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Ds. Drijver en de actie voor de 'Doorbraak'

PJ.C. Korver

Enige maanden geledenkwam ikop een eigenaardige manierinhet bezit vaneen
handgeschreven tekst van een toespraak van ds. F.W. Drijver. Uit een doos met
oude kranten in Swifterbant (Flevoland) kwam de rede boven water die de
Naarder predikant uitsprak op de openbare vergadering
die zijn 'Comité van Actie voordenDoorbraak' had
uitgeschreven voor 18 februari 1930. Tevens
werd hierbij de tekst van een motie aangetrof
fen, aangenomen op deze vergadering, die
beoogde 'onze Gemeenteraad te steunen bij
zijn pogen om Naarden uit zijn isolement te
verlossen' .Het waseen actie tégende Kippen~
brug en vóór de aanleg van een derde toe
gangsweg tot de vesting, een dam dwars door
de binnengracht, die de vestingmuurtussen de

bastions Nieuw-Molen en Turfpoort zou
doorbreken. Een weg die een betere en snel
lere verbinding zou gevenmet Bussum en dan

vooral met station Naarden-Bussum. In dit artikel verplaatsen we ons in de
problemen van onze stad in het tweede en derde decennium van deze eeuw.

Naardens isolement

Eeuwenlang is Naarden opgesloten geweest in het keurslijf van zijn vesting~
werken. Uit militairoogpunt was het verboden om binnen de 'verboden kringen'
rond de vesting. te komen tot permanente stenen bebouwing. Het was derhalve
onmogelijk om uit te breiden. De stad was slechts via twee toegangswegen
bereikbaar. Toen de aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoorthet Gooi in
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De Kippenbrug omstreeks 1930

1874 omsloot, moesten de Naarders verongelijkt toezien in welk een tempo het

buurdorp Bussum zich ontwikkelde. Het station was voor Naarden slechts via
een omweg te bereiken. Het opheffen van de vesting als een steunpunt in de
landsverdediging in 1926 veranderde aan deze toestand voorlopig weinig. De
aanleg van de nieuwe rijksweg Amsterdam-Amersfoort in 1929 deed de stad
voortaan letterlijk links liggen van het grote verkeer. Niet langer kwamen
reizigers van en naar Amsterdam door de oude stad. Naarden dreigde een
vergeten stadje te worden. Plannen om Naarden samen te voegen met de
gemeente Bussum onderstreepten de situatie nog eens dreigend.

Opheffing van de vesting
Bij ministerieel besluit werd in 1926 besloten tot de 'opheffing van de vesting
Naarden'. Dit feit werd aan het publiek meegedeeld met gebruikmaking van het

suggestieve woord 'ontmanteling'. Dit werd begrepen als 'slechting van de
vestingwerken'. De bewoners vlagden en juichten en vierden de bevrijding uit
hun isolement. De ontnuchtering kwam al spoedig. Mede door de aktiviteiten

van de Stichting MeMo van Coehoom werd besloten dat de vesting in ongerepte
staat zou worden bewaard. De gemeenteraad droomde even goed van een Groot
Naarden dat zich straks zou uitstrekken van de spoorlijn, de nieuwe snelweg, tot
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aan de gracht. De nieuw te bouwen buitenwijken zouden met een 'doorbraak'
verbonden worden met de vesting, alwaar ze hun winkelcentrum zouden vinden.
Tot dan toe had het departement van Oorlog een' doorbraak' in de weg gestian;
vanuit verdedigingsoogpunt vond men zo 'n derde ontsluitingsweg ongewenst.
De eerdere, stukgelopen acties zouden bij hervatting nu toch zeker succesvol
moeten zijn. Niettemin duurde het nog dertien jaar, tot 1939, voordat het doel was
bereikt. ..

Ds. Drijver
Niet iedere buitenstaander die zich in onze gemeente vestigt wordt een echte
Naarder. Maarook zietmen wel eens dat zo'n nieuwkomer zijn stadsgenoten tot
een chauvinistisch besef weet te brengen. Dat was zeker het geval met de komst
van ds. F.W. Drijver, die in 1899 bevestigd werd in de Grote Kerk tot de nieuwe
Nederlands Hervormde predikant. Drijver was een vrijzinnig, ruim denkend
mens met een brede belangstellîng. Naast zijn pastorale werk zette hij zich
krachtig in voor de belangen van de stad en zijn geschiedenis. Van zijn hand
verschenen op dat terrein vele boeken en artikelen, waarvan 'Naarden, historie
en monumenten', in tweedelen uitgebracht, welde bekendsteis. Metburgemeester
W.P. van Wettum voerde hij eendrachtig langdurig acties zowel tegen een
samenvoeging van de gemeente Naarden met die van Bussum, als voorde aanleg
van de 'Doorbraak'. Door zijn bemoeienissen werd er een standbeeld opgericht
voor de Tsjechische pedagoog en theoloog Jan Amos Comenius en kwam het
mausoleum tot stand in de oude Waalse Kapel. Tot zijn dood in 1940 woonde hij
naast het oude politiebureau in de Cattenhagestraat.

Naardens Belang
In 1901, dus binnen tweejaarnazijnkomstnaarNaarden, richtte Drijver, samen
methet hoofd van 'De school metden Bijbel', de heer Oosterbaan, de vereniging
'Naardens Belang' op, niet te verwarren met de plaatselijke politieke partij onder
dezelfde naam van deheerStroosnijderuitde 70~erjaren. Uit het programma van
de vereniging van Drijver bleek duidelijk wat hij als één van zijn levenstaken
zag: de oude vestingstad van haarkluisters bevrijden. Onder deze kluisters moest
worden verstaan: haar wallen. Het eerste actiepunt was de afbraak van de
Kippenbrug. Via het bastion aan de Turfpoortstraat kon men over deze houten
brug, die over de binnengrachtliep, de stad verlaten. In 1879 had de Genie verlof
gegeven tot de bouw ervan, om deNaarders een kortere wandeling te biedennaar
het vijf jaar eerder geopende station Naarden-Bussum. Fietsen over deze brug
was verboden! De vereniging nu eiste dat dit 'kippenloopje' , zo genoemd
vanwege haar geringe breedte, zou worden vervangen door een rijweg. Echter,
het Departement van Oorlog achtte dit om redenen van verdediging van de stad

123



1938. Het easte deel van de 'Doorbraak' is reeds gerealiseerd.

Collectie: Het Nederlands Vestingmuseum.

ongewenst. De actie verslapte nu. In 1923 kreeg de zaak verhevigde belangstel
ling. De Vrijzinnig-Democratische kiesvereniging (zeg maar: de voorloper van
D'66) ging in dat jaar de verldezingen in met de roep om de doorbraak. En zeker
na de opheffing van de vesting als militair steunpunt in 1926 werd de kwestie zeer
actueel Drijver nu kwam met zijn 'Comité van Actie voor den Doorbraak', die

een openbare vergadering belegde op 18 februari 1930. Uit de 'inleidende rede' ,
die hij daar hield en die onlangs werd teruggevonden, laat ik nu enkele passages
volgen.

Rede over de doorbraak

'Geachte Vergadering!
Indien er in de geschiedenis van Gooiland een jaartal voorkomt dat verdient in
goud te staan opgetekend, dan is het ongetwijfeld het jaartal 1874, toen het
gevleugeld rad voor het eerst over de Gooische heide snorde. Een nieuwe
toekomst zou aanbreken voor het aloude Nardinclant, maar jammer genoeg, de

oude hoofdstad zou geen deel hebben aan den opbloei van het Gooi, in de eerst
plaats omdat zij, door de laksheid van het toenmalig gemeentebestuur niet
aangesloten werd aan het spoorwegnet, welk voorrecht het in die dagen

124

Aanleg van de <Doorbraak' in 1938, gezien naar Nieuw Molen.
Collectie: Het Nederlands Vestingmuseum.

onbeteekenend dorpje Bussum ten deel viel, en in de tweede plaats omdat de
verdediging van het land het noodzakelijk maakte dat Naarden door zijn
vestingwerken geïsoleerd bleefvan de buitenwereld zoodat het station, dat nog
wel Naarden-Bussum gedoopt was, slechts langs een grooten omweg, door de
Galgesteeg, te bereiken was.
Dank zij het initiatief van den heer Van Eijken, griffier bij het kantongerecht te
Naarden, werd ereen {XlntjeofsChuitjeindevaartgebracht,datdevestingbewoners
overzette over de binnengracht om hun de weg naar het station te bekorten. Het

druk gebruik dat ervan gemaakt werd, niettegenstaande de giezelig hooge trap,
welkeinzonderheid voorde vrouwen een groot bezwaar opleverde, in aanmerking
genomen dat de japon toen in plaats van tot boven de knie tot op den voet afhing,
het druk gebruik, zegik, datvan het pont je gemaakt werd, gafhetgemeentebestuur
aanleiding in overleg te treden met het Departement van Oorlog, met gevolg dat
in 1879 toestemming werd verleend eenloopbrug over de vestinggracht te slaan,
de nog altijd bestaande Kippenbrug, tot groote vreugde van de vesting
bewoners!'( ...)
Over de situatie nu, na 1926:

'Tot de nieuwe werkzaamheden mag in de eerste plaats gerekend worden het tot
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Aanleg van de 'Doorbraak' in 1938, gezien vanuit de stad. Collectie: Het
Nederlands Vestingmusewn.

stand brengen van een nieuwen verbindingsweg in het Westen van Naarden.
Kortzichtige oudheidsminnaars - zoals de heer Walenkamp in de Gr. Amster
dammer schreef - zouden noodzakelijke verbeteringen achterwege willen laten,
maar ik. zou niet weten waarom b.V. het thans bestaande Kippenbruggetje
schilderachtiger zou zijn dan een flinke, bij de wallen aansluitende en er geheel
mee in hannonie zijnde verkeersweg, welke een eerste eisch is voor Naarden's
communicatie in Westelijke richting'( ...)
'En ik herhaal hier hetgeen ik in de Gr. Amsterdammer van 23 Februari 1924
schreef: 'Schoonheidszin, ontaardend in schoonheidsmanie, kan in hooge mate
verderfelijk worden ook voor N'aarden, dat te goed is om aan de bestemming van
Openlucht Museum zijn natuurlijke ontwikkeling op te offeren' (... )
'Ik hoop dan straks een motie bij U in te leiden, welke onze Bewindsmannen hier
en in Den Haag moge overtuigen dat Naarden zijn isolement moede is en niet
rusten zal voorctatdeKippenbrugverctwenenisen wij totdennieuwen verkeersweg
kunnen zeggen: "Kip, ik heb je!"

Eivolle zaal

In het Stadsarchief vonden we een verslag van deze vergadering en wel een uit
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Heiwerk in 1939 voor de Beatrixbrug. Collectie: Stadsarchief Naarden.

de Naarder Courant van 20 februari. Dit spreekt van een 'eivolle zaal', waar een

groot aantal notabelen aanwezig was: de gemeente-architect Deenik, pastoor
Hennsen, ds. Prins, notaris Hoeflake, allen leden van het Comité van Actie, en

een vijftal raadsleden. De leden van B&W echter ontbreken. 'Met deze verga
dering kan de burgerij tonen wat hun wil is', aldus ds. Drijver. Maar ook is de
vergadering, toegankelijk voor 'zoowel dames als heeren boven 18 jaar',
uitgeschreven omdat de Stichting Menno van Coehoomeen spaak in het wiel wil
steken en de plannen voor doorbraak zal vertragen. 'Wij weten dat zij het goed
meenen metde Vesting, maar het is de vraag of zij dat ook doen met degenen die
daarin wonen!' (applaus).

Hoe het afliep
Op 9 juni 1939 werd de doorbraak geopend. De Beatrixbrug, die de buitengracht
overbrugt, werd in werldng gesteld door de heer J.H.J .M. Lambooy, die als
minister van oorlog in 1926 de vesting als militair steunpunt had opgeheven en
die nu burgemeestervan Hilversum was. De eigenlijke doorbraak werd geopend
door de weduwe van de in 1934 overleden burgemeester Van Wettum, wiens

ambtsperiode geheel in het teken van de doorbraak had gestaan. Naar hem werd
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De opening van de Beatrixbrug in 1939. Collectie: Stadsarchief Naarden.

de nieuwe weg genoemd en terecht volgens De Gooi- en Eemlander van 20 mei
1939. want: 'Hij bereidde de openlegging van Naarden voor met beleid en
voorzichtigheid. twee kwaliteiten welke zijn bestuur zo bij uitstek hebben
gekenmerkt' .
En de Kippenbrug? In de hongerwinter heeft het hout dienst gedaan als brand
hout voor menig Naardens gezin. Na de oorlog is de brug weer opgebouwd,
totdat het in de zestiger jaren, als gevolg van ernstig verval, definitief moest
worden opgeruimd.

Met dank aan Ellen Schepers van het Vestingmuseum, die het materiaal in
bruildeengafdat zij gebruikte voor de totstandkoming van de tentoonstelling' De

Doorbraak' (de_c_em_b_e_r_19_8~9)~. _-------
IDoor d~~~~b!~_~

..v_ ,.'- _ v_
Aardappelen. Groenten en Frult

U~~:~~kt;t~~~:Ki~m!
i'" BEL OP &a.IUI. n U I. t.:::~
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Demunitietrein van donderdag 30 november 1944

F. Stootman

Meerdere malen is er in De Omroeper reeds aandacht geschonken aan de

gebeurtenissen, die zich op donderdag 30 november 1944 voltrokken langs de
spoorbaan achter de Juliana van Stolberglaan. Ook Frans Slootman van het
Naardense politiekorps heeft zich in dit onderwerp verdiept. Zijn belangstelling
werd gewekt doordat het politiekorps nogal wat te doen had met betrekking tot
de munitie, die uitde spoorslootwerd opgebaggerd in oktober 1985.Aan de hand
van hetgeen hij op papier terugvond en hetgeen aan hem werd verteld. deed hij
een poging de gebeurtenissen van die dag te reconstruëren.

Zijn bronnen waren:
Het documentatiebureau van de N.S. Het Rijksinstituut voor oorlogsdocumen
tatie. HetBureau voor Luchtmachthistorie. Het Bureau voorLandmachthistorie .

De heer Huurman te Amsterdam (reconstrueert de spoorweggeschiedenis na de
spoorwegstaking). De Nederlandse Vereniging voor Belangstellenden in Spoor
en Tramwegen. De heer Waldorp, te Naarden. Een aantal niet bij naam
genoemde getuigen.

Donderdag 30 november 1944

Het was een mooie herfstdag met een wolkenloze hemel en een staalblauwe
lucht. Mooi vliegweer dus. Aan het station N aarden-Bussum stond in de vroege
ochtenduren een goederentrein, die meteen maand venraging! ..... voorbestemd
was te vertrekken in de richting Amsterdam. De trein bestond vermoedelijk uit
31 gesloten goederen wagons (eigendom van de Franse Spoorwegen), geladen
met voetmijnen, brisantgranaten en een aantal Vl' s. Vennoedelijk 8 stuks. Een
groot deel van de trein was afkomstig uit Minsk (Rusland). Dit geeft al aan
waarom de trein, die op zijn lange weg naar Nederland ettelijke keren was
beschoten, zoveel venraging had. De trein werd getrokken door een Duitse
locomotief van de serie 50 (Krieglokomotive. hiervan had Hitler er ten behoeve
van zijn oorlogsvoering enkele duizenden laten maken). De machine werd
bemand door Duits personeel. De Nederlandse spoorwegmensen staakten im
mers.

Om ongeveer9.00 uur zette de trein zich in beweging. Dat ging moeizaam, want

door het grote treingewicht kon hij slechts met,de grootste moeite wegkomen. De
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De spoorbaan achter de JuJiana van Stolberglaan in 1942.

heerWaldorp, die op de plek stond waar in 1985 gebaggerd werd, zag de trein
stapvoets komen aanrijden. Op het moment dat de trein hem bereikte, hoorde hij
in de lucht het bekende gebrom ten teken dat er een vliegtuig naderde. Hij
vluchtte spoorslags en stak net voorde trein, ter hoogte van de latere Cort van der
Lindenlaan, de spoorbaan over.
Op het moment dat de treinde Naardenneerbereikte, het was toen rond 9.30 uur,
werd de trein door het vliegtuig beschoten. De aanval mislukte echter en aan de
trein werd geen noemenswaardige schade toegebracht.
Doordat de Duitsers bang waren de belangrijke lading van de trein te verliezen
namen ze direct maatregelen. Aan de achterzijde van de trein werd een uit België
afkomstige locomotief gekoppeld en met behulp van dezemachine werd de trein
snel teruggereden in de richting van het station Naarden·Bussum. Tussen de
Kamemelksloot en het station werd de trein tot stilstand gebracht en in delen uit
elkaar getrokken. Dit alles kennelijk met de bedoeling de trefkans bij een
volgende aanval te verkleinen en mogelijk in de overtuiging dat de Engelsen de
trein toch niet zouden aanvallen als deze stil stond midden tussen de bebouwing.

Dit was een misrekening. Een half uur later werd de trein opnieuw aangevallen
door zes Engelse vliegtuigen. Deze keer was het wel raak.. Binnen de kortst
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mogelijke tijd werden grote delen van de trein in brand geschoten (een bombar
dement vond niet plaats) en begon de munitie te ontploffen. Er waren zeer zware
explosies bij, die mogelijk veroorzaakt werdendoorontploffende V l's. Doorde
luchtdruk. werd een deel van de munitie overeen groot gedeelte van de omgeving
verspreid. Later werden er granaten gevonden in tuinen van woningen aan de
Rijksweg, de Van Hall~laan, de GraafWillem de Oudelaan en de Thorbeckelaan.
Onderdelen van de locomotief werden later teruggevonden op de plek waar nu
de VanLijndenlaanloopL Delocomotiefwerd volgens de raplX'rt.enonherkenbaar
vernield. In de wijde omgeving sneuvelden ruiten en werden gevels van
woningen ontzet. De ontploffingen duurden de hele dag voort en de trein bleef
tot laat in de avond branden.

Behoudens één gewonde, venneldde het dagrapport van de politie Naarden,
vielen er voor zover bekend geen slachtoffers. In de volgende nacht werd het
herstel van de slX'orbaan direct ter hand genomen. In de loop van de nacht zagen
de Duitsers kans de lijn uit de richting Amsterdam weer berijdbaar te maken. De
volgende ochtend werden een aantal Naarders gearresteerd enovergebrachtnaar
het station Naarden~Bussum. Zij werden aan het werk gezet om·de spoorbaan
verder te herstellen. Hierbij moesten grote kraters worden gedicht. Na afloopvan
de herstellingen konden de opgepakte mensenaanheteinde van de dag weernaar
huis. Zelfs hun afgenomen fietsen kregen ze terug.

Op zaterdag 2 december 1944 was alles weer nonnaal en kon het treinverkeer
weer voortgaan. Dat er van verzetsbemoeienissen sprake zou zijn geweest, heb
ik niet kunnen achterhalen. Ook heb ik niet kunnen ontdekken of Naardense

burgers onderdwang van de Duitsers munitie hebbenmoetenlossen. Wel gingen
de Duitsers na de aanval de spoorbaan scherper bewaken. Hiertoe hadden zij
opdracht gekregen van hun commando.

Over deze aanval zijn echter nog meerzaken bekend. Maar daarvoor zou ik naar
het archief van de R.A.F. moeten om luchtfoto's te bekijken. Nog een andere
mogelijkheid is een bewek aan het Bundesarchief In Koblenz om daar de feiten
betreffende de trein zelf te achterhalen.
Het doel van mijn onderzoekje was echter nag aan of er in de spoorsloot munitie
was gedumpt. Dat laatste kan haast met zekerheid als onzin worden bestempeld.
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De nasleep van de aanval op de munitietrein

F Sloo/man

Het moge duidelijk zijn, dat na een ontploffing van een dergelijke aard, munitie
tot ver in de omtrek terecht kwam. Na afloop van de tweede wereldoorlog had

deze aanval nog een staartje, hetgeen uit de hierna volgende chronologische
opsomming vanfeiten mag blijken.

