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BEROEMDE VOORZATEN

Het volgende artikel verscheen. op zaterdag 12 april 1890
in de Gooi en Eemlander. Het is van de hand van F.A. Buis~
dus de Naardense onbezoldigde archivaris A.N.J. Fabius.
Hij verplaatst zich in dit artikel twee eeWJen ter>ug, dus
naar 1690 en verte lt aan de hand van gesprekken die in de
toenmalige Naardense taveernen te volgen waren het een en
ander. In enigszins aangepaste vorm is dit artikel hier
opgenomen.

Talrijke taveernen
wie voor twee eeuwen een bezoek aan Naarden bracht, behoefde
niet te klagen over het gemis van een goede herberg: naast
het Hamburger postkantoor vond hij 'het Vliegend Hert', aan
de haven 'het Amsterdamsche Veerhuis r, in de Schipperstraat
'het Hof van Holland', benevens talrijke taveernen door de
gehele stad verspreid. Even buiten Naarden was een onderko
men voor de reizende man; een eerzame Jan Jacobs - bijge
naamd Tabacks of Toebaxman - had daar in 1687 een herberg
getimmerd, 'de Sandberg' geheten, waar zelfs de secretaris
van Zijne Hoogheid zich niet schaamde het middagmaal te ge
bruiken.

Den nieWJewetsen 'eoffydranck I
Een grote heerbaan liep vanuit het oosten langs Amersfoort
op Naarden aan, waar de reiziger meermalen daags gelegen
heid vond om per trekschuit naar Amsterdam te komen. Velen
pleisterden daardoor een wijle binnen Gooilands hoofdstad
en de kasteleins hadden geen reden tot klagen. Ook de Naar-
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ders lie~e-n.de ~erDergen ~en .taveerllEin niet linkf-~iggen.
Rustig 'tae1Jàck::':-driii';R~hdé' kw'~err-r'iij bi'jeen'bi-j bierkraes
af w-iijnkan-~';;terw:È.,j:!!'i::.Û-j:-z-icW!t'erk-W:iktëriT'aanl'eî=n"idûp3ër bran
demoris , af wel den nieuwerwetsen I caffydranck I hadden ver
kozen •. ~is~.~~ienoo~,.wele:en pr?ef~~ name,nvan het t,o,en nag

~~~~~gh!~~~!}~~~~~~~~~~~~t,:,~~tf~~~~I~;~~~;:,:::~'e~:~s,;i~~W~elsE
van land en stad werd -Jbe"sprcKen; ±-aakten'"ilJ spoedlg lil be
schouwing- over de goede oude tijd.

AZ les van horen zeggen
Cauranten kenden zij niet. Het macht wezen dat de /8chout
Tengnae;el of de secretaris ThierensVöri.ki~mtirihe,èr He:.shl1I~f;
zen nu en dan iets in huis kregen. wat op een nieuwsblad ge
leek,i?èn waa:ri-nveeb:'meerver.tneld :Stond varl:de<.Groot Magol ,,"
0.:( ;,é,enT,at.8.ar.se'p1:'-insdan,~vau,betg~e.n_,in,.DeI;t-Haagor:,_in
AmsteTdaJ'n-ge,beur,de.ma.al:·de bm'ge!':!!'zagen" daar~rán,;nietà·.
Ze 'hadê\.en.-alle:SJvan hOren ,zeggen, ,e,n-als ,dè stof, q~ 'ook
heel sp.oedig was, verpruikt, >werd.het oude' maar weer' eens
voor., de da:g,:gehaald en,9-isten zij·, elkandel: .allerlei brqk
stukken~"bp uit ,het verleden:'yan, Gooi~ands_haofdstad.

OVer het Amsterdam
Daar waren er hen, die zich levendig. fcOfJ.ÇieIL'herinne;-:
r~Il",hae Ae ,'aapbesteding ;,V~ de),v,erbeter-ing der;-we:in-ig of
niets.,p€:,tekl:tuende vestin,glolel;ken.van; N.aa-rd..en,tegen maandag
2J:'..-fElbI:uarid66.a 1Jitgesçhr_even.,!rt,el'J,~l;fder- ure w'lfs,~B,;fg.elasi;;

de, e~nvQ),ldige;lr~de~,' 'da:t;·p~:tim.,a,çh:t:;!.ge,Am::>ter.Q.amnietJl:
iV.8.P-' e,en~.v€{%:t:iIlg,:z;p-,,,diJJ:p;t-,~nl,z·ijn ,-J:lUUl':t-,waarin
~een\,g&rn~i_~Qeni-2t9.U_)}Yo:z;:de.n,g~l~g.d", ;hetwelk, he~t
·t~.J·:t'Wr~"TAm&t-er"dBJll,~.en:t.Q.o:v.t:j.e:~-:lage~r.zou,p:t;.em--;,

Daar was er geen enkele. die niet met geuren en kleuren,
kon vertellen. hae in de vroege morgen van maandag 20 juni
1672 een escadran Franse ruiter..a,rond~t. de kapit"einJ:Maiel
vÓÓT,~d.e:;'Markt.Pj)prit'was;:vers~cheIien', ,wa:'trbjj,;.noch'~de ~:vr..oe,Çl
schap '-'u9crC!:.e-:(Qurge1;'i-i.szich,bij,zonder', heXdhaft.ig rhà.düge:..
dlla,.ge.n".i-n~gend.ee-.1".;>de -*.erw:alll:Îng"en,de_:kleinmoedigheJi d j
v8.Dx(lie'{rlag;'vulden~::.eentreurig.e' bladzijd_e)cinHrS') lau'ds, his..,..·
to~.-ie. ·;:Ü~;i.é'<;2.i?'~

OVer Du Pas

De Franse canunandant Du Pas - een goed mens maar een zwak
bevelhebber - was in Naarden nag niet vergeten. al sneuvel
de hij reeds 16 jaar geleden, als gewoon soldaat, waartae
hij - de ter dood veroordeelde - bij genade was gedegra
deerd, in de laopgraven vóór de vesting Grave. en noch het
beleg van september 1673. noch de daarop gevalgde glorie
rijke intocht van Willem III waren uit het geheugen gewist.

OVer geknoei bij de bouw van de Vesting
De bouw van de vestingwerken hadden zij allen bijgewoond.
al was het de jongeren misschien wat flauwer bijgebleven.
hoe kort na de overgave de Gooiers geprest waren am aan de
wallen te werken. Maar hoe vaak hadden zij in den beginne
Nicolaas Witsen niet met zijn jacht te Naarden zien arrive
ren, terwijl zij oak menigmalen de Prins hadden toegejuicht,
die met de Graaf van Waldeck, de kolonel d'Yvoy en de inge
nieur Paen een kijkje kwamennemen, en geen bewoner van
Gooilands hoofdstad, die niet wist van de standjes, welke
de kolonel Starff in 'het Hof' had gehad. al waren de Naar
ders het fijne van de zaak nooit te weten gekomen.
Wat was er toen een geld verdiend, en gestolen was er oak
in di e dagen. Als ze daarvan zouden vertellen, dan kwamer
wat las. Of zij zich aok de geSChiedenis van de Westbeer
herinnerden, die beer. waarmede zo was geknoeid, dat hij 
nauwelijks voltaaid - moest worden afgebroken en vervolgens
weer opgebouwd; en dan dat gordijn (courtine) rechts van de
oude Koepoart! Wie nu juist de schuldigen waren geweest:
ja. ze fluisterden wel wat namen en toenamen, en ze mompel
den iets van diefjes en diefjesmaat. maar daar de justitie
nooit de ongerechtigheden tat klaarheid had gebracht, waag
den zij het heel wijselijk niet om al te luide hierover te
babbelen.
Wat waren die vestingwerken in de laatste twintig jaar niet
veranderd, tot onkenbaar wordens toel Geen enkele van de
poorten was blijven staan, en in plaats van zes uitgangen
te land had de vesting er nu maar twee: de kleine, bekrom
pen bolwerken waren veranderd in grote bastions. hoge aar
den wallen met stenen bekledingsmuren , kazematten, sortiën.
buskruitmagazijnen, ja, wat niet al, vervingen nu de lage,
eenvoudige omwalling van weleer. en de twee grachten waren
ieder haast breder dan de rivier de Vecht.
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OVer Adriaan Dortsman
wie had dit alles ontworpen? Zij zouden vreemd hebben opge
keken als iemand Coehoorn had genoemd; misschien hadden zij
wel eens horen praten van een Friese kolonel of generaal
der infanterie van die naam, maar als ge hun gevraagd had.
wie toch wel die nieuwe vesting gebouwd had, dan zouden zij
U zeker Adriaan Dortsman hebben genoemd, en stellig zouden
zij met bijval hebben vernomen. hoe nu door de gemeenteraad
aan het Plein vóor de kazerne Promers - het exercitieter
rein - officieel de naam van Adriaan Dortsmanplein is gege
ven. En dat vooral," wanneer zij geweten hadden, hoe de ves
ting Naarden in de laatste eeuw zo geheel ten onrechte -
en zelfs in de meest officiële stukken en in beste leerboe
ken - heet ontworpen te zijn door Menno Baron van Coehoorn,
deze toch heeft aan de bouw der vesting part noch deel ge
had.

De werken van Dortsman
Het zal velen bevreemden: de oude Lutherse Kerk te Amster
dam en een groot deel der vesting Naarden zijn door een en
dezelfde architect ontworpen. zoals ik elders aantoonde.
