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Goochelaar Jan Hagoort, een bijwnder mens.

Ton Cup

Wievan deoudere Naarders herinnertzichniet Jan Hagoortde Hollands-Amerikaanse

goochelaar? Jan Ludolph Hagoort werd te Naarden geboren op 26 juni 1895 aJs zoon

van Jakob Johannes Hagoort en Johanna Petronella van Aken. Jakob Johannes was

winkelier in de Marktstraat 151 en overleed op 1 december 1907 op jonge leeftijd.

Johanna Petronella overleed als weduwe van Adriaan Geytenbeek op 4 oktober 1935.

Als driejarige kleuter legde Jantje in 1898 de eerste steen in een rijtje huizen in de Jan

Massenstraat. De steen is nogsteeds aanwezig. Jan bezocht de lagere school bij meester

van der Heijde, wals hij dikwijls graag memoreerde, daarna volgde hij onderwijs aan

het Instituut Gooiland te Bussum en later was hij 'spoorstudent' naar respectievelijk

Amersfoort en Amsterdam, waar hij de Rijks H.B.S bezocht.

Jantjes jonge jaren

Op negenjarige leeftijd goochelde Jantje uit de hoge hoed van de bekende Naardense

dominee Drijver tot grote hilariteit een cake. In 1910 trad hij als amateur op in het

c1ubgebouwvan de padvinders, waar hij lid van was. Voor zijn verjaardag had hij een

tientje gekregen, waarvoor hij goochelattributen kocht en het moet gezegd, hij

manipuleerde er zo handig mee dat zijn optreden insloeg. In 1914 trad Jan op voor de

gemobiliseerde militairen. Daar hij toch een vak moest leren - hij wilde aanvankelijk

dominee worden - ging Jan in de leer bij zijn oom Willem van Aken, boomkweker op

de kvvekerij 'Kweeklust'. Dit duurde echter maar kort, na een opleiding steno,
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boekhouden en Spaans bij Schoevers en een kantoorbaan gedurende een jaar, slapte

hij in 1916 naarde Amsterdamse toneelschool. Daar kreeg hij samen met onderandere

Charlotte (Lotje) Köhlerlesvan Theo Bouwmeester. Op de toneelschool zagen ze niet

vee] in hem. Talent had hij wel, maarnietvoldoende. Zo werd hij in 1919 gediplomeerd

dansleraar, gevestigd in de Naardense Kloosterstraat en bij Roest in de Bussumse

Kapelstraat. Met de dochter van Roest was Jan nog enige tijd verloofd.

Carrière in Amerika

Na dit alles vertrok Jan in 1921 als boomkweker!tuinarchitect naar Amerika om daar

zijn geluk te beproeven. Het boomkwekersvak beviel hem niet zo goed en na enige

tuinarchitectonische projecten, besloot Jan na drie jaar het artiestenvak in te gaan.

Vana(30 november 1923 gaf hij zich geheel over aan het variété. Opdiedatum werkte

hij voor heteerstals beroepsvoor het YMCA te New York, maarmeerdere engagemen

ten volgden niet sneL Het viel dusal1cmaal niet mee. ] n Canada liep Jan, omdat hij niets

anders bezat, de hele dag in zijn smoking en had gaten zo groot als een rijksdaalder in

zijn schoenen, welke hij opvulde met zelf geknipte kartonnen inlegzolen.

Maar het tij keerdeen hij gingoptreden aJscomedian-magician en later als the Holland

Slotnummer met 24 rinkelende wekkers.

Mystic in Volendammer costuum. Wat

geweldig insloeg was zijn slotnummer

waarbij hij 24 rinkelende wekkers uit een

geleende hoed loverde. Hij trad daar op

met beroemde artiesten o.a. de < BoswelJ

Sisters', Sophie Tucker en vele anderen.

Inmiddels zat Jan in het bestuur van de

SAM. (Society of American Magiciansl

met o.a. de nu nog beroemde Houdini.

In 1929 kwam hij terug naar Naarden,

maar een jaar later ging hij op verzoek
weer naar Amerika. Na succesvolle tour

nees kwam hij, mede in verband met het

overlijden van zijn moeder, in 1936 weer

in Naarden. ]n Nederland kreeghij direct

ved werk met grote prominenten als Willy

Derby, Tholen en van Lier, Louis Noiret

en Clinge Doorenbos. De laatste gafhem

een foto met opdracht

'Wij goochelen heide, vriend Hagoon, Jan Hagoort ill1930 in New York.

Gij met de handen, ik met het woord.'

Ook Buzio schreef als opdracht in een

boek als geschenk:

'Met grote waardering voor Uw artistieke gaven.'

Samenwerking

In 1936leerdeik]an kennen. Zelf was ik toen samen met Han Benzvan den Berg, de

latere grote acteur, poppenspeler. In verband met de crisis was mijn opleiding voor

machinist op de grote vaart op de klippen gelopen. Derhalve zocht ik contact met Jan

Hagoort, die ik omstreeks 1930 als goochelaar had zien optreden in theater Novum te

Bussum en waarvan ik mij nog zijn wekkerfinale herinnerde.

Ik beldeaan in de Kloosterstraat, waar zijn huishoudstermij naar de overkant, het Hof

van Holland van Kaptein, verwees. Daar maakte Jan een verslag van een bijeenkomst

voor ;r,ijnbuurman meester Van der I-Ieijde, die opzijn oude dagverslaggever was voor

enige regionale bladen.

Nadat ik mij voorgesteld had vroeg Jan op zijn eigen wijze met luide en sonore stem:

"\Vat kan ik voor je doenjongeman?". Over mijn poppenspel vertellend - ik was toen

19 jaar - maakte ik kenbaar dat ik graag wilde meewerken in 'lijn kinderprogramma's.

Ja, daar zat wel een mogelijkheid in. Ieder de helft van het programma (niet van de
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Briefkaart van Jan Hagoort aan Ton Cup, 17 november 1936.

gage). Om 't kort te maken de samenwerking ging van start Het eerste optreden was

te Amsterdam, waarbij ik gebruik mocht maken van zijn attributen. Na afloop moest

dat gevierd worden met een etentje in de Stadt Schänke aan het Leidscheplein. Toen

we daar binnen gingen, ik zal het nooit vergeten, was het mijnheer Hagoort voor en

mijnheer Hagoort na. Hoeden jas werden aangenomen door wel drie personeelsleden

en met veel buigingen en vertoon werden wij naar een tafel gedirigeerd. Zo merkte ik

al snel dat Jan een bekende en graag geziene gast was, voornamelijk door zijn royale

fooien en bovendien was het duurste niet goed genoeg. Terug naar Naarden- Bussum

met de trein le klas. Dit was mijn eerste voorstelling met Jan Hagoort.

Karakter en levensstijl

Dat Jan de waarde van het geld niet kende, bemerkte ik in het begin van onze

kennismaking. Hij liet in zijn huis een paar planken maken in een voormalige

bedstede. De timmerman vroeg als loon een tientje. Jan zei toen: "Ben je bedonderd,

je krijgt hvintig gulden." Dat deed hij bij alles, zijn leven lang. Op één van zijn

verjaardagen kwam een slagersjongen vleeswaren bezorgen, Jan gaf toen een tientje

fooi! Als hij boodschappen ging doen met de hengselmand over de arm, kwam hij

meestal geld tekort. Altijdkocht hij het beste en het duurste. Zelfs in zijn arme tijd stond

er altijd roomboterop tafel. Hij hield van lekker eten en maakte heerlijke dingen klaar

Jan Hagoort (hij steekt boven iedereen uit) tussen Naardense prominenten op het

gouden huwelijksfeest van ds. Drijver. Zittend de familie Drijver. Achter de militair dr.

W. Boerebach, links met hoge hoed notaris Hoeflake. Linksboven met hoed wethouder

SrrlÎts. Rechtsboven pastoor Hermsen, schuin voor hem burgemeester Van Wettum.

Collectie: J. Th.). Joma.
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Jan Hagoort waseen zeerbijwndermens,

sociaal voelend met een hart van goud.

Voor mij was hij een zeergoeden bevriend

collega. Veel heb i.k van hem geleerd.

Op 21 mei 1968 kreeg hij een verkeers

ongeluk. Na een paar jaar sukkelen werd

hij, na een avondjeSinger te Laren, op 29

december 1971 's morgens dood naast

zijn bed gevonden. Iml Hngoort in de dertiger jaren.

Wij hebben met een laatste applaus voor

altijdafscheid van Jan Hagoortgenomen.

Als Naardens historicus was ran geen

kleine jongen. Zijn boekenbezit over
Naarden en het Gooi was uniek. Boven

dien bo~l hij een uitgebreide verzame

lingansichlkaarten, prenten en topogra

fische kaarten. Vlak voor zijn dood vroeg

hij mij of ik dat wilde bo".itten en voort-

Praatzieke burgers van Naarden

Jan Hagoort zit niet in de bak,

maar is op tournee in Duitsland
voor de Amerikaanse soldaten

Hij komt dus weer terug.

Jan Hagoort

want koken kon hij als de beste. Elk jaar bracht Jan van der Heijde, zijn buurjongen die

hem tot zijn dood is trouw gebleven, met Kerst een haas. Die haas werd met de grootste

zorg bereid, dat kon je aan Jan overlaten.

Verschillende Naarders hebben van Jan geprofiteerd. Zijn huizen was hij al gauvv kwijt

door zijn royale manier van leven en door zijn klaplopendevrienden. Altijd stond zijn

huis open, ook als hij op tournee was. Tot diep in de nacht werden bij zijn afwe/igheid

feesten gegeven. Over dat alles werd natuurlijk geroddeld. 'Hij gaf gelegenheid', de

politie werd er zelfs in gemoeid. Toen hij omstreeks [94' w"cc ,>co._op [omo.ee wo>

voor de Amerikaanse troepen in Duitsland, liet hij een ,dv,""n!;, 0.1,,,,,,0. met de

volgende inhoud:

Genealoog Hagoort

Als amateur-genealoog ontdekte Jan interessante zaken over zijn familie. Zijn over

grootvader van moederskant Cornelis van Aken bezat een reizende menagerie,

waarmee hij door heel Europa trok. Toen hij erin 1840 meestopte, kocht hetéénjarige

Artisde menagerie op. Artis moestvoor de koopsom van f 36.000,-, een enorm bedrag

voor die tijd, een hypotheek nemen. De familie Van Aken kwam te wonen in een huis

staande in de dierentuin. De grootvader van Jan, Jacob Johannes werd daar geboren.

De zuster van de menageriehouder huwde met de Franse leeuwentemmer Henri

Martin, van wie een fraaie afbeelding in zijn kamer hing.

Zijn betovergrootvader was dansmeester, hetgeen Jan, toen hij zelf in 1914 een

dansschool oprichtte, niet wist.