Op 9 februari 1946 schreef een inwonervanNaarden, woonachtig aan de Juliana
van Stolberglaan, een brandbrief over het aanwezig zijn van projectielen in de
tuinen aldaar. Ondanks het feit dat er direct politie kwam kijken, werden de
granaten niet weggehaald. Ook een brief aan de Dienst Opruiming Mijnen te
Breda had geen resultaat. De bewoner kreeg slechts bericht dat een en ander
doorgegeven was aan de Commandant van de Dienst Opruiming Mijnen in 's
Gravenhage.

Op 12 juni 1946 schreef een hoofdbouwkundige van de Nederlandse Spoorwe
gen een brief met daarin een ernstige waarschuwing aan het adres van de
gemeente Naarden. Hij, verlocht met spoed stappen te ondernemen om de nog
verborgen munitie ter hoogte van kilometerpaal 20.400 te laten opruimen.
Ongelukken in den lande gaven hier ruimschoots aanleiding toe.

Op vrijdag 2 augustus 1946 verscheen in het dagblad Trouw op de voorpagina
een zeer in het oogspringend artikel over munitie, die zich moest bevinden op
terreinen in de omgeving van de Juliana van Stolberglaan. In het artikel werd de
indruk gewekt, dat het om zeer grote hoeveelheden ging. Zoals dat nu ook nog
weleens het geval is, bracht dit het gemoed van onze gezagsdragers hevig in
beweging. De toenmalige korpschef van politie kreeg van de burgemeester
opdracht om dit tot op de bodem uit te zoeken. Korpschef Augustinus Jacobs
kweet zich goed van zijn taak en maakte een gedegen verslag. Hier volgt een
korte samenvatting:
a. De correspondent van het dagblad kon ter plaatse maar één granaat van 60
centimeter lengte aanwijzen. Verder kon hij meedelen dat hij gezien had, dat
Duitse militairen onder dwang vanNederlandseofficieren opgestapelde munitie
hadden opgeruimd. Dit bericht was bevestigd door luitenant Heslinga op de
Weeshuiskazerne.

b. Op zaterdag 3 augustus 1946 vond ter plaatse een schouw plaats onder meer
in het bijzijn van luitenant Maurits en een korporaal van de Opruimings- en
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Bergingsdienst. Erwerdensteekproevengenomenenmenkwam tot de conclusie
dat zich in de spoorsloten munitie kon bevinden.
c. De heer Deenik, toenmalig directeur van gemeentewerken, gaf te kennen dat
het droogleggen van de sloten onbegonnen werk was en met zeer hoge kosten
gepaard zou gaan.
d. Het advies aan de burgemeester was om toch te overwegen de munitie te
bergen en de kosten op het Rijk te verhalen.

Op 28 oktober 1946 verzocht de burgemeester van Naarden aan het hoofd van
de Opruimings- en Bergingsdienst te Breda om maatregelen te nemen om de
munitie te bergen. Tot op heden werd dit gedaan door mannen van de
Weeshuiskazerne, die de projectielen tijdelijk opsloegen op de terreinen achter
de kazerne. Dat kon zo niet doorgaan. Op 28 oktober 1946 berichtte de dienst dat
de gegevens vanNaarden warengeregistreerd en dat al hetmogelijke zou worden
gedaan. Een urgentieverklaring werd afgegeven door de commandant van de
dienst, de kapitein B.Th. Zinkhaan.

Op 21 juli en 4 september 1947 ontvingen de burgemeesters circulaires waarin
werd meegedeeld dat al het mogelijke werd gedaan de munitieresten op te
ruimen. Alle vondsten dienden met ingang van de genoemde datum gemeld te
worden bij de M.M.O.D., een hulpdienst van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken.

Op 12november 1947 kwam de opruimingen overdracht van ontplofbarestoffen
in Naarden opgang. Dit blijkt uit de diverse ontvangstbewijzen, die aan de
Naardense politie werden afgegeven.

Op 1 november 1947 drong de Inspecteur van politie te Naarden er bij de
genoemde hulpverleningsdienst op aan, om pogingen in het werk te stellen tot
opsporing en verwijdering van granaten uit de spoorsloot. Kennelijk was ernog
weinig aan gedaan. Op 5 november berichtte hij dat er een tiental granaten in de
tuin van het politiebureau lagen. 'Gelieve op te halen', venneldt het schrijven.
Op 20 november 1947 werden de projectielen opgehaald.

Op 7 december 1948 werden er nieuwe munitievondsten gedaan. Op 12januari
1949 werd deze munitie opgehaald. Hierna volgden tot ongeveer maart 1951 een
groot aantal munitievondstennabij de spoorlijn. Aldezemunitie werd afgevoerd.

Uit de stukken is voorts niet gebleken dat een goed geCOOrdineerd onderzoek is

ingesteld om en nabij de spoorsloten. Dat er een aanzienlijke hoeveelheid
munitie in achtergebleven is, blijkt ook wel uit het vorige artikel.



Muzikanten

Th. G. Baalman

Tegenwoordig is het heel gewoon in de grote steden allerlei straatmuzikanten te
zien. Enige tientallen jaren geleden was het maken van muziek in het openbaar
met her oogmerk daar 'verdienste' uit te putten, door gemeentelijke voorschrif·
ten verboden. Met enige trots is echter te melden dat Naarden reeds ver voor de
Tweede Wereldoorlog een uiterst mild en tolerant beleid op dit gebied voerde.
Men kon muzikanten van diverse pluimage door de straten van de vestingstad
zien trekken zonder dat de politie hen veel in de weg legde. ALs knaapje heb ik
achter heel wat muzikanten aangehuppeld: trompet- en accordeonspelers,
fluitisten. gitaristen, mondharmonicaspelers, orgeldraaiers enz.

Vrolijke moppen ,op een gebutste trompet
Mijn geestesoog ziet ze weer. Vooral twee jonge muzikanten, die soms langs
onze woning aan de Oude Haven trokken. Oorlogsinvaliden! Strijders uit de
Internationale Brigade. Ze hadden gevochten in SpaJ;lje.Eén miste een been en

hompelde opeenhouten stelt. Hij speelde mandoline en zongmet falsetstem over
de 'rauschende Wellen' van Richard Tauber. De ander toonde de mensheid een

gehavend gelaat en een lege mouw. Hij bromde zo goed en kwaad als het ging
de tweede stem, terwijl zijn overgebleven arm het 'mansbakje' op en neer
bewoog.
Ze werden beconcurreerd door een staakdunne vent met een puntig hoofd,
zeiloren en een treurige druipsnor, waarvan de punten haast op z'n groezelig
boord hingen. Desondanks speelde hij vrolijke moppen op zijn gebutste trompet.
Op koninginnedag, 31 augustus, werd het repenoir aangevuld met het 'Wilhel~
mus' en 'Oranje boven'. Zijn vrouw, type Heintje Davids, trippelde met het
centenbakje rond en verlcocht oranje en rood-wit-blauwe strikjes.
Op die dag was erook weleens een 'NikkelenNelis' . Eenman met een grote trom
op z'o rug, bekkens boven het hoofd en met toeters en bellen behangen. Hij
vertegenwoordigde in zijn eentje een heel orkest.
Traditiegetrouw was erop koninginnedag vanaf de toren eenaubade te horen van
de drumband van de gymnastiekvereniging 'FJevo'. Ik had altijd diepe bewon
dering voor dat gezelschap, vooral vanwege het feit dat zij na die helse klim via
de nauwe wenteltrap, nog kracht.en lucht hadden om vanaf de trans hun

getrompetter en tromgeroffel over ons uit te strooien. Eer en hulde ook voor hun
voorzitter, de heer Stroosnijder. Een lang en dun figuur met stakerige armen en

benen. Maar met zo'n dynamische kracht, organisatie- en doorzettingsvermo-
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De 'nieuwe muziektent' op het Adriaan Dortsmanplein. De muziektent werd
gebouwd ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van D.O.B. De kosten
waren f 2500,--. Een inzameling onder de inwoners leverde f 800,-- op, de
gemeente droeg de rest bij. /njuli /925 was de muziektent voor gereed.

gen, dat hij met zijn broodmagere lichaam letterlijk de spil was waar alles om
draaide.

Een houterig roffelend moriaantje
En dan dat schone pierement! Nog hoor ik de parelende klanken tegen de oude

geveltjes opklimmen en het weemoedige 'ParIe moi d'amour' over de Oude
Haven deinen. Hetstraatorgel was beschilderd meteen bontlandschap enschone
vrouwen met ronde boezems. Opzij vanhenstond eenmoriaantjehouterig opeen
trommel te roffelen, terwijl zijn tweelingbroertje op een bekken mepte. Het

draaiorgel werd getrokken door een levensmoe hitje, die de pest had aan
orgelmuziek, maar gedoemd was zijn noodlot zelf te trekken. De orgelman was
zo ontroerend scheel, dat men het 'mansbakje' rustig konnegeren: hij keek altijd

naar de persoon naast je. Zijn maat, in hemdsmouwen en een slobberige
manchesterbroek, die opgehouden werd door brede bretels, draaide zich een
blauw hart aan het grote wiel, dat toen gelukkig nog niet voortgedreven werd
door een stinkend motortje, alles draaide op handkracht. Was er iemand jarig of
was er een feestje dan speelde het orgel, voor een paar centen extra, wat langer.
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De mondharmonicaclub 'Kunst na arbeid'

Dan waren er die mooie zomeravonden met muziek op het Promersplein. Soms
trad er de militaire kapel op met hun lange wine pluimen op de helm. Hun
favorietenurnmerwas hetvennaarde stuk 'Turfinje ransel'. Bij die uitvoeringen
stonden we als jongens stokstijf. Niet zozeer uit eerbied en aandacht voor de
muziek, maar meer uit vrees voor de politieagenten Hooijer en Kamer, die ons
geducht in de kladden namen als we gingen rennen en klieren tijdens de
uitvoering.
Dan was erde fanfare. Een voor Naarden. methaarlage inwonertal, kranig korps.
Van de familie Wanez waren drie marmen en twee vrouwen lid. De initialen van

het korps, D.O.B. (door oefening beter), werden door de spotters in naburige
gemeenten verhaspeld tot de meest denigrerende namen. Maar het lachen
verging hen op concoursen, waar de dappere blazers het dak van de kleine
muziektent bol bliezen en indrukwekkende prijzen en eervolle venneldingen
wegsleepten. Vaak trOkken ze, geflankeerd door fakkeldragers, 's avonds door
de straten. Een politieagenten trommelslagers voorop en aan de zijkant liep altijd
de heer Mol, de trouwste supporter van de muziekvereniging.
In de jaren dertig kon men in Naarden ook de muziek beluisteren van de
mondharmonicaclub 'Kunst na arbeid'. Het gezelschap werd bestuurd door de
heren F. Buddenberg, A. Slinger en P.A. de Roos. Versterkt met een grote en
kleine trom en het hoofd bedektmeteen witte pet. nam ditmuziekgezelschapook
deel aan concoursen ver buiten Naarden.