Dit zijn zelfs niet de enige werken die van deze bouwmeester
bekend zijn: ook het Wale Weeshuis te Amsterdam en verschil
lende herenhuizen aldaar zijn door hem gebouwd. Onder anderE
die op de Heerengracht bij de Amstel in één waarvan hij ge
woond heeft - 't is thans gemerkt nr. 625 - en dat dan ook
in het balkon nog altijd de symbolen der bouwkunst en zijn
monogram bevat; en die op de Keizersgracht bij de Vijzel
straat , thans genummerd 670 tot en met 676.

Een portret van Dortsman
'Had ooit de bouwkunsteer, It was door Uv] brein en hand,
Zij sterft net u, en straft I t ondankbaarvaderland,
Gij echter die u wel en wijslijk hebt gequeten,
Zult bij 't onsterffelijk, het sterflijk lot vergeten.'

Dat schreef G. Bidloo. onder het zeldzaam voorkomend portret
in zwarte kunst van Adriaan Dortsman • gegraveerd door Petrm
van der Plas naar een schilderij van David van der Plas.
Wij zien hem daarop, gedost in een breed geplooide mantel.
welke aan de hals schuil gaat onder een sierlijk doorwerkte
bef. als een man van middelbare leeftijd, met grove, doch
niet ruwe trekken. Het ovale gelaat zonder moustache, wordt
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Adriaan Dort (s)man.
(ea 1630 - 1682)
door Pieter van der Plaes
naar David van der Plaes.
Deze zwarte kunstprent
bevindt zich in een par
ticuliere collectie.

Foto: Iconographisch
BureauJ
,s-ara:venhage

naar de mode van die dagen, omlijst door een allonge-pruik;
de ogen, overschaduwd door fraai gebogen wenkbrauwen, heb
ben iets droefgeestigs , de neus is groot en breed, maar de
mond is welgevormd, al zijn de lippen iets te dik.

Miskenning Dortsman
Er ligt iets sombers over dat gelaat verspreid, en al moge
dan de dichter en schilder Jan Goeree herhaaldelijk de lof
van Dortsman hebben bezongen, waar Bidloo van een ondank
baar vaderland spreekt, en zo weinig van deze vruchtbare
bouwmeester tot ons is gekomen, ligt het als vanzelf voor
de hand, dat Dortsman niet die erkenning heeft mogen smaken:
waarop hij meende aanspraak te kunnen maken. Bedenken wij
daarbij, dat hetgeen deze architect te Amsterdam heeft ge
wrocht, gerust de vergelijking met andere bouwwerken van dÜ
dagen kan doorstaan. en, wat misschien nog meer zegt, dat
Naarden jaren aan jaren mede de grootheid van Coehoorn heeft
moeten staven, dan is het gemakkelijk te begrijpen. dat
Dortsman onder miskenning gebukt ging.

Weinig bekend over DOl'tsman
Hoe dit zij, van Dortsmau I s leven is ons weinig bekend; met
zekerheid weten wij. dat hij in 1668 de Lutherse kerk bouw-

85



De Amstt?rdamse Poort, waarin de door Dortsman gebruikte
stijl herkenbaar is

de. en in 1672 vinden wij hem als opzichter bij de verdedi
gingswerken van Amsterdam. welke destijds onder leiding van
de toen beroemde ingenieur Jacob Bos of Bosch werden opge
worpen. Daar heeft Dortsma.n wellicht de versterkingskunst
in het bijzonder geleerd. ofschoon de militaire bouwkunst
veel minder dan in onze tijd afzonderlijk beoefend werd;
genie-officieren waren toen nog zeldzaam. er waren onder de
inspecteurs of controleurs der fortificatiën enkele mili tai
re ingenieurs werkzaam. in oorlogstijden vinden wij ver
schillende civiele bouwkundigen belas-t met het ontwerpen of
verbeteren van fortificatiën.
Wat later heeft Dortsman het fort Nieuwersluis geheel of
gedeeltelijk gebouwd. ook een poort in Weesp schijnt van
zijn hand te zijn. terwijl hij tot in 1683 in de rekeningen
betreffende de fortificatiën van Naarden voorkomt. In de
nog bestaande Amsterdamse Poort vinden wij een der eigen
aardigheden van hem terug. hij toch gebruikte bij voorkeur
de Dorische stijl - 't is de heer Weissman die dit in 'het
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Amsterdamsche woonhuis' opmerkt - al is het Dortsman niet
gegeven geweest om hier zijn liefde voor de schone vormen
aan de dag te leggen. want al heeft de bouw der vesting een
som van bijna twee miljoen verslonden. er werd betrekkelijk
zuinig gewerkt en de ingenieur of architect werd niet ruim
betaald. Zo ontving Dortsman voor een bestek van het metsel
werk voor het Karnemelkbolwerk (Nieuw Molen) f 2 : 1
En telken male voor een reis tot Naarden om het werk te be
zien. plus vracht en vertering 25 gulden.

Ook andere bouwmeesters
Nu mene men niet dat aan Dortsman uitsluitend de eer toe
komt de vestingwerken van Gooilands hoofdstad te hebben ge
bouwd. ook Paen, Witsen, d1Yvoy en Waldeck hebben in de
eerste periode meer of minder daartoe bijgedragen. en vooral
de grote stadhouder Willem Hl heeft bij de stichting der
vestingwerken zijn grote militaire bekwaamheid ten toon ge
spreid. Maar waar Coehoorn zo lang onverdiend de bouwmees
ter heeft geheten en wit sen een gedenkteken werd gegund (1),
mag Dortsman niet langer vergeten blijven. Hendrik Promer _
de aannemer van het in 1619 geheel nieuw ontworpen bastion 
ziet zijn naam door dat bastion en de later daarin gebouwde
kazerne vereeuwigd. Adriaan Dortsman zal voortaan zijn naam
gehuldig zien op het ,exercitieveld.

1. Hiermee wordt de m:umel"en steen bedoe ld, die te vinden
is in het westelijke torentje (non) van de Westbeer.



JE KON ER VAN DE VLOER ETEN ..

Nu de sluiting van de is .• zullen
veZen met gemengde gevoelens aan stuk Naar-
dense aeschiedenis.
OVer de tijd dat men nog op de sehao lbanken zat en over' de
ervarinaen met school en leerkrachten is al meerdere malen
geschreven. Maar niet over hetgeen er buiten de en
in de vakanties gebeurde. Dat is het onderwerp van ver-
haal. Het gaat over de periodE 1920-1945.

Het geboUltJ
Het oorspronkelijke schoolgebouw van omstreeks 1880 had toen
de naam 'De Openbare School'. Naast een lagere school was er
ook een tijd een mulo en een huishoudschool. Die waren ge
vestigd in het gebouw aan de Pijlstraat . Hoofd van de lage
re school was de heer Hoogwinkel en van de mulo de heer
Dakman. De laatste woonde tot de opheffing van de mulo in
een woning onder één dak met de school. Later is deze woning
in gebruik genomen als kantoor voor Gemeentewerken en het
Gemeentelijk electriciteitsbedrij f.
Bij de school lag een fraaie tuin. uit deze tuin zijn nog
steeds de Catalpa en de Kastanje bewaard gebleven.
Het hoofdgebouw bestond uit vijf klaslokalen, portalen, trap.
pen, overlopen, een gymnastieklokaal en een dokterskamer.
Bij ieder lokaal hoorde een batterij plees. Het lokaal aan
de noordoostzijde noemde men de Noordpool.
Aan de Pijlstraat bevonden zich ook nog eens vier lokalen
met toebehoren.
De school had hoge lokalen met hoge vensters. Naar buiten
kijken zat er voor de leerlingen dus niet in. De vloeren be
stonden uit brede, blanke, vurenhouten planken en in drie
lokalen had men later thoutgraniet I gelegd.
V66r de klas was een houten podium. Daar stond ook de lesse
naar en steevast een teiltje water met spons om het school
bord te wassen. De banken waren lomp en zwaar met in het bo
venblad een lange schuif waaronder de inktpot zat.

Een vakature
In 1920 bereikte de toenmalige werkvrouw van de school een
leeftijd, dit ze haar baan moest opgeven. In dat voorjaar
was een jonge moeder met negen zeer jonge kinderen weduwe
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geworden. Twee problemen met één oplossing, dachten de heren
van de Gemeente" die in haar een kandidaat zagen voor deze
functie. Zo kon zij zelf voor haar gezin het grootste deel
van haar inkomen verdienen. Hoe zij dat zou moeten klaren,
daar dachten de heren niet aan. Negen kleine kin-
deren en een complete verzorgen was een gigantische

een inwerkperiode van een half jaar. waarbij de dochter
van de voorgangster meehielp, stond de weduwe er alleen voor.
Twee schrobben. boenen. dweilen, stoffen en vegen
in de Eén keer per week de stenen paadj es over het
grindplein bezemen. 1 s Winters een tiental grote tSalaman
ders t aanmaken. En in de vakanties een grote schoonmaakbeurt.
We zullen het hele ritueel eens doornemen, want de wijze
waarop dat toen gebeurde is inmiddels ook al lang weer his
torie geworden.
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Vegen en stoffen
Voor het vegen werd op de vloer veegzand gestrooid. Het was
vochtig zaagsel, dat ge'impregneerd was met een lysolachtige
oplossing. Officieel gebruikte men dat 'om het opstuiven te
gen te gaan', maar nu weten we wel beter. Het was ter be
strijding van de vlooien in de kieren van de plankenvloer.
De lompe banken werden opzij geschoven om eronder te kunnen
vegen. Je stond versteld wat ook toen al door de kinderen
onder de banken werd gedeponeerd. In de beginjaren moest de
weduwe al het zwaardere werk zelf doen. De kleine kinderen
werden ingezet bij'- het stoffen van de banken en de
pen. Zo sprongen ze op kousevoeten van de ene op de
bank.