Vele functies

Laten wij nu eens nagaan welke functies hij in zijn leven bekleed heeft:

Oprichter en secretaris van de Naardense Dilettanten Club (1912), secretaris van de

zwem- en poloclub 'de Vest', secretaris van de Nederlands Genealogische Vereniging,

afd. Gooi en Eemland, secretaris van de Vereniging van Suikerzieken (Jan was zelf

suikerpatiënt), bestuurslid van de societeit 'Eensgezindheid' (die hij tevergeefs pro

beerde in stand te houden), propagandist voor de Vrienden van de Vesting, admi

nistrateurvan de N.O.K.A. een beroepsartiestenbond, hulp-gemeentebode, voorzitter

van de Nederlandse Bond voor Goochelaars, verder was hij (ook op zondagen) als

portier werkzaam in het voormalige studenten sanatorium.
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Oorzaak en gevolg van de doorbraak
van de Westbeer in december 1681

H. Schaftenaar

IndeOmroepervan april 199/ ~erd aandacht besteed {jan enkele notariëleaktcn uit 1682,

waarin getuigenverklaringen stonden met betrekking tot de slechte kwaliteit van de
Naardense vestingwerkclL

Deaanleidingvoorhetopmaken van deakten moest iets met de Westbeerte maken hebben,

maar hoe precies de vork in de steel zat was toen nog onduidelijk. Toen ik OIJ1angs wat

archivalia over de vestingbouw in het ARA te Den Haag raadpleegde, werd het duidelijk

wat er toen in Naarden gebeurd was. Hier volgt een extract van enkele lange 17e eeuwse
verbalen.

Een 'goddeloos' gemaakte beer
Toen in december 168] bij een ongekend hoge waterstand op de Zuiderzee, het water

met geweld door de Westbeerwas gebroken en de punt van het Amsterdamse bolwerk

in een ruïne was veranderd, werd van hoger hand een onderzoek ingesteld naar de

kwaliteit van de waterkering. Kolonel Paul Storffde Belville, Ingenieur Generaal van

de Prins van Oranje, werd naar Naardengezonden om de beer te inspecteren. Het zal

hem niet veel moeite gekost hebben want de beer was, om zijn eigen woorden te

gebruiken, 'goddeloos' gemaakt. In zijn verslag van 30 december 1681 is dan ook geen

goed woord te vinden over de constructie van dit stenen bouwwerk.

Ten eerste was de beer niet diep genoeg gefundeerd. Maar liefst 41/2 voet stond het

stenen gedeelte boven de uit zandgrond bestaande bodem van de stadsgracht. Het

De Westbeer. Foto: re. Brocstcrhu;zcn

houten Fundament stond als een heuvel in de stadsgracht en liet derhalve water door.

Bovendien ",at de heer verkeerd aan de punt van het bolwerk vast. In plaats van erin,

was deze er tegenaan gemetseld.

Tevensconstateerde Storff dat de face (lange muur) van hetAmsterdamse bolwerk op

'vergane stormpalen' was gebouwd, waardoor een deel van dit werk was ingestort.

Alhoewel niet doorgebroken bij het hoogwater van december, constateerde Storff

dezelfde gebreken bij de Oostbeer. Alleen al op 't oog was deze beer hem niet bevallig.

H ij zag er volgens Storrf veel te teer of smal uit en had ook geen kans om te overleven!

Vele mankementen

Maar daar bleef het niet bij, want op zijn rondje langs de Naardense vestingwerken

bleek er van alles te mankeren aan de bruggen, poorten, riolen, muren, aardwerken en

poternes.

Zo waren de hardstenen 'lijsten' van de pas gemaakte Utrechtse Poort naar beneden

gevallen omdat ze niet diep genoeg in de muur 'gestaert' zaten; de versiering van

Bentheimerzandsteen op de poort zager miserig uit, doordat de piramiden naast het

wapen van Zijne Hoogheid te klein waren uitgevallen; het riool van de stad had een te

kleine capaciteit; de poternes vertoonden wateroverlast als gevolg van een te lage

ligging; de poterne tussen de Utrechtse Poort en de Oostbeer had te weinig lengte; de

jukbalken van de brug voor de Utrechtse Poort waren veel te licht en de kwaliteit van

De Utrechtse Poort met de te klein uitgevallen piramiden naast het

wapen van Zijne Hoogheid.
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Twijfels over de schuldvraag
Kortom men was opzoek naar een Zon
debok en het is duidelijk dat Dortsman
als zodanig van het Naardense toneel
verdween. Hij stierf overigens enige maanden na doe affaire op 8 oktober 1682. Of
Dortsman als eindverantwoordelijke ook daadwerkelijk de hand heeft gehad in de
knoeierijen, valt te betwijfelen. Sommige van de problemen, met name die van de
beren, waren namelijk al veellanger bekend. Zo dateertvan juli 1678een tekening met
beschrijving van de' Amsterdamse beer', waarop één van de problemen uitvoerig aan
de orde kwam. Wellicht heeft Dortsman zelfde tekeninggemaakt en het idee voor een
provisorische reparatie aangedragen.
Van een officiëleaanklacht tegen Dortsman ishet, voor zover ikweet, nooit gekomen.
OfPaul Storff wel de juist persoon was om het werk van Dortsman te inspecteren en
hem te bekritiseren isook aan twijfelonderhevig, want twee jaar later werd Storffzclf
in verband met soortgelijke knoeierijen bij verstek tot levenslang verbannen. Maar
hierover meer in het volgende artikel van dr. J.S.van Wieringen.

het hout was niet goed. Bovendien waren
enkele muren niet zwaar genoeg uitge
voerd.
Er mankeerde zoveel aan, dat Storff door

zijn opdrachtgevers uit de Staten van
Holland en West friesland gemachtigd
werd om getuigen te horen en het een en
ander vast te leggen.

Dortsman in diskrediet

Nadat Storff zijn onderzoek had afgerond
- notaris loan Bosch had het er druk mee

- heeft hij zijn bevindingen in een verslag
neergelegd. Het isgetiteld 'Verbael van Ir
Storff op de defecten van de werken aan
de fortificatie tot Naerden' en zal, alhoe
weleen jaartal ontbreekt, van eind januari
of begin februari 1682dateren.

Adriaan Dortsman (ca. 1630-1682). Het verbaal is in wezen een aanklacht
lconographisch Bureau, tegen Adriaan Dortsman geworden, aan

wie toen het algemeen toezicht was toe
vertrouwd.

In de aanhef staat dat alles op order of
tenminste met weten van architect Dortsman heeft plaatsgevonden. Bovendien werd
vermeld dat Dortsman de opzichters zelf had aangesteld en hij er dus mede verant
woordelijk voor was.
Naast de reeds vermelde ondeugddijkheden van de beren en de faces wordt geïnsi

'nueerd dat Dortsman 's nachts het lek in de Westbeer met klei had laten dichten om

bij een inspectie geen problemen te krijgen. Verder zou hij een ravelijn goedgekeurd
hebben, terwijl het slecht gemaakt was. Zijn superieuren hadden hem zelfs nog

gewaarschuwd en gejast er goed op te letten.
Nadat de vestingmuren gereedwaren, werden pas de riolen aangelegd, waardoor men
de muren weer ten dele moest afbreken. Bovendien was er onder de riolen en de

poternes geheid. Naar de meningvan demetselaars en timmerlieden wasdatvolslagen
overbodig, want de grond was vast genoeg en ook nog beschoeid door het heiwerk
onder de vestingmuren. De kosten waren daardoor onnodig gestegen.
Ook had Dortsman een omvangrijk heiwerk in z'n geheel uitbesteed. De kleine
heibazen konden er daardoor niet tussen komen. Dat had tot gevolg dat het werk te
duur uitpakte. Meester-timmerman Pieter de Leeuw zagnamelijk kans het werkvoor
de zeer hoge prijs van 15stuivers per paal binnen te slepen, terwijl de kleinere heibazen

met 9 tOllOstuivers per paal ook genoe
gen zouden hebben genomen.
De problemen met de kwaliteit van het
hout waren pas opgetreden nadat de
overheid op aanbeveling van Dortsman
zelf hout was gaan inkopen. Toen de
heibazen nog zelf het hout leverden,
werd er door de opzichters zeer nauw
lettend toegezien opdat alles de juiste
lengte, dikte en kwaliteit had.
Verder had men de goede tuinaarde
(plakaarde), die bij de zeehaven lag ge
bruikt om er een oude gracht mee te
dempen, de stadsgrond mee opgehoogd
en de rest onder en achter de muren

gestort. Straks zouden er grote tekorten
van dit materiaal zijn en moest men het
tegen hoge kosten van het land van an
dere lieden halen.

De schets van de 'Amsterdamse beer' van

juli 1678. Rechts worden de waterstand

heuvel in de gracht. Door het aanbrell-
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Paul Storff de Belville, ingenieur generael

PaulStorff, vaak ook genoemd PaulStorffde Belville, wasem buitenlands genieofficier

die van] 679 tot] 684 in Nederlandse dienst is geweest. Het waren toen jaren van grote

bedrijvigheid in de Nederlandse vestingbouw. Tijdens de voorafgaande oorlog met

Frankrijk (] 672-] 678)warend~Nederlandse vestingen gevallen alskegels. Deprovincie

Holland had voor het eerst in bijna een eeuw weer vijandelijke troepen binnen zijn

grenzen gehad. Dat was in Naarden en \Voerden; de rest van de provincie was maar

ternauwernood gered nadat er in der haast een inundatielinie gei,npnov;s,wd
tussen Muiden en Gorkum. Om herhaling van d"",aun",;,;ch" m'ac;"g te In de jaren rond 1680 waren de nieuwstc ontwikkelingen in de vestingbouw dus niet

te vinden in Nederland. Wel in Frankrijk waaronder leiding van Sébastien le Prestre

de Vauban (1633-1707) vele vestingen werden gebouwd om de pas veroverde

gebieden te kunnen behouden. Storffs kennis van Fransevestingbouwisongetwijfeld

de reden geweest voor zijn komst naar Nederland. Hoewel geboren in Frankrijk (te

Metz; het moet rond 1640 zijn geweest) is hij nooit in Franse dienst geweest. Hij leidde

een huurlingenbestaan in dienst van achtereenvolgens Zweden, Venetië, Spanje, de

Palts en opnieuw Spanje tot hij in 1668 in Engelse dienst kwam. In 1672 raakte

Engeland in oorlog met Nederland en Storffkwam met een Engels expeditieleger naar

de zuidelijke Nederlanden. Daarwerd hij gedetacheerd bij de Franse bondgenoten om

te werken als militair ingenieur bij Vauban. Toen Storff in 1677 terugkwam naar

Engeland was hij blijkbaar zo goed bekend geraakt met de Franse methode van

vestingbouw dat het voor Prins Willem 1II interessant werd om hem in 1678 naar

Nederland te halen als 'insinjeurgenerae/ in dienstedeser landen'. Men vindt hem ook

welaangeduidals 'ingenieurgmeraelvan devereenigdeprovincien'en 'ingenieurgenerael

van sijn Hooghheijt den Heere Prince van Orangien'.

In korte tijd is er toen een Nederlandse variant van de Franse vestingbouwmethode

ontstaan, soms aangeduid als 'Franse methode' en soms als 'Moderne methode'. Wat

deze variant inhield is te zien bij het binnendijkse deel der vesting Naarden. Hij doet

denken aan het V aubanscvoorbeeld maar op detailpunten wijkt hij ervanaf. Hoe men

tot deze variant is gekomen is nict bekend maar Storffheeft er ongetwijfeld een rol bij

gespeeld. Hij heeft het bestek opgesteld van het eerste volgens deze variant gebouwde

bastion, het bastion Promers in Naarden dat op 15 maart 1679 is aanbesteed en op 11

april 1680 besloot de Raad van State de vesting Grave te herbouwen 'volgens het plan

door den Ingenieur Storff geformeert'. Dit plan, dat als jaartal 1679 vermeldt, is geheel

in destijl van Naarden. Het bevindt zich in Kopenhagen, samen met een ontwerpvoor

Grave in destijl van Vauban met devermeldingdat Storffdit laatste heeft getekend om

komen werd besloten tot een grootscheepse modernisering van de vestingen. Daarbij

stuitte men op het probleem dat er in Nederland geen deskundigen op dit gebied

waren. In de dagen van de Prinsen Maurits en Frederik Hendrik had Nederland de

toon aangegeven in de Europesevestingbouw, maar na de vrede van Münster in 1648

waren de ontwikkelingen in dit vak niet meer bijgehouden. Men hieldzich bij hetoude

met op zijn best enkele detailverbeteringen. Deze zijn te zien bij de het eerst

uitgevoerde werken van het bouwprogramma: de buitendijkse bastions van de

nieuwe vesting Naarden. Deze zijn nog van het Oud-Nederlandse type met als enige

verbetering dat de bastionsflanken een gunstiger richting hebben om de neven

liggende bastions te flankeren en dat de onderwal aan de voorkant der bastions is

weggelaten.

~,

c. ModemeofFranse metlJOde (Bastion

Tuifpoort in Naarden).

Geen onderwal maar gebogen hoge en lage

baslionsflanken. De vorm van de hoofdwal

bij de bastionspunt is typisch voor Naarden.

Bij andere vestingen van de moderne me

thode loopt de hoofdwal door tol de bastions

punt.

b. Verbeterd Oud-Nederlands (Bastion

Katten in Naarden).

Onderwal alleen bij de courtitIe en de

bastionsflankol. De flanken staan/oodrecht

op de voorkant van het nevenbastion.

a. Oud-Nederlands.

Rondom de hoofdwa

lagere onderwal (dUi

flanken slaan /oodm

uit de tweede helftvun de 17eeeuw.

är. IS van Wieringen
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Del Kongelige Bib/io/ek, Kopenhagen.

de verschillen tussen zijn methode en die van Vauban te tonen. Ook voor de andere

vestingen van het genoemde bouwprogramma heeft Storff volgens eigen zeggen

ontwerpen gemaakt Bergen-op-Zoom, Breda, 's-Hertogenbosch, Kampen en Sas

van-Gent. Dooronafhankelijke bronnen wordt dit bevestigd. Voor Bergen-op-Zoom

is kort geleden een (niet-uitgevoerd) ontwerp gevonden in Kopenhagen, het archief

vermeldt zijn verblijf in die stad in 1680 en er is een ontwerp voor Sas-van-Gent dat,

gezien de stijl van lekenen, van hem afkomstig moct zijn.

Paul Storff woonde in Den Haag waar hij een huis had gehuurd in de Juffrouw

rdastraat. Maar, zoals we zagen, hij werkte op vele plaatsen in het land, waaronder

Naarden. Hij had ookde leiding van de werken in Graveen dat zou hem fataal worden.

In juni ]683 begonnen daar de bekledingsmuren van de nieuwe wallen te scheuren.

Eerst ging het daarna als in 1681 in Naarden: Storff kreeg opdracht de zaak te

onderzoeken. In september, alsde Commissie Maesstroom uit de Raad van State voor

zijn halfjaarlijkse inspektie Grave bezoekt, leidt Paul Storffhet gezelschap rond. Er is
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gebleken dat er op grote schaal IS geknoeid met het hei- en metselwerk. Storff geeft

hiervoor de, inmiddels gevluchte, aannemers de schuld. Maar dan gaat het plotseling

anders dan in Naarden: in oktober wordt Paul Storffln Den Haaggevangen gezet en

een proces legen hem wordt voorbereid. Slorff weet zich hieraan te onttrekken door

begin januari 1684 de vlucht te nemen. Op ] 5 januari wordt hij bij verstek levenslang

verbannen; op terugkeer staat de doodstraf. Zijn goederen worden verbeurd ver

klam·d; bij de anvikkellng van deze zaak blijkt dat hij maar liefst 133 schuldeisers had.

Dank zij een van de schuldeisers, Arenl Pijl, weten we over Paul Storff iets meer dan

zijn hierboven vermelde belevenissen in Nederland tussen 1678 en 1684. Op 8

december 1685 machtigt Arent Pijl een koopman, die naar de levant gaat, om namens

hem een schuld le innen bij 'ingenieur generaal Paulus Slorjf, jegenswoortiig ilJ dierlSt

sijnde van de Republieck Venetië'. In het Archivio di Stato in Venetië bleek zich de brief

te bevinden waarmee Storff na zijn vlucht uit Nederland heeft gesolliciteerd naar een

post in het Venetiaanse leger. Door deze brief kennen we nu zijn militaire loopbaan
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van voor 1678; hierboven werd deze kort samengevat. Na 1684 diende Paul Storff in

het Venetiaanse leger dat in Zuid-Griekenland vocht tegen de Turken. In het voorjaar

van 1686 werd daar zijn veroordeling in Nederland bekend. Op 28 mei 1686 vertrok

hij met drie maanden verlof om in Nederland zijn onschuld te gaan bewijzen, maar

daarna ontbreekt ieder verder spoor.

Inmiddels was de nieuwe vesting Naarden in 1685 voltooid. Met de rest van het

bouwprogramma liep het echt~r niet volgens plan. Grave kwam onder leiding van de

Haagse architekt Urbanus van Yperen in 1689 slechts gedccltelijk klaar en Sas-van

Gent maar voorde helft. En vrijwel overal kwamen knoeierijen aan het licht, niet allccn

in Naarden en Grave maar ook in Sas-van-Gent, Steenbergen en 's-Hertogenbosch.

De organisatie van de ambitieuzc plannen had kennelijk gefaald. Pas in 1698 zou de

modernisering van het Nederlandse vestingstelsel opnieuw ter hand genomen wor

den, nu onder leiding van Menno van Coehoorn (1641-1704). Dezc bouwde niet

alleen werken die taktisch beter waren dan dievan de 'Franse methode' maar hij richtte

ook een betrouwbaar en kundig korps ingenieurs op zodat de bouw zonder haperen

verliep.

Bronnen

1674-1874 -Merle! 26(199O)2-40-Grave ]990.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:

Complete jaargangen De Omroeper 1988, 1990 en 1991 àf 17,50

Het Sasburg prentbriefkaartenboekje f 5,
Oud VaIkeveen, van hofstede tot uitspanning f 19,95

Nieuw Valkeveen, een landgoed in de zanderij f 15,90

Het Burgerweeshuis, van wccshuis tot archief f 19,95

(e:«:lusief verzendkosten)
Besteladres:

Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, tel. 02159-46860.
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Bulletje en Boonestaak

F.[.J. de Gooijer

Vanaf deSt. Annastraat was jarenlang een

met klimop begroeideschuur tezien. Deze

dateerde van omstrccks 1800 en is op 4

november 1991 afgebroken. De bedoelde

takkenbossenschuur behoorde in de ja

ren dertig en veertig aan bakker Van

Wettum (1). lederjaarkwamenerwagens

vol takkenbossen, die daar werden opge

slagen. Van Wettumbezatnogeenouder

wetse oven, waarin takkenbossen werden

gestookt. De schuur grensde aan de steeg

en inrit van onze boerderij. De bakker was

dus onze achterbuurman. Hij had twee

zonen. De jongste Roelie, was van mijn

lccftijden werd door de buurt'Bulletje' genoemd. Zijn broer Teunis was daarentegen

lang en mager. Beiden deden mij denken aan de twee striphelden 'Bulletje en

Boonestaak'. Dit stripverhaal verscheen in de dertiger jaren in het dagblad Het Volk.

De kleine Bulletje en de lange magere Boonestaak beleefden allerlei avonturen. Hun

evenbeelden waren dus mijn buurjongens.

In de oorlogstijd waren alle jeugdverenigingen verboden, behalve de NSB-jeugd

storm. De jeugd moest zich dus ongeorganiseerd zelfvermaken. Overal in de Vesting,

waar grote lege ruimten waren, ontstonden clubs. De stallen van onze boerderij

trokken een stel jongens, terwijl bijbuurman boer Kcîjereen andere troep samenkwam.

De takkenbossenschuurvan bakker Van Wettum herbergde weer een andere groep.

Logisch dat er rivaliteit was tussen de clubs. Vaak werd er onderling gevochten. De

jongens sloegen elkaar met stokken of gooiden stenen. We raakten slaags op de straat,

of soms op de Bedekte Weg. Maar vaker was het tussen onze ploeg en de bakkersclub.

Dat vondplaats op de erfscheiding van de gemeenschappelijke stccg. Die grens dccd

tevens dienst als 'met' bij het 'potje pikken'. Wij hadden het voordeel, dat groenteboer

De Groot verrotte groenten en fruit op onze mestvaalt dumpte. Zodoende beschikten

wij over rotte vruchten om mee te gooien. Waren de clubs niet voltallig, dan

bekogelden slechts enkele buurjongens elkaar. Eens had ik een partijtje rotte tomaten

tot mijn beschikkingen samen met mijn vriendje Herman Kruijswijk bekogelden wij

de beide bakkersjongens. Zij trokken zich terug in detakkenbossenschullf. Ik wachtte

61



De buurt jeugd op 19 maart 1941 gezamenlijk op de handkar voor de takkenbossen

schuur. Op de kar: vooraan zittend Roei van Wettum (I) en Frans de Cooijer (r),

staande met alpino Herman Kruijswijk en naast hem Teunîs van Wetturll.

hen op in de inham van de schuur, ter plaatse van de grote schuurdeuren. Gespannen
keek ik naar de kleine zijdeur waarin zij gevlucht waren. Plots werd deze deur op een
kier geopend. In een reflex gooide ik mijn rotte tomaat. De deur werd direct gesloten,
maar ik zag tot mijn grote schrik nog net het gezicht van de bakkersvrouw. Snel
vluchtte ik samen met Herman Kruijswijk achterom zijn ouderlijk huis binnen.
Staande op de WC-bril hadden wij beiden een uitzicht op de achterdeur van onze
boerderij. Mevrouw Van Wettum stapte op hoge benen naar mijn moeder. Daar deed
zij haar beklag over mijn wangedrag. Ik wachtte tot de kust weer veilig was. Bij
thuiskomst kreeg ik behoorlijk op mijn kop van mijn moeder.

Noot
I. Een dergelijke takkenbossenschuur bezal bakker Brouwer in de Katrepel en bakker Van Rooijen in
de Jan Massenstraat.
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Hetbombardementophotel'HetBoschvanBredius'

Bob Schipper

Wat een geslaagdeverzetsactie had moeten worden, draaide uit op een ramp. Eigenlijk

een fout die veroorzaakt werd dOOf de soms langzame en gebrekkige communicatie

tussen de luchtmacht in Engeland en de plaatselijke verzetsorganisaties op het vaste

land. In wezen leek het allemaal duidelijk, de staf van een Duits legerkorps had zijn

hoofdkwartier op de Veluwe verlaten en zich gevestigd in Naarden. Een Hilversumse

verzetsman stuurde zijn waarnemingen door naar Enge1<lnd en Engd:lIld rC.l,S<','r,k

Hotel 'Het Bosch van Bredius' in juli 1935. Links de villa van Bouvy en Blanket/berg

en de Brediusweg. Rechts het in aanbouw zijnde Componistenkwal1ier. Collectie:

Stadsarchief Naarden.

met een bombardement. Het eerste bericht bereikte Engeland wel. Twee dagen

voordat de vliegtuigen uil Engeland vertrokken werd echter een tweede bericht

verstuurd. Het maakte melding van het vertrek van de Duit~ers. Helaas heeft dit

bericht Engeland niet bereikt. Daarmee werd niet alleen onnodig een hotel in de as

gelegd maar ook een villa, die onderdak bood aan hvee gezinnen.

Hethote1

Op 8 maart ] 9] 0 werd hotel 'Het Bosch van Bredius' in gebruik genomen door de

eigenaar Johannes van den Burg. Na tenminste zeven verbouwingen en uitbreidingen

bereikte het hotel zijn uiteindelijke vorm. Zo kreeg men op 7 november 1919

toestemming voor het bouwen van een extra gedeelte, waarmee het aantal suites bijna

verdubbelde naar vijfenvijftig. Meteen daarop werd de architect Dirk F. Tersteeg in de

arm genomen voor de aanleg van een nieuwe voortuin. Het hotel kreeg toen ook

toestemming voor het bouwen van een garagebedrijf achter het hoteL

Johannes van den Burg overleed op 5 september 1938, waarna zijn vrouw, de Engelse

Mereline M. Wright naar Laren vertrok.

Twee jaar eerder werd de leiding van het hotel overgenomen door een zesenveertig

jarige l3e1gisché Italiaan, Ivo Halo Jacovelli. Deze hield de leiding over het hotel tot in

de oorlog, waarna het overgenomen werd door Gerrit Johannes He1sdinger, die na de

oorlog, onder andere tijdens de sloop, de belangen van het hotel behartigde.

Oevil1a

Tot ]926 bestonden in Naarden de 'Verboden Kringen', gebieden die rond vesting

werken lagen waarbinnen hel verboden was stenen gebouwen le plaatsen. Hel Bosch

van Bredius lag weliswaar builen de Verboden Kringen, maar werd toch pas laat

bebouwd, omdat het gebied hoorde bij degronden van het landgoed Oud l3ussem. Pas

rond 1909 werden de eerste woningen gebouwd langs de Oud Blaricummerweg,

vanouds de oprijlaan voor hellandgoed 'Oud Bussem'. De beboLlwinglangsde Paulus

van Loolaan,de Brediuswegen de Hinlopenlaan,delanendiedeAmersfoortsestraatweg

met de Oud Blaricummerwegverbinden, kwam pas later tot stand. De laatste dubbele

villa, op de punt tussen de Brediusweg en de Hinlopenlaan, werd op 30 mei ]934 in

gebruik genomen door J.H.J.C. Bouvy, één der grootste wutproducenten in Neder

land (velen zullen zich de zoutpotjes herinneren waarop zijn naam prijkte) en F.

Werdmölder, directeur van de Chemische Wasscherij. Hinlopenlaan 20, de helft van

Bouvy, bleef door hem bewoond. Op Brediusweg 96, de andere helft, woonden ten

tijde van het bombardement de heer en mevrouw Blankenberg.

Het bombardement

Bob de Geus, hoofd van het district Gooi- en Eemland van de groep AJbrecht (de

landelijke spionageorganisatievan het Venet), fietste begin maart] 945 langs het hotel



~~:~~::,~:~~'~~;;i:~,~;:~d:,~'Ih:,,:~e;r]. Lustig, miste de eerste bom direct zijn doel en

en meende enige Duitse legerwerkzaamheden te zien. Toen

terugkeerde merkte hi,; dat de activiteiten waren toegenomen.

hand van de kentekens op de voertuigen de legereenheid te herkennen. Omdat de

voertuigen hem niet de nodige informatieverschaften, fietste hij het grindpad van het

hotel op en zette zijn fiets voor de deur. Hij wandelde het hotel binnen en omdat erop

dat moment in de hal geen mensen aanwezig waren, kreeg hij even de tijd om wat rond

te neuzen. Er stond een rij koffers, waarvan hij snel de labels doornam. Tussen de

namen en rangen zat' een kolonel-arts, wat duidde een staf van

formaat. Al snel werd hij gestoord door een Dui'" "old", ,d" ,infom"",d"",", [>el

doel van zijn aanwezigheid. Bob voerde een toneelstukje op en vroeg de soldaat waar

hij een kopje koffie kon drinken. De soldaat lichtte hem in dal het hotel was gevorderd

door hel Duitse 88ste Legerkorps. Dal was de informatie waar Bob naar op zoek was

en met deze inlichtingen verliet hij het hotel. Als hoofd van het district was hij degene

die uiteindelijk de berichten verzond en hij achtte deze informatie belangrijk genoeg

om Engeland erover in te lichten.

Toen de Duitsers vroegtijdig uit het hotel vertrokken, hedt Bob de Geus nog

geprobeerd zijn bericht le henoepen. Het was echter al te laat. Om 8 uur 's ochtends,

op woensdag 21 maart] 945, kwamen de vliegt uigen in zicht. Er was geen luchtalarm

in verband met het uitvallen van deeleclrische stroom. Zeven HawkerTyphoons van

de R.A.F. losten in 4 minuten, ] 8 bommen, met dramatische gevolgen (archief

gemeentepolitie Naarden).
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De ruiliCS na het hombnrdemcnt.
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In het hotel kwamen twee mensen om het leven. Ze hadden die ochtend de bewaking
over het hotel. Ze '\Ierden door dokter G.Z.A. Croiset van Uchelen geïdentificeerd.

De afloop
Omdat het bombardement zich afspeelde aan het einde van de oorlog en er toen een
complete chaos heerste was de schade pas na de bevrijding te taxeren. Het werd
duidelijk dat het hotel niet meer te redden was, omdat het volledig was uitgebrand.
Toch moest het nog tot 11 sept~mber 1946duren voordat de firma Te Pas en Gebben
toestemmingkreegvoordesloopwerkzaamheden. Ook deze firmahad te kampen met
de wanorde en had bij gebrek aan mankracht een heel jaar nodig om de opdracht te
voltooien.

Ook de villa die vlak naast het hotel stond, Oud Blaricummerweg 34, had ernstige
schade opgelopen. De directie van het hotel had het huis voor de oorlog aangekocht
om daar een extra zijtak voor het hotel te bouwen. Tijdens de oorlog betrok de heer
Schatborn het pand dat hij inrichtte als kantoor en opslagplaat~voor verbandstoffen.
Na de oorlog heeft Schatborn de belangrijkste herstelwerkzaamheden zelf verricht,
maar het mocht niet baten. De kelder was ernstig beschadigd en onderhevig aan
optrekkend water. Tijdens een inspectie in augustus ]948 raadde de opzichter van
Bouw- en Woningtoezicht daarom ook aan om bewoning van dit gedeelte niet toe te
staan. Het pand werd dan ook gesloopt en op 20 janauri ]959 werd de eerste steen
gelegd voor een bungalow die er nog steeds staat.
De resten van de villa's van Bouvyen Blankenberg zijn weggehaald. De grond is
onbebouwd gebleven totdat een deel ervan gebruikt werd voor de afbuiging van de
Brediusweg in verband mèt de aanleg van de nieuwe Rijksweg,'de weg om de noord'.

Bronnen:
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De 300e verjaardag van Comenius

H. Schaftenaar

De opening van het feest in de Grote Kerk

Maandag 28 maart ]892 vierde Naarden de driehonderdste verjaardag van de
geboorte van Jan Amos Comenius. Dankzij de zorgen van een feestcommissie onder
leiding van A.N.l. Fabius werd het ondanks het slechte weer een geslaagde dag.
Om ]] uur kwamen de genodigden in het stadhuis bijeen. Er was een extra trein van
de Gooische Stoomtram ingezet om honderden mensen naar de Gooise hoofdstad te
vervoeren. Daar begonnen de feestelijkheden om ] 1.30 uur in de Grote of Sint
Vituskerk.

Om het publiek in de gewenste stemming te brengen speelde V.P. Schoonderbeek, de
organistvan deGrote Kerk, het'ln Memoriam' van Hesse. Daarna werddeComenius
cantate uitgevoerd door een strijkkwartet en een koor van 100 dames en heren uit
Naarden, Bussum en Hilversum onder leiding van H.F. Andriessen. Desolisten waren
Nannyde Roever (sopraan), C. van de Bergh (bariton) en B. Smeink (tenor).
Vervolgens sprak Prof. dr. H.C. Rogge een feestrede uit, waarin de verdiensten van
Comenius werden toegelicht.
Tot slot werd door organist Schoonderbeek op het orgel het Hallelujah van Händel
gespeeld, gaf tenor Smeink nog drie solo's, vertolkte sopraan De Roeverdrie liederen,
blonk Schoonderbeek Jr. uit op de trombone en maakte het koor met 'Die Himmel
erzählen' uit Die Schöpfung echt een einde aan dit eerste programma onderdeel.

De onthulling van het monument
Om halfdrie kwam men weerbijeen op hetplein tegenover de Utrechtsepoort om daar
het gedenkteken voor Comenius te onthullen. De wind was inmiddels met kracht
opgestoken en sneeuw- en regenvlagen striemden de autoriteiten, het muziekkorpsen
de verschillende doelgroepen met hun banieren, die keurig bij het nog omklede
gedenkteken stonden opgesteld.
P.van Eeghen,devoorzitter van deNederlandse afdelingvan hetComeniusGesel1schaft
onthulde het uit keien en twee marmeren gedenkplaten bestaande eenvoudige
monument. 'Zo was Comenius ook, eenvoudig doch een rots wat betreft zijn
overtuigingen wil'.