Op maat: plons· plons· plons
In de oorlog waren er nog andere 'muzikanten': het Duitse garnizoen. Vaak kon
meneen grote troep schreeuwerige zangers uit de poort van de Weeshuiskazerne
zien marcheren. In strakke colonne, met hun spijkerlaarzen stampend over de
kinderhoofdjes, brulden zij luidkeels, dat zij naarEngeland gingen 'fahren'. De
kinderen liepen er achteraan en riepen keurig op de maat: "plons - plons - plons!"
Dit werd door de 'gennanen' niet zo gewaardeerd. Historisch is het incident met
de boze moeder, die haar zoontje wegsleurde met de bijtende kreet "Mee naar
huis jij, motje soms ook verzuipen!" Het is nogal tegengevallen met dat 'fahren'
naar Engeland. Verder dan wat oefeningen met pontonboten in de buitengracht
(zie de Omroeper jaargang 2, pp 78 - 80) is het nooit gekomen.

Uit: Snippers van leven
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Het laatste levensjaar van Comenius

RAB.Oosterhuis

Naar aanleiding van de 252ste sterfdag, 15 november 1670. schreef R.A.B.
Oosterhuis in 'De Bel' van 18 november 1932 het volgende verhaal. De redactie
kreeg dit krantenknipsel van de heer G.L. De Boer Sr. uit lAren.

Een bedlegerige toestand
In de laatste jaren van zijn leven was Comenius sukkelende. Twee pestepide
miel!n te Amsterdam waren hem ongedeerd voorbijgegaan. ofschoon uit tal van
naburige huizen doden werden uitgedragen. Vanaf 19 september tot het einde
van october 1669 kwelde hem een heftige koorts. Hij bleef tegen het eind van dat
jaar zo slap, dat hij nauwelijks de pen. kon voeren. Eerst 6 januari 1670 was hij
voor het eerst in staat weer naar de pen te grijpen. Hij kon toen nog niet het bed
verlaten en in die bedlegerige toestand lfOf hem een zware slag: de 12e januari
1670overleedzijnschoonzoonFigulus, die gehuwd was metElisabeth Comenius
en in Memel het predikambt uitoefende. Comenius gafuiting aanzijn smart over
het verlies van zijn schoonzoon in een brief aan zijn oude vriend Drabik; hij
schreef daarin (de We februari), dat hij zich reeds meer dan twaalf weken niet
uit zijn bed bewogen had en bovendien nieuwe zorgen had over zijn dochter, die
nu weduwe geworden was, en over haar vijf kinderen.

Niet veel beter

Het is mogelijk, dat de zoon van Comenius. die bij hem te Amsterdam woonde,
Daniel geheten, op 's vaders aandringen de brief geschreven heeft aan de vorstin
Louise Carolina van Koerland, die tot op heden bewaard gebleven is. Daniel
beveeltdaarinzijnzuster Elisabethaaninde gunstdervorstin. Inhetpostscriptum
zegt hij: mijn afgeleefde, zieke vader biedt Uwe Doorluchtigheid zijn onderd·

anigste diensten aan. Ook begin maart was het met Comenius' gezondheid nog
niet veel beter gesteld.

Een opleving
Toch schijnen 'tvooIjaaren de zomer de grijsaard opgeknaptte hebben, want hij
bemoeit zich dan weer met allerlei literair werk. Zoals zo dikwijls in moeilijke
tijden troostte hij zich met zijn idealen ener betere toekomst. Hij schrijft aan
Drabik. dat hij weliswaar onder de last van zijn plagen gebogen gaat, maar dat
zijn hart jubelt van hoop. Wel ziethij, dathetkleine huis zijnerBroedergemeente
ondergegaanis,maarhij gelooft, datGod. reeds de plaats aanwijstvooreengroter
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Een nieuwe koortsaanval
In October wordt Comenius ovelVallcn door een nieuwe aanval van koorts. De

2e november, dertien dagen voor zijn overlijden schreef hij aan Drabik, dat hij
het stelVen gevoelde nader komen, uitgeput als hij was door de koorts en zonder

Zijn laatste dagen
Bayle vermeldt, dat Comenius ende mystieke Antoinette de Bourignon elkander
hoge achting toedroegen. Het schijnt dat zij door haar komst aan het ziekbed of
door haar geschriften Comenius troost gegeven heeft. Ineen 17e eeuws werk, dat
over de Bourignon handelt, komt het verhaal voor van Ewald de Lindt, die met
broeder Tiellens een bezoek bracht aan Comenius, toen deze zich in de ergste
koorts bevond. Zodra Comeniushoorde, datbeidenonmiddellijkvandeBourignon

tot hem gekomen waren, riep hij uit: "0, die heilige Vrouw, waar is zij? Mocht
ik haar slechts nog eenmaal zien en met haar spreken, ik had mij zelf veel kennis
en wetenschap eigen gemaakt; ik heb ook boeken geschreven, maar dat alles
slechts op de grondslag der natuurlijke oveIWegingen van de verstandsmens. Zij
evenwel heeft al haar wijsheid onmiddellijk van God!" Deze uitspraak zal wel
niet geheel letterlijk zijn geweest zoals ze door Comenius werd uitgesproken,
maar in elk geval is ze kenmerkend voor de goede mening, die Comenius van de
Bourignon had.

Reuma, malaria of griep?
Aan welke koortSachtige ziekte heeft Comenius geleden? Opvallend is, dat hij
vooral over zijn grote zwakte klaagt, minder over pijnen en benauwdheden. De
pijnen zouden wijzen in de richting van reumatische koortsen; wij weten, dat
Comenius inderdaad aan reumatische afwijkingen geleden heeft, maarhetgemis
derpijnen, die bij reumatische koortSen in de regel zo bijzonder fel zijn, doet ons
vermoeden, dat de oorzaak der koortsen een andere was dan reuma. Aan
tuberculose of aan bronchitis kunnen wij bij de grijsaard ook niet denken. omdat
klachten over hoesten en benauwdheden ontbreken. Meer pleit er voor, dat
Comenius aan malaria (derdedaagse koorts) is gestolVen. In die dagen was de

kinabast nog niet bekend; de behandeling bestond in de toediening van allerlei
koortswerende en zweetdrijvende kruiden die de patiënt vaak nog meer afmatten.
De aderlatingen kwamen daarbij en hielpen mee het lichaam te verzwakken en
uit te drogen. Men moet zich het Amsterdam dier dagen eens voorstellen; de
stinkende grachten met onvoldoende lozing en zonder doorspoeling met vers
water waren broeinesten van muskieten. Comenius woonde waarschijnlijk tot
aan zijn dood op de Prinsengracht tegenover de Elandstraat, deJ;e in de onmid~
dellijke nabijheid van de vele smalle grachten der Jordaan. De enige ziekte, die

hoop nog langer te leven. En toch flikkerde zelfs in deze laatste veertien dagen
de levenskracht van de grijsaard nog heel even op. Hij zond naar Lednice een
bode met een brief en met de halfjaarlijkse ondersteuning voor Drabik. Hij
schreef de groet aan Drabik met de eigen hand 'zoals ik die weer begin in de
macht te krijgen'.

huis, een geloofsgemeenschap
voor alle natiën op aarde. Het is
er hem om te doen, dat in dit
nieuwe, schonere huis de herin

nering aan de kleine Broederge
meenschap van Bohemers en
Moraviërs niet te loor gaat, maar
juist, dat deze laatste daar de
verschuldigde eer zal genieten.
Daarom wil hij hetmateriaal van
haar geschiedenis vermeerderen
en vraagt hij historische gege+
vens aan nog levende Broeders
in Slowakije.

Vertwijfelde pogingen
Tegelijkertijd lag hem de vol
tooiing van zijn pansofische
(alwijsheids-) geschriften na aan
het han. De laatste augustus on

dertekende hij de opdracht van zijn laatste werk, het Triertium katholicum, aan
de vroedschap van Amsterdam. Maardannadert snel de dag, waarop hij gevoelt,
dat hij zijn werk voor de druk niet meer voorbereiden kan, en Comenius doet
vertwijfelde pogingen, opdat zijn werk ten minste postuum verschijnen zal. Wij
elVaren dit uit een brief, die Daniel Comenius na de dood van zijn vader aan
Nigrinus heeft geschreven en waarin hij de laatste aldus schrijft: •Als gij het
overige van de laatste wil van mijn vader weten wilt, weet dan dat zijn woorden
aldus luiden: Dat gij, Nigrinus, U niet zoudt bekommeren om vlees en bloed en
U evenmin door zijn dood zoudt laten afschrikken, maar dat gij zo snel mogelijk
hierheen zoudt komen en tezamen met mij de concepten verzamelt, ze door
neemt en in orde brengt, en ze zoveel mogelijk in het licht geeft, teIWijl gij
dusdoende op Gods zegen voor het tijdelijke en eeuwige staat zult kunnen
maken. Mocht het anders lopen en zouden wij het weigeren, zo zal hij ons dagen
voor de rechterstoel Gods. Een huivering bekroop onze hanen, toen wij deze
woorden hoorden.'

