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'Omàs Weeshuis verhaal'

Dirk Dekema

Op dinsdag 26 mei j.l. werd het Burgerweeshuis vereerd met een bijzatlder bezoek. De

dames Antje fohanna Teuntje van Poppelen-van der Vaart (84) en fohanna Everdina

Hendrika Marrenga-van der Vaan (82). Deze twee zusters zijn als kind opgegroeid in het

Burgerweeshuis. Aanleiding voor hun bezoek was een bijzonder boekje dat onlangs is

verschenen. De oudste van de twee, A/Jtje, heeft op verzoek van haar familie de verhalen

die zij altijd vertelde over haar jeugd in het Burgerweeshuis opgeschreven. Dit boekje,

getiteld 'Oma's Weeshuis verhaal', is doorde familie in eigen beheer uitgegeven. Op 26 mei

nam burgemeester Patijn in het Burgerweeshuis een exemplaar van het boekje in

ontvangst.

Antjeen Johanna waren op jonge leeftijd wees geworden nadathun ouders in de laatste

dagen van 1911 op tragische wijze om het leven waren gekomen. Het jonge gezin Van

der Vaart woonde op een afgelegen boerderij aan de Naardermeer. Op een avond

werden de ouders ziek na het eten van bedorven vlees. De voedselvergiftiging was zo

ernstig dat zij nog diezelfde avond zijn overleden. Pas na enkele dagen toen men bij de

melkfabriek geen melk meer aangeleverd kreeg, werd er alarm geslagen en werden de

zusjes toen 4 en 3 jaar oud geheel uitgeput gevonden. Zij hadden zich in leven

gehouden door koude koffie uit de pot te drinken.

Op een heel persoonlijke manier vertelt Antje in het boekje over haar jeugd en het
reilen en zeilen in het Naardens weeshuis. Uit hetarchiefdatvanhetweeshuis bewaard

is gebleven weten \vlj veel over deze instelling en hoe deze werd bestuurd. Maar juist

over de dagelijkse gang van zaken was weinig bekend. Dit boekje geeft daar een

levendig beeld van. Over de weesouders die de opvoeding van de kinderen op zich

genomen hadden. Ondanks de strenge regels die zij hanteerden hadden de kinderen
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een band met deze ouders, die bleef be

staan ook nadat zij het weeshuis hadden

verlaten. Zij vertelt hoe één keer per jaar

de pachters van de landerijen die het

weeshuisbezat hun pacht kwamen beta

len. Op zo een dag kwamen wel vijftig

boeren uit de omgeving naar het wees

huis om aan de drie regenten hun ver

plichtingen te voldoen. Na afloop wer

den zij getrakteerd op een kop koffie met

een stroopballetje.

Ook in'die tijd al kwam Sinterklaas met
de boot aan in de haven aan de achter

kantvan hetweeshuis. Hel was toen een

vaste gewoonte dat de goed heiligmanop

zijn schimmel gezeten een bezoek bracht

aan het weeshuis. Hij werd onder grote

belangstelling ontvangen aan de hoofd

ingang en ging via de hal naar de

schilderijenzaal waar zijn zetel klaar
stond.

De weeskinderen gingen gewoon op

De twee weeskinderen ]ohanna (links) en school in de stad. Zij waren voor ieder-

Anije van der Vaart in 1912. een herkenbaar doordat zij op de schou-

der een oranje bies moesten dragen. Soms

werden ze hiermee gepest door andere kinderen die dan 'oranje boven' zongen.

Gewoonlijk verliet een weeskind, in de stukken wordt gesproken van 'ontslagen', het

weeshuis op de dag dat hij ofzij 20 jaar werd. Antje werd ontslagen op 4 februari 1928

op haar nvintigste verjaardag. Zij kreeg een betrekking als dienstmeisje bij de familie

Dudok van Heel tegen een salaris van 300 gulden per jaar. Na haar vertrek was haar

zusje het enig overgebleven kind in het weeshuis. Zij heef1 nog enkele maanden in het

weeshuis gewoond maar werd op 1 september 1928 ontslagen op 19-jarige leeftijd. Zij

was de allerlaatste wees en met haar vertrek was·de sluiting van het weeshuis een feit

geworden. Johanna kreeg een betrekking als dienstmeisje bij de dierenarts Ter Beek.

Tijdens het bezoek aan het weeshuis zijn we door alle vertrekken van het gebouw

gelopen. In elke kamer kwamen herinneringen boven. In de keuken bijvoorbeeld

herkenden zij de diepe kast, die zij vroeger de 'koekoek' noemden en waarin oude

spullen en vodden werden bewaard. Als een kind zijn bord niet op tijd leeg had, dan

werd het met bord en al in de koekoek gezet. Vaak stonden er erwten en bonen op het

138

Een foto uit 1921 ter gelegenheid van het 50-jarig regentschap van de heer furrissen.

Op de voorgrond, tweede van links ]ohanna en geheel rechts Antje van der Vaart.

Collectie: Stadsarchief Naarden.

menu met als gevolg dat wanneer de voddenboer de kast kwam leeghalen hij ook veel

erwten en bonen vond.

Hoogtepunt van het bezoek was de klim naar de zolder. Op één van de zolders is een

muurwaaropveel weeskinderen metpotloodhun naam hebbengeschreven. Geen van

beide kon zich dezewand herinