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COMENlUS TUSSEN AMSTERDAM EN NAARDEN

Als beheerder van het Comenius Museumvragen bezoekers mij
vrijwel wekelijks waarom Jan Amos Comenius in ,670 nu juist
te Naarden werd begraven. In de tentoonstelling lezen zij
immers dat de Tsjechische immigrant te Amsterdam overleed;
de stad waar hij veertien jaar heeft gewerkt als leraar,
schrijver en uitgever. De stad ook die hem vereerde met een
jaargeld en de sleutel van de stadsbibliotheek om zijn
schrijverschap te stimuleren.
Het zijn twee voorbeelden die aangeven dat Comenius door
Amsterdam op zijn waarde werd geschat. En toch werd hij er
niet begraven ...
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Omroeper.

'De Omroeper' is een uitgave van de Stichting Vijverbcrg te Naarden.

Waaromte Naarden en niet in Amsterdam? Orr!deze vraag af
doende te beantwoorden ontbreekt het helaas aan vele essen
tiële gegevens. Een testament heeft Comenius niet achter
gelaten en ook zijn laatste woorden zijn nooit opgetekend.
In de overgeleverde correspondentie van Comenius alsmede in
de getuigenissen over de gesprekken die met hem gevoerd
zijn. wordt Naarden nergens genoemd.

Wel vermeldt de filosoof in een brief van 7 mei 1664 dat
hij zich na een inspannende arbeidsperiode bui ten Amsterdaru
wil terugtrekken op 'een Pathmos' . Voor J. KvacYala, een
Tsjechisch Comenioloog, is dit een aanleiding om te sugge
reren dat er wellicht een landhuis met die naam bestond in
of rond Naarden (1). Dat landhuis zou dan in bezit zijn ge
weest van de Amsterdamse koopmansfamilie De Geer of van de
Waalse predikant J. L. Grouwels. (Waar is de kenner van de
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Comeniu$' inschY'ijving in het grafregister; 'Johannes
Amos Comeniu$ enterré re 22 .• Noverribre 1670.

historische topografie van Naarden die de ze suggestie be
vestigt of ontzenuwt'?)

Met de namen van Grouwels en De Geer stuiten we op perso
nen die voor Comenius en zijn gezin (2) van grote waarde
zijn geweest. Zo dateert het contact met de familie De Geer
reeds van 1642 toen Lodewijk de Geer Comenius overhaalde
om naar Zweden te komen waar de koopman, bankier en diplo
maat een groot handelsimperium had opgebouwd. De Geer intro
duceerde Comenius aan het Zweedse hof. ondersteunde hem
financieel en bemiddelde voor een aanstelling als onderwijs
hervormer. Deze samenwerking werd in 1648 verbroken naar
aanleiding van de voor de Tsjechen zeer teleurstellende
Vrede van Westfalen. Acht jaar later werd het contact op
nieuw hersteld door de oudste zoon van Lodewijk die van
zijn vader de Amsterdamse bezittingen had geërfd. Laurens
de Geer had namelijk vernomen dat Comenius inmiddels nage
noeg al zijn bezittingen had verloren tijdens de Pools
Zweedse oorlog en aarzelde niet om hulp te verlenen.
Comenius logeerde na zijn aankomst in augustus 1656 enkele
maanden in het huis van De Geer aan de Keizersgracht (nu
nummer 123) en verhuisde na de overkomst van zijn gezin
naar de Prinsengracht waar De Geer voor een woning had ge
zorgd. Verder speelden Laurens en later diens zonen Gerard

en Steven een belangrijke (financiële) rol bij de uitgave
van de werken van Comenius. Een ander belangrijk figuur in
het Amsterdamse netwerk van relaties rond Comenius was de
Waalse predikant Gotfried Hotton. Deze trad met name in de
jaren veertig op als bemiddelaar tussen Comenius en De
Geer. Verder was hij als voogd en leraar van Laurens de
Geer zeer nauw betrokken bij de koopmansfamilie. Gotfried
Hotton overleed overigens in 1656; het overlijdensbericht
bereikte Comenius tijdens zijn reis naar de Nederlanden.
Waarschijnlijk heeft Comenius bij zijn aankomst te Amster
dam vervolgens kennisgemaakt met een predikant uitNaarden
die drie jaar eerder door Hotton in zijn ambt werd beves
tigd: Jean Louis Grouwels, een zoon van ... Elisabeth de
Geer (1617-1659) (3). Volgens de Comenioloog R.A.B. Ooster
huis was hij de bekendste van de tien Waalse predikanten
die in Naarden hebben gewerkt:
"Ds. Jean Louis GrOUlJels.•. heeft de Waalse gemeente tot
bloei gebracht. Reeds in ziJ'n eerste jaren bewerkte hij,
dat er een synode te Naarden gehouden werd; en wel-
licht is zijn de aanleiding geweest, dat een aantal
Waldenzen, die na heftige vervolgingen in 1655 uit Piémont
in Nederland lo.,;amen,aan de zorgen der Waalsche gemeente
van Naarden toevertrouwd". De Waldenzen waren nauw
verbonden met Tsjechische en Moravische Broeders wiens
eerste bisschop door de Waldenzer Stephw'lUs tot zijn ambt
gewijd Was. De nauwe relaties tusschen GroWiJels en Hotton
eenerzijds, en den laatsten en Comenius anderzi.ids maken
het zeer waar>schijnlijk, dat laatste Naarden bij zijn
leven goed gekend heeft en er wilde worden.
TrOUWensdit kan ons blijken feit, dat Dr. (sic)

J,- voor het graf den man betaald heeft,
ov,epZi.i,ien de rij bisschoppen van de Bo-

bp"edePG'em"ent, afsloot. Bi;] sloot - zooals hij
zich toe. /( ()~)

Dominee Grouwels is overigens niet alleen op kerkelijk ge
bied voor Naarden van belang geweest, In 1672 voorkwam hij
de plundering van Naarden door Franse troepen door met de
commandant te onderhandelen. In het kader van dit artikel
beperken we ons tot de constatering dat in zijn persoon
twee factoren bijelkaar komen die van invloed zijn geweest
op de keuze voor Naarden , t.w.: de Waalse kerk en de familie



voormalige Waalse Kerk in
terstraat met daarin het graf van Jan Amos
een tekening van C.L. van Kesteren Jr.

De Geer. Dit geeft echter nog steeds geen volledig antwoord
op de vraag waarom men als begraafplaats niet voor de
Waalse Kerk van Amsterdam heeft gekozen (5). Dat antwoord zal
ook niet gegeven ktumen worden zolang er geen nieuwe feiten
over de Amsterdamse tijd van Comenius worden ontdekt. We
moeten het doen met het weinige dat er is overgeleverd en
waarvan hierboven het een en ander op een rij is gezet.
In een volgend artikel hoop ik iets verder in te gaan op de
lotgevallen van de Waalse kerk te Naarden en het graf van
Jan Amos Comenius.

Steven Poolman



Het exterieur van de voormalige Waalse Kerk in de Kloos
terstraat. Naar een tekening van C.L. van Kesteren Jr.

De vermeldi-ng
mij

van deze
kunnen achterhalen.
:e praktische omstandigheden

op de keuze voor Naarden zouden. kunnen
weest (plaatsgebrek in de Waalse Kerk van A
voorbeeld). Het ontbreekt echter - nogmaals
gegevens en bewijzen.

COMENIUS OP DE HOFSTEDE BERGHUYSEN?

In zijn artikel 'Comenius tussen Amsterdam en Naarden' ,
schrijft Steven Poolman: 'Wel vermeldt de filosoof in een
brief van ? mei 1664 dat hij zich na een inspannende arbeids
periode buiten Amsterdam wil terugtrekken op 'een Pathmos '.
Voor J. Kvacala~ een Tsjechisch Comenioloog~ is dit een aan
leiding om te suggereren dat er wellicht een landhuis met
die naam bestond in of om Naarden. Dat landhuis zou dan in
bezit zijn geweest van de Amsterdamse koopmansfamilie De
Geer of van de Waalse predikant J. L. Grouwels I. Daarna stelt
Poolman de vraag: 'Waar is de kenner van de historische topo
grafie van Naarden~ die deze suggestie bevestigt of ontze
nuwt? I

Al vele jaren bezig z~Jnde met een inventarisatie van de his
torisch-geografische aspecten van Naarden , voel ik mij enigs·
zins aangesproken.
Neen, de naam 'Pathmos' (1) komt niet voor in mijn kaarten
bak met Naardense toponymen .. Maar ten oosten van de Vesting
lagen in 1664 wel enige 'Pathmossen' , waar men zich uitste
kend kon terugtrekken om uitte rusten of om in die rust wat
groots tot stand te brengen (2). Een van die 'Pathmossen'
was de hofstede Berghuysen (3), waar inderdaad J. L. Grauwels .
de volle neef van Laurens de Geer, woonde (4). Sterker nog,
op 2 oktober 1699 werd Berghuysen door de weduwe van Gerard
de Geer (hij was de erfgenaam van Laurens ) verkocht (5).
Het buitengoed Berghuysen was dus in de 1Te eeuw het eigen
dom van Ds. Grouwels en/of de familie De Geer.
Als men hierbij nu denkt aan de relaties tussen Comenius, de
familie De Geer en de predikant Grouwels, wordt het
dan niet heel verleidelijk om te veronderstellen dat Comenim
een deel van zijn oude dag op de hofstede van zijn vrienden
te Naarden zou hebben kunnen doorgebracht? Vergeleken met
het zomers stinkende Amsterdam, zou het bovendien goed be
reikbare Berghuysen voor Comenius een 'Pathmos' geweest kun
nen zijn.

Noten:
1 PatJunos is het Griekse eiland~ waar de apostel Johannes

de Ooenbarina schreef.
hofstedEn Kommerrust~ Oud Bussem~ Oud Naar-



den., Valkeveen en Berghuysen. Het is bekend dat de eerste
vier van deze Zandgoederen in het bezit waren van rijke
Amsterdamse kooplieden .• die evenals De Geer er speciale
vrienden op na hielden. Zo verbleven op hun uitnodiging .•
grote kunstenaa:t's als Rembrandt en Vondel, regelmatig op
hun buitenhuizen.

:3 Het huidige .• inmiddels verkavelde landgoed aan de
Huizerstraatweg ligt op de plaats van het vo,'rm,,z,'ge Berg

'. Deze hofstede was circa 20 hectare groot en be
uit een herenhuis annex boerderij.

4 In een gedicht van vó6r 1659 over Komnerrust .• maakt de
dichter Jan Vos reeds melding van het landgoed waar Grou
weZs woonde. In de verpondingskohieren uit 1740 (aAN)
wordt nog 'De ~!aterkamp van Dom. Grouwel I genoemd.• welke
behoorde Berghuysen. In het a:t'chief van Stad en Lan-
de van vermeldt een Memorie van 14-4-1775, dat
'Do GroUlJels, Fransche Predikant' 1667 schaarrecht had
gekocht. Dit laatste in relatie met hofstede Berghuysen.
In dat zelfde a:t'chief vermeldt een 18e brief van
Helena Heshuysen, dat J.L. GroUlJels eigenaar was
van de hofstede Berghuysen.

5 Pogingen door mij ondernomen om de
huysen op te sporen, in het
tot nu toe als resultaat aangetoond

Barn.a:t'ts.• de weduwe van
1699 hofstede Berghuysen v
van Oosterby en comnissaris van
tei t van Zweden, was reeds in 1
rechterZijkarchief Naarden.• inv.

N.B. In het notarieel archief van Naarden bevinden zich on
der de volgende nummers nog enkele akten die wat meer licht
op J. L. Grouwels werpen: Inv. 3669 akte 28, 146, 182.
Inv. 3684 akte 11. Inv. 3688 akte 94. Deze akten bevinden
zich op microfiche in het stadsarchief van Naarden.

H. Schaftenaar

JOHANNES DE KLOKKENMAKER

In de maand juni, wanneer lt zo heerlijk warm kan zijn, zoo
heerlijk, dat we er nu al met een innig verlangen naar kun
nen uitzien, - in die lieve maand dan, kwameen zekere Johan.
nes van Geffen naar onze aloude veste over met een zeer prij.
zenswaardig, we zouden haast zeggen menslievend doel. Och,
hoe weinig mensen zijn er, die met zulke doeleinden tot ons
komen! Ze zijn te tellen. Van Geffen was één van hen. Hij
kwammet het doel, om de slecht of niet lopende uurwerken te
repareren en dus de eigenaars van die defecte uurwerken in
de gelegenheid te stellen op de hoogte van de tijd te blij
ven, dat vooral voor ons Naardenezen, die nu juist niet
trots kunnen zijn op een goede stadsklok, werkelijk een
ui tkomst zou zijn. Genoemde Van G. kwamdan, presenteerde
hier-en-daar zijn niet genoeg te waarderen diensten en repa
reerde bij een zekere C. alhier, zo maar in de gang van het
woonhuis, wèl een bewijs, dat lt een gewiekste klokkenist
was!, een klok voor de luttele prijs van 40 cent. Nu is 40
cent voor lt in orde maken van een klok een klein prijsje.
Dat zal ieder met ons eens zijn. wie 't niet met ons eens
is, heeft zeker nog nooit een klok bij een horlogemaker in
reparatie gegeven.

Nu zou hij voor de dochter des hui zes ook een horloge repa
reren, doch dit kon maar zo niet in de gang gebeuren; de
samenstelling van een horloge-uurwerk verschilt enorm van
die ener klok, - dus stelde de man voor, dit mee te nemen
naar zijn logement, alwaar hij dit eens fijn in orde zou
maken voor ..... 20 cent. Eveneens een prij sj e, want wat is
nu 20 cent! Enfin, in Holland wordt de kunst niet gewaar
deerd ..... laat staan betaald!
Johannes op stap met het dames-horloge, doch ook Johannes
was maar een mens met gewone menselijke zwakheden behept,
en hij keerde niet op de bepaalde tijd terug. Het meisje
probeerde hem te spreken te krijgen, edoch meneer gaf geen
consult meer, wegens tt gevorderde uur.
Nu toog de maagd, 't gemis van haar - hoewel slecht of niet
lopend - uurwerk betreurende, naar de rijksveldwachter K.
en vertelde haar wedervaren met Johannes de klokkemaker .
Deze ging op onderzoek uit en vond, dat de held van dit ver
haal - bepaald geen genoegen nemende met keuken" of bedie-



ning in Tt éne logement - zich kamers had doen in orde ma
ken in een ander.
Daar komende lag de mechaniker reeds te rusten van de ver
moeienissen des daags, doch antwoordde op slaperige toon op
de desbetreffende vraag van de veldwachter, dat hij het hor
loge uit zijn zak -had verloren, toen hij in het malse groe
ne gras, dat men in die maand zo weelderig aantreft langs
de bedekte weg. had liggen dromen over 's levens lief en
leed •.

Nu zijn rijksveldwachters van die lieden, die niet veel
voelen voor de poëzie hunner mede-stervelingen, en dus
liet ook de veldwa.chter K. zich dit praatje niet aanleunen.
Hij tooe op onderzoek uit en vond, dat zijn twijfel aan die
poët.ische mededeling niet zonder grond was, want Johannes
had het horloge aan een ander verkocht en .... dat mocht niet.
Doch Van G., gekomen zijnde met schone doeleinden, was nu
met de centen der maagd verdwenen. En over het horloge of
geld zou nooit meer gesp:r-oken zijn, zo niet het wakend oog
des dienaars van de H. Hermandad Johannessie had ontdekt.