Na de toespraken van buitenlandse deputaties en het leggen van vele kransen

waaronder een bijna twee meter groot exemplaar uit Praag, werd vervolgens de
Comeniustentoonstelling in het stadhuis geopend.
Helaas ging door het ongunstige weer de mmiekuitvoering van het 2e Regiment
Vestingartillerie op het A. Dortsmanplein niet door.



20 Februarij 1807

L.j. de Beer

Schipbreuk bij Naarden

19 ell 20 Febnlarij 1807 aan 'I Strand onder de Jurisdictie dezer

Schipbreuk door den Storm van den 18 dezer zijn gevonden

Het is alweer tien jaar geleden dat ik besloot om de stamboom van onze familie te gaan

uitzoeken. Daarbij kwam ik al spoedig tot de ontdekking, dat onze familie al eeuwen

hmg in Bussum woonde.

Daarbij rees bij mij de vraag welke de andere oude Bussumse families zouden zijn. Ik

besloot mijn onderzoek uit te breiden tot alle gezinnen, die vóór 1817 - dus voordat

Bussulll een zelfstandige gemeente werd - in Bussum woonden.

Vóór 1817 viel Bussum 'onder de jurisdictievan Naarden', dus de bronnen voor mijn

onderzoek liggen in het Stadsarchief van Naarden.

Onlangs trof ik bij het raadplegen van het register 'Overledenen voor de successie

1806-1808' de volgende beschrijving aan (de tekst is letterlijk overgenomen):

In het register staat op 17 maart 1807 eveneens vermeld:

I/a gissing J..2 jaar oud Een kind zijllde eell Jonge/je, aan 't Strand gevonden ol/hekend.

Pieler Willemsze Schutterop de Wilde als boven en deszelfs huijsvrouw
Genaamd.

lannetje Willems en een kind vrJ/J dezelve zijnde Een Jongetje, beide als boven

Hou/rik van Hesselinger, als hoven

Dirk van den Berg, wonende te Dinksterveen en
ArmaDirks.

De feestdis in het Burgerweeshuis

Het feest eindigde, zoals toen gebruikelijk in Naarden, in besloten kring met een

maaltijd in het weeshuis. Bij die maaltijd had men een menu in hetlatijnsamengesteld

door zoveel mogelijk te citeren uit het werk Janua Linguarem van Comenius. Gelukkig

stond er voor degenen die geen latijn verstonden, de Nederlandse vertaling bij.

Zo at men er onder andere 'Lepus bubula liquaminata agarico campestri' oftewel

'Ossenhaas voorzien van saus met Z\vammekens'. Het ging er gezellig toe onder de

dertig genodigden in deSchilderijenzaal. Maardat kon ook nietanders want hoe men

zich gedragen moest stond voorgeschreven: 'Turn fiunt propinationes et

circumpotationes pro salute hujus vel iIlus' oftewel met oud-hollandse woorden 'Dan

geschieden er toedrinckingen ende omdrinckingen op de gesondtheyt van d'een of
d'ander'.

De afloop van deze eerste Comenius herdenking gaf de medewerkers alle reden tot
tevredenheid.

20 Februarij /807
a& Manspersonen, alle onhekend: dog waar van

als. lacob Geerts, gewoond

Bron:

Dç Gooi- en Eernhmder van l.aterdag 2 april 1892.
Kortom een tragedie, waarbij mÎnstens20 mensen om het leven kwamen. Na bijna 200

jaar snelt het verkeer voort over de plek, waar ooit dit schip is vergaan.
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De 'Lehrbatterie Naarden'

Klaas-Jan Onrust

In de periode 1940-1945 hebben de Duitse bezetters in Nederland vele betonnen
werken gebouwd. Het meest tot de verbeelding spreken de aan de kust gelegen
verdedigingswerken, diedcel uitmaakten van de zogenaamde 'AtlantikwalI'. Echter,

ook het Gooi ontkwam niet aan' de Duitse bouwwoede. Een van de merkwaardige en

met veel mystiek omgevcl.l resultaten vormde het complex dat bekend stond als de

'Lehrbatterie Naarden '. Het betrofhiereen luchtdoelbatterij yoorinstructiedoeleinden.

Restanten van de batterij liggen even ten noordoosten van het pretpark Oud Valkc

veen op het terrein van hel Gustav Brieglebhuis en het landgoed Oud Naarden.
Oorspronkelijk bestond de batterij uit viergeschutsopstellingen, een commandopost,

een munitiebergplaats, een aggregaatgebouw en een zoeklichtopstelling.

Exacte data omtrent de bouw zijn niet bekend. Vast staat dat de Duitse Kriegsmarine

op IS april 1944 een huurcontract afsloot met het Nederlands Arbeidsfront. De

stichting 'Vacantie Kinderfeest' die de grond reeds voor de oorlog had verworven, was

door de nationalisering van sociaal-maatschappelijke organisaties opgegaan in dit

Het Gustav Brieglebhuis aan het Roelofslaan6e.

Nederlands Arbeidsfront. Op 16 april 1944 werd de opzet van de batterij door de

'Marinestab in den Niederlanden' officieel goedgekeurd. Kort daarna moet met de

bouw begonnen zijn. Geallieerde luchtfoto's tonen aan dat de luchtafweerbatterij op

17 september 1944 geheel voltooid was.

Verboden gebied

Vanaf het moment dat de Duitsers bezit nemen van het gebied ten noorden van het

Roelofslaantje wordt elk zicht op verdere informatie ontnomen. Het complex wordt

omgeven dooreen prikkeldraadversperring waarmee ook het doekvahvoor hetop het

terrein gelegen theehuis de Wijde Blik. Op 20 juli 1943 werden rond dit theehuis nog

vier leden van de verzetsgroep 'de Vliegende Brigade' gearresteerd (zie de Omroeper

nr. 2, jaargang 4). Ook de anders w gedetailleerde inlichtingenrapporten van de

verzetsgroep 'Albrecht' komen niet verder dan de mededeling dat recht voor de

batterij een twee bij vijfkilometer grote strook van het IJs..~e1meer was afgezet met zes

drijtbakens. Deze strook was dag en nacht voor alle scheepvaart verboden. Hetverhaal

wil verder dat de manschappen waren ondergebracht in het Brieglebhuis en de

officieren in het huis 'de NachtegaaJ'. Ofen in welke mate de batterij gebruiktis, blijft

echter een vraag.
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De geschutsopsteUingen

De vier op een lijn liggende open

geschutsopstellingen hebben de tand des

tijdsgoed doorstaan. Deopstellingen zijn

van gewapend grindbeton en bezitten een

vierkant grondoppervlak (7,6 meter bij

6,7 meter) met 69 centimeter hoge en 30

centimeter dikke opstaande randen.

Schuin op de twee achterste hoeken be
vinden zich overdekte munitienissen. In

deze nissen bevond zich de verbruiks

voorraad; de maximaal aanvaardbaar ge
achte hoeveelheid munitie voor een

chtsaclie'. In de achterzijde is een

meter brede toegang opengelaten.

c<--

1

$i

Nadat de inventarisatie van de 'Lehrbatterie Naarden' was voltooid, kon een oordeel

waarde van dit complex voor de Nederlandse Krijgs-

Meest waarschijnlijk is dat de Nederlandse Genievoor deze vernielingen verantwoor

delijk is. Op 21 ma<lrt 1945 werd de grond door het militair gezaggeconfisceerd voor

de opvang van oorlogspleegkinderen. VVe1licht stond de ongewenste Duitse nalaten

schap een goed gebruik van de grond in de weg. Overigens in de rommelige tijd van

vlak na de oorlog konlllen zonder veel omhaal overgaan tot hel opruimen van lichte

Duitse bouwsels. I)aar w<!ar echter de restanten van deopgeblazen commandopost en

ll1unitiebergplaats direct werden opgeruimd, bleven die van de op het landgoed Oud

Naarden gelegen zoeklichlrell1ise tot op heden liggen.

Illacht. Deze viel negatief uit, zodat ook de nog intact zijnde werken definitief voor

opruiming door de Genie in aanmerking konden komen. Op 17 februari] 954 diende

de stichting Vacantie Kinderfeest (die de grond in 1948 officieel had mogen terug

ontvangen) een aanvraag in tot vrijgifte teneinde deze bouwsels door genietroepen te

laten opruimen. Deze vrijgifte werd bij

beschikkingap 13juli 1954 door de Dienst
Gebouwen, Vlerken en Terreinen ver

leend. Desondanks zijn de geschut sop

stellingen en het aggregaatgebouw tot op

heden nog niet opgeruimd. Nog steeds

kan men zich daardoor een redelijk beeld

vormen van de voormalige 'Lehrbatterie
Naar·den'.

Plattegrond ell doorsnede I'ml een'l.cilslal!(1' en 'A1ulli-U-StalJd',

'Schein-wC/ier' CIJ Icgel!

een medelVerker van hel Kureau

de

l(lngs(

het tailld 1'1lI1 Ourl ,'\laafden 'Aggregm'.

helemaal niet in het Gooi

(bunker)complexen opgeblazen.

'ragep/al1 Uhr/Jallerie Naardell' lIir /944.

Ickll5t
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Eén van de vier gesclwtsopsteI/Î/JgeIJ. De foto's zijn gemaakt door F. Udo.

MU/JÎtienis.

Gezien de afmetingen konden de geschutsopstellingen plaatsbieden aan zwaar lucht

doelgeschut met een maximaal kaliber van 10,5 centimeter. De vier opstellingen zijn

opeen uitzondering na aan elkaargeJijk. Alleen de meest weste1ijke gelegen opstelling

bezit in het midden van de vloer een vierkante uitsparingvan ] bij 1 meter en in elke

hoek een rechthoekige uitsparingvan 30 bij 40centimeter. Dedrieoverige exemplaren

hebben in het midden twaalf in een] meter grote ring gesitueerde uitstekende ijzeren

bouten. Op deze bouten kon een geschutssokkeJ worden vastgeklonken. De uitspa

ringen in de andere opslelling boden daarenlegen extra mogelijkheden voor het

vastzetten van geschut op spreidaffuiten. Het hoofdschootsveld van de batterij lag in

noordelijke richting naar het Ijsselmeer toe. Door de lage ombouw was het echter

mogelijk om in alle richtingen vuur uit te brengen.

Hel aggregaatgebollw

Naast de opvallende open geschutsbeddingen is ook het aggregaatgebouw nog intact.

Hierin bevond zich een diese1aggregaat dat garant moest staan voor de stroomvoor

Óeningvan de batlerij. Het gebouw heeft een grondoppervlak van 4,2 bij 5,9 meter en

een hoogte van 3,2 meter. Het bouwwerk is van een lichte constructie; de gemetselde

muren bezitten een dikte van 44 centimeter. De schuinaflopende bovendekking is

echter van 25 centimeter dik gewapend grindbeton, afgepleisterd met] centimeter

cement' en vochtbestendig gemaakt door een aangebrachte laag teer. Verder bevinden

Het aggregaatgebouw.
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zich aan de westkant t\vee ramen. De oorspronkelijk 80 centimeter brede ingang is na

1951 verbreed tot een 2.5 meter brede toegang. Hierdoor lijkt het aggregaatgebouwtje

tegenwoordig nog het meest op een doorsnee garagebox.