Jan Amos Comenius. Portret uit 1655

door Chr. Hagens.
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naast malaria als doodsoorzaak voor Comenius in aanmerking komt, is de
zogenaamde catarrale koortS dier dagen. die men op een lijn kan stellen met onze
griep of influenza. Het is zeer goed mogelijk. dat Comenius aan herhaalde
griepen bezweken is en hiervoor zou de tijd van verergering namelijk de winter
van 1669-1670 en de herfst van 1670 kunnen pleiten. De malariamug verricht
haar besmetting in de warmere jaargetijden en zo komen de meeste en zwaarste
gevallen van malaria in de zomer voor.

Comenius sterft

Hetzij aan malaria. hetzij aan catarrale koortS, Comenius stierf de 15e november
1670 op het bed. waaraan hij wegens ziekte weken lang gekluisterd was. Hij
overleed te Amsterdam en werd 7 dagen later. de 22e november te Naarden
begraven. Anders verging het met zijn vriend Drabik. Deze werd in het jaar 1671
gevangen genomen en beschuldigd van hoogverraad. Men bedoelde daannee de
actie. die hij in zijn profetie~ tegen het huis Habsburg voerde. Hij werd te
Presburg gevangen gezet. ter dood veroordeeld en de 17e juli 1671 terechtge
steld.

Eén van de acht beeldengroepen op het praalhek in het Comenius M auso
leum: 1670 Comenius sterft te Amsterdam.
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Naarden en de literatuur (10)
J.P. van Rossnm, Amsterdam 1778 - Naarden 1856

Jan Paardenkooper

Het woord 'literatuur' dient deze keer met aanhalingstekens gelezen te worden.
maar dat geldt voor veel proza en poëzie uit de eerste helft van de negentiende
eeuw in Nederland.

De verdiensten van Joannes Petrus vanRossum liggen meer op een anderterrein.
Dat hij toch een plaats krijgt in deze rubriek is te danken aan het feit dat hij in
typisch 1ge eeuwse versvonn Naarden en haar omgeving veelvuldig heeft
beschreven en bezongen.

YanRossum verdiende kapitalen in suikeren tabak. Door zijn huwelijk in 1805
met Jenny Hugues. dochter van de eigenaar van het huis Valkeveen, kwam hij
in onze contreien terecht. Vanaf 1810 kocht hij met grote regelmaat landgoede
ren en percelen en op een gegeven moment was hij eigenaar van Oud- en Nieuw
Valkeveen. het Gravenveld. Flevorama. Berghuis. Kommerrust en Zandbergen.

De zanderij van Van Rossum bij Nieuw Valkeveen of Flevorama in de derti
ger jaren van de 1ge eeuw. Litho van A. Brouwer. Collectie: A.P. Koayman
van Rossum.
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Na afzanding van de gronden gaf hij deze in pacht aan Gooise boeren en zelfhad
hij als grote hobby allerlei agrarische activiteiten zoals het kweken van
aardappelrassen, meloenen en frambozen. Zijn kennis omtrent deze zaken werd
nationaal gewaardeerd. Zeer groot was zijn betekenis voor de werkgelegenheid
in onze omgeving en voor de armen en behoeftigen in de regio had hij altijd geld
en hulp over.

Henk Schaftenaar die al deze t;lijzonderheden uit archieven en privé-bibliothe
ken bij elkaar gaarde, wees mij op een uiterst curieus boekje van de hand van Van
Rossum uit 1853 waarin hij de 10fvanNaardenen omgeving bezingt. Dit boekje
is op zichzelf al een aardig tijdsdocument. Negentiende eeuwers die hun
gedachten en gevoelens op schrift stelden en van mening waren dat hun
schrijfsels voor bepaalde kringen waarde hadden, lieten hun teksten drukken. Ze
kregen dan van de drukker c.q. uitgever die vaak ook nog boekhandelaar was een
aantal katernen ~ de bedrukte gevouwen vellen ~ met hun peJIDevruchten. Het
boekje van Van Rossum bevat een aantal katernen die door hem (of iemand
anders) in één band zijn gestoken. Van w'n boekje bestaat dus maar een
exemplaar. Duidelijk is ook te zien dat de diverse katernen door verschillende
drukkers zijn gemaakt.

Wat de inhoud van het boekje betreft: veel intellectuelen beoefenden de zoge·
naamde dichtkunst in die zin dat ze verzen maakten op rijm met een zeer strak
metrum. Hun beeldspraak was geheel geënt op de klassieken en met poëzie in
onze betekenis vanhet woord hadden de teksten weinigtemaken. ZIJschrijft Van
Rossum een gedicht voor zijn kinderen na de storm van 8 oktober 1849 waarbij
tachtig populieren van de laan van Zandbergen naar Berghuis werden ontwor
teld. De inzet van dit vers lijkt rechtstreeks uit Homerus of Ovidius afkomstig:

'Uit 't Noord 'lijk poolgewest, met woede losgebroken,
Vloog woeste Boreas, die stormen om zich schaart,
Naar het Atlantisch meer en deed het bruisschend kooken,

Stoof door 't verbolgen zwerk met eene ontembre vaart,
Dreigde alles om zich heen, als woedend te verslinden,
Met klettrend' hagelslag en bliksem vuur verzeld.'

En dit gaat zo door tot de laatste (72e) versregel. Geen wonder dat we Van
Rossum niet tegenkomen in de literatuurgeschiedenis. Zelfs bij Jan ten Brinks
'Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw' treffen we

Van Rossum niet aan terwijl het register van dit standaardwerk maar liefst 950

~ meest vergeten ~ auteurs geeft.
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Toch blijft het aardig te lezen hoe een 1ge eeuwer zijn bewondering voor
Naarden en haar omgeving in dichtvorm probeerde vast te leggen. Op 29
november 1849 maakte Van Rossum een impressie vanNaarden wals hij de stad
zag liggen vanuit zijn vensterraam:

'Hoe prachtig prijkt Sint Vitus toren!
Dat dak der kerk, met blaauwe lei,

Met witte lijst, bij 't ochtend gloren,
Als in een kunstvol schilderij
( )
Daar zie 'k die spits van 's raadhuis toren,
Met boog van IJzel als omzoomd,
Wier zaal nog tuigt van 't vlammen gloren,
En 't bloed door Spanje's wraak gestroomd.
( )
En ginds, die bonte en roode daken,
Die, uit der vestings hooge wal,
Het hoofd als uit een' sneeuwberg staken,
Door 't zonlicht, blinkende als kristal.
( )
Dààr 't schilderhuis! - op 't hoogst der wallen,
GevelWd in rijks-kleur, donker rood,
Dat, bij het licht der ijs-kristallen,
Aan 't oog een' wondren indruk bood.

En links, die weg - naar Bussem leidend,
Zwart; ~ doch in witte lijst gevat,
Waarvan de vorst, den tooi bereidend'
De paarlen vormde aan 't wilgenblad.
( )'
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Een foto van de tweede klas (1931)

A.c. Slinger

Een wat gehavende foto uit 1931 van de Ze klas van de openbare lagere school. De
foto is genomen in één van de lokalen aan de Pijlstraat, waar eerder de huishoud
school was gevestigd. JufLenstrametde bijnaam 'het Kanon ',opz'nNaardens 'de
KOOn'. staat achterin de klas naast de leermiddelenkast. Het was een strenge tante
met handen die goed konden knijpen. 'à pikte alles af. wat je de klas biImcn
smokkelde. Zo werden ooit m'n tol, zweep, springtouw, drop, zuurtjes enz. in
beslag genomen. De bijnaam 'Kanon' kreeg ze vanwege haar omvangrijke
achterwerk. Links voor haaris Wim Harderte zien. Dat was in die tijddeschrik van

de school. Voor vijf cent presteerde hij hetomop 15 meter hoogte over de dakvorst
van de school heen en weer te rennen. Voor die vijf cent werden vervolgens bij
vrouw Stemmer tien cigaretten van het merk 'Vlag' gekocht. Achter de Utrechtse
Poort werden ze opgerookt. Een keer per maand kwamen dokter Croiset van
Uchelen en zuster Appels op bezoek in de klas. Dat werd gezondheidszorg
genoemd. Van Uchelen controleerde danje tanden en oren en door zuster Appels
weni gekeken of je handen wel schoon waren en of je luizen had. Die waren er
trouwens inovervloed in die tijd. De foto is inde zomergenomen. Ondanks dat, sta
ikermeteendikke trui op. Men keek toennietzo nauw. 'Lekker broeien' .
Opdeeerste rij zitten van voornaar achteren steeds van rechts naar links:
Jan Brouwer, Toon Slinger, Ditje Bes, Nee/tje Vedder, Janny Wijnberg, Willy
Besselse, Joop Brouwer, Hennie van Veen, Wim Roelofse, Bennie Antoni (Sijm),
Henk Essen. De tweede rij:Rika Brouwer, Jansje Slokker, Dirkje Waarlé, Jalmie
van GejJen,Beppie Bes, NelvanRhijn,Jeltje Oosterink,Dinie van der Lugt,Jan de
Bruijn,Aan Veerman en onder direct bereik vanjufLenstra, WimHarder.
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Hooibouw bij de vestingboeren

F. de Gooijer

Veel vestingboeren haalden vroeger hun hooi uit de Buitendijken, het gebied
tussen de voonnalige IJsselmeerweg en Muiderberg. Dit gebied was eigendom
van de Hervonnde Kerk van Naarden en het Pater Wijnterfonds (het Burger
weeshuis). Ditbuitendijksegebied werd 's winters overstroomd, voordatin 1932
de Afsluitdijk werd aangelegd. Het zeewater stroomde dan over de zomerdijk en
liet een laagje vruchtbaar slib achter. Soms ging de zee te ver en brak door de
Westdijk, zoals de winterdijk ter plaatse heet. De verschillende 'wielen' achter
de dijk herinneren hier nog aan. Bij een doorbraak werd er veel zand uit de
ondergrond losgewoeld en achter het dijkgat neergelegd, dit in tegenstelling tot
het kleilaagje dat vóór de dijk werd afgezet. Door het sliblaagje werd het
weidegebied jaarlijks bemest en vruchtbaar gehouden. De kwaliteit en de
opbrengst van het gras kwam dat ten goede. Het was een gewild gebied bij de
boeren, die het pachtten. De begaanbaarheid was echter vóór de jaren dertig
slecht. Het straatweggetje over de zomerdijk naar Muiderberg bestond toen nog
niet. Dat betekende vooral voor de hooiwagens een hindernis, ze moesten een
grote afstand afleggen over het onverharde pad. Om die reden was de pachtprijs
lager naarmate het perceel dichter bij Muiderberg lag.