En nu zal op de 27sten van deze koude wintermaand door de
rechter beslist worden over het feit door Johannes van Gef
fen bedreven in die heerlijke zomermaand, waarin alles ge
tuigt van liefde, vrede en licht.
"Al is de leugen nog zo snel, enz. n

(OVergenomen uit De Gooilander van 9 januari 1909)
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DE MAN ~lET DE: EMMER

In de jaren vijftig ver
scheen in de bladen en tijd
sch:ri ften nevenstaande adver
tentie~ die opvalt door een
technisch knappe uitvoering
en vormgeving.
Het leven in vroegere tijden
wordt getdeaUseerd en de
consument wordt op haast on
opvallende wijze aangespoord
lelken dag een glaasje r tot
zich te nemen. De geheelont
houders in die tijd wijzen op
de gevo 1gen van drankmisbruik
en komen met sprekende af
fiches met onderschriften als
,ai3h vader niet meer I.
Terug naar de advertentie~
direct herkenbaar is de vorm
van. de stenen. kruik het han
delsmerk van de firma Bols
met in zijn schaduw een af
bee lding Van het Naardense
stadhuis. De afbeelding en
de tekst brengen. in ge-
dachten terug naar Middel-

eeWJen. Deze indruk wordt nog versterkt door de in kleder
drai3ht gestoken figuur die met een errmertje in de hand zo
van de foto schi;]nt te stappen. De fotograaf had alle ge
luk van de wereld dat op het moment van afdrukken. deze fi
guur bij Wes Steenbergen om de hoek kwcun. De onduidelijke
fietser op de achtergrond kan het MiddeleeUJ..Jsebeeld
nawvelijks verstoren.'
Het stadhuis kennen we, van Bols zullen we wel
eens gehoord hebben, maar hoe staat het met mysterieuze
man op de voorf!rond?

11



Oplossing van het raadsel
In 1935 vestigde zich in Naarden het echtpaar Piet Visser
en Jannetje Teerhuis. Door toevallige omstandigheden be
landde Piet Visser, van beroep vishandelaar, achtereenvol
gens in twee heel bijzondere Naardense panden.
Bij zijn komst betrok hij perceel Wuyvert hoek Raadhuis
straat, waarin voorheen Jan Dekker een logement dreef. Dit
logement waar passanten zoals stoelenmatters. scharenslij
pers, blikslagers enz: een tijdelijk onderkomen vonden, was
voor destijds geldende normen uitstekend, maar droeg deson
danks in de volksmond de weinig aanlokkelijke naam 'luis
aan de ketting r. Enkele jaren later verhuisde piet Visser
naar de benedenverdieping van perceel Kloosterstraat 11.
waarvan de bovenverdieping werd bewoond door de roemruchte
goochelaar Jan Hagoort. In 1948 begon piet Visser een vis
winkel in de Sint Vitusstraat hoek Pastoorstraat tegenover
garage Eijpe.
Zo nu en dan logeerde daar ene Klaas Visser uit Marken een
huisvriend maar, wat de naam zou doen vermoeden, geen fami
lie van piet visser. Deze Klaas Visser had als handelaar
een bewogen leven achter zich. Hij had hooi verkocht aan
boeren langs de Vecht en kwammet zijn botter zelfs tot in
Breukelen. Verder had hij turf en talhout verkocht voor
huisbrand en palingrokerij. Het hout haalde hij uit Nijkerk
en Zwartsluis. Tussendoor voer hij op het IJsselmeer voor
de palingvangst. Ook in de politiek was hij geen onbekende,
hij was onder andere raadslid en later wethouder van Mar
ken. De burgemeester van Marken, de heer Van Hout ooit
ambtenaar op het gemeentesecretarie van Naarden, behoorde
tot zijn intieme kennissen.
Tijdens zijn verblijf in Naarden kon Klaas Visser moeilijk
stil zitten en trok er gewapend met een juk en twee emmers
op uit om haring aan de man te brengen. Soms hij met
een emmer naar het kamp van Laren om zijn waar slijten
aan de daar gelegerde militairen. Voor het vervoer maakte
hij gebruik van de bus, wat hem door de buspassagiers niet
in dank werd afgenomen. Menig scheldwoord kreeg hij naar
zijn hoofd en iedereen trachtte zover mogelijk uit zijn
buurt te blijven, als hij met zijn kwalijk riekende haring
emmer binnenkwam!
Onze man op de foto, die in de verte nog verwant is aan de
vermaarde Sijtje Boes, is Klaas Visser uit Marken~

12

Naschrift
piet Visser en zijn vrouw
overleden in 1987. Van hun
-::~er.kinderen woont er nog
een ln Naarden.
Klaas Visser is geboren op 26
januari 1880 en overleed op 7
februari 1956. Hij had twee
zoons piet en Jan, waarvan
piet is overleden. Omniet in
de war te raken met de vele
Vissers, ik· geloof dat half
Marken zo heet, draagt Jan de
typerende bijnaam r Jan van het
licht', afgeleid van de han
del in electriciteitsartike
len waar hij zich mee bezig
hield.
Het hui s van Jan Hagoort,
Kloosterstraat 11, heeft naar
mijn mening de mooiste gevel
van Naarden binnen de vesting.
Met de belendende percelen be
hoort deze patricierswoning
aan de vereniging 'Hendrick dE
Keyser'. Deze vereniging stelt
zich ten doel historische pan
den van culturele waarde voor
het nageslacht te bewaren.

Lezers van ons blad, die goed
in hun slappe was zitten en ge·
noemde vereniging willen steu
nen, kunnen dit doen door do
nateur (minimaal f 400,--),
beschermer (I 2.500,--) of lid
(minstens f 20,--) per jaar te
worden!

F.J. H. Marquenie
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BEELDEN UIT MIJN KINDERJAREN

Als je geboren bent aan het Naa:rdermeer ben je vanzelfspre
kend met de natuur verbonden. Dat laat je in het verdere
leven niet meer los. Dat is mij overkomen.
Als vierde kind geboren op 23 maart 1915 aan het begin van
de duikbotenoorlog, uit mijn ouders Jan Bakker en Lambert je
ter Beek, die met haar ouders JiUes ter Beek en Pietje
Hoefman de boerderij àan de Karnemelksloot beheerden. Mijn
moeder erfde het land en het boerderijtje. Toen lieten haar
oude1's een houten huisje bOUlUenop de overgebleven grond.
Onze ouders trokken niet onbemiddeld in de boerderij en daar
werden negen kinderen geboren.
Onze naaste buren waren de gebroeders Ridder op Meerlust.
Marten, Gijs en Mijndert, met de jonge huishoudster Jansje
Holdinga uit Ankeveen. Marten was toen al erg creatief: Hij
breide uit schavewol de echte wollen wanten en maakte uit
hout lokeenden, - die dienst deden in de eendenkooi. Gijs
Ridder ging iedere zaterdagavond met de hondenkar naar de
Vesting om de krant te halen en boodschappen te doen. In
de winter was dat een barre tocht. Mijndert was meer voor
de administratieve klusjes, die waren er toen nog niet zo
veel.

Onze andere buur Was het fort aan de Karnemelksloot. In de
jaren 1914-1918 was Nederland gemobiliseerd. Mijn vader
vertelde er eens de volgende gebeurtenis over.
Op een gure novemberavond h.vamen er troepen lopend uit Am
sterdam naar het fort aan de Karnemelksloot. Ze waren drijf
nat en doodmoe en in geen beste stemming. Het waren hoofd
zakelijk dolo.Jerkers, ruwe maar eerlijke lieden. Bij ons
waren net de koeien gemolken. Ja, daar kwam de hele meute
op af. Ze kregen melk, maar..... boter bij de vis, want die
tijd Was niet rooskleW'ig.
Na wat weken dienst te hebben gedaan, besloot de overste de
helft met weekendverlof te stW'en. Maar ja, daar zat de
rest, terwijl- het gezag ook naar huis was. Derhalve beslo
ten de heren ook maar de benen te nemen. Het fort was dus
geheel verlaten.
Maandag vroeg in de ochtend was er al controle. Er was geen
soldaat te bekennen. Nu, daar zwaaide wat!
Toen de heren 's middags arriveerden, was mijn vader uitge-
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De weelderige
sloot anno 1989.

aan de Karnemelk-
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Na onderzoek werd geconstateerd dat doorgeroeste kachelpij
pen, welke domwegdoor het schuine dak na~r buiten kwamen,
de oorzaak van de brand waren. Het vuur van de kachels in de
kerk kwamdoor de doorgeroeste pijpen tegen het dakbeschot
en had de brand veroorzaakt.
Koster J. van Rooijen heeft mij de volgende dag laten zien
wat voor schade de brand had aangericht. Grote balken waren
tot de helft verbrand, zo ook het dakbeschot. Gelukkig was
het net bijtijds en is erger voorkomen.