De zoeklichtop5teUing

De op het landgoed Oud Naarden gelegen zoeklichtopstelling is van een bijzondere

constructie. Deze bestaat uit een remisewaaruit cen 20 meter langsmalspoorbaantje

loopt. Deze eindigt binnen een rondgaande 1 metcr hoge omwalling met een globale

diameter van 6 meter. Overdàg wanneer het kwetsbare en vooral kostbare zoeklicht

niet werd gebruikt, stond het in de remise geparkeerd. Doordat het zoeklicht op een

soort van lorry gemonteerd was, kon het in korte tijd gebruiksklaar naar de omwalde

werkplek worden gereden om een mogelijk doel bij te lichten. Afgezien van de

opgeblazen remise isde zoeklichtopstelling verder nog intact. Toch kan de remise aan

de hand van de restanten tamelijk goed gereconstrueerd worden. Dan blijkt dat de

remise qua uiterlijk vrijwel gelijk, maar van een iets lichtere constructie was dan het

aggregaatgebouwtje. Het bezat een rechthoekige grondvorm van 5,5 bij 4 meter met

een hoogte van 3 meter. De gemetselde muren waren 35 centimeterdik en van binnen

bepleisterd. Het 18 centimeter dikke gewapend grindbctonnCll dak was eveneens met

cement bepleistcrd en met een tccrlaagbeschermd tegen dewcersinvloeden. Deremise

De resten vaf/ de remise voor ',et zoeklicllt op fmldgoed Oud Naardetl.

L

Het blok beton op de Vijverberg. Restmlt van de 'l.eitstand' of de sokkel van de vfagge

mast vall de Kriegsmarille?

bezat een 2,5 meter brede en 2,75 meter hoge toegang, die met houten deuren kon

worden afgesloten. Gezien de afmclingen kon de remise onderdak bieden aan een
zoeklicht met maximale doorsnee van 150 centimeter.

Vanuit de remise loopt een 125 centimeter breed smalspoorbaanlje. De rails liggen in

een 15 centimeter dikke en 150 centimeter brede gewapend belonnen fundering. Net

als de remise Ligt het spoorbaant;e een halve meter beneden het maaiveld ingegraven.

Daar waar het spoorbaantje binnen de aarden omwalling eindigt, zijn de ijzeren

stootblokjes nogduide1ijk zichtbaar. Halverwege onder het spoorlijntje bevindt zich

een diepe betonnen put waarvan de functie onduidelijk is.

De commandopost en munitiebergplaats

Decommandopost en munitiebergplaats zijn zoalsopgemerkt reeds snel na de oorlog

opgeruimd, zodat overdezegebouwen vrijwel nietsbekend is. Zewaren halfingegraven

in de Vijvcrberg en zullen evenals de overige werken van een lichte constructie zijn

geweest. De murutiebcrgplaats bezat een extra beschermende gebogen ingangspartij.

De bergplaats was daarbij zo gesitueerd dat de aanvoer van munitie voor de
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geschutsopstcllingen over niet al te grote afstand hoefde plaats te vinden, maar ook
weer dusdanig dat wanneer de opbergplaats onverlet de lucht in vloog de batterij
daarvan niet te veel schadelijke gevolgen zou ondervindcll.

Vanuit de commandopost werd hel vuur gecoördineerd en geleid. In het Duits werd

dit gebouw dan ook aangeduid als 'Leilstand'. Op het dak zal een opstelling voor een
afstandsmeter hebben gestaan waarmee de afstand tot het door een vliegtuig voort·
getrokken doel kon \vorden bepaald. De verkregen gegevens werden vervolgens
veI..•.•lerkt in een (aparte) werkruimte. Hier werden de schootsrichting en de elevatie
van de kanonnen bepaald. De stukbemanningen kregen dan telefonisch bevel de
kanonnen in de aangegeven stand te zetten en met een bepaalde intensie vuur afte
geven. Op de plaats waar vroeger de 'Leitstand' moet hebben gestaan ligt tegenwoordig
een blok beton met een vierkant g'H. Is dit mogelijk een restant van de 'Leitstand' of
wasdit, zoals door velen wordt gesuggereerd, de sokkel voor ccn mast waaraan de vlag
van de Kriegsmarine wapperde?

Marinebatterij
De opzet van de luchtafweerbatterij komt vrij\velovereen Illet de batterijen zo..llsdie
in het Nederlandse gedeelte van de 'Atlantikwall' konden worden aangetroffen. De
zware luchtafweerbatterijen waren daar vreemd genoeg alle gebouwd en in handen
van de Duitse marine (die ook het gros van de kustbatterijen beheerde) hoewel de

luchtverdediging in eerste instantie een zaak was van de luchtmacht. De".leoperatio
nele batterijen waren vanzelfsprekend van een zwaardere en meer uitgebreide con
structie. Medio 1944waren in de Atlantikwal123 zware vaste FliegerAbwehr Kanone

(HAK) batterijen actief Hiervanwaren 2000tterijen uitgerust met vier IO,scenÜmeter
kaliber kanon nen ende resterende batterijen met vier8,8een timeterkaliber kanonnen.
Het heeft er dan ook alle schijn van dal de 'Lchrbatterie Naarden' aan (tockomstig)

bedieningspersoneel van in de Atlantikwall gelegen zware FLAK marinebatterijeJl
gelegenheid tot oefening moest bieden. Vooral vanaf 1944 werd het geallieerde
luchtovef\vichl sterk voelbaar. Dit leidde tol uitbreiding van het aantal HAK batte

rijen en een groeiendebchocfte aan rustige buiten hetoperatiegebied, maartoch nabij.
gelegen oefenmogelijkheden. Het buiten de geallieerde hoofdvliegroutcs gelegen
gebied rond Oud Valkeveen voldeed aan deze eisen.
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Naarden en de literatuur (12)
Belcampo (Herman Pieter Schönfeld Wichers) Naarden 1902 - Groningen 1990

km Paardenkooper

In de Omroeper nummer I vanjaargang 2 staat op pagina 13cen klein stukje over de
schrijver llelcampo met een fraaie tekening van Tineke WiJhelm van het huis
Turfpoortstraat 16.Dit moet in 1902Gasthuisstraat 284 geweest zijn waar Belcampo
als zoon van een notaris \verd geboren. Dit korte redactionele stukje werd de
aanleiding tot de serie 'Naarden en de literatuur'. In literaire zin werd Belcampo in dit
stukje naar mijn idee tekort gedaan.
Belcampo verhuisde enkele maan
den nazijn geboorle naar Sappemeer
en in 1906vestigdehetgezinSchönfeld
zich in het plaatsje Rijssen waar de
schrijver zijn jeugd doorbracht. Hij
studeerde in Amsterdam rechten en
behaalde in 1928 de meestertitel. In

1937ging hij medicijnen studeren. In
1949 behaalde hij het doctoraalexa
men medicijnen. Na wat huisarlsen
praktijken werd hij În 1953de eerste
Nederlandse studentenarts in Gro

ningen en dat bleefhij totzijn pensi0
neringin 1%7.10 19900verleedhijin
Groningen en hij werd begraven in
zijn jeugddorp Rijssen.
Belcampo, die zijn pseudoniem zeker vijftien jaar verborgen wist te houden, schreef
al În zijn studententijd verhalen die in het blad Propria Cures gepubliceerd werden. In
1934 gaf Belcampo in eigen beheer zijn eerste verhalenbundel 'De verhalen van
Belcampo' uit. Ook de 'Zwerftochten van Belcampo' uit 1938werd in eigen beheer
uitgegeven. Uitgevers hadden weinig belangstelling voor hem omdat hij moeilijk te
plaatsen was in hel toenmalige literaire circuit. Dat heeft hem trouwens met zijn hele
oeuvre parten gespeeld omdat hij een genre schreef dat in Nederland nauwelijks
beoefend werd: het fantastische. Zijn verhalen kregen pas nade Tweede Wereldoorlog
meer bekendheid door zijn bundel 'Nieuwe Verhalen'. Toch werd hij door deofficiële
kritiek met een scheef oog bekeken, ook al omdat hij weigerde in hel openbaar op le
treden en elk Înterview van de hand wees.

BeicamJX>lciddevaakeenzwervendlevenvoorhijstudentenartswerd. De'Zwerftoch-
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Oorlogsherinneringen uit het Bosch van Bredius

R.E. van Wijngaarden

de fkkampo'.

Wat is nu het specifieke in de verhalen van

tisch' is eigenlijk te gering voor dit werk. In de eerste plaats kan gesteld worden dat

Belcampo een eigen toon vocrde, een toon die humoristisch kan worden genoemd,

maar beter nog valt te spreken van 'relatÎverend'. Daarnaast was hij een surrealistische

schrijver; hij wist op een bijzondere manier realiteit en fantasie te verbinden. Als

stijl procédé gebruikte hij vaak de onverwachte wending. Als voorbeeld geef ik hel

begin van 'Het hardnekkige verlangen' uit de bundel 'Liefde's verbijstering' van 1953.

Tweede Wereldoorlog dit artikel in het Bosch van

5het bOlllbardell1C11t bevond

'I voor dit verhaal isderhalve

de Ge"',ee",rep,,lItle

Zij 'lad twee neuzen. Niet een dubbele neus in de zin van een dubbele dahlia, nee, twee

neuzen naast elkaar, twee precies aan elkaar gelijke, welgegroeide /Iel/zen'.

En dan volgt de zoektocht van deze vrouw naar een partner.

Zoals nog bij een aantal verhalen van Belcampo is deze vrouw met de twee neuzen al

bijna klassiek geworden in de Nederlandse literatuur. Dat geldt ook voor 'Het grote

gebeuren' waarin hij het laatste oordeel laat spelen in zijn jeugdplaats Rijssen. In 'De

nieuwe verhalen van Belcampo' staat het prachtige 'OIografisch testament' waarin een

notaris een cliënt krijgt die zijn testament op de huid van een bee1dschonevrouw heeft

laten tatouëren. Een van zijn fraaiste surrealistische verhalen is wel 'Bach in Gronin

gen'. De realiteit Îs dat in de achttiende eeuw de toren van de A-kerk is ingestort. Hij

Helcampovereert j.S. Bach de stad Groningen meteen bezoeken als hij in die kerk het

orgel bespeelt, stort de toren in.

Het 'boschrijkste deel van het Gooi'

Het Hosch van Brediuskwartier had in de t\vintiger en begin dertiger jaren een zeel

rustig karakter. In de bosrijke omgevIngstonden nog maar enkele villa's maar bovenal

De Oud Blaricummerweg.
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was er het hotel 'Het Bosch van Bredius'. Het leek meer op een uit de kJuÎlen gegroeid

landhuis dan op een hotel.