Mijn grootouders pachtten het perceel dat aan Muiderberg grensde. Mijn vader

De vestingboerderij van de grootouders van de auteur in de Pij/straat op 30
april 1963. Collectie: StadsarchieJ Naarden.
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nam deze pacht later over. Op de kadasterkaarten van 1940 tot de jaren zeventig
is de ligging direct terug te vinden, omdat naast dit perceel een tankgracht werd
aangelegd. Tegenwoordig ligt dit terrein naast de op- en afrit van de Hollandse
Brug. Na 1932 moest het gebied bemest worden; een hele rit met de mestkar.
Gelukkig lag ertoen een klinkerweggetje, maar de afstand van de vesting tot ons
perceel was 5 kilometer. Daarom werden er 'droge' koeien, 'vetweiers' en
pinken geweid. Maar hoofdzakelijk bleef het in gebruik als hooiland.
In de vijftiger jaren reden er voor het laatst ouderwetse hooiwagens getrokken
door paarden. Hoe het er in die tijd aan toeging, wil ik trachten te beschrijven.

Het hooiland

Na de Eerste Wereldoorlog waren de maaimachines gekomen. Zo'n maai
machine, getrokken door één of twee paarden, gebruikte m'n vader bij het
maaien in de Buitendijken. Deze machine had hij samen met twee vestingboeren
en leeftijdgenoten, Kos en Maas, gekocht. Met deze boeren werkte mijn vader
veelsamen, ze gingenzelfs samenmelken. Naasthethooiland inde Buitendijken
pachtten veel vestingboeren, dijken, kaden, beITIlenen de vestingwallen. Bij de
beITIlenen kaden kon nog gebruik gemaakt worden van de maaimachine, bij de
wallen en dijken was men nog steeds aangewezen op het maaien met de zeis.

Mijn vaderpachtte 66k wallen, onder andere bastion OudMolen en fort Ronduit.

Hooibouw op de wallen in de vijftiger jaren.
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Daarnaast pachtte hij de Zanddijk met de 'Overlaat', de fortweg naar Ronduit,
de 'Vuurlijn' methetwgenaamde 'Moordpaadje' ende beITIlenmetde kuststrook
langs het Usselmeer tot aan Muiderberg.

Het maaien

De wallen werden dus met de zeis gemaaid, echt zwaar handwerk. Om goed en
snel te kunnen maaien, was het noodzaak dat de zeis steeds scherp was. Dit werd
niet bereikt door slijpen op een steen, maar door het 'haren' met het zogenaamde
'haargerei '. Het haargerei was een tweedelige set: hamer en spit. De hamer was
een naar twee kanten toelopende slagpunt, enigszins afgerond, ongeveer 5 cm.
breed. Het spit was een ldein aanbeeldje, een stalen pen met vierkante kop, iets
bollend,5 x 5 cm., met 12 cm. onder de kop een oog waardooreen pennetje kon,
om het wegzakken tijdens het haren te voorkomen.
Om te haren ging de maaier op zijn 'platte gat' zitten, op een droog plekje, benen
gespreid, waartussenhet spit iets schuin inde grond werd gedreven. Doormiddel
van een gevorkte tak werd de zeis in de juiste stand gebracht, zodat het blad van
de zeis midden op het spit lag. Door fijn gericht met de hamer te tikken werd het
staal van de zeis precies evenwijdig uitgeklopt (koudsmeden). In ongeveer
twintig minuten werd een zeis goed gehaard en kon er weer een halve dag mee
gemaaid worden. Die halve dag gold voor een vlak weiland, voor de wallen met
oneffenheden, struiken en stenen, moest het haren vaker gebeuren. Na ieder
gemaaid 'zwad' (baantje) werd door middel van een 'strekel' het snijvlak scherp
gehouden.

Bij het maaien met de maaimachine met paardentractie langs de hellingen van
de fortweg, haalde mijn vader halsbrekende toeren uit. In de Buitendijken was
het voor hem met de maaimachine een fluitje van een cent, daar moesten alleen
de hoeken met de zeis gemaaid worden. Alles moest er netjes af, want bij de
jaarlijkse schouw werd daar opgelet.

Het hooien

Na het maaien lag het gras schuin over het land op stroken, 'zwaden' genaamd.
Na een paar dagen zonnig weer, werd het gras met de 'houten hooihark' gekeerd
en de volgende dag-werd het 'overal' gegooid, dat wil zeggen helemaal verspreid
om door te ZOIUlen.Daarna werd het met de hooihark geschud. Als het dan goed

droog was - hooi moet 'spoken' (ritselen) - harkte men het op lange stroken,
'wiersen ' genoemd. Mijn vader reed het hooi op wiersen door middel van de
harkmachine met één paardekracht. Vervolgens werd om het einde van de wiers
een dubbel touw geslagen, dat bevestigd was aan het paardetuig. Het paard trok
de wiers bij gedeelten tot grote hooihopen. Van de samengeschoven wiersen
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Herman en Jan de Gooijer met de harkmachine in 1933 in de Buitendijken.

werden netjes afgeronde 'oppers' (kleine hooibergen) gemaakt. Tien tot twaalf
oppers waren één 'voer' hooi. De oppers konden rustig enige tijd op het land
blijven staan. Dat was ook wel nodig vanwege het tijdrovende transport naar de
boerderij. De afstand naar de boerderij was lang, er moest 's avonds en 's
morgens gemolken worden en ook het bouwland moest worden bijgehouden.
Maar het belangrijkste, het weer, kon plotseling omslaan, daarom was de
hooibouw een zenuwslopende tijd. Mijn vader vermagerde zichtbaar in die
periode.

Het opladen
Het opladen van een hooiwagen was niet zo eenvoudig als men zou denken,
vooral het gladde korte hooi vol distels van de IIsselmeerlcust was moeilijk te
hanteren. Men moest ook zo kUlUlenladen, dat alles op de wagen bleef tot thuis
in de hooischuur. De vestingboerderijen waren voor de beladen wagens een
probleem apart. Het voer hooi moest zo groot mogelijk zijn, maar het moest ook
door de deuren van de hooischuren naar binnen. De doorsnede moest passen in
de deuropening, die 3 meter breed en 3,3 meter hoog was. De wagen werd na het
laden nog eens 'afgekamd' om aan die maten te voldoen. Bij hettransportmocht
niets misgaan. Denk hierbij aan de vaak oude houten wielen, het ontbreken van
vering, de ontaard slechte wegen (vooral door het zachte land) en bovendien de
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onstabiele topzware last. Het kwam wel voor, dat er een lading kapseisde, soms
door materiaalbreuk. Niet zo 'n beste beurt, want dan moest het hele pakket
uiteen geplukt worden en opnieuw, eventueel na reparatie, geladen.

Tenminste twee man waren nodig om een voer hooi te laden: een 'schoter' om
met de vork het hooi aan te geven en een man op de wagen. Er werd begonnen
met het volstouwen van de bak tussen de leren. Vervolgens kwamen de
'burriehouten' erop om het oppervlakte vergroten. Daarna begonhet stapelwerk.
De schoter gaf steeds flinke vorken vol naar boven. Terwijl de vork omhoog
ging, draaide hij de vork een halve slag, zodathij, als de lader het hooi greep, de
vorkvlotkon terugnemenzonderdeladerte bezeren. De ladervetwerkte het hooi
tot een rol, die naar buiten uitlopend in dikte was. Deze plaatste hij linksvó6rop
de burriehouten. Daarna een kleine rol in het midden en vervolgens de rollen
rechtsvó6r. 'ZiJ werkte hij van voor naar achter tot de wagen met één laag bedekt
was. Een voer hooi had acht lagen, er bovenop kwam nog een boomrol, zowel
voor als achter. Daarna klonk voor de schoterhet verlossende: .•Vol! Geef

de boom maar aan!" Dan werd de 'weesboom' aan de lader toegestoken, die hij
op z'n beurt aan de voorzijde van de wagen iets naar beneden stak, zodat de
schoter de 'voorbaan ' over de kop van de boom kon leggen. Dan werd de boom
naar achter gedrukt, alwaar de schoter de lus van de 'achterbaan ' over de boom

Een mooi voer Iwoi. Van links TUUlrrechts de broers Jan, Herman en Wim de

Gooijer in 1933.

149



gooide en de lus in de 'gorhaak' stak. Nukonmen mettwee ofmeermande boom
via de lus aansjorren, wdat het een hecht en stevig pakket werd. Met de houten
hooiharlc werd het voer afgekamd voor de losse 'wissen' en om het netjes
vierkant en pas te maken om door de hooischuurdeur te kUJUlen. Eén keer
gebeurde het, dat tijdens het gorren de weesboom brak. Een stuk van de paal
sloeg op de rug van ons zenuwachtig paard. Dit vondplaats op de weg naar fon
Ronduit. Aan één zijde lag de gracht en aan de andere zijde een sloot. Gelukkig,
door ervaring wijzer, hield iemand het paard bij het hoofdstel.