Het was een week voor Pasen dat ik op een mistige morgen via
het Kerkpad naar de St. Annastraat liep. Net als altijd kon
ik het niet nalaten naar de machtige kerk te kijken. Mijn
oog werd toen getrokken door, naar ik dacht, wat mistwolk
jes die boven het dak van de zuiderzijbeuk omhoog dwarrel
den. Toen ik echter zag dat dit zich over de gehele lengte
van het dak voordeed, besefte ik dat het rook was. Ik liep
direct naar het politiebureau en deelde mede dat er volgens
mij brand was in de kerk. De brandweer rukt direct uit on
der leiding van de heer B.T. Deenik, brandweercommandant en
directeur Gemeentewerken. Het bleek dat het dak boven de
zuiderzijbeuk over de gehele lengte in brand stond.

DE BRAND VAN DE GROTE KERK IN 1943

In de geschiedenis van de Grote Kerk wordt melding gemaakt
van di verse branden. Al deze branden vonden plaats vóór
1500, waarbij de kerk ernstig werd beschadigd. Daarna is
er geen brand meer geweest. Als een wonder is de kerk ge
spaard gebleven bij de branden die plaatsvonden na de uit
moording van de burgerbevolking in 1572.
Toch zal het weinigen bekend zijn dat de Grote Kerk in 1943
ernstige brandschade had opgelopen.

op te
in ons
van mijn meis-

Nellij Bakker

geslagen honden naar hun bivak. Nooit is meer voorgeval-
len. Ze hadden de les goed geleerd, en rust was weer ge-
keerd in de gelederen.

Mijn vader verhuurde de jacht aan ene mijnheer W. van Does
burg, een welgestelde koekjesfabrikant uit Bussum. De wa-
fels die kregen vielen bij ons in een heel goede smak,

veel je Deze mijnheer Van Doesburg
toen al een auto, en daar werd achterin

van jacht met en bloed gedeponeerd.
op boerderij wren niet zo rooskleurig: Een

met vee l kleine kinderen en vaak een zieke
heerste er overal mond-. en kla:uwzeer onder het
k bracht toen drie cent per liter op. Het was

om het bedrijf staande te houden.
Van Tienhoven een bod deed op de boerderij

houd natuurmonumenten
toen weer huren, maar

dat wildEn mijn ouders niet. fus we vertrokken.
Weg onze geliefde uitstapjes naar de "Laan", die aan
ons grensde, waar we water dronken uit de wellen.
Heerlijk koel helder water, waar vind je dat nog? En de
mooie zwanebloemen, de orchideetjes, noem maar OD. Met veel
verdriet hebben we alles achter,
toch veel gebleven door
ging tot van natuwmonumenten.

Mij is later door de leden van de B.B. (Bescherming Burger
bevolking) verweten, dat ik dit niet bij hen had gemeld.
Zij waren namelijk ter verantwoording geroepen waarom zij
di t niet hadden ontdekt, aangezien zij de controle hadden
over de historische gebouwen in de stad. Hun wachtpost was
naast de kerk op de hoeK Marktstraat - St. Annastraat, waar
nu de fotozaak is van de familie Steenbergen.
Daar het een week voor Pasen was, had de brand ernstige ge-
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Een dergelyke catastrophe zou aan den vo'óravond
van de door ons voorgenomen uitvoeringen van de
Matthäus-Passion fatale gevolgen hebben gehad en het ons
ui t den aard der !aak absoluut orunogelyk hebben gemaakt
die uitvoeringen te geven •

Het ia ons d.an ook een behoefte U langs dezen weg
ui ting te geven aan ons gevoel van groote waardeering en
dankbaarheid voor Uw optreden in deze.

W:ijblyven intusaohen,
met de meeste hoogachting

namens het bestuur van
DE NEDERLANDSCHE BACHVEREENIGING,

Een gedeelte uit de brief van 3 mei 1943.

volgen kunnen nebben voor de jaarlijkse uitvoering van de
Matthäus-Passion op Goede Vrijdag.
Als dan1\;voor mijn snelle reactie, zodat de uitvoering nor
maal kon plaatsvinden, kreeg ik een dankbetuiging van de
Nederlandse Bachvereniging in de vorm van brief en een
prachtige Hortensia, die jaren bij ons in de tuin heeft ge
staan.
Van kerkelijke zijde heb ik overigens nooit iets vernomen.

J.G. Kroonenburg
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MET DE BUS VAN 'C.P.C.'

De foto op de middenpagina 's, die we kregen van de heer W.
Steenman, dateert van omstreeks 1920 en toont de eerste
Naardense "bus". Aan het stuur zit Kees Kok, die het met de
dienstregelingen niet te nauw nam. Op de treeplank staat Wim
Steenman in zijn prachtige witte pakje, waar hij zo'n hekel
aan had. Naast hem zijn moeder Mien Vrakking. Midden op de
wagen, met hoed en snor, zit ome Piet Vrakking. Rechts naast
hem de vrouw van de tuinder Jan Vrakking: tante Cor lIvan de
Waln, omdat ze bij de Westwel woonde. De lachende man met
hoed, rechts onder de boom, is Rijsberman. Met de donkere
hoed, rechts van de militair, is Toon VraKking. Zittend,
links voor hem, Ko Vrakking. Staande voor het wiel, met
chauffeurspet , ook nog een Theo Vrakking. Kortom een bus met
talrijke prominenten uit een bekend Naardens geslacht, waar
van voorvader Dirk zich omstreeks 1787 als timmermansknecht
in Naarden vestigde.
De bus was eigendom van Kees oftewel l1C.P. C. 11 Vrakking. Hij
werd op 20 april 1892 te Naarden geboren en overleed 4 juli
1971 te Breda. nC.p.C." was een zeer ondernemend man. Aanvan
kelijk begon hij in 1914 als rijwielhandelaar in het groente
winkeltje van zijn vader in de Peperstraat. Al spoedig orga
niseerde hij buslijndiensten op Huizen en Vreeland. Maar ook
reed hij het hele land door naar kermissen en andere evene
menten. Bekend is het lIuitstapjeH naar het door een windhoos
verwoeste Borculo.
Naast zijn busonderneming importeerde nC.p.C. n het Amerikaan
se automobiel "Rheo" . Toen werd de Peperstraat , waar hij in
middels ook het pand van Heilbron had opgeslokt, te klein.
Hij verhuisde naar de Cattenhagestraat. De fietsenzaak in de
Peperstraat werd toen door zijn broer Theo voortgezet. In
1958 werd deze zaak opgeheven. Onze foto hing daar aan de
wand. In 1938 verhuisde nC.p.C.1! naar Teteringen. Zijn gara
ge in de Cattenhagestraat werd toen door Koudijs voortgezet.
M.M. Pouw herinnert zich nog dat jarenlang bij de wal achter
de Beijert het karkas van een C.P.C.-bus heeft gestaan.
Ook is bekend dat twee van die bussen op de "Plak" (tuin
grond bij de Galgebrug) nog vele jaren hebben dienst gedaan
als kippenhok bij Toon Vrakking.