Het was een voornaam hotel waar kennelijk de wat beter gesitueerden konden

genieten van 'een rustige ligging in het schoonste en boschrijkste gedeelte van 't Gooi,

nabij Zuiderzee en Heide'. Aan de achterzijde van het hotel, waar de tennisbanen en

een garage lagen, had men een prachtig uitzicht over de enkele meters lager gelegen

waterpartijen en weilanden, die zich tot aan de Zuiderzee uitstrekten. Vanaf deze open

zijde zou in maart ]945 de dood toeslaan.

Vanuithotel 'HetBosch van Bredius' werkte een gelijknamigcexploitatiemaatschappij,

die ruim 200 hectaren in-de gemeenten Naarden en Huizen ter beschikking had ter

verkoop in kleinere terreinen en eventueel met bijlevering van een eenvoudig land

huis. Langzaam kwamen er dan ookcnkele landhuizen, vrijstaande en dubbele villa's

bij. In de dertiger jaren besloot de gemeente Naarden in de weilanden achter de Oud

B1aricummerweg, schuin tegenover 'Jan Tabak', een nieuwe woonwijk aan te leggen.

Het werd het ComponistenlGvartier. Hotel 'Het Bosch van Bredius' ging met zijn tijd

mee; men kon er recepties en partijen houden en later was er iedere zondag 'thé
dansant'.

De Mei-dagen

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september] 939 en de erop volgende

mobilisatie, schrok ook deze rustige buurt wakker. Er kwam voorlichting en een

'Een uit de kluiten gegroeid landhuis'.

De Oud Biaricul1lmenveg was de oprijlaall wwr het herenhuis Oud Bussem.

wijkraad, men schafte zich gasmaskers aan en er kwam een handgetrokken

brandweerwagentje bemand doorvrijwilligers uitde buurt. Enkele bewoners bouwden

in hun tuin een schuilkelder en/of gingen het betonnen plafond van hun kelders met
balken stutten.

De schok was groot toen ook Nederland in mei 1940 in de oorlog werd betrokken.

Duitse vliegtuigen trokkcn over en in de verte donderde het afweergeschut. De laatste

oorlogsdag en nacht waren het gerommel en de lichtflitsen van het geschut in en voor

de Grebbelinie vrij duidelijk hoor- en zichtbaar.

Men wilde de vesting Naarden nog gaan verdedigen. Een groot deel van de bevolking

in en rondde vesting werd geëvacueerd. GroepjesontredderdeNederlandse militairen

trokken, dikwijls lopend, via de Rijksweg terug in de richting van Naarden en

Amsterdam. Ze werden door de omwonenden voorzien van warme soep en goed

belegde boterhammen.

De capitulatie bracht, zoals ook elders in Nederland, grote verslagenheid. Er werd nict

al te opvallend gekeken naar de binnentrekkende Duitse kolonnes die op weg waren
naar Amsterdam en verder.
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Het zou niet lang meer duren of de huizen in het Bosch van Bredius kregen
inkwartiering van Duitse militairen, die na enkele dagen nazi~propilgalldamateriaal
aan de bewoners uitdeelden. Vooral dat laatste werkle avercchls. Zoals ook bij de
schrijver thuis verscheurde men soms openlijk dit materiaal voor de ogen van de
onthutste Duitsers. Mijn vader had toen nog de moed de Duitser te wijzen op hel
portret van H.M. de Koningin en te zeggen dat olll'.e Koningin nu veilig aan dc
overkantz.1l. Deinkwartieringzou dan ook niet bngduren. Demilitairen gingen nn,lr
diverse kazernes in de buurt_.Veell.1ler zouden ook scholen als knzerncs worden
ingericht.

Het Verzet

Langzaam maar zeker werd de situatie grimmiger en deed vall;lf 1943het Verzetook
in het Bosch van Bredius zijn intrede. Er was een joodse f:1Il1ilieverdwenen waarvan
het huis wcrd vergeven aan een Rijksduitsc j;lmilie,dienl jaren in Nederland woonde
en niet goed Duits meer sprak. Die familie moest worden 'opgepoetst' in de nazi-leer.
De joodse familie zou nimmer terugkeren.
Van inwoners uit het kwartier werden twee studerende zoons gefusilleerd. Bij een
ander gez.inverdween een zoon via de 'Arbcitseins..1tz'naar Duitsland en kwam daar
0111.Weer een andere zoon \vist later, het was toen al eind 1944, n:lar het bevrijde
zuiden v:ln Nederland te ontsnappen.

Een gewelen reserve-officier, met een vrijstelling om zich le melden, ging met lijn
vrouw in het Verzet. Hun woning werd een doorgangshuis voor boven Nederland
gedropte wapens.
Toen de razzia-periode begon cn men linksen rechts mannen van dcstr.:aatpikte voor
gedwongen arbeid in Nederland en Duitsland, raakte bij één gezin de Ill:latw vol, dnt
men met z'n allen in het Vef7-ctging. In dit huis werd het een komen en gaan van illegale
werkers. Kleine verzetsgroepen kwamen er tot een samenwerkingsverband. De
Minister van Defensie ill Engeland was de gewelen direkteur van de hoofdbewoner.
Een naar Engeland tezenden verzetsman kreeghierdan ook z'n introducties mee voor
'de overkant'. Later \verd via de op zolder verborgen radio het door Radio Oranje
uitge'l..ondencodcbericht ontvangen over de goede aankomst van de verletsman.
Na in Engeland met de Regering te hebben gesproken en opleidingen te hebben
gevolgd voor radiotelegrafist en parachute.<;pringen,werd hij met radioapparatllur
boven Nederland gedropt. Al snel verscheen hij in 'Bredius' met de groeten van 'de
overkant' en met foto's van het koninklijk gelin, die hij van Prins Bernhard h:ld
ontvangen. De foto's werden elders in grote oplagen gedupliceerd en ten bate van de
illegaliteit verkocht. Vanuit het Bosch van Bredius vond tenminste één radioverbin

dingmet 'de overkant' plaats. Na hem zouden nog twee man uit Engeland zich komen
melden.
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Via de fietspaden door de bossen en over de heidevelden was het mogelijk zich over
grole afstanden mlar elders te verplaal'iCn.Dil was ook de reden dat enkc1eonderdui
kers in hel BoschV:lnBrediustcrecht kwamen. Men bedenkedat Nederland toen w'n

acht miljoen inwoners Ie!deen het dus heel wat minder vol was d:ln nu. Via 'Bredîus'
werden gestolen bonkaarten en ingezamelde gelden ter beschikking gesteld van
illegalenenonderduikers. Ook gingen er veelillegalekrJlltjCSvan huis tot huis wa:lrvan
de illlvoners 'belrOllwba:lr' W;lfCIl.

Allerlei gebeurtenissen
Dal er \'001' ons nog steeds werd gevochten was dag en nacht merkbaar aan de
overvliegcnde ge:llliecrde luchtarmada's.l-Iet gedonder van het IlIchtafweergt-'SChul
was hoorbaar en 's nachts waren de lichtbundels V:ln zoeklichten zichtb.mr. De

landingen in Normandië gaven een ieder weer hoop op een snel eiJlde van dc oorlog,
mn,u le weinig werd beseft dat het ergslc nog moest komen.

'Dolle Dinsdag' (Sseptember 1944)en volgende dagen waren met recht een dolle maar
gevaarlijke tijd. Op de Amersfoortsestraatweg zag men allerhande voertuigen met
Duitse militairen en NSB'ers richtingAmersfoort rijden. 's NachtSSlrooide men een

Het horel gezien v(ltllÛt de HillJopclllaa1l.



ingenieus soort spijker op de weg waarvan één punt altijd omhoog stak.

In de grote alleenstaande villa tegenover 'Jan Tabak' dook de Nederlandse NSB-leider

Mussert onder. Toen het Verzet dit in de gaten kreeg scharrelde cr te opvallend een

man met een stengun rond, wat dan ook in de villa moet zijn opgevallen want op een

goede morgen bleek de vogel gevlogen te zijn.

Bewoners in de omgeving van de Rijksweg moesten onder dwang éénmans-schuil

putten graven in de zich links'en rechts van de weg bevindende grasstroken.

De mislukte luchtlandingen rond Arnhem en het in Zuid-Nederland vastgelopen

geallieerde front, bracht veel frustraties. Naarden kreeg zo'n 700 evacuees uit de

ontruimde gebieden.

Alleen al op 24 oktober werden bij een razzia in Naarden 500 ingezetenen opgepakt en

weggevoerd.

In november 1944 werden hotel 'Het Bosch van Bredius' en omliggende villa's door

de Duitsers 'gevorderd'. De bewoners kregen soms maar enkele uren de tijd om het

hoognodige te pakken en om zaken van waarde ergens te verbergen. Lopend, of met

gammele fietsen, moes! men zelf maar onderdak gaan zoeken. Schrijver dook in het

Spiegel onder waar hij 30 november de beschieting door geallieerde vliegtuigen

meemaakte van een trein geladen met munitie en V-I 's, eerst in de Naardermeer en

later even buiten het station Naarden-BusSLlm. Na het vertrek van de vliegtuigen

zouden met tussenpozen de treinwagons ontploffen. De gemeente Naarden kreeg z'n

eerste portie zware schade aan vele woningen gelegen in de wijk ten noordoosten van

de spoorbaan. Na het vertrek van de Duitsers uit he! Bosch van Bredius konden de

teruggekomen bewoners de vermissingen en vuiligheid gaan opnemen.

Op 29 december 1944 vond het eerste bombardement plaats door Typhoons van no.

84 Group van de RAF op het 'Rudelsheimcomplex' te Hilversum. Hier bevond zich

het 'Heeres-Gruppen Kommando' met 'General der Flieger F.C. Christiansen,

Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden'. Deze aanval was vanwege de zware

bunkers op het terrein geen groot succes, maar in het Gooi voelde men de oorlog met
rasse schreden nader komen.

De strenge 'Hangenvinter' stond voor de deur. Na jaren oorlog was men moe en

moedeloos. Tot ovennaat van ramp kwam er nog een Duits Arclennenoffensief en

werd in West-Nederland de voedselsituatie kritiek om nog maar te zwijgen over het

gebrek aan gas, electra, steenkolen enz. We hadden het geluk een potkachel te bezitten.

De situatie in 1945. De pijlen geven de vliegrichting en de getroffen plaatsen aan.
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In het bos werd gekapt, hetgeen weliswaar ten strengste verboden was.

Nu en dan werd er hel gerommel van een V -2 op weg naar Engeland waargenomen.

Bij heldere dagen werd er door de geallieerden veel gevlogen, maar deze winter gafveel

regen, sneemv en soms een straffe wind waarin jonge verzetsmensen urenlang,

fietsende op gammele voertuigen, hun koeriersdiensten of andere werkzaamheden

verrichtten. Daar het voor mannen te gevaarlijk was om zich te laten :Óen waren het

vooral de \Touwen die aan voed~el moesten zien Ic komen. Vooral de oudere mensen

kregen het zwaar te verduren ..