Schrobben en dwei [en
De h01).tgranieten vloeren waren lekker glad en werden meestal
alleen gedweild. De plankenvloeren vroegen echter om een
schrobbeurt . Een half versleten bezem werkte hierbij zeer
doeltreffend. De bovenlokalen moesten met zo weinig mogelijk
water geschrobd worden om doorlekken naar beneden te vermij
den. Daarna werd er gedweild: een keer nat, een keer halfnat
en een keer om de vloer droog te maken. Het laatste spoelwa
ter moest bijna helder blijven. Voor haar kinderen was de
grote emmer te zwaar. Daarom waren er kleine emmertjes aan
geschaft: twee keer lopen om éen grote te vullen. Het vuile
water ging als spoeling door de plee. De plankenvloeren be
neden werden met wat -ruimer water geschrobd en nagespoeld.
Het overtollige water verdween via kieren in de planken of
werd klandestien weggeveegd naar een gleuf bij de plint.

Kachels aanmaken
Zes uur 's ochtends verscheen de weduwemet haar kroost om
de grote kachels op temperatuur te krijgen. Ieder had daar
bij zijn taak. Het leeghalen gebeurde door met het achter
eind van een pook, het rooster te keren. Soms zat het roos
ter door slakvorming muurvast. Met een ij zeren staaf werd de
boel los geramd, waarbij soms het rooster brak. Dat was niet
ongunstig, want via een kapot rooster waren de kachels mak-
kelij~er leeg te scheppen. _

kranten, papier uit de prullenbak en wat brokken zachte
war-en nodig om de vlam d'r in te krijgen. Als het vuur

lekker op gang kwamdan werd de cokes erop gegooid. Omover

90

droge turf te beschikken werd iedere dag een voorraadje on
der de kachels gelegd.
Met kolenkitten en emmers werd dagelijks de cokes aange
sjouwd. Later werden dat vuilnisenuners, die waren een stuk
groter.
Bij windstil weer, kon het weleens gebeuren dat bij de aan
vang van de les de kachel uit was. Dan kon de weduwe weer
opdraven. Waardering kreeg die ene onderwijzer, die dan
zelf de kachel weer aanmaakte. Ook als een kind in de klas
had ov"rgegeven of last had van 'bankwateren " werd de werk-
vrouw om het een en ander op te ruimen.
Op de hu,cehouilschoc.l werden de kachels in de namiddag aange
maakt. Daar stond ook een zogenaamde strijkboutkachel. Een
groot vierkant bakbeest. waarou een twintigtal strijkbouten
werd verwarmd.

Grote schoonmaak
In de grote vakantie werd k.las voor klas grondig
maakt. Inktpotjes legen en wassen. Banken soppen en
ken met 'Brussels zand' verwijderen. De voetenplanken met
groene zeep boenen. Kasten, deuren en lambrizering soppen.
Ramen lappen op een heel hoge trap. Alleen het reinigen van
de plees en het poetsen van de kachels werd door de gemeente
lijke pu"j ess<,hepp"y gedaan.
Een klas rook weer heerlijk fris en bij wijze van
spreken: 'je kon er van de vloer eten'.

I,
~7:~:-_..
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Over eten gesproken. omdat er in de vakanties de hele dag in
de school werd gewerkt. deed men in een van de lokalen de
kachel aan om koffie. thee of melk te verwarmen. Ook werd
hier de warme middagpot , een hutspot of andere gemakkeli
kost, klaargemaakt. Moeder en kinderen zaten dan met hun
pende borden in de schoolbanken. Borden die telkens van die
schuine bovenbladen gleden. In dit eet lokaal heerste altijd
gastvrijheid, want de schilders en stucadoors en ook vaak
andere werklieden in de buurt. kwamen daar nooit tevergeefs
op koffietijd binnenvallen.

25 dienstjal'en
Zo werd in jaar uit. door dit gezin de Vestingschool

Als in de zomer het werk was dan de
kinderen naar het zwembad de voor een vecfris"ende
duik, om daarna nog het schrob- en dweilwerk af te maken.

J s Winters was na afloop van het werk. een bezoek aan de mi
litaire douche-inrichting in de Kloosterstraat een vaste ge
woonte. Maar in de beginjaren was dat nog niet mogelijk.
Toen werd een van de ouderen met de kleintjes naar huis
stuurd om hen in de keuken in de teil te doen. Ook moes
het driepits petroleumstel met de pan rijstebrij worden aan
gestoken. Een speciale beschermengel waakte er schijnbaar
over, dat alles altij.d ging. Toen de kinderen ouder
werden, deden ze bijna het schoonmaakwerk. Zo kon de moe-
der het wat rustiger aan doen. Toch heeft ze haar dienst

n volgemaakt. Nee, zonder speldje of onà,en;ch,eidin,:!
elkaar hebben ze er weleens een feestje van Nu

terugkijkend op hun jonge jaren beseffen ze, school
het hele gezinsleven beheerste. Al hun vrij e dagen en vakan
ties gingen aan de Vestingschool op. Een vorm van kinderar
beid. maar dan buiten de fabriek of bedrijf. Gelukkig is dat
hier voorbij. Ook de Vestingschool is er niet meer.
Voorgoed? Wie zal het zeggen.

M.P.
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DRAFNA

'DX'afna~ zomer 1906.
Gisteravond bij
Drafna voor eerst van
jaar een paar nachtegalen in de
eschdoornlaan~ in de luwte van
het dennenboseh. I

Dat schreef Charles Boissevain op bladzijde 420 van
'Onze Voortrekkers, de geschiedenis van eenige leden der
familie Boissevain. I
Boissevain, hoofdredacteur-directeur van het Algemeen Han
delsblad, bewoonde van 1896 tot 1927 met zijn gezin het
landhuis Drafna aan de Meentweg. In de schitterende land
schappelijke omgeving van dit huis, ontspanden hij en zijn
familieleden zich en deden er de inspiratie op voor hun
werkzaamheden. Brieven, toneelstukjes en vele menu's getui
gen in het familiearchief Boissevain van de goede en vaak
feestelijke sfeer die er op Drafna heerste.
In de loop der tijd heeft Drafna meerdere eigenaren gehad.
In dit artikel volgt een overzicht van de verschillende
eigenaren of bewoners van dit voormalige karakteristieke
huis en landgoed.

De stichting van Drafna
Het moet omstreeks 1860 geweest zijn, toen J.P. Dudok van
Heel op een tentoonstelling in Parijs zijn oog had laten
vallen op een daar geëxposeerd Zwitsers huis. Hij kocht het
en liet het naar Naarden vervoeren. Aan de Meentweg werd
het houten huis wederom gemonteerd op een niet afgezand
terrein, vanwaar men uitzicht had over de landgoederen
Nieuw Valkeveen en Flevorama. Huis en landgoed kregen de
naam Drafna, de oude naam van de Noorse stad Dranunen, waar
in de buurt de vrouw van J. P. Dudok van Heel was geboren.
Van Heel, die in Amsterdam woonde, gebruikte het landgoed,
waar ook een koetshuis, stallen, tuinmanswoning en oranje
rie werden gebouwd, als buitenverblijf. Omstreeks 1870
vestigde deze familie zich permanent op Drafna. Na het over
lijden van de ouders van J.P. Dudak van Heel ging het gezin
in 1875 op Flevorama wonen. Het landgoed Drafna werd in
het jaar 1874 reeds verkocht.
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Peelen" Wurfbain en B01:ssevain
Het was de Amsterdamse suikerraffinadeur Jan Peelen, die op
1 september 1874 het landgoed kocht. Op 19 april 1875 ves
tigde hij zich op Drafna en bleef er tien jaar wonen. Na
het overlijden van zijn vrouw vertrok Peelen, eind 1885,
weer naar Amsterdam. In augustus van dat jaar werd Drafna
in 'Frascati' geveild. A.L. Wur:fbain werd de koper en liet
er zijn dochter en schoonzoon Georg Frederik Dudok van Heel
wonen.
In 1896 werd Drafna wederom verkocht. Toen werd Charles
Boissevain de eigenaar. De familie Boissevain heeft nogal
haar stempel weten te drukken op het landschap aan de Meent
weg. Mary. een van de elf kinderen van Charles huwde met de
bankier Cornelis van Eeghen, die het landgoed en het gelijk
namige huis 'de Duinen' stichtte. Nu behoort dit onroerend
goed aan het International Theosophical Centre.
Charles Ernest Henri, de oudste zoon van Charles. liet het
huis 'Bergerac' bouwen, genoemd naar de Franse stad waar de
stamvader van deze hugenootse familie woonde.
Een neef en nicht van Charles. de familie Den Tex - Boisse
vain, gaven gestalte aan het huis 'de Heerlijkheid'.
Deze landhuizen bestaan nog steeds. met Drafna verliep het
echter anders.
Charles Boissevain bleef tot zijn dood in 1927 op Drafna
wonen. In 1928 verkocht zijn weduwe het landgoed.

Van lyceum naar sloop
Koper werd de stichting het Theosophisch Lyce1Ullin Naer
dinclant. Deze stichting vestigde in 1928 op het complex
een hbs en een gymnasi1Ull.Het instituut functioneerde tot
in de zomer van 1941. Toen werd de school, door maatregelen
van de bezetter, gesloten en kwamhet gebouw leeg te staan.
De stichting werd in staat van liquidatie gebracht, waarop
een openbare verkoop volgde.
