Terugblik

Van Boerenland tot Mediapark
Verslag ledenavond 25 september 2001
Voor een volle zaal vertelde Lisette van den Dungen
(van het Dudokcentrum) over het ontstaan van het
Mediapark, of beter gezegd het Omroepkwartier. Vervolgens behandelde Jan Boon, die lange tijd als landschapsarchitect bij het omvangrijke project betrokken
was, de niet-bebouwde ruimten. Een nogal persoonlijk verhaal waarin helaas de vaktaal (glaciale stuwingen, stroomfuncties, peilnaden en voedingsstralen)
meer ruimte kreeg dan het verwachte kijkje achter de
schermen. Voor de goede verstaander waren er evenwel genoeg krenten in de pap. Zoals de diepere gedachte achter de variatie in groenvoorziening, de bedoeling van het inmiddels verdwenen amfitheater, en
de waterhuishouding van het gebied.
Na de pauze was het de beurt aan Arno Weltens van
het NAA-Omroepmuseum, die aan de hand van veel
plaatjes de meest recente bouwgeschiedenis van het
Mediapark voor het voetlicht bracht. Terecht besteedde hij veel aandacht aan diverse ambitieuze bouwplannen die – gelukkig – nooit gerealiseerd zijn.
EdP

Naarden-vesting
Verslag ledenavond 23 oktober 2001
Deze avond werd verzorgd door twee sprekers: de heren Scheltema (architect en bestuurslid van de vereniging Menno van Coehoorn, een vereniging die zich inzet
voor het in standhouden van oude vestingwerken) en
Meyer (adviseur van Hilversum Pas Op). Zij waren uitgerust met twee dia-projectoren en microfoons op de
revers, veel dia’s en twee goede verhalen. De heer Meyer concentreerde zich op de geschiedenis van het vestingstadje en de heer Scheltema besteedde meer aandacht aan de vestingwerken.
Het oorspronkelijke Naarden was gelegen in het huidige Gooimeer. Door de opdringende Zuiderzee en de

daarmee gepaard gaande wateroverlast verplaatste
men in 1350 het stadje naar de huidige locatie. Graaf
Willem V wees de plek aan waar hij Naarden wilde
hebben. De nieuwe nederzetting werd planmatig opgezet en ontstond niet vanuit een bestaand dorp. Na
1400 werd de aarden wal om de stad door een muur
vervangen. De stad werd opnieuw versterkt na de inname door de Spanjaarden. Amsterdam was niet zo
happig op een sterk Naarden. Het was immers een uitstekend bruggenhoofd naar Amsterdam als het eenmaal in handen van de vijand was. Dit Amsterdamse
argument werd nog versterkt toen men de Hollandse
waterlinie als verdedigingsgordel in gebruik nam.
Naarden lag vóór de waterlinie en werd er dus niet
door beschermd. Tijdens de Derde Engelse oorlog in
1673 nam Lodewijk XIV Naarden in en verschafte zich
daardoor een prima uitvalsbasis richting Amsterdam.
Ondanks het Amsterdamse verzet bleef Naarden een
sterke vesting. Een vesting die nooit op de proef gesteld is, want de inwoners openden zonder slag of
stoot de poorten voor Spanjaarden, Fransen (twee
maal) en Pruisen. In de twintigste eeuw verloor Naarden haar status als vestingstad.
Deze boeiende en goed gegeven lezing werd niet druk
bezocht door onze leden. De sprekers toonden het ongelijk van de thuisblijvers aan.
WJD
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