Pantservoertuigen in het Bosch van Bredius

Opeen morgen in maart 1945werd het Bosch van I3rediusnaeen onrustige nacht weer

eens opgeschrikt door de aanwezigheid van Duitsers in hotel 'Het Bosch van Bredius'.

In het omringende bos en het Bikbergerbos stonden Duitse auto's, vrachtwagens en

pantservoertuigen verdekt opgesteld. Ver van het front bleek het de staf te zijn van de
25eArmee.

Het Verzet kwam weer in actie. Het is niet meer na te gaan wanneer de informatie

betreffende 'Bosch van I3redius' naar' de overkant' of'het zuiden' werd verzonden. De

geallieerde '[ ntelligence' werkte al op topcapaciteit om alle binnenkomende berichten

te verwerken, teanalyseren en naarprioriteit in tedelen. Het kostte helaas allemaal lijd.

De opgejaagde en nerveuse Duitsers verbleven maar enkele dagen op _n plaats en dit

was ook het geval in hotel 'Het Boseh van Bredîus'. De eigenaar van het hotel plaatste

na het vertrek van de Duitsers twee man als bewakers in het lege hotel. Ofhet Verzet

het vertrek van de Duitsers eveneens heeft doorgegeven is bij schrijver niet bekend.

Op20 maart kwamen weer Typhoons van no. 84 Group RAF een aanval uitvoeren op

het Rudelsheim-complex te Hilversum. Christiansen was daar inmiddels vervangen

door GeneraIoberst J. Blaskowitz. Ditmaal leden de Duitsers gevoelige verliezen. Er

was veel schade, maar de zware bunkers bleken wederom goed gebouwd te zijn. Het

Gooi was nu volop in de oorlog betrokken.

Het bombardement op het hotel

Woensdag 21 maart 1945, ongeveer tien dagen na het vertrek van de Duitsers uit hotel

'Het Bosch van Bredius' zou het gaan gebeuren. Het was een heldere dag en vanaf

vliegvelden in Engeland en bevrijd Europa (waaronder Zuid-Nederland) kozen

honderden jagers en jachtbommenwerpers van de RAF het luchtruim. Grotendeels

behoorden deze vliegtuigen tot de 2nd Tactical Air Force. Hun doelen waren gelegen

in nog niet bevrijd Nederland. 25 Typhoons van nr. 146 Wing kregen de opdracht een

Desitu{lliein /990.

90 9'



Een Hawker Typhoon.

vijandelijk hoofdkwartier te Bussum aan te vallen. Een typische fout want hotel '!-Iet
Bosch van Bredius' lag in de gemeente Naarden.

Rond 8 uur, na een nacht in klamme en koude bedden en na een weI uilerst sober

ontbijt in een steenkoud huis, hoorden we een aantal vrij laag vliegende vliegtuigen
overkomen die leken een bocht te gaan beschrijven. Toen even later de piloten de
spoed van hun propellors verzetten en volgas gaven alvorens met een huilend geluid
een duikvlucht le gaan inzetten, was het 'in de kelder!!'
Onze schuilplaats in de tuin was niet meer bereikbaar. We stonden nauwelijks in de
extra onderstutte kelder onder het trapgat en de gang, toen de hellosbarsue.
Na de eerste inslaande bommen (totaal werden 12ton brisantbommen afgeworpen)
en afgeschoten raketten (totaal 72 stuks) met erop volgende luchtdruk, vlogen een
groot deel van onze ramen aan diggelen.
Onze spanie!, die we waren vergeten mee te nemen in de kelder, liep jankend, en bij
elke inslag gillend door de kamer. Ons huis stond regelmatig te schudden en het
gedreun van inslaande bommen en raketten en het duiken en optrekken van de
vliegtuigen was oorverdovend. Het moet maar kort hebben geduurd maar het leken
wel uren.

Hetwas ineensonwezenlijkstil. Na nog even wachten verlieten we dekelderenkonden
we eens rond gaan kijken. Het huis leek in takt te zijn maar de ravage door overal
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liggend glas, omgevallen voorurerpen en vooral stof-stof-stof was groot. Naar buiten

gaande zagen we in de tuin diverse kleinere en grotere bomscherven en dakpannen
liggen. Vóór ons huis, op de rand van het wegdek, zat een gat als gevolg van een
ingeslagen raket.

Vanaf's morgens 8 uur tot in de avond was de buurt in rep en roer en stoof iedereen
in dekking als men weer vliegtuigen hoorde.

Om 8 uur kwam het eerste bericht van de Luchtbeschermingsdienst (LBO) bij de
politie te Naarden binnen dat er bommen waren gegooid in de omgeving van het
Bosch van Bredius. Dit bericht werd even later gevolgd door een bericht dat er een
tijdbom was ontploft bij 'de Gooische Boer' (het café-restaurant op de hoek Huizer

weg/Rijksweg) en dat er tegenover een huis was vernield. De Naardense politie kwam
in actie!

8.30 uur. De 'Ortskommandantur' (OK) deelde mede dat er brand was in het 'Bosch

van Bredius' en dat de brandweer moest uitrukken. De burgemeester en gemeente
werken werden gewaarschuwd.

8.40 uur. Uit de Schoonderbeeklaan kwam bericht dat er een onontplofte bom op het
wegdek lag.

9.05 uur. De OK deelde mede dat de huizen in een straal van 300 meter rond de bom
moesten worden ontruimd.

De ruïne van het hotel in 1945.
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10.30 uur. Vorengenoemde bom ontplofte. Later kwamen meerdere berichten over
blindgangers onder andere één op de kwekerij van Visser

De volgende dag werd nog een bom gevonden bij de Bollelaan. Oorzaak van niet
ontplofte bommen was ondeugdelijkheid ofhet te laag vliegen bij hel afwerpen t.o.v.
de ingestelde ontploffingstijd. De niet ontplofte bommen werden op woensdag en
donderdag door de Duitsers onschadelijk gemaakt en door henzelf of door

gemeentewerken naar Hilver~um afgevoerd.

Hotel 'Het 130schvan ..Bredius' was een onherkenbare puinhoop. Aan de Oud
Blaricummerweg was een huis totaal vernield en datzelfde was het geval met de
dubbele villa aan het einde van de Hinlopenlaan en de Brediusweg.
De r.k.-begraafplaats langs de Rijksweg had één of meerdere treffers gekregen en de
omgewoelde graven gaven een macaber beeld.
Er kwamen geen Duitsers om het leven maar onder de bevolking van het Bosch van
Bredius vielen die dag totaal elfdoden. Bovendien waren cr nog gewonden. Onder de
doden waren drie kinderen. Een vrouwen kind kon men nog levend onder het puin
vandaan halen.

Vergeleken met nu was het hele reddingswerk maar primitief te noemen, waarbij nog
kwam dat het helcopenbare apparaat en leven aan het einde van de oorlog volledigwas
ontwricht.

Dit soort aanvallen was 'voer' voor de Duitse propagandamachine. Bewezen moest
worden dat men hetopde burgerbevolking had gemunt en dat men niet de moed had
militairedoelen aan te vallen. Hoegeschokt men ook doorde gebeurtenissen was,men
vergat niet wie de oorlog begonnen was en wat een ellende de Duitsers hadden
gebracht. Het was de tol die men moest betalen om het einddoel, de overwinning, te
bereiken.

De aanval op ofbij 'Jan Tabak'
Op vrijdag 30 maart was het weer raak. Omstreeks 15.00 uur vond een luchtbom

bardement en/ofbeschieting plaats tegen of bij het hotel 'Jan Tabak'. Naast grote
materiële schade werden op de Rijksweg in Naarden twee jonge vrouwen gedood die
op de fiets op weg waren van Bussum naar Huizen.

Over deze aanval is in archieven niets te vinden. Het is mogelijk zo'n dag geweest
waarop piloten de opdracht kregen in een bepaald gebied 'gelegenheidsdoelen' aan te
vallen. Onder dit soort doelen verstaat men dan schepen, treinen, voertuigen en
troepenbewegingen.

Op20april1945werd deAmsterdamsestraatwegnahijde Hakkclaarsbrugdoorgegraven
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De verwoeste brug over de zanderijsloot in de Amersfoortsestraatweg in 1945. Col/ectie:

].Th./.Jomn.

De restalJten van 'de brug wm SWellnen' over de buitengracht in 1945. Collectie]. Th./.
Joma.

om zodoende de Binnendijksepolder te kunnen inunderen. Zeven dagen later kwam
het Duitsebevelhetgatweertedichten maarop29april werd deAmsterdamsestraatweg
weer doorgraven. De Duitsers waren hun kop kwijt.
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,
,In het Bosch van Bredius kon men met puinruimen beginnen. Pasjaren later, toen de

Rijksweg 'om de noord' werd aangelegd, zou de situatie drastisch gaan veranderen
zoals op het kaartje te zien is.

Op 26april bliezen de Duitsers nog de draaibrug in dewegnaar Ronduit benevens twee
andere bruggen op.

Op 5 september 1944waren in het bevrijde deel van Nederland uit de Illegaliteitde
Binnenlandse Strijdkrachten (BS) geformeerd. De bewapende Naardernezen werden
na de bevrijding dus ook BS'ers en werden ingezet voor 'de handhaving van de orde'
en de bewaking van gevangenen. Toen 'bepaaldefiguren' uitNoord-Holland langshet
Ijsselmeer bootjes stalen, naar de andere kant voeren en via oostelijk Nederland naar
Duitsland poogden te ontsnappen, werd de Naardense BSingeschakeld voor een 24
UlUS bewaking van de zeedijk langs het IJsselmeer tussen Valkeveen en Muiderberg.

Naarden kreeg een 'vriendeUjke' bezetting van Canadezen. 'Bijltjesdag', waar de
geallieerden beducht voor waren geweest, bleef gelukkig achterwege. Met name in
Frankrijk was dat volledig uit de hand gelopen. Evenals elders werden door de
Illegaliteitook in Naarden in eerste instantie teveel 'onbetrouwbaren' opgepakt en tot
latere berechting in de Weeshuiskazerne gevangen gezet. Anders lag het met de
oorlogsmisdadigers en Nederlandse SS'ers. Deze lieden werden in Naarden 'onder de
wallen' opgeborgen.
Verder werd hetde hoofdzaak om devoedselvoorzieningweer op gang te krijgen. Het
distributiesysteem wu echter nog zeer lang blijven bestaan. Vele ouderen zullen zich
nog het Zweedse wittebrood herinneren en de militaire 'rations' die de burgers
toegestopt kregen van de Canadezen. Voor 't eerst van hun leven konden kleine
kinderen chocolade en soms bananen eten.

Feestjes en herdenkingen waren er te over. Het was het afreageren na vijfjaar oorlog
en bezetting.

Na de bevrijding
Na de oorlog becijferde men dat in de gemeente Naarden enkele honderden slacht
offers gevallen moeten zijn. Het Boschvan Bredius alleenal kende zestien slachtoffers.