Eigenlijk wenste de gemeente Naarden dit stuk natuurschoon
te behouden en daarom besloot de gemeenteraad in principe
tot aankoop van het buitengoed om hierdoor verkaveling te
voorkomen. Gedeputeerde Staten keurden het raadsbesluit
echter niet goed, zodat op 22 oktober 1941 in hotel de
Rozenboom, Drafna werd geveild.
In opdracht van Johan Wolbers kocht een makelaar het land
goed. Wolbers liet het huis, dat inmiddels voor weinig meer
dan a:fbraak geschikt was, vervangen door het grote nieuwe
landhuis dat er nu nog steeds staat. Het bijna vij f hectare
grootte landgoed bleef daarbij behouden als natuurschoon.
Tot 1948 woonde de familie Wolbers op het nieuwe Drafna.
Op 1 september van dat jaar ging Drafna over in handen van
de familie Brenninkmeijer. Met deze transactie eindigt dit
overzicht.

H. Schaftenaar

95



EEN SPOTPRENT: CHARLES BOISSEVAIN OP DRAFNA

In de Nieuve Amsterdammer van 8 juli 1916 vond ik een spot
prent van Charles Boissevain als spreker op zijn eigen
landgoed Drama. waar een landdag werd gehouden van de bond
vOOr vrouwenkiesrecht.
De spotprent die Willy Sluiter voor het blad. ook wel de
'mosgroene' genaamd. tekende had als ondertekst :

'Op den landdag van den bond voor v:t'OUWenkiespeeht. Charles
Boissevain, de warme verheel'lijkel' van moede1'plichten,
rooakt op boeiende wijze propaganda voor het vroULrJenkies
1'echt. '

En in kleine letters:

'Aldus gebeurd en opgetekend op het landgoed "Draf'na11 te
Naarden op den eersten juli van het jaar 1916.'

In de Gooi- en Eemlander van 5 juli 1916 vond ik, waarom
Charles Boissevain de hoon van de Nieuwe Amsterdammer kreeg
toebedeeld:

'Ofschoon ~8 aangekondigd, dat mev1'OU1û M. mn Eeghen
Boissevain het openingswoord zou spreken~ gesehiedds dit
door haar> vadel'~ de heel' Charles Boissevain.
Deze deelde mede dat zijn dochter niet woord kon voel'en~
omdat zij te Amsterdam moederpliahten te vervullen had.
Zij moest haal' zoon met zijn bru.id ontvangen. De moeder
plichten gingen haar voor. Een belVij8~ dat de vrouw~ die
voor vrouwenkiesrecht ijvept~ een niet minder voorbeeldi
ge moeder behoeft te zijn'

Op deze landdag, die door ruim 1500 personen op het idyl
lisch gelegen terrein verd bezocht. 'Wasook een dameskoor
onder leiding van Johan Schoonderbeek aanwezig. Met begelei
ding van een strijkensemble. piano. orgel en paar heldere
klokjes 'Werd een cantate uitgevoerd. Ook Floris Vos was op
deze bijeenkomst van de partij. Hij had voor verversingen
gezorgd. Van alle landdagen van de Bond voor het Vrouwen
kiesrecht was deze op Drafna de drukst bezochte.

F. Udo
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DE WAALSE KERK TE NAARDEN (1652 - 1820)

In een stille hoek van de Vesting staat een oude kapel (1)
waarvan de meeste inwoners van Naarden wel weten dat Jan
Amos Comenius er werd begraven. Minder ,bekend is het feit
dat dezelfde kapel bijna 170 jaar geestelijk onderdak bood
aan Protestantse vluchtelingen en hun afstammelingen uit
Wallonië, Vlaanderen, Frankrijk en Piëmont (Italië). De
stichting van een 'Waalse Kerk I is zelfs voortgekomen uit
een zeker vluchtelingenbeleid; een beleid dat echter sterk
werd bepaald door économische motieven ten voordele van de
stad Naarden en -zijn lakenfabrikanten.
Rond 1650 brachten deze fabrikanten het verval van hun han
del namelijk in verband met het feit dat hun werknemers 
voor het merendeel Walen - niet meer in een stad wensten te
wonen waar het woord God's niet in hun eigen taal werd ge
predikt. De fabrikanten besloten dan ook om via afgevaardig.
den - voorzien van geloofsbrieven van de Naardense magi
straat - hun beklag te doen bij de Waal'se classis te Leiden.
De afgevaardigden verzochten tevens om gezamelijk druk uit
te oefenen op de Staten van Holland, een onderneming die
voorlopig zonder resultaat bleef.

Omdat Naarden niet langer wilde wachten - vele lakenwevers
hadden de stad inmiddels verlaten - stuurde de magistraat
in augustus 1651 één burgemeester en twee schepenen naar de
Waalse Kerk van Amsterdam met het verzoek om hulp. Het re
sultaat was dat Amsterdamse predikanten vervolgens om toer
beurt ruim een half jaar te Naarden een dienst verzorgden
in de stadsschool op het terrein van het voormalige kloos
ter. (De eerste predikant was Gottfried Hotton, een goede
relatie van de grote Tsjechische filosoof Jan Amos Come
nius.) Ondertussen zou de Synode van de Waalse Kerk druk
uitoefenen op de Staten van Holland. Deze kende in 1652
uiteindelijk een subsidie toe die de aanstelling van een
predikant mogelijk maakte.
Deze eerste predikant, Jean Mathon komende van Groede
(Vlaanderen) stierf echter al in 1653. (2) Hij werd opge
volgd door J.L. Grouwels, de man die ·tijdens zijn lange
ambtstermijn (1653 - 1678) de Waalse Kerk tot bloei heeft
gebracht. - Zo bewerkte hij dat er in Naarden een Waalse Sy
node werd gehouden. Bovendien zorgde Grouwels e~voor dat in
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1655 een groep van 32 Piëmontese vluchtelingen (Waldenzen)
in de Vesting werd ondergebracht. Vijftien jaar later leid
de hij de begrafenisdienst voor Jan Amos Comenius. (3)
Grouwels is niet alleen op kerkelijk gebied voor Naarden
van belang geweest. In 1672 wist hij een plundering van
Naarden door Franse troepen te voorkomen door met de Franse
legeraanvoerder te onderhandelen.

Een latere Franse tijd (1795 - 1814) 'schijnt de Waalse
gemeente de nekslag te hebben gegeven. I (4)
De historicus De Vrankrijker over die tijd:
'Naarden was er slecht aan toe. Een uit het jaar 1806 date
rend rapport meldt~ dat er niet meer dan zes weefgetoU1JJen
werkten~ en dan nog maar op halve kracht. Bestellingen
kwamen niet meer binnen sedert de opheffing van de Oost in
dische Compagnie~ die vroeger nog wel eens voor uitvoer
zorgde. De streeptweverij stond geheel stil~ omdat het le
ger niets meer afnam. De lijnbanen kregen geen opdrachten
meer van de marine. Een derde van de 'bevolking was vertrok
ken en van de overige was haast de helft armlastig.' (5)

Terwijl de stad na 1814 weer herstelde, bleek de Waalse
Kerk niet meer levensvatbaar. Vanaf 1817 werd de liquidatie
dan ook op gang gezet en op 5 juli 1819 hield de laatste
predikant, ds. J.U. Anosi, zijn afscheidspreek.
Bij de verkoop van de inventaris werden preekstoel en balu
strade geschonken aan de nieuw op te richten Hervormde Kerk
te BUSSU1l1 (de huidige Irene Kapel). Een houten wandbord uit
1764 zou volgens Oosterhuis en Drijver later in het Come
nius Museumterecht zijn gekomen. Dit wandbord is jarenlang
zoek 'geweest maar werd onlangs door ondergetekende en de
stadsarchi varis weer teruggevonden op de zolder van het
raadhuis. (6)
De kapel die na de liquidatie weer in het bezit' was gekomen
van de stad Naarden, diende nog tot 14 maart 1820 voor de
godsdienstoefeningen van de Lutherse gemeente. (7) Toen de
ruimte daarvoor te bouwvallig werd, richtte de stad er een
tinunerwerkplaats in. Een gedeelte van het schip, achteraan,
diende als bergplaat s.
De volgende achttien jaar werd de voormalige kloosterkapel
waarschijnlijk als magazijn gebruikt door het garnizoen dat
zich in 1809 in het voormalige weeshuis had gevestigd. (8)
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Plattegrond van de voorrraZi
ge k loosterkape l na de tweede
verbouwing in 1896. Ruimte
CDOis de hoofdwacht. Ruimte
M is de arrestantenkamer.
Ruimte N is de werkkamer
voor de kleermaker . Het
graf van Comenius is gear
ceerd weergegeven ..
(Naar R.A.B. Oosterhuis,
J.A. Comenius en Nila:l'den,
bladzijde 38)

Noten:
1 De vroegste geschiedenis in kort bestek: De kapel, nu Co

menius Mausolewn, is een :restant van een MiddeleeUlVs
klooster waar de ISusteren van het Mlria Convent ende St.
Franciscus ' vanaf 1438 waren gehuisvest. (De Klooster
straat heeft dan ook eerder Susterenstraat geheten.)
Na de opheffing van het klooster in 1597 werd het complex
- met uitzondering van de kapel,/kloosterkerk en de con
sistorie - van stadswege tot weeshuis ingericht. In 1809,
bij de vestiging van het gaPnizoen, verhuisden de wezen
naar een geboUlVaan de Nieuwe Haven en later Naar de Cat
tenhagestraat. De functie van de kapel in de periode
1579 - 1652 is onduidelijk gebl.even.
Overigens functioneerde een deel. van het kloosterccmplex
al, vanaf de 16e eeuw als sahoo'LgeboUlV.

