloos zichtbaar: het bodem peil van de Naar

dense zanderijen lag simpelweg te hoog voor inundatie. Dat peil werd ter plaatse het

Leliepeil genoemd, naar een gestileerde Franse lelie op de toen aanwezige schalen bij

de Utrechtse en de Amsterdamse Poort waarop het niveau van de afZanding kon wor

den afgelezen. Maar de Naarders hadden het aflezen nooit zo nauw genomen. Uit ei

genbelang, de grond moest immers agrarisch bruikbaar blijven.

Een oplossing zou kunnen zijn het maaiveld van de Naardense zanderijen te verlagen.

Maar wilde men het zand nog dieper weghalen, dan zou men het zelfs moeten weg-
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De misleidende foto in het tijdschrift van Tussen Vecht en Eem.

baggeren. Het land zou dan vo]strektonbruikbaar worden voor de teelt van cu]tuurge

wassen en de eigenaren zouden genoodzaakt zijn hun bezit te verkopen aan de Staat die

daar nietop zatte wachten. Een eenvoudige berekeninglietzien dat daar een bedrag van

wel driehonderdduizend gulden mee gemoeid zou zijn. Om dat probleem weer te om

zeilen zou men rond de vesting twee polders kunnen maken, maar ook dat zou weer te

kostbaar worden. Het gevolg was dat al deze pseudo-op]ossingen het stempel 'onuit

voerbaar' opgedrukt kregen. Het schootsveld van Naarden bleef daardoor droog.

In 1797 moest de toenma]igedirecteurvan de Hollandse Fortificatiën c.R.T. Kraijen

hoff zich ook nog eens met deze ingewikkelde materie bemoeien. Nauwkeuriger bere

keningen en peilmetingen toonden toen aan dat een inundatie rond Naarden slechts

mogelijk was op een kunstmatige wijze, d.w.z. met behulp van een gemaal. Alleen een

'vuurmachine' (stoomgemaal) zou volgens Kraijenhoffzo'n klus kunnen klaren. Ech

ter aan de vestinbrwerken van Naarden kleefden volgens hem zodanige ernstige gebre

ken dat daar eerst wat aan zou moeten worden gedaan. Het grootste en praktisch niet

op te lossen probleem in Naarden was dateen inundatie altijd door een vijand kon wor

den afgetapt. Deze hoefde nabij de buitenplaats Valkeveen (toen nog buiten het bereik

van het geschut op de vestingwallen) alleen maar de Oost dijk en de Zomerkade (de

Zanddijk) door te steken om het inundatiewater naar de Zuiderzee te doen wegv]oei

en. Vooral door dit gegeven werd bet enthousiasme voor een inundatie drastisch ge

temperd. De Fransen van Napoleon hadden er a] helemaal geen oren naar en toen die

weg waren, werd het schootsveld nog wel tot op 300 roeden verder afgegraven, maar

over een inundatie van die gronden werd sindsdien met geen woord meer gerept.

Middeleeuws fragment van een zegelstempel
gevonden in vanouds het Naardermeer

OlafLangendorff

Zegelstempels werden in het verleden gebruikt om in bijenwas oflak een akte of een

oorkonde van een afdruk of zegel te voorzien. Het afdruksel werd met een strook per
kament aan de akte bevestigd, die daardoor bewijskracht kreeg. Zo'n document heet
een charter.

Op een zegelstempel staat iets over de identiteit van de eigenaar. Dat kan een persoon

of een instelling zijn. Het randschrift vermeIdt doorgaans de naam en de afbeelding

symboliseert de persoon ofinstelJing. Na het overlijden van een persoon of na het op

houden van het bestaan vaneen instelling werd het stempel meesta] vernietigd om mis

bruik te voorkomen. Een snelle manier was om het uit messing bestaande voorwerp

met een hamer in tweeën te breken en het vervolgens in een heerput, sloot of gracht

wegte gooien. Soms komt zo'n kleinood na eeuwen weer in het licht. Datwas vorigjaar
het geval toen ik in de weilanden bij de

boerderij Stadzif,1: een fragment vond van

een zeer oud zegelstempeL

Al op het eerste gezjcht leek het om een

middeleeuws exemplaar te gaan. Na het

schoolunaken en enig onderzoek werden

op de rand in gotische letters de woorden

'Oude' in combinatie met 'Naer' leesbaar.

Er volgde vermoedelijk nog een 'd: maar
door de breuken hetontbreken vanderest

van het stempel was dat niet duidelijk.

Het lijkt er dus op dat het toponiem Oude

Naerden in het randschrift: heeft: gestaan'.

Als dat zeker is, dan is met deze bodem- Gevondenfragmentvan hetzegelstempel.

vondsteen fragment van een zegelstempel

van het gelijknan1ige klooster, dat tussen 1420-1579 heeft: bestaan, teruggevonden. Die

gedachte wordt versterkt als we naar het type stempel en de afbeelding kijken.

Het gaat hier om een zogenoemd spitsovaal exemplaar, een type dat in de Nliddeleeu

wen vooral in gebruik was bij de geestelijke stand. Deze vorm leende zich namelijk uit

stekend voor het uitbeelden van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, zoals stichters

van kerken en kloosters ofheiligen. Een dergebjk persoon ]îjktook op het fragment te
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Detail van het randschrift.

zijn afgebeeld. Binnen een portaal van twee pilasters staat een manspersoon ten voeten

uit. Doorde breuk is het hoofd helaas maarten dele zichtbaar. Het zou gedachtig aan de

ordevan het 'Convent van Oude Naerden' Sint Franciscus kunnen zijn, maar ook Gijs

brecht van Nijenrode (1415-1476) zou ervoor in aanmerkingkunnen komen. Over hem

en zijn vrouw Aleonora van Borselen, een kinderloos adellijk echtpaar, is namelijk be

kend dat zij het Naardense klooster met veel landerijen hebben begiftigd. Daarom wer

den zij in 1475 door de prior van Oud Naarden aangenomen als firndateurs.

Toegang op de inhoud van alle

jaargangen van De Omroeper

www.stichtingvijverberg.nl

De TIvijfei over de herkomst van dit frag

ment zou kunnen worden weggenomen
als er een charter van het klooster Oud

Naarden bewaard was gebleven met een

goede afdruk van het zegelstempel. Zo'n

afdruk is wel bewaard gebleven van het
Mariaconvent dat tussen 1440 en 1579

aan het eind van de Kloosterstraat heeft

gestaan. Die afdruk hangt aan een per
kamenten strook onder een document

dat door pater Lourens Gijsbertsz., die

priester en confessor van dat nonnen

klooster was, is opgemaakt. Op het ova

le zegel in groene was staat, wederom in

een portaal, Maria met Kind. Het rand

schrift is echter niet goed leesbaar.

Hoe het fragment van het zegelstempel in de contreien van Stadzigt is gekomen, laat

zich raden. Van de vindplaats kan wel gezegd worden dat deze pas in 1615 werd droog

gelegd. Daarvoor stond er nog het water van het Naardermeer.
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