Red.
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DE NAARDENSE STADHUIZEN (3)

Het derde stadhuis

In vervallen staat
In 1870 verscheen er een artikel over het stadhuis van Naar
den in de dertiende aflevering voor de Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst. In verband met dat artikel was het
stadhuis opgemeten en getekend door de heren H. Olie en J .A.
Rooseboom. Uit de beschrijving van de hand van P.R. Witkamp
bleek dat het droevig gesteld was met de conditie van dit
monument:

IIWie de bouwmeester was van Naardens Raadhuis wordt noch
door>de geschiedenis der kunst3 noch door eenigen beschrij
ver der stad vermeld; intuBschen blijkt uit zijnen arbeid"
dat hij een waardig tijdgenoot was van Hendrik de Keyser"
Jan van Santen" Pieter Post en Jacob van Campen. Maar zou
de bOUlJmeester zich verheugen wmmeer hij noch éénmaal een
blik op zijn werk kon werpen, somber zou die blik wor&m
wanneer hij de staat van onderhoud naging, van wegen de Ge
meente schijnt men geheel onverschillig omtrent het behoud
van dit gedenkteken der bOUliJkunstvan de 17e eeUliJ,en het
is akelig te zien hoe de kleinste onderdelen, zoowel binnen
als buiten het geboUliJ,blijven zoo als zij" zijn en aan den
tand des tijds worden overgelaten; ja enkelen constructi€!n
hangen letterlijk aan elkander en zijn zelfs gevaarlijk voor
de voorbijgangers en inwoners. Zoo zagen wij, toen het zeer
buijig weer ons bij het opmeten der gevels, dJ»ong, eene
schuilplaats binnen het gebouw te zoeken, eene hevige
lekaadje in de raadzaal. Wij dachten aanvankelijk dat dit
bij toeval was, doch een ingezeten verzekerde oot dit
geene bijzonderheid was, dat dit water van het kwam en
dus door twee verdiepingen drong. 11

uit de beschrijving van de voorgevel blijkt dat daar in de
laatste honderd jaar niets is veranderd. Op de top van de
hoofdgevel bevindt zich een beeldgroep ";.loederliefdelt en op
de kleine gevel staat een leeuw met wapenschild. Op de
frontispice boven de ingang in het midden staat een beeld
voorstellende "De Gerechtigheid" met rechts "Het Geloof" en
links "De Hoopt!. Van het middelste beeld is in 1814 bij de
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beschieting een arm afgeschoten, daar werd later een houten
arm voor in de plaats gemaakt. Ook zijn de wapenschilden ten
tij de van de Franse olIlW"entelingafgehakt. Dit komen we ook
tegen bij de grafzerken in de kerk en in de voorgevel van
het perceel Kloosterstraat 13. In de bovenste fries zitten
twee stenen met dezelfde spreuk zowel in het Latijn als in
het Nederlands: 'IST LYDEN IST VREUCHT, DRAEGTET SOO 'T GOD
VEUGT'

Het getoogde raam
Aan de zijgevel is het een en ander veranderd. Op de teke
ning van het artikel uit 1870 is sprake van twee getoogde
ramen. Nu is er nog maar één. Over dit raam zijn nogal wat
verhalen in omloop: 1. Er zou een schandkooi voor gehangen
hebben, 2. de misdadigers moesten hierdoor naar het schavot,
3. de Schout zou van hieruit recht gesproken hebben.
Over een schandkooi heb ik nooit iets gelezen. Wel was er
in Naarden sprake van een schandpaal. Zo staat er in een
ordonnantie uit 19 februari 1623 in artikel 30, dat kinde
ren die wat al te luidruchtig of dartel van de kerk gebruik
maken of er voor de kerkdeur een smeerboel van maken. aan de
schandpaal worden gezet. In afwachting van de ouders. die
tegen betaling van een schelling hun zoon of dochter weer
kunnen afhalen. Ook werden houtdieven aan de paal gesteld
met het hout op hun rug.
Het tweede is in tegenspraak tot de schandkooi , want dan zou
die er afgehaald moeten worden om toegang te verlenen tot
het schavot. Als er geen kooi voor gehangen heeft. lijkt het
mij toch onwaarschijnlijk want mèt de gestrafde moesten dan
ook de gerechtsdienaars door dit raampje. Erg omslachtig
trouwens met een grote uitgang ernaast.
Wat betreft het derde verhaal valt op te merken, dat er
recht werd gesproken in de Schepen zaal (dat is nu de trouw
zaal) en na het luiden van het stadhuisklokje werd de be
kendmaking door de stadhuisbode gedaan op de stoep van het
stadhuis.
Ik denk uiteindelijk, dat de Schout van achter deze getoogde
ramen toezicht hield op de voltrekking van het gestelde von
nis.

Geen geld voor restauratie
In 1878 werd in sam.envrerking met de rijksadviseurs voor de

23



gelden.

Deze actie heeft wel geholpen. want op 10 oktober 1913 wer
den de kabels van het stadhuis verwijderd.

kunst. En dan moeten wij eerlijk bekennen: al had de heer
Groenha:t'dzijn klacht in tienmaal scherpere bewoordingen op
gesteld~ dan zou ck wrevel over de schending~ die van bruta
le lompheid getuigt~ nog niet zóó zijn opgewekt~ als wij nu
bij het zien in werkelijkheid hebben onckrvonden. Wij schrij
ven: '!JJrutale lompheid". Dit is geen "slipper of the pen"~
doch de eenige naam voor een handelwijze aZs is gepleegd.
Stel ij voor wat er is gedaan! Uit den grond stijgen op de
beide meest ziehtba:t'e hoeken drie zware voedingskabe ls op.

Niet om deze onzichtbaa:t' te maken~ doch alleen om ze te be-
schermen is er tot op een hoogte meter> een zin-
ken lap omheen tegen ckn muur ge''Pi;;kepd. hangen in lus-
sen en als een groot kluwen om isc>la,'oren. 't Is het

een Waaromop het
de geplaatst? Dit

geweest.
van op deze

en hopen dat zij als nog hun invloed zullen

monumenten van geschiedenis en knnst te !s-Gravenhage een
grondige restauratie overwogen. Misschien staat dit in ver
band met de opheffing in 1877 van de rechtspraak in Naarden.
Zo werd na vijftig jaar,touwtrekken het kantongerecht bij
Koninklijk Besluit van 9 april 1877 toebedeeld aan Hilver
sum. Hierdoor kwamen er drie lokalen, die dienst gedaan had
den als cel, ter beschikking van het stadsbestuur. Echter
de restauratie werd weer op de lange baan geschoven, aange
zien de bouw van de stadsschool, door aannemer J.D. Hufen,
in , 881 voorging. Hierdoor zat de gemeente slecht bij kas.
Wel is in 1906 de· raadzaal opgeknapt. De, volgens meubelma
ker D. Hagendoorn, eeuwenoude lambrizering werd door hem
vakkundig gerepareerd en opnieuw aangebracht. De schoorsteen
werd van een dikke laag parafine ontdaan en met tegeltjes
bekleed. Dat waren geen antieke, want die waren te duur. De
familie J.J. König schonk de prachtige antieke ijzeren
schoorsteenplaat.