2 De grafsteen van Mathon is met die van de familie Thie
rens in de Grote Kerk tereCJhtgekomen._.~, .,,,. ,. ""-o..I.L~Vrlfdot_G .•••~~.J."-.- •....... -'-' Co._

D•••

0.. '" 0..,h.- A.""-- ----

3 Growuels betaalde ook de begmfenis. Hij ws overigens
een neef van Lodewijk de Geer, de mecenas van ComeniuB.

4 Al,dus Oosterhuis in 'De voormalige Waal,sche Kerk te Naar
den' (p. 5).

5 Dr. A. C.J. de Vrankrijker in De historie van de vesting
Naarden, (1978) 108.

6 Zie het a1"tikel in De Omroeper.) nr. 2, 1990.
7 De Lu.therse Gemeente ws reeds vanaf 1791 medegebruiker

van de kape l.
BAldus Oosterhuis in 'Voonnalige Waal8ahe KErk te Naarden'

p. 7. In 'Comenius en zijn laatste rustplaats' 1928 zegt
dezeZfde Oosterhuis op p. 19 dat het voormalige Weeshuis
tussen 1814 en 1821 leeg stond. Ook Drijver vermeldt dit.

9 Calicot: katoen, oorspronkelijk uit en genoemd naar de
Indiase stad Calicut (nu Kozhikode). Calico (t) is een
weefsel van ongebleekt katoen dat o.a. voor boekbanden
werd gebrnikt.

N~,r.
-~

Steven Poolman

Van 1838 tot 1845 diende het kerkgebou ...••als calicotfabriek.
(9) Daarna droeg de stad de gehele kazerne, met inbegrip
van de voormalige kloosterkapel over aan het Rijk dat de
kerkruimte inrichtte tot magazijn van de genie.
In 1861 'Werd dit magazijn verbouwd tot kazerne van een ti
railleurscompagnie. De voormalige effen kerkvloer is dan al
niet meer dan een hobbelige vlakte. Oude grafzerken en
vloertegels werden verwijderd terwijl boven de grafruimte
een houten vloer ...••erd gelegd.
Bij een tweede verbouwing in 1896 verving men de houten
vloer door een cementen. Zo was de toestand nog in 1929,
het jaar van het onderzoek van het graf van Jan Amos Come
nius. De kerkruimte is dan verdeeld in een hoofdwacht, een
arrestantenkamer en een kleermakerij.
Het is deze toestand die al eerder de verontwaardiging op
riep van Tsjechische bedevaartgangers. Maar daarover meer
in een volgend artikel.
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DE MIJN

UIT: SNIPPERS VAN LEVEN door Th. G. Baalman

Mijn vader was een wonderlijke ma;n~vol dolle streken .• die
Borns als een onverantwoordelijke Ja.,;ajongente werk kon gaan.
Dat bewees wel zijn 'bom-aanslag' op de Gooise Moordenaar.

Oude schoenen in de kache Z
Eens, op een koude winternacht, terwijl wij argeloos slie
pen, propte hij zoveel oude schoenen in de kachel, dat deze
woest begon te loeien. Het zwarte monster kreeg een wit
gloeiende buik en de kachelpijp, die door de zolder liep,
vertoonde een rode gloed.
Wat vader ook probeerde. de woesteling liet zich niet tem
men en de kans werd levensgroot, dat ons stulpje in vlammen
op zou gaan. Wat er dan met de kinderen, die zonder ontsnap
pingsmogelijkheid op die zolder sliepen, terecht zou komen,
laat zich raden.
Ten einde raad wierp hij zich in volle lengte op de grond
voor de kachel en zond in z'n wanhoop een vurig gebed ten
hemel. Dat hielp: De kachel bedaarde. Misschien heeft de
goede God wel moeten lachen om z'n malle fratsen.
Hoe dan ook, pand Oude Haven 10 bleef bestaan.

Een 'Marine-ei' in de vijver
In de grauwe trieste crisistijd behoorde mijn vader ook tot
het grote leger werkelozen. Omde tijd door te brengen en
aan bijverdienste te komen, ging vader ronunelen in de vrije
sector van lompen en oude metalen.
Omde kans op winst te vergroten, verzekerde hij zich van de
hulp en medewerking van een 'compagnon'. De, met deze weidse
naam betitelde man, heette Dirk en was een oud marine-klant.
Zijn inbreng in de zaak bestond uiteen gammele bakfiets,
die nodig was om de handel mobiliteit te verschaffen.
Zij vormden een illuster span, die voor de voet opkochten
wat van hun gading was. Zo raakten zij eens verzeild bij
een grote villa met een vijver in de buurt van Oud Naarden.
In die vijver prijkte, in al zijn dreigende lelijkheid een
'MIJN'. Een groot, rond geval, voorzien van ontstekingspen
nen, als een enorm stekelvarken rustend tussen de argeloze
goudvisjes.
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De villa was bewoond geweest door een zee-kapitein, die op
een gegeven moment de zaak voor bekeken verklaarde en het
tijdelijke met het eeuwige verwisselde.
Met de villa, had hij zijn bedroefde weduwe ook de erfenis
nagelaten van de in de vijver drijvende 'tijdbom'.
Deze zeebonk moet een man geweest zijn met een zeldzaam
soort sadistische inborst. Tijdens zijn leven, had hij name
lijk hardnekkig geweigerd zijn echtgenote in te lichten over
de, al dan niet gevaarlijke staat van het kolossale 'Marine
ei'. Ook bij zijn overlijden, verschafte hij geen nadere
informaties, zodoende de weduwe in permanente staat van
doodsangst achter latende. Mogelijk zat de man in de gees
tenwereld besmuikt te grinniken om de laatste poets, die
hij haar postuum bakte.

'Safety first I
Nu bevat zo'n mijn, naast de mooie eigenschap om er een
slagschip mee de lucht in te laten vliegen, in zijn inwen
dige ook onderdelen in brons en koper, terwijl zijn onvrien
delijke buitenmantel een goed gewicht aan ijzerwaarde bez~t.
Het monster zou, mits met een omzichtige behandeling, een
goede verdienste betekenen voor wie hem in eigendom ver-
wierf, of een snelle reis tot gevolg hebben achter de
kapitein aan naar het hiernamaals: Het lag er maar aan hoe
de mijn zich wilde gedragen.
De door angst geteisterde weduwe, bleek grif bereid haar
ijzeren kwelgeest gratis aan de handelaren over te doen.
Wel werd bedongen, dat voor de aanvang van de transport
werkzaamheden, het mens royaal de tijd zou worden gegeven
zich met gezwinde spoed uit de voeten te maken.
'Safety first'. niet waar?

Geenfijne chirurgische instrwnenten
Laat ik U nu vertellen, dat het takelen en vervoeren van
zo 'n ongemakkelijk geval van honderden kilo' s, geen sinecu
re is. Alle technisch vernuft van de kooplieden werd' gevergd
vó6r het enorme geval bij ons thuis, toen Bussunnnerstraat
27, van de mishandelde bakfiets werd geladen. Het onding had
gewillig met zich laten sollen en was niet voortijdig 'ge
knald I. De nachtmerries van de vrouw van de kapitein behoor
den tot het verleden, de onze begonnen:
Het 'ding' in zijn huidige vorm was namelijk onbruikbaar.
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Het diende in handzamer moten gedeformeerd te worden. En
daarin lag de kern van het probleem.
Zolang er goedaardig met hem gesold was, had de mijn zich
rustig gehouden. Een andere zaak was: hoe zou hij reageren
wanneer de slopers-handelaars een operatie aan zijn ingewan
den gingen toepassen?
Nadat de mijn dagenlang, als een boosaardig koekoeks-ei.
zijn niet uit te vlakken aanwezigheid aan ons had opgedron
gen. kvam het moment dat vader en Dirk de onruststoker voor
een 'behandeling' te lijf gingen.
De gereedschappen, die zij bezigden. -.raren niet bepaald fij
ne chirurgische instrumenten. Althans persoonlijk zou ik een
voorhamer, beitel en breekijzer niet zo willen betitelen.

Een Ibaby' met 'pikel'inie-zuul"
CompagnonDirk. was ondanks zijn verblijf bij de Marine.
geen briljant maritiem deskundige vat betreft de ontplof
fingsmiddelen. waarmee dit strijdmachtonderdeel zich be
helpt. Dát bleek uitzijn opmerking v66r de aanvang der
werkzaamheden: "Wij rammen er maar op los en zien wel wat
we tegenkomen!" Dat zij rekening hielden met het feit dat
hen ook wat zou kunnen I overkomen I, bewees hun voorzorgs
maat regel. Zij bouwden eerst een muurtje van zandzakken om
de dierbare familie tegen eventueelontploffingsgeweld te
beschutten.
Nadat vader vroom een kruistekep' had geslagen, begon hij
het melDster formidabele dreunen met de voorhamer te verko
pen. Bij die eerste denderende klappen, doken wij spontaan
weg achter de zandzakken. Maar omdat het geval geen aanstal
ten maakte te 'knallen'. verplaatsten wij onze belangstel
ling dichter in de buurt van de zwoegende slopers.
Na het afkappen van een groot aantal roestige bouten. waren
de heren zo diep in het inwendige afgedaald. dat zij daar
uit een koperen bol opdiepten.
Het ""as een 'baby van de oude moer'. maar zonder de venijni
ge stekels. Vrij zwaar en voor driekwart gevuld. De korreli
ge inhoud bracht bij het rammelen een sinister geluid voort:
zoiets als het klepperen van doodsbeenderen.