Een mooi voer hooi was een sieraad voor de boer. Sommige laders waren een
meester in het vak! Mijn oom Bart wist zelfs van het korte gladde hooi van de
IJsselmeerkust een mooi voer hooi te maken. Neef Wim ontwikkelde zich ook

tot een kundig lader.

Het transport
VanafMuiderbergnaarde Vesting, trok één paard twee hooiwagens. De kromme
dissel van de achterste wagen werd met een ketting aan de voorste wag~n
gekoppeld. Alleen bij het passeren van de dijkkruin werden de wagens
afgekoppeld. Het was altijd een prachtig gezicht, die hooggeladen hooiwagens
de vesting te zien binnenrijden. Vaak lagen er jongens bovenop, die hadden
meegeholpen bij het harken. Vanaf die hoogte keken zij in de slaapkamers op de

Tekening: F. de Gooijer.
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bovenverdiepingen van de vestinghuizen.
Bij aankomst werden de hooiwagens voor een korte tijd op de straat voor de
boerderij geparlceerd. Vervolgens werd het paard uitgespannenen achterom naar
de paardestal gebracht, waar hij een emmer pompwater en voer kreeg. Daarna
kregen de mannen enjongens pas koffie en brood. Dehooiwagen werd vervolgens
met vereende krachten door de grote deuren de hooischuur ingeduwd. Vaak ging
het niet gemakkelijk, dan moest het voer op straat afgekamd worden. Alleen de
hooiwagen paste precies in de hooischuur, het paard kon de wagen niet naar
binnen trekken omdat de ruimte daarvoor te krap was.

De hooischuur

Bij de vestingboeren werd het hooi in de boerderij opgeslagen. Onze hooischuur
bestond uit twee hooivakken aan weerszijden van de inrit. Het rechtervak lag
achter een 3,5 meter hoge muur en was 7 x 5,3 meter. Het linkervak werd
begrensd door de deelmuUT en een grote hanebalk naast de inrit en was 7 x 4
meter. Als het hoo~ boven de hanebalk lag (3,5 meter boven de grond), kon ook
boven de 'slieten' van de deel hooi 'worden opgetast. Men telde het aantal voeren

~
Dwarsdoorsnede van de boerderij Bussummerstraat 27,29,31.
1. Hooivak, 2. Koestal, 3. Hilder, 4. Hoofdbalk (in art. Hanebalk). 5. Slieten.
Tekening: F. de Gooijer.
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De boerderij van HerTTUlnde Gooijer in de Bwsununerstraalv/ak voor de
sloop in /967.

hooi dat binnengehaald werd. Was de hooischuUIvol, dan was de inhoud van het
ingezakte. aangestampte en ingedroogde hooi bij ons ongeveer 450 kuub.
Regelmatig werd gecontroleerd of er geen hooibroei optrad. De temperatuur liep
bij ons nooit te hoog op. vooral omdat er veel gortdroog wallenhooi lag
opgeslagen. Gelukkig maar. anders zou het rampzalige gevolgen gehad hebben.

Het lossen

Was de wagen binnen, dan klom een vlugge figuur op het voer hooi, terwijl
anderen de [Ouwen losmaakten en de weesboom aanpakten. Dan was het
noodzaak. de volgorde vanhet laden omgekeerd toe te passen bij het lossen. Wie
dat niet doorhad. trok zichzelf uit de naad. Gebruikelijk was dat de bouwmeester
de wagen laadde en ook weer loste. vaak. was hij tevens de voennan. Zolang het
niveau van het hooivak lager was dan het hooi op de wagen, ging het lossen
razendsnel. Dan was het aanpoten voor de doorgevers op het hooivak. om het
goed te pakken. Vrij snel was hethooivak. op een hoogte, die gelijk was aan een
vol voer. Dat was in onze boerderij de hoogte van de grote hanebalk. Hoe hoger
het hooi opgetast werd. des te moeilijker werd het ontladen van de hooiwagen.
Het opsteken van een steeds lager niveau werd zwaarder. Bij grotere hoogten
moest het hooi trapsgewijs omhoog worden gestoken. Daarbij stond een man op
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een vlonder boven de hanebalk. die het hooi verder doorgaf. De buunjeugd
zorgde er echter voor, dat het hooiniveau niet te snel steeg. Traditiegetrouw
kwamen de buurtkinderen 'hooitrappen '. Ze dansten in het hooi en probeerden
elkaar om te duwen. De grootsten hielpen met het verslepen en verstouwen van
het hooi. Erdeden zich weleensongelukken voor. In de jaren veertig, sprong een
lOon van de smid op de slietenzolder, zonder dat er een laag hooi op lag. Hij viel
tussen de boomstammen door op de lemen deelvloer. Gelukkig werd zijn val
gebroken door een laagje hooi, dat hij in zijn val meesleepte.
Dat vork voor vork aan elkaar doorgeven tot boven toe was geen grapje. Vooral
als je bedenkt hoeveel krachten handigheid ervoornodig was. Het was volzomer
en bovendien viel de 'hooikrok' (zaad), rijkelijk uit iedere opgestoken vork en
dat viel inogenennek.. Dit alles vennengd met ruime transpiratie was geen klusje
dat je lachend onderging, hoewel er niet werd gezeurd.
De hooibouw was een zwaar karwei en bovendien was er altijd haast. Het was

werken van donker tot donker, zes dagen per week! Men moet niet voorbijgaan
aan het feit, dat bij deze zware en langdurige arbeid vrijwel altijd een beste
stemming was. Soms werkte kleine voorvalletjes ontspannend. Een gebruinde
dame van middelbare leeftijd stapte eens van haar fiets tijdens het afladen en
vroeg of de boer haar plastronnetje gevonden had. Bij het topless zonnen was het
bovenstukje van haar bikini in het hooi zoekgeraakt. Grote hilariteit onder de
mannen. Van een speld zoeken ineenhooiberghadden ze weleens gehoord, maar
wat was een plastronnetje?

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog in voorraad:

De Omroeper jaargang 1988 f1. 12,50
De Omroeper jaargang 1990 11. 15",

Hel Sasburg prentbriefkaanenboekje 11.5,u
Oud Valkeveen, van hofstede tot uitspanning fl. 19,95

(exc/wief verzendkosten)

Besteladres:
Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, lel. 0215946860.
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Het Burgerweeshuis Nieuw Valkeveen

Op de zandgronden ten oosten van de vesting ligt een zone met landgoederen. Al
in de 17e eeuw was het gebied in trek bij rijke Amsterdamse kooplieden. Ze
hadden hun zomerverblijven op Oud Naarden, VaIkeveen, Kommerrust en Oud
Bussem. Van deze huizen is niets meer over. De aanvallen van de Zuiderzee,

oorlogsgeweld en het afzanden van het schootsveld rondom de vesting deden
alles met de grond gelijk maken.
Anders is het gesteld met de jongere landgoederen en herenhuizen. In de 1ge

eeuw kocht J.P. van Rossum er grote stukken grond en richtte deze naar zijn
smaak: in. Eén van zijn scheppingen is het landgoed Nieuw Valkeveen. Het huis
werd gebouwd omstreeks 1844 met o.a. de sloopmaterialen van de 17e eeuwse
hofstede Valkeveen.

Op een schilderij uit de vorige eeuw is Nieuw Valkeveen als een statig landhuis
te zien. Het was met pannen gedekt en op de vier hoeken stonden robuuste
schoorstenen. Weinig mensen z~en nu in de wat vervallen witte kubus in de
bocht na de 'Chemische Fabriek' (vanuit de vesting gezien), de schoonheid van
weleer herkennen. Sterker nog, velen kennen het huis en landgoed Nieuw
Valkeveen niet of verwarren het met de gelijknamige boerderij of kwekerij.
Over de geschiedenis van dit Naardense landgoed verschijnt binnenkort bij de
Stichting Vijverberg een boekje. Het kan gezien worden als een tweede deeltje
inde serie overdeNaardense landgoederen. (Eerderverscheen Oud Valkeveen).
Het boekje bestaat vrijwel uitsluitend uit oog niet eerder gepubliceerde gegevens
en is geillustreerd met unieke foto's en kaarten. De prijs bedraagtf 15,90. U kunt
een exemplaar bestellen via het hi'erbij gevoegde kaartje of telefonisch 02159 _
46860.

Het Burgerweeshuis, gebouwd aan het einde van de Gouden Eeuw, is één van
Naardens mooiste monumenten. In. de 18c eeuw werd het bewoond door de

familie Heshuysen: patrici~rs, die aandeelhouders waren van de Hamburger
Postwagen. In. 1828 werd het

kapitale pand verkocht aan de,
regenten van het weeshuis,
waardoor de naam 'Burger
weeshuis 'ontstond. Doordathet

pand in 1928. na een eeuw
weeshuisfunctie. geen duide
lijke bestemming meer kreeg,
bleefhetgelukkiggespaard voor
modemiseringsgolven. Toen in
de tachtiger jaren het idee
groeide er het stadsarchief te
vestigen, trof men een gebouw
aandatnog een archaïsche sfeer
uitstraalde. Hetbehoud vandeze

sfeer werd het uitgangspunt voor eeD grootse restauratie, die onlangs werd
voltooid.

Ter gelegenheid hiervan verschijnt deze maand bij de Stichting Vijverberg een
boek waarin vrijwel alle facetten van het Burgerweeshuis gedetailleerd worden
weergegeven. Vijf auteurs belichten vanuit hun eigen discipline een ondelWerp:
archivaris D. Dekema beschrijft de geschiedenis van de bewoners en gebruikers.
Prof. dr. ir. C.L. Temminck Groll behandelt de bouwgeschiedenis, mevrouw
C. W.M. IngIot neemt de schilderijencollectie voor haar rekening, restaurateur
V.R. Mehra schenkt aandacht aan het geschilderde behangsel en architekt Ir.
C.O. Bouwstra eindigt met het hoe en waarom van de restauratie.