Electrieitei tscen tmle
In april 1913 verscheen onder de kop 'EEN WANDAAD AAN HET
STADHUIS TE NAARDEN' een artikel in het blad Architectura.
De Naarder P. Groenhard had een brief geschreven en de re
dactie reageerde hierop. Hier volgt een gedeelte uit dat
artikel:
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De restauratie na de wereldoorlogen
Ik denk dat ook het raadsbesluit van 6 november 1913 er het
gevolg van was, want toen werd er een commissie benoemd om
een restauratie voor te bereiden. Als resultaat kreeg de
architect Kruisweg uit Bussum opdracht een plan te maken.
Maar de eerste wereldoorlog gooide roet in het eten.
In 1926 werden vragen over restauratie in de raad afgedaan
met 'geen geld'. In 1936 hadden de heren G. Vuyst en J. C.
Zeldenrijk iets meer succes. Niet alleen moest er grondig
gerestaureerd worden maar ook door de uitbreidingsplannen
van de gemeente groeide de Naardense bevolking en daarmee
het ambtenarenapparaat. Men zag in dat het stadhuis te klein
zou worden. Daarom werden er panden in de Marktstraat • Raad
huisstraat en Gansoordstraat aangekocht. Echter wederom
werd het groots opgezette plan door een wereldoorlog getor
pedeerd.
Na de bevrijding werden opnieuw restauratie besprekingen ge
voerd. De plannen van voor de oorlog waren niet meer bruik
baar en daarom kreeg de Blaricumse architect H.F. Sijmons
opdracht een schetsplan te maken. In grote trekken luidde
deze opdracht: 'De uit 1759 stammende BurgemeesterjBodekamer
slopen om ruimte te maken voor een ruime hal met een royale
entree naar de raadzaal, een daarbij passende trap naar de
eerste verdieping waar een zogenaamde burgerzaal gecreëerd
moest worden. Maar eerst moest het dak grondig aangepakt
worden .•
Op 16 mei 1949 ging de raad accoord en werd aan aannemer B.
Jurriens uit Naarden de opdracht gegeven de restauratie uit
te voeren. Uit de bossen van Guérigny in Frankrijk werd het
benodigde zware eikenhout gekocht en op 1 augustus 1949
werd de eerste gezaagde en gedisselde balk door de firma
Van Dijk uit Laren aangevoerd. Op 15 oktober was het dak
klaar en kon de verdere restauratie beginnen. Het geheel
stond onder supervisie van de architect Baart de la Faille
van Monumentenzorg. In december botste deze met architect
Sijmons. maar B&T";bleven achter hun architect staan. Ook wa
ren er nog problemen tussen het Ministerie van O.K.W. en
Monumentenzorg over de nieuw te maken beelden. Het ministe
rie had al opdracht gegeven aan J. H. van Borssum Buisman in
Haarlem. later deed Monumentenzorg dit ook nog eens aan
mevrouw G. Rueter. Maar dit incident gaf geen vertraging aan
de restauratie. die verder vlot werd uitgevoerd.
26

Voor de prinsessen Beatrix en Irene staat burgemeester J.
Visser. Zittend naast hEm de wethouders Kuyer en Versteeg.
Achter de wethouders staat Dirk Brouwer met zijn vrouw. De
man op de voorgrond met de brandspuit in zijn hand is Ber
tus Koopmanschap. In 't wit en met de fles loopt J. W. Ka
mer. In gestreepte broek bij de pompwagen is Henk Haakman
en uiterst rechts loopt Gijs BroUlJer.

Op 18 augustus 1950 werd in de burgerzaal aan alle werklie
den die bij de restauratie betrokken waren een concert aan
geboden. Op 20 augustus was de officiële opening en tevens
het begin van de feestweek in verband met het 600-jarig be
staan van de stad Naarden. Onder de vele gasten waren ook de
prinsessen Beatrix en Irene.
Ik wil besluiten met de aanbeveling ons prachtige stadhuis
te gaan bezoeken en U te laten rondleiden door de bode die
U alles zal kunnen vertellen over het interieur van ons
derde stadhuis.

J .A. Versteeg
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EEN INDRUK VAN NAARDEN EN BUSSUM IN 1828

In het gemeentearchief van Amsterdam bevindt zich het boek
je "De Pelgrim der Nederlandenll, geschreven door A. Cramer
in 1828. Hierin wordt onder andere een uitstapje beschre
ven naar Naarden en Bussum. Het Naardense verhaal staat vol
met de bekende historische gebeurtenissen. Over Naarden in
1828 'Weet de schrijve.r niet meer te vertellen dan het vol
gende verhaal:

Omtrent Noorden zelf weet ik
als dat de uitspanningen voor den
Velen vergenoegen zich3 in hun zo;
de waZZen te sukkelen, het Muider
of aankomen, te wandelen tot de
Tabak genaamd, nu in eene
den straatweg te drentelen, en

einde. Het steeds in de
vool'tdUl'end eenige

Gooische hoofdstad.

Onze buurgemeente Bussum komt er in het verhaal veel ui tge-
breider en interessanter vanaf. alhoewel :

schildert
stukken op
OS of RAVENSWAAIJ, die te
woonachtig zijn, overlaten,

vereert.
Al belooft men er den reizen

er zeer slecht. Ratten en

'De kerk te Bussem' in 1786. Gewassen pentekening door H.
Tavernier. (Bron: Prov. Atlas van Noord-Holland in het
Rijksarchief te Haarlem).



Eene roomsch-katholijke kerk~ in den vorm eener boerenwo
ning~ wordt zondags door de bevolking van deze religie veel
bezocht. In de gereformeerde is sinds ruim derde half
honderd jaren geene dienst gedaan; zij heeft het aanzien
van een kopelletje~ is 26 voeten lang en 18 voeten breed~
en dient thans tot bergplaats van takkebossen~ enz .... een
houten torentje verheft zich even boven het dak~ de school
is een onaanz.ienlijk boerenhuis; de schoolhouder een boer.
De landerijen leveren al wat op~ en liggen digt onder
Naar>den;in het centrum Bussem treft men eene aanzien-
lijke scheepsbeschuit- en broodbakkerij aan~ die menig in
woner werk verschaft. Eene dubbele rij hoornen schenkt den
dorpeling een lorrmerrijk plekje na gedane werkzaamheden~ in
het open veld. Aan het einde van die laan op de heide~ aan
een spoor~ da:t naar Hilversum geleidt~ vindt men een kerk
hof~ hetwelk door een ijzeren hek gesierd~ en voorts door
eenen opgeworpen dam omheind is~ Aardig is het in het mor
gen- en middaguur' de met koperen bussen en vaten beladene
ezels~ meerendeels door vrouwen en jongens bestuu:t'd~ de
stallen te zien uitdrijven~ om naar>de weiden te gaan~ ten
einde de melk der gemolkene koeijen in te zamelen. Zij gaan
meerendeels aan gene zijde van Naa:I'den~en komen troepsge
wijze in het dorp terug.

Noot: Thans is er een nieuw schoo 1gebouw opgetrokken~ waa:I'
in een gereformeerde Predikant den 3den Februarij 1828 voor
het eerst gepredikt heeft.
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NAARDEN EN DE LITERATUUR (3)

JAN PRINS (Christiaan Louis Schepp)
(Rotterdam 5 februari 18'76 - Naarden 9 februari 1948)

wie gedichten van Jan Prins zou willen lezen, zal een speur
tocht langs de di verse antiquariaten in de regio moeten hou
den. Herdrukken van zijn omvangrijk oeuvre zijn er nauwe
lijks. De belangrijkste bloemlezingen van deze eeuw, die van
Vict or van Vriesland, C.J. Kelk en B. Voeten en, verreweg
de grootste, van Gerrit Komrij geven Jan Prins niet. Zo'n
onbelangrijk. dichter? Zeer beslist niet ~
Misschien een makkelijk dichter met poëzie die door het me
trum bijna als proza met een zekere cadans gelezen kan wor
den.
Jan Prins werd in Rotterdam geboren en is, ondanks zijn ve
le omzwervingen over de aarde, altijd Rotterdammer gebleven.
Wat dat betreft is hij net zo chauvinistisch als Jules Deel
der vandaag. In een van zijn vroegere verzen schrijft Prins:

'Naar koffie rook het bij de Draaisteeg~
Aan 't Oude Hoofd naar teer en touw~
Naar copra spooY'Weghaven~
Naar reuzel Poortgebouw~
Naar TernenakkeI'
En aan naar kaas.

of olie
En baas.