Vriend Dirk raapte al zijn sUDIIllierekennis van detonerings
middelen bijeen en verklaarde dat de mysterieuze bol gevuld
moest zijn met 'pikerinie-zuur' (1). een ontploffingsmiddel,
z6 boosaardig. dat het al uit elkaar dreunde als je er al-
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leen maar kwaad naar keek. Vader bestreed zijn theorie, wij
zend op het feit dat Dirk de bol heftig langs zijn flaporen
had gezwengeld, zonder dat IS mans hoofd van de romp ge
scheiden 'W'as.
Omdat water de eigenschap heert de kracht van helse machi
nerieën te neutraliseren. werd de koperen kokosnoot in een
emmer gedeponeerd. Daarin werd het echter onrustbarend in
tens groen!
Wat te doen met de raadselachtige bol? Weggooien was zonde.
Het was van koper. en dus geld ""aard!

Dekking achter 'Jan Amos Comenius'
Op dat moment deed de Gooise Moordenaar zijn intrede in het
verhaal. Dit trammetje had zijn naam verkregen om zijn on
hebbelijke gewoonte voetgangers en fietsers te verpletteren.
Dit trammetje bracht de oplossing voor het raadsel.
Na het vallen van de schemering sloop vader. met de bol on
der de jas tegen de boezem geklemd, 'W'eg.Een uur later kwam
hij terug. Hij toonde triomfantelijk de gewezen bol. Zo
plat als een briefkaart!
Gehurkt achter het monument voor Jan Amos Comenius. met de
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vingers in de oren, had hij de bol op de tramrails uitge
probeerd. De Gooise Moordenaar, die stoombrakend en schelle
fluitkreten uitstotend, door de Utrechtse Poort was komen
gieren, was er gedienstig overheen gehobbeld l Zonder er ook
maar één wiel bij te verliezen.
Jarenlang heb ik het tramstel, een vierkant parmantig loco
motiefje met twee wagonnetjes, met gemengde gevoelens beke
ken. Als ik naar de machinist keek, leunend uit zijn raamp.....
je en tevreden lurkend' aan zijn pijpje, dan zag ik steeds
in gedachten de man, compleet met pijp en metalen onderde
len, in snelle vaart ten hemel stijgen.
Hij had beestachtig gezwijnd. Onbewust een groot gevaar ge
trotseerd. Hij heeft nooit iets geweten en nog lang zijn
welverdiende pensioen genoten.
Misschien bestaat er wel een bijzondere beschermengel voor
eenvoudige zielen. Zoals een machinist van een lokaal tram
metje.

1. Picrinezuur = gele Ja>istallijne verbinding, explodeert
bij plotselinge temperatuurstijging.
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DE AALBERG

Op de Naardereng, bijna tegen de grens met de gemeente Hui
zen, ligt langs de voormalige Zuiderzeekust een ongeveer
acht meter hoge heuvel. Deze Naardense 'berg' is het hoogste
punt in de daar aanwezige klifkust . In verband met het op
nieuw inrichten van het uitzichtpunt op deze bult, kwamde
plek de laatste tijd meerdere malen in het nieuws. Zo ook
in het tweede nUIlIDlervan het blad Tussen Vecht en Eem. Om
de plek aan te duiden werd op bladzijde 133 van dit tijd
schrift het bergje voorzien van de naam rMAGDALENAHETNEL'.
Dat is jammer want deze Naardense berg had al heel lang een
toepasselijke naam. Het gaat hier namelijk om de rAALBERG',
die in tegenstelling tot de Eukenberg, een natuurlijke heu
vel is. Zo wij st onder meer de vondst van een klokbeker op
die hoogte, dat daar sinds prehistorische tijden geen opho
ging door de mens plaatsvond.
Al lang moet deze heuvel dan ook een opvallend landschappe
lijk element zijn geweest. De berg zal daarom wel in een
vroeg stadium van een naam voorzien zijn.
De oudste door mij gevonden schriftelijke vermelding van de
Aalberg komt uit een eigendomsregister van het Naardense
oud rechterlijkarchief en dateert van 1701. Ook in de ver
pandingskohieren en het gaardersarchief wordt de heuvel
meerdere malen genoemd. In de 18e eeuw schreef men Aberg(h)
of E(e)yberg. In de vorige eeuw werd daar Aeiberg en uitein
delijk Aalberg van gemaakt. Deze namen leven nog steeds
voort in de herinnering van enkele oudere inwoners van Hui
zen.
'A', 'Ee', 'Ey' en 'r' zijn de oude benamingen voor water
en duiden op een Friese oorsprong. In de middeleeuwen is
dus het uitzicht over het water, toen het Almere (de voor
loper van de Zuiderzee in de betekenis van 'allemaal meren r )
bepalend geweest voor de naam van het bergj e. Een mooie
toepasselijke, maar dus ook een oude naam. Wellicht zelfs
de oudste plaatsaanduiding op de Naardereng.
Vanuit historisch oogpunt lijkt het me dan ook onjuist om
opeens de Aalberg naar het aldaar gelegen relatief jonge
Magdalenabos te vernoemen.

H. Schaftenaar

107



DE GESCHIEDENIS VAN HET FAMILIEBEDRIJF KOUDIJS

Van boerenknecht tot fietsenboU1.J)el'
Dirk Koudijs, afkomstig uit Voorschoten en aldaar in 1869
geboren, kwamin het midden van de negentiger jaren van de
vorige eeuw, als boerenknecht in dienst bij Klaas Bakker in
de Bussummerstraat. Op 8 juli 1898 trouwde hij met de oud
ste dochter Maria Antonia. Koudijs zag wel wat in het nieuwe
vervoermiddel, de riet·so Hij begon in een schuur bij de
boerderij in de St. Annastraat met het repareren ervan. In
1900 richtte hij zijn eigen bedrijf op. De zaken gingen goed
en de schuur werd te klein. Spoedig werd een ander pand be
trokken. Marktstraat 592. Dit huis is later afgebroken en
vervangen door nieuwbouw, Doorenspleet en Mei hadden er een
slagerij in. Koudijs begon met het zelf bouwen van fietsen
en hij verkocht deze onder de merknaam 'Luxus t. Veel Naar
ders schaften zich zo'n rijwiel aan en kregen dan tevens
les in het besturen ervan. Wellicht bevindt zich hier of
daar nu nog wel in een schuurtje een oude, roestige 'Luxus'
fiets? Zelfs in het voormalige Indië werd weleens een eXem
plaar gesignaleerd. Koudijs zelf vond de fiets te langzaam
en reeds in 1902 had hij een Eysink motorfiets uit Amers
foort aangeschaft. In 1910 kocht hij zijn eerste auto een
tHupmobile' two-seater. Deze werd later vervangen door een
'Delage t four-seater.

D. J.\ 0 U 0 IJ S.
Bon us - Rijwiolhors loller.

MARKTSTRAAT 592, NAARDEN.

Via motoren naar auto r S

Oms,treeks 1910 was het bedrijf al weer zover gegroeid dat
aan de overzijde van de Markt st raat op nummer 23 een winkel
met daarachter een flinke reparatiewerkplaats (nu nog aan-
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Het bedrijf van Koudijs op de hoek van de Marktstraat en de
Sint Vitusstraat. Dirk Koudijs zit achter het stuur van
zijn auto, zoon Henk heeft plaatsgenomen op de motorfiets.

wezig) werd betrokken. Op de grote etalageruit prijkte de
naam Rijwielmagazijn 'Gooiland'. In 1910 werd bovendien een
filiaal geopend aan de Brinklaan te Busswn. Maar dit werd
bij het begin van de eerste wereldoorlog, in 1915, weer ge
sloten. Na de wereldoorlog kwamzoon Hendrik Willem erbij
in de zaak. De naam van het bedrijf werd Fa. D. Koudijs en
Zoon. Henk had contacten gelegd in de States en er werden
een twintigtal motorfietsen geimporteerd van het merk
tlndiant. Die vlogen weg. Het bedrijf legde zich steeds
meer toe op de reparatie van motoren en auto' s.

Een nieuwe garage in de Cattenhagestraat
Toen ook de ruimte aan de Markt st raat te klein werd, wilden
de firmanten de vesting verlaten. Ze lieten het oog vallen
op een terrein aan de Rijksweg naast de toenmalige melkfa-
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briek. Het bleek echter destijds niet mogelijk om daarop
een garagebedrijf te vestigen (nu is dit vel het geval).
Waarna. besloten werd aan de Cattenhagestraat 45 een nieuwe
garage te laten bouwen. Het was 1926, Henk, pas getrouwd,
ging boven dit pand wonen. Ook nu was de ruimte al weer
snel te klein en moest er meer armslag komen. Het naast
liggende huis op nummer 47, tot dan toe bewoond door de
familie Van Hamersveld, \terd gekocht en afgebroken. Die
uitbreiding, compleet "met een toen hoogst moderne hydrau
lische hefbrug, \terd in 1934 in gebruik genomen. Iruniddels
was gestart met een taxi-bedrijf onder de naam 'Natax' , te
vens werden luxe-auto' s zonder chauffeur verhuurd. Het
'Ford' service dealerschap was al veel eerder aangegaan.
In 1938 werd de verkoop verkregen van de 'Opel' ,bestel- en
vrachtwagens. Een nieuv dealerschap nu voor het gehele
Gooi, 'Werd november 1939 gevonden in het merk 'Internatio
nal'. De verkoop liep goed, maar er kwameen abrupt einde
aan in de Meidagen van 1940.