Het is een rijk geillustreerd boek geworden, dat in Uw Naarden-collectie niet
mag ontbreken. Het telt 96 pagina's en vele kleurenlitho's.
De prijs bedraagt f 19,95.
U kunt zolang de voorraad strekt een exemplaar bestellen via het hierbij
gevoegde kaartje of telefonisch 02159 - 46860.

Nieuw

Valkeveen
(links) en de
omgeving van
de Meentweg
gezien vanaf
Flevorama
omstreeks
1845. Litho A.
Brouwer.
Collectie A.P.

Kooyman-van
Rossum.
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De Fransche School
23 oktober 1876

De laatste twee van het rijtje van vier monumentale huizen zijn de nummers
Gansoordstraat44 en 46. Collectie: D. Franzen, Naarden.

eeuw stagneerde het bestaande instituut in de vesting enop 9 november 1859 riep
de gemeenteraad gegadigden op voor de vestiging van zo 'n kostschool. De in
1811 in Rotterdam geboren doopsgezinde onderwijzer Johannes Adrianus van
Pesch zag wel wat in deze standplaats en bracht op 1mei 1860 zijn 25 leerlingen
tellende kostschool uit Hazerswoude over naar Naarden. Daar had de gemeente
het pand Gansoordstraat 44 (toen Oosteindestraat 334) voor hem gekocht en
ernaast werd de school gebouwd. Het schoollokaal werd door de gemeente
gesubsidieerd en VanPesch werd vrijgesteld van de eerste drie grondslagen der
personele belasting voor de onderwijzerswoning.
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Een school met een goede naam
Het onderwijs werd ingericht naar de behoeften van jonge lieden, die een
beschaafde opvoeding moesten ontvangen of een vooropleiding voor de Acade

mie van Breda, DelftofWillemsoord wensten. Er werd lesgegeven in de vakken:
'wiskunde, reken-, stel- en meetkunde, Hollandseh, Franseh, Engelseh,
Hoogduirsch, geschiedenis en aardrijkskunde. Daarnaast stonden gymnastiek,
dansen, tekenen, muziek en vrouwelijke handwerken op het programma. Een

De Fransche School
16 maart 1860

Twee oude tekeningen
In het archief van de Weesper notaris A.C.
Papegaaij bevinden zich een. tweetal bouwtek
eningen van de 'Fransche School' te Naarden.
De oudste dateert van 16 maart 1860 en geeft een
beeld van het schoolgebouw dat van 1860 tot 1876
aan de ûosteindestraat (nu Gansoordstraat 46)
stond. Op 28 maart 1860 vond de aanbesteding
plaats, waarbij Bartholomeus van Rhijn met f
2075,- als laagste inschrijver uit de bus kwam. In
het bestek is onder meer te lezen dat de gevels van
het schoolt je, dat uit één leslokaal en één slaapzaal
bestond. uit stenen moesten worden opgetrokken
van gelijke soort en vorm als de ernaast liggende
ondelWijzerswoning (Gansoordstraat 44).
De tweede tekening dateert van 23 oktober 1876
en laat zien dat er een ingrijpende verbouwing
voor het pand op komst was. Teunis Roeten. een
Naardense metselaar, nam het werk voor /2445,
aan en moest het op 1 maart 1877 opleveren. De
school werd uitgebreid met een eet-
zaal en boven kwamen twee slaapza·
len. De toen gebouwde gevel staat er
nu nog steeds.

H. Schaftenaar

De laatste Franse kostschool

De school van Van Pesch
Wat was dat nu voor school? De

notulen van de gemeenteraad ver
schaffen daarover wat opheldering.
Naardenheeftinde 17een 18eeeuw

vrijwel onafgebroken de beschikking
gehad overzogenaamde Franse kost
scholen; een vonn van uitgebreid
onderwijs voorjongelui uit 'de be·
schaafde stand'. Halverwege de 1ge

156



leerling tussen de 12 en 14 jaar betaalde voor kostgeld, leergeld, bewassing en
benaaien fl. 400,-- per jaar. Naast een aantal kwekelingen, hullxmderwijzers en
onderwijzers gaven ook enkele zonen van Van Pesch er les.
De school had een goede naam en trok leerlingen aan uit alle delen van het land.
Daardoor bleef het aantal 'kostleerlingen' op ruim 25. Het aantal externe
leerlingen schommelde tussen de 35 en 40.

In strijd met de zedelijkheid

In 1865 kwam er echter een klaèht vanuit de gegoede burgerij over het onderwijs
in Naarden. Zowel het lager onderwijs als de Franse kostschool waren het

onderwerp van kritiek. Er zou onderwijs gegeven worden door onbevoegde
krachten. Te jeugdige kinderen werden er toegelaten aan wie vervolgens tegen
een gering bedrag lezen en schrijven werd geleerd. Daar was de school niet voor
bedoeld; er moest onderwijs gegeven worden in talen, wiskunde en andere
wetenschappen. Bovendien herbergde de kostschool zowel kinderen van het
mannelijke als het vrouwelijke geslacht en dat was geheel in strijd met de
zedelijkheid en beschaving. Redenen genoeg voor de briefschrijvers om hun
kinderen elders naar school te zenden of ergens privaat-onderwijs te laten
genieten.

De raad besloot er eens met Van Pesch over te gaan praten en daar bleefhet bij.

Het einde in zicht

Uiteen briefvan februari 1871 van de heer VanPesch blijkt dat het einde van de
Franse kostschool in zicht was. Van Pesch schreef aan de raad dat hij het
afgelopen decennium met voldoende leerlingen had kUlUlenwerlcen en dat vele
bewoners van de stad daar stoffelijk voordeel van hadden genoten. De laatste
jaren waren er echter grote veranderingen bij het onderwijs door de oprichting
van hogere burgerscholen op veel plaatsen in ons land. Hogere opleidingen
kozen de h.b.s. als vooropleiding en daartegen kon hij niet meer concurreren. Er

bleef voor hem niets anders over dan de jongelieden voor te bereiden op de
laagste klassen van die hogere burgerscholen. Dat betekende slechts een goede
geoefendheid in de gewone vakken van het lager onderwijs en enige kennis van
het Frans. Wiskunde, Engels en dergelijke werden niet meer vereist. Het doel
waarvoor zijn school was opgericht kwam hiermee te vervallen. Bovendien was

hem de steun van zijn zonen ontvallen; de oudste was hoogleraar in Delft
geworden, de tweede had het onderwijs vaarwel gezegd en was redacteur bij de
Rotterdamsche Courant en de jongste was leraar op de h.b.s. van Deventer.

Leraren kon hij moeilijk krijgen, want velen verkozen een betrekking bij het
middelbaar onderwijs.
Om een lang verhaal kon te maken: het was dus vrijwel gedaan met de Franse
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kostschool. In 1873 deed Van Pesch de school over aan zijn schoonzoon J.C.
Jager. Toen deze in 1880 naar Bussum vertrok werd de kostschool aan de
Gansoordstraat 44,46 (toen nog Oosteindestraat) opgeheven.

Inhoud jaargang 4

blz

1 Naarden en de Kringenwet, C.G. Scheltema
11 Vroegste herinneringen, Th.G. Baalman
14 Naarden en de literatuur (7) E.J. Potgieter, l.F. Paardenkooper
17 De collectie Schimmel in het stadsarehief, Ineke Inglot
22 Over de Naardense snoepwinkeltjes, A.C. Slinger
26 De klokken van het stadhuis, JA. Versteeg
27 Logement De Doelen
29 De familie Vuijst en Naarden, Paulus Vuijst
34 Een milieubericht uit 1893

35 De Oostwalstraat, het telegraafkantoorenhet stadsziekenhuis, H. Schaftenaar
38 Een plakette bij de Utrechtse poon
39 De familie Van Gelder, Wim Fecken
41 De arrestatie van verzetsstrijders nabij Valkeveen, F. Slootman
46 Een Naardense hondepenning, G.L. De Boer sr.
48 Berichten over de bouw van de vesting Naarden (1679-1682), H. Schaftenaar
53 Over de Lambenus Hortensiuslaan en omgeving, J.G. Kroonenburg
62 Johann Hufen en de Hamburgerwagen, Rob Hufen Hzn.
66 Tekens aan de wand, FM. Marquenie
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70 Naarden en de literatuur (8) Jacob van Lennep, J.F. Paardenkooper
74 De aanleg van de Naarder- en Muidenrekvaart
81 De Hamburger Post en de concurrentie, Rob Hufen Hzn.
87 Een schilderij van de familie Heshuysen, Dirk Dekema
90 Opmedcelijk beeldje gevonden in Naarden, A. van der Valk

93 De stalhouderij van Hendrik Jan Bos, H. Schaftenaar
96 Vanuit 'de Lindelx>om'

98 Deportaties van Naardense joden, F. Slootman
102 Uit het burgerboek, lA. Versteeg
105 De Boerenwagen, F. de Gooijer
108 Koedijken in Naarden, H. Schaftenaar
110 Naarden en literatuur (9) Willem Brandt, l.F. PaardenJcooper
113 Van Canada naar Naarden, Horace V. Pinhey Schneider
116 Politietroepen in barakken op de Keverdijk, L. Schoenmaker
120 Een 'gezicht opNaarden' door Jacob Balten, H. Schaftenaar
121 Ds. Drijver en de actie voor de 'Doorbraak', PJG. Korver
129 De munitietrein van donderdag 30 november 1944, F. S!ootman
132 De nasleep van de aanval op de munitietrein, F. Slootman
134 Muzikanten, Th.G. Baalman
137 Het laatste levensjaar van Comenius

141 Naarden en de literatuur (10) J.P. van Rossum,l.F. Paardenkooper
144 Een foto van de tweede klas (1931), A.G. Slinger
145 Hooilx>uw bij de vestinglx>eren, F. de Gooijer
154 Het Burgerweeshuis
155 Nieuw Valkeveen

156 De laatste Franse kostschool, H. Scluiftenaar
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