Jan Prins doorliep het gymnasium in Rotterdam en tekende in
1892 bij de Koninklijke Marine. Hij werd kapitein ter zee
en bracht bijna veertien jaar in het toenmalige Nederlands
Indië door. Van deze ervaring geeft hij verslag in zijn bun
del 'Indische Gedichten' uit 1932. Ook deze verzen ogen en
lezen makkelijk en dat is dunkt mij juist de kracht van het
dichterschap van Jan Prins: in rustige, eenvoudige bewoor
dingen zijn ervaringen, zijn zien van natuur en zee op
schrift stellen.
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Jan Toebacklaan 15

In 1924 werd Jan Prins wegens maagklachten afgekeurd voor
de marine. Talloze bundels verzen. vertalingen en rijmpren
ten deed hij vooral na zijn afkeuring het licht zien. Het
bekendst werden zijn bewerkingen van de fabels van de la
Fontaine. Na zijn dood werden zijn gedichten in twee delen
onder de titel 'Bijeengebrachte Gedichten' uitgegeven.
Ook na zijn afkeuring leidde Prins een zwervend bestaan. Zo
komt in het overzicht op zijn persoonskaart regelmatig de
afkorting GV. (geen verblijfplaats) voor. Hij woonde enige
tijd in Parijs, in De Bilt, in Bussum de Brediusweg 25
en later 71 en tenslotte in Naarden op Jan Toebacklaan
15. Op 72-jarige leeftijd stierf hij in het Diakonessenzie
kenhuis in Naarden. Twee jaar daarvoor schreef hij bij zijn
zeventigste verjaardag:

Jan Paardenkooper
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MUIZENVAL GING 'GEPAARD' MET MUIZENISSEN

Op 26 april 1945, bliezen Duitse militairen enkele bruggen
om de vesting Naarden op. Daarbij gingen ook de twee brug
gen in de Amersfoortsestraatweg de lucht in. "De brug van
Kuurstra" over de Galgesloot en "de brug van Arie Swennen"
over de buitengracht. Deze rijksbruggen waren naamloos en
werden in de volksmond naar de brugwachter genoemd.

Na de bevrijding werd een dam gelegd in de Galgesloot bij
het Diakonessenziekenhuis . De buitenvest kon in verband met
de verbinding naar de Chemische Fabriek niet afgedamd wor
den. Er werd daarom een houten noodbrug gebouwd, waarvan
de helft open kon. Deze smalle brug was alleen geschikt
voor voetgangers, fietsers. vee en een handkar of bakfiets.
Oorspronkelijk kon er zelfs een jeep over, waarmee de Cana
dezen hun vermaakcentrum "Rendez vous des castors" op de
loswal konden bereiken. Later werden de op- en afrit verder
versmald door palen, in verband met de toegestane belasting.
Omz'n vorm, maar vooral omdat het verkeer ter plaatse in
de val liep, kreeg de brug de bijnaam "MUIZENVAL".

De Amersfoortsestraatweg was tot 1939 één van de twee toe
gangswegen, voor auto en paardetractie, tot de Vesting ge
weest. Veel belangrijke voorzieningen voor de Naardense be
volking lagen daarom aan deze weg. Vlak over de brug waren
daar: het ziekenhuis, het zwemstadion en de melkfabriek.
Ook lag daar de Abri, de halte van de Gooische Stoomtram,
bijgenaamd de "Gooise MoordenaarlI. Verder lagen aan de weg
weilanden en tuinderijen. Vanuit de Vesting was, tijdens
het bestaan van de Muizenval, dit gebied per wagen alleen
via een grote omwegbereikbaar. De leveranciers, boeren en
tuinders uit de Vesting zaten er lelijk mee. De tuinders
van de 'og.em'amde "Plak" kwamen nu daar, door de Galgesloot
per over te steken. De weilanden langs de weg wa
ren eigendom van "Stad en Lande van Gooiland" en werden
"Ondersloot I' genoemd. Ter plaatse van het huidige sportter
rein, droeg het ook de naam "het Kerkhof", v66r of omstreek~
1800 werden hier kadavers van zieke koeien begraven. Ombij
de wei te komen met paard en wagen, moesten de boeren omrij
den via de Doorbraak, Thierensweg en Rijksweg.
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Het paard dat wij bezaten was een oorlogsinvalide. Over
blijfsel van het paardenlazaret, dat de Duitsers eind 1944 
begin 1945 in de Vesting hadden ingericht. De gewonde paar
den werden in di verse lokaties ondergebracht binnen de Ves
ting. Vooral in de "Vijf Loodsen" en de "Gele Loods" naast
de Utrechtse Poort. De paarden werden verzorgd door Russi
sche krijgsgevangenen, die werden bewaakt door hoofdzake
lijk militairen uit Oostenrijk. Omdat de Duitsers, de goede
paarden van de boeren vorderden, werden daarvoor in de
plaats gewonde paarden bij de boeren uitbesteed. Ons paard

Waarschijnlijk vanwege de slechte bereikbaarheid in de
eerste na-oorlogse jaren, werden op het Ondersloot vooral
paarden geweid. De paarden waren van "scharende" erfgooi
ers (1). Ook liepen er hitten van bakkers en melk- of
groenteboeren. Deze laatste erfgooiers "schaarden bij de
gunst". De hitten en paarden werden dagelijks gebruikt. Het
was dus praktisch om ze ook zomers op stal te laten, Maar
vanwege de kosten en ,de conditie werden ze dagelijks naar
de wei gebracht. Een goede conditie was vooral in de hooi
bouwperiode nodig., omdat de paarden dan intensief werden
ingezet. Iedere ochtend werden de paarden opgehaald en ie
dere avond weer naar de wei gebracht. Het was telkens een
tijdrovend karwei. Gelukkig waren er veel schooljongens,
die het een sport vonden om de paarden weg te brengen of op
te halen. Het ophalen was vaak moeilijk. Vooral als sommige
paarden wat langer in de wei liepen en een goede conditie
hadden. Mijn vader bezat zo'n paard, een "goeie lobbes",
die bijna niet voorui t te branden was voor de wagen. In die
periode waren goede paarden schaars. De besten waren door
de Duitsers gevorderd en nooit teruggekomen, anderen waren
in de hongerwinter al of niet clandestien geslacht.

niet zo snel vooruit kwam. Zo komisch was het, dat mijn
broer zachtjes zei: "Kijk een cowboy op de fiets, die pro
beert het paard af te matten". Maar meestal ging mijn broer
of een vriendje met mij mee om het paard te halen. Soms
haalden we met een stel jongens enkele paarden tegelijk op.
Waren ze gevangen, dan zetten we ze naast het landhek en
klommen er bovenop. Daarna was het zaak het eerst in de
Vesting aan te komen. Een enkele keer hielp de Gooise Moor
denaar daarbij. Stond de stoomtram bij de Abri, dan wacht
ten wij voor de Muizenval op het fluitsignaal van de loko
motief bij het vertrek. Zelfs het lui-ste paard kreeg het
dan op z'n heupen. Het sloeg bijna op hol en "in de vier
voet" (zoals wij dat noemden) ging het op de Vesting aan.
We moesten het natuurlijk niet te bont maken, want als het
paard te bezweet was, zwaaide er thuis wat! Thuis gekomen
moest je bij het inspannen voor de wagen wel om je tenen
denken, want soms ging zo'n zware knol daarop staan. Achter
uit slaan en bijten kwamook wel voor. Misschien wilden ze

uit 1945 - 1950 was dus gewond geweest als gevolg van oor
logshandelingen. Misschien daarom had het, wel letterlijk
en terecht, een broertje dood aan werken. Het was een hele
toer om het' s morgens te vangen. Soms ging mijn vader mee,
samen met mijn broer en ik. Hoewel het paard aan de twee
achterbenen een kluister had, wist het een behoorlijke snel
heid te ontwikkelen. We probeerden het in een hoek van de
wei te drijven, maar vaak ontsnapte het weer. Waarop mijn
vader op de fiets de achtervolging inzette door het ongelij
ke terrein. Het was ook een ongelijke strijd, omdat hij

Zeden van
gebruiksrechten op

van 1912 werden drie groeperingen

met aZs Jwofdberoep veeteelt.
bid de gunstII. Meestal detaiZ

met paa:r>den wagen hun producten aan

de

a.
b.

(1)
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iets terugdoen, omdat zij zich op de teentjes getrapt voel
den.