Bij WiUemien was er> nog benzien
In de oorlog was er volop werk met het gangbaar houden van
het steeds meer a:ftakelende wagenpark. Benzine was er niet
meer, er werden gasgeneratoren opgebou•.•.d waarin hout, an
thraciet of turfcokes kon •.•.orden vergast. Die brandstoffen
werden opgeslagen in de voormalige stalhouderij Bos aan de
Pastoorstraat 5-7, welke panden werden aangekocht. Na de
oorlog ",erd daarin na verbouwing een autospuiterij gemaakt.
Die gasgeneratoren waren een bron van ellende, van lucht
verontreiniging had nog niemand gehoord! Op zo'n generator
gaf een getergde chauffeur eens uiting aan zijn ergernis
door de regels 'Bij Willemien was er nog benzien, maar met
de nieuwe orde is het donderen geworden'. Al in het tegin
van de oorlog was de luchtcompressor gevorderd door de
Duitsers en opgesteld in de garage Autonic van een N.S.B.
er aan de Landstraat te Bussum. Direct na de bevrijding kon
de compressor terug worden gehaald omdat Koudijs in de nacht
voor de vordering zijn naam op een verdekte plaats had in
geslagen.
Tijdens de oorlog, in 1943, overleed Koudijs Sr. Naast zijn
werk was hij jarenlang notabel en kerkvoogd van de Hervorm
de Gemeente.
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De niew.Je garage in de Cattenhagestraat met het huis van Van
Hcunersveld. Daa:t'naast de werkplaats van Hilhor>st. Let op het
paaltje in de Nauwe Steeg .• het staat er nog steeds.

De wederopboU1JJvan de mobiliteit
Toen de Duitsers terugtrokken moesten zij hWl rollend mate
rieel, althans wat daar nog van over was inleveren in Am
sterdam. Die armzalige resten kwamenterecht op een weiland
aan het Scheldeplein , ,",aar nu het RAI-gebou,", is. Dealers
konden ze daar via toewijzing kopen om op te knappen en zo
te helpen aan de wederopbouw van de mobiliteit. De firma.
Koudijs verkreeg een vijftal 'International' trucks. Enkele
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ervan reden fraai opgeknapt mee in de allegorische optocht
die een jaar na de bevrijding werd gehouden. Nieuw werk
brachten ook de ex-Iegervoertuigen van de Canadezen en
Amerikanen. Het Marshall-plan zorgde voor de eerste nieuwe
'International' bestelwagens, die op de bon, gretig aftrek
vonden. Langzaam kwamin Europa de produktie van nieuwe
personenauto' s weer op gang. In Tsj echo-Slowakij e bracht
Aero de fraai gestroomlijnde 'Minor', voorzien van twee-takt
motor uit. De firma Koudij s werd dealer voor het Gooi en
zette in korte tijd zo'n zeventig stuks op de weg. Maar het
ijzeren gordijn trok dicht en de levering kwamten einde.
De duurder wordende dollar maakt e ook de Amerikaanse vracht
wagens onverkoopbaar.

Van garage Koudij s naar> garage Van der> Veer>
In 1952 werd overgeschakeld op de Zweedse vrachtwagens van
'Volvo'. Er werd een filiaal gesticht in Hilversum, aan de
Noorderweg. Dit bedrijf werd in 1960, met het Volvo-dealer
schap overgedaan. In datzelfde jaar werd het garage pand
Cattenhagestraat nummer 49 van de heer H. Hilhorst gekocht
en verbouwd tot showroom. In het midden van de vijftiger
jaren was gestart met de verkoop van 'Skoda'. Als reclame
stunt maakte een drijvende Skoda op 21 oktober 1961 een
tocht door de vestinggrachten. In 1958 werd tevens de ver
koop van 'Simca' verkregen voor Naarden en wijde omgeving.
Diverse omstandigheden noopten dat het bedrijf in 1968 werd
overgenomen door garage Van der Veer.
In 1985 overleed de heer H.W. Koudij s. Ook hij heeft zich
vele jaren ingezet voor de Hervormde Gemeente, eerst als
diaken en nadien als kerkvoogd. Voorts ging hem de restaura
tie van de Grote Kerk zeer ter harte.

D. Koudijs
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NAARDEN EN DE LITERATUUR (5)

HANSLODEIZEN
(Naarden 1924 - Lausanne 1950)

Hans Lodeizen werd op 20 juli 1924 geboren in de Sandtmann
laan 16 te Naarden. Het huis dat van hout is omdat het in
het schootsveld lag, staat er nu nog. Lodeizen heeft er met
zijn gefortuneerde ouders slechts een jaar gewoond. De vader
was een selfmade zakenman, directeur van een internationaal
scheepvaartbedrijf. Van Naarden verhuisde de familie naar
Arnhem en vandaar naar Wassenaar. Na de oorlog studeerde
Lodeizen in Amerika biologie, maar zijn belangstelling ging
- ondanks zijn geweldige intelligentie - uit naar een uit
bundig leven. lezen en het schrijven van poëzie. De gedich
ten die hij schreef, zijn niet alleen een stap in de ontwik
keling van de Nederlandse poëzie. maar worden nog zo vaak
gelezen dat wij hem hier als geboren Naarder niet onvermeld
mogen laten. In de twee jaar die hij in Amerika verbleef.
heeft hij honderden gedichten geschreven. Eind 1949 ver
scheen zijn eerste en bij zijn leven enige bundel 'Het in-·
nerlijk behang'. In 1950 bleek dat Lodeizen aan leukemié
leed. Hij overleed op 26-jarige leeftijd in een Zwitsers
ziekenhuis.

De literatuurgeschiedenis heeft Lodeizen ingedeeld bij de
pre-experimentelen. De Vijftigers zouden hun eerste geluiden
via Lodeizen hebben laten horen. 't Mag zo zijn, belangrij
ker is dat hij een aantal verzen heeft nagelaten die al
veertig jaar lang vooral jongere generaties heeft aangespro
ken. Peter Berger zegt daarover in het Lodeizennunnner van
Bzzlletin (november 1981): 'Lodeizen was voor mij en zoveel
leeftijdgenoten van ongeveer zestien geen dichter. Hij was
een openbaring. Wat hij schreef vertegenwoordigde voor ons
de poëzie zelf, achtergelaten door iemand die even het be
staan was binnengewaaid, om via een romantische dood, na een
kort leven weer af te zwaaien'.

Wat maakt de poëzie van Lodeizen zo ge;Liefd bij achttienja
rigen? Ik denk dat het een samengaan is van vorm, ritme en
inhoud. Als een van de eersten in de na-oorlogse poëzie ge
bruikte Lodeizen geen hoofdletters, bracht hij nauwelijks
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interpunctie aan, zodat zijn verzen eigenzinnig en tegen de
regels lijken. Door een geraffineerd gebruik van het enjam
bement \leet hij zijn verzen van een bijzonder ritme te
voorzien en inhoudelijk speelt hij permanent een spel met
droom en \lerkelijkheid. Allemaal zaken dus die eerder de
jonge mens dan de vijf'tiger aanspreken.
Als voorbeeld van zijn verskunst geef ik tvee gedichten uit
'Het innerlijk behang'.

toen de dag was weggelopen in het zachte
gros en de nacht haar jurk well.ustig
neerspreidde, een sluier over de bloemen,
toen het donker was en de nachtegaal zong,
heb ik je ogen herkend overal om mij heen
nu is het avond: donker als altijd
wanneer de zon' 8 handgewuif
vrolijk is onder>gegaanof aLs een waaier
is toegevouwen voor de hemeZwaar
vogels als een waterval zingen
en zo stil, als nooit ben ik langs de
paden van de tuin gegaan~ lachend
tegen de nacht; zal ik zeggen hoe
dPoevig de geuren roken die langzaam
deinden op de wind als zeilschepen ... ?

'ik wil weer van je houden
hoe is een tweede
nuar nu is de wereld
droevig en naar ... '
dit zei zij en het ws avond en
van het tel'r>as klonk vroUjk lachen
het klinken van wijnglazen~ het
V€l'schuiven van een stoel dan
stilte als iemand iets vertelde
en de stem van Er>naop de wind

in de verte blafte een hond een
vleermuis piepte bij de bel'ken

zij oos aUeen in het donker
en zo langzamerhand ging zij terug.
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Sandtmannlaan 16
tekening: Tineke Wilhelm

In 1952 'Werd 'Het innerlijk behang' samen met een groot
aantal andere gedichten bezorgd door J.C. Bloem, J. Gress
hoff en A. Morriën. In 1969 gaf Van Oorschot 'Nagelaten
Werk' uit.
Voor belangstellenden kan ik verwijzen naar het praChtige
essay van Paul Rodenko 'Over Hans Lodeizen I in , 954 ui tge
geven bij Bert Bakker.

Jan Paardenkooper
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EEN TEKEN VAN ZORG

BESTRIJDING VAN ARMOEDEIN NAARDENIN 1786

Tegen het einde van de 18e eeuw heerste er in Naarden grote
armoede doordat de textielnijvel'heid~ waar bijna de hele be
volking Van leefde, in een diepe malaise verkeerde. De
Vroankrijke1" noemt in zijn werk 'Geschiedenis van Gooiland'
als oorzaak dat de Naardense produktie van zijden stoffen
het moest opnemen tegen de Fransen die de stoffen lichter,
soepe lel' en tegen lagere kosten konden vervaardigen. Ook
hielden de PPansen meer rekening met de mode. DaaPn.aa8t kon
in Nederland op het platteland eveneens goedkoper gewerkt
woMen, omdat daar geen gildevool'schriften bestonden die de
produktiekosten verhoogden en verbeteringen tegenhielden.