De Muizenval bleef nog jaren in gebruik, tot groot ongerief
van iedereen, die beroepshalve van een voertuig gebruik
moest maken. De laatste jaren was het brugdek zelfs doorge
knikt, zodat zelfs een handkar of bakfiets moeite had de
brug te nemen. Het was een schoolvoorbeeld van de eeuwen
lange moeilijkheden veroorzaakt door het gedoemd zijn tot
vesting in het "algemeen belang". Het was één van de vele
blijken van onbegrip en onwil van de Rijksoverheid om iets
te doen voor de in hun vesting opgesloten vestingbewoners .

F. de Gooij er

Er nog een aantal
van Omroeper

strekt~ ve
de Roos in de Marktstraat. Ook kunt U deze

bij de redactie van de Omroeper (t
Jaargang 1988 kost f 12~50 en 1989 f 15~--.
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HET VOETPAD NAAR VALKEVEEN

Een keU.1'slijf van wallen en grachten
Omklemddoor wallen en grachten ontbrak het de Naarders se
dert het eind van de zeventiende eeuw hier en daar aan di
recte verbindingen met het omringende platteland.
Het hele Naardense territoir moest bestreken worden via de
twee uitvalswegen en dat bracht aanzienlijke vertragingen
met zich mee.
Van de Oostwalstraat naar de Naardermeent bij de Oostdijk
was hemelsbreed niet meer dan 375 meter. Omer echter te
komen moest er een omwegbewandeld worden die tien keer zo
groot was.
In de middeleeuwen, toen Naarden nog vele poorten telde,
bestond dit probleem nog niet. De bouw van de vestingwerken
aan het einde van de zeventiende eeuw vormden echter niet
alleen een blokkade voor de vij and maar ook voor de Naarders
zelf.

Een fraai gebied met een uiterst beroerde ligging was de
Zuiderzeekust . Naarden bestaat over de hele lengterichting
ui teen kustzone , maar om er te komen bleek in het verleden
een heksentoer. Vanuit de Vesting, vanaf de zeebrug tussen
de bastions Katten en Oud Molen, kon je de botters zien va
ren. Maar om het zilte nat aan je voeten te voelen moesten
zelfs niet openbare terreinen doorkruist worden. Enerzijds
vormde de Naardermeent met aanslui tend de wei- en hooilanden
van het Burgerweeshuis zo'n blokkade, die alleen clandestien
te nemen was. Anderzijds lagen oostelijker enkele particu
liere bezittingen als Oud Valkeveen en Oud Naarden , waar
alleen tegen betaling een strandbezoek mogelijk was.

De onbereikbare Koeienzee
Dat alles ging natuurlijk weer met de nodige omwegenge
paard. Zo kon je vanuit de Vesting, over de Groene brug
rechtsaf het Kleine Meentje bereiken (dat is nu het begin
van het industrieterrein). Daar stak je de zeedijk over,
waar een landweggetje over de Meent als eindpunt de Koeien
zee bij Fort Ronduit had. Dit trace was rond 1900 nog zon
der problemen te bewandelen. Toen echter het eerste decen
nium van deze eeuw erop zat, sloot het bestuur van Stad en
Lande van Gooiland de Meent af voor niet-agrariërs. De
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koeien werden namelijk soms gehinderd. Daarmee was de zee
hier officieel onbereikbaar geworden.
Ook de weg langs Fort Ronduit bood geen soelaas. Want de
Zwarte brug, de voormalie,_ draaibrug bij het begin van de
huidige admiraal Helfrichweg stond altijd open. Alleen
militairen met de bestemming Ronduit konden van deze weg
gebruik maken.
Het stadsbestuur zag dit met lede ogen aan en ondernam vele
pogingen om hierin vèrandering te brengen. Maar het Departe
ment van Oorlog wilde alleen toestemming geven wanneer de
gemeente Naarden 'fors in de buidel tastte voor de kosten
van onderhoud van de weg maar ook voor het onderhoud van
de zeewering. Ook het bestuur van Stad en Lande bleef op
grond van agrarische argumenten bij het eerder genomen be
sluit.

De Zuiderzeeweg
Dat was de reden voor het gemeentebestuur om te proberen
via Valkeveen een oplossing te zoeken. Via de utrechtse
poort, de Huizerstraatweg, de Meentweg of de Valkeveense
laan was de uitspanning Oud Valkeveen -te bereiken, alwaar
tegen betaling van vijf cent de slagboom naar zee open ging.
In 1923 was een deel van de oplossing nabij. De weduwe
A.M. den Tex-Boissevain was eigenaresse van een deel van de
kuststrook tussen Valkeveen en Oud Naarden. Ze had begrip
voor de situatie en "om niet" dat is dus gratis schonk ze
een strook grond aan de gemeente. Via deze strook werd de
Oud Huizerweg verbonden met het strand.
Later, in 1941, werd dit pad officieel de Zuiderzeeweg ge
noemd. Eindelijk had Naarden een eigen verbinding met een
vrij strandje, waar weldra een badinrichting, kiosk en een
speeltuintje werden aangelegd. Het geheel werd van de naam
Wijde Blik voorzien.

Een kortere verbinding met Valkeveen
Maar om hier te komen moest men via de Huizerstraatweg een
ietwat al te ruime bocht nemen. Dat kan korter, dacht het
gemeentebestuur en weldra lag het volgende plan op tafel:
De Utrechtse poort uit, linksaf de bedekte weg over en dan
over de Oostdijk naar de Meentweg.
De bedekte weg was eigendom van het Rijk en het beheer
hierover werd gevoerd door het Departement van Oorlog. De
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Oostdijk was in handen van het Provinciale bestuur. Daarom
moesten er onderhandelingen op gang komen.
Dat deze onderhandelingen uiteindelijk tot resultaat hebben
geleid weet iedereen, want nog steeds kan je bij de eenden
kooi het vestingpad op en vandaar over de Oostdijk de
Meentweg bereiken.

OVer de Oostdijk
In april 1927 gaf het Provinciaal bestuur toestemming om de
Oostdijk tussen de vestingwerken en het Provinciale bos
open te stellen. Maar om de eventuele schade voor de provin
cie beperkt te houden werden er nog enkele voorwaarden ge
steld. Zo moest de gemeente Naarden voortaan de pacht van
het grasgewas op de dijk voor haar rekening nemen. Op de
kruin van de dijk moest een voetpad van grind ter breedte
van 1,20 meter worden aangelegd. Het Provinciale bos aan
de oostzijde van de dijk moest afgerasterd worden en vlak
daarbij moest een oprit gemaakt worden die niet steiler dan
twee op één was. Eventuele hogere onderhoudskosten van de
dijk kwamenten laste van de gemeente Naarden.
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Over de bedekte weg
In juni 1927 gaf het Departement van Oorlog 1;l.etgroene
licht voor het gebruik van het stukje bedekte weg tussen
de kapitein Meijerweg en de Oostdijk. Mits aan een flink
aantal voorwaarden werd voldaan. Een dezer voorwaarden had
te maken met het langs de bedekte weg gelegen militaire
zwembad. De gemeente Naarden moest er een omheining langs
maken en tevens een privaat en een houten kleedkamerge
bouwtje verplaatsen. Verder moest de Naardense gemeenschap
op haar kosten een voetbruggetje over het Boomgat, vlak
voor het begin van de Oostdijk gelegen, aanleggen en ook
onderhouden. De wallen mochten niet betreden worden en ook
het vissen was er verboden, hetgeen door middel van borden
duidelijk gemaakt moest worden.
Ter erkenning van het recht van staatseigendom moest Naar
den jaarlijks f 2,50 betalen en uiteraard alle schade ver
goeden die daar door de voetgangers naar Valkeveen werd
aangebracht.

Zo kwamin 1927 als uerklozenproject de nieuwe korte ver
binding tot stand naar het Valkeveense strand. Niet alleen
in het belang van de inwoners van Naarden, maar ook van
groot belang voor de toeristen. Dat laatste was een uit
spraak van de toenmalige leden van de Naardense raad.

H. Schaftenaar

Vrakking Optiek

Cattenhagestraal 14
141/ CT Naarden (Vesting)

Telefoon 02159-48560
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Kontaktlenzen .
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