De Naardensesituatie paste in het koulelijke beeld Van

economische achteruitgang. De Hollanders hadden hun supre
matie op de wereldzee~n in de loop van de 18e eelM aan de
Engelsen moeten prijs geven onderme€r in enkele bittere
handelsoorlogen. De vierde Engelse oorlog (1780-1784)~ die
voor de Nederlanden zeer slecht verlopen was, was nog maar
kort voorbij, toen in Naarden de kwestie speelde waarover
dit artikel gaat.

Wat deed de vroedschap?
De achteruitgang van de Naardense textielnijverheid leidde
tot grote werkloosheid en armoede. Welke maatregelen trof
de vroedschap om in deze situatie verlichting te brengen?
In eerste instantie werd geprobeerd het zieltogende be
drijfsleven nieuw leven in te blazen. Nieuwe ondernemers
kregen gunstige voorwaarden, zoals vrijdom van stedelijke
belastingen. De bedrijvigheid nam er echter niet door toe,
het economisch getij viel niet meer te keren. En het ont
brak de vroedschap aan moed op politiek terrein initiatie
ven te nemen. In 1782 verd een uitnodiging van Weesp afge
wezen om samen met enkele andere kleine steden bij de Sta
ten van Holland en Westvriesland, \laar deze steden geen
stemrecht in hadden, erop aan te dringen John Adams te ont
vangen. Deze was als afgevaardigde van het Congres van de
Verenigde Staten naar Europa gereisd om handelsconnecties
voor zijn land aan te knopen. Weesp zag nieuwe afzetmoge
lijkheden voor de eigen nijverheid. De angst voor de Engel-
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John Adams~ de tweede
president van de
Verenigde Staten van
Amerika (1 ?9? - 1801)

sen zat er bij de Staten echter zo in dat ze de vertegen
woordiger van de voonnalige kolonie van Engeland niet durf
den te ontvangen. Evenzo durfde Naarden het niet aan de
door Weesp voorgestelde actie van kleine steden om de Sta
ten tot andere gedachten te brengen deel te nemen. Zo liet
de vroedschap een kans liggen om via de politiek iets te
bereiken voor de eigen bevolking.

Een teken op de mOlM
De vroedschap bedacht .••.el iets anders om iets aan de situa
tie te doen, namelijk een maatregel op het terrein van de
sociale zo"rg. Vanouds was de aard van die sociale zorg in
Naarden tveeërlei. wie daarvoor in aanmerking kwam'Werd
toegelaten tot het .••.eeshuis of het annenhuis. Daarnaast
was er een kategorie thuis zittende amen die steWl ontvin
gen. Voor hen zorgden de potmeesters en, speciaal voor de
hervormden onder hen, de diakenen. Juist hun aantal .••.as dOOl
de economische crisis onrustbarend toegenomen en op dat
punt .••.ilde de vroedschap ingrijpen. De gebruikelijke metho
des om de p<:?tkas te financieren, zoals overheveling van
gelden uit de kas van het weeshuis naar de potkas of vast-
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gestelde collectes waren ontoereikend geworden. Daarom kwa
men in de vergadering van de vroedschap van 14 april 1786
de burgemeesters Daniël van Boshuysen Craanen, Jacobus
Hendrik Thierens en Dirk de Vries met een voorstel. dat in
het Resolutieboek genoteerd staat. De burgemeesters hadden
geconstateerd dat het aantal te bedelen personen zeer was
toegenomen. Dat deze mensen in die situatie geraakt waren
was volgens de burgemeesters aan hen zelf te wijten.
Want ... zij waren te lui om te werken. Zij lieten zich lie
ver onderhouden, zelfs als hen werk werd aangeboden. En dat
was immers pas gebéurd, sinds de potmeesters en diakenen
contact hadden gelegd met weversbazen in Hilverswn, om voor
de armen in Naarden voor thuiswerk te zorgen (1). Maar nee.
die armen vonden het geen schande om te leven vsn de 'lief
degaven' van de colleges van potmeesters en diakenen. En
hun kinderen werden opgevoed in een sfeer van ledigheid.
zodat ook zij. wanneer ze op huwbare leeftijd gekomen waren,
trouwden en zich lieten onderhouden. Voor hen kon de onder
steuning toch niet bestemd zijn? Alleen zij die door ouder
dom of gebreken buiten staat waren om zelf de kost te ver
dienen hadden er recht op. De overigen moesten geprikkeld
worden te gaan spinnen voor de Hil verswnse patronen. En hun
kinderen zouden naar een op te richten spinschool kunnen om
zich daar onder leiding van een baas te bekvamen in het
vak.
Die prikkeling stelde de burgemeesters zich als volgt voor.
De betreffende personen moesten een teken op de linker
mouwdragen. De motivatie was dat 'diegenen die het zig tot
geen schande reekenen van de collegien te trekken, het sig
ook geen schande behooren te reekenen , daarvoor bij een
yder bekend te zijn I, aldus de burgemeesters in hun voor
stel aan de vroedschap.

Het anttJoord van diakenen en potmeestel's
Een uittreksel uit de notulen van de vergadering waarin dit
voorstel werd gedaan. werd gezonden naar de diakenen P.
Jansze de Graaf. C. de Wolff Junior en W. Ruyghond alsmede
aan de potmeesters Jan Puy, Jacob Cos en Cornelis Bonnet.
Daarbij gevoegd was de uitnodiging of ze wilden nadenken
over de vorm van het teken. De reactie van de geadresseer
den was een andere dan de burgemeesters hadden ingecalcu
leerd. Geschrokken en verontwaardigd over het voorstel
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richtt-en ~dia.kenen en 'Potmeesters een ,rekest aan~de vroed-"-
schap. Zij :verwet'en.!de burgeme:e'sters daarin dat ~ze eten v~er
te rooslÜeilrig beeld hadden'van de werkrgeJ:egenhe.ltdl:in-<Naavl.
den. Niet uit lui'heid. maar uft -nood- en kwelling deden die
werkelozen 'een b'eroep op de colleges. Sn was het dan niet
de plÏèht van ,de overhexd de büiterf hurî schuld in armoe ge~
raakten te helpend in plaats van ze t,e onteren? Bijbe'ltek'-F
sten enteeri öitaat'2Uit 'het· werk'.J'De Geest der wetten van ,'re'
Mosis t van de gezaghebbende theoloog Michai'1i's,·ondersteÜn-'f'
den deze opvatting. De potmeesters en diakenen konden bo
vendien uit, de praktijk met voorbeelden aantonen hoe erg de
armen het zeJ:f vonden om steM te vragen. Laatst verklaarde
iemand I dat hem de steenen voor het hoofd scheenen te sprin·
gen als hij hun kamer weer naderde om hulp te vragen I. Er
zouden zelfs mensen gestorven zijn als zij niet uit eigen
beweging er heen waren gegaan --ori:i ~steun 'te verlenen·. Zo
groot was de schroom van de allera.rmsten. Daarom smeekten
de diakenen en de potmeesters de vroedschap af te zie-n van
de uitvoering van hun v_oorste.! .en de onredelijkheid van
haar denkbeelden over de armen te erkennen.
De burgemeesters volhardden in hun voorstel. Zij schreven
een lan'g advies om hun -voorst'el' nog "eens te rechtvaardigen.
Daarin _erkenden zij dat- het dragen -van een teken we'liswaar
niet leuk was. maar dat 'het bijzon-dere altijd voor het al
gemene ...njken .moet -en dat .een inriChting,' die algemeen goed
is m'et gezond ver.stand nimmer verwor-pen kan worden' om'enig
bij zonder kwaad (in dit geval het teken op de linker schou
der) dat er toevallig aan verknocht is 1. Zo verdedigden de
burgemeesters hun voorstel. Het aantal bedeelden moest hoe
dan ook, zelfs met een onwelvallig middel als het voorge
stelde vorden verminderd in ~et algemeen belang!

Van ui1:steZ kWam afstel
Wat gebeurde er- verder met het onzalige voorstel? Zoals te
genwoordig in -de gemeenteraad de voorstellen van het cól"lé""::
ge van Burgemeester en Wethouders behand-eld vordên, dienae
ook in 1786 de vroedschap een besluit a.angaande dit -voor-';;"'
steIl te' nemen;;'DeJ:v.roedschapsleden/kwamen ér niet uit ;)Ná t.

overieg Yl'erdbesloten een 'besli-ssing tot ~-en volgende :"ver
gadering uit te stellen.- Van uitstel kwam, gelukkig voor de
bedeelden, afstel. 1\ndere zeer dringende zakên ei sten de
aandacht van de vroedschap op. Deze -kwestie speeldé zich af

1~c9'



in een periode dat de patriottische woelingen tegen stad
houder Willem V hun hoogtepunt bereikten. Voor Naarden had
dit als gevolg dat eerst het Corps van Baron de Mattha ge
huisvest moest worden en dat na hem Pruisen de vesting be
zetten. Zij kwamen het opnemen voor de stadhouder, die im
mers met de Pruisische prinses Wilhelmina getrouwd was. De
armen van Naarden hoefden zich niet meer bezorgd te maken
om een teken op de linker mouw. De vroedschap werd door een
andere zorg getekend. '
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Bronnen:

Resolutieboek vroedschap 1779-1795, OAN!33! f.103, 104 en108-112V

D.Th. Enklaar en A.C.J. de Vrankrijker. Geschiedenis van
Gooiland II. Hilversum, 1972, p. 129.

Noten:

1. Het contract met Hilversumse weversbazen mondde onder
andere uit in een overeenkomst tussen de Naardense
weesmeesters en Hendrik Kemper uit Hilversum, welke op
20 jWlÎ 1786 werd ondertekend. Het contract bevindt
zich op het stads archief onder Inv. nr. OAN! 131. 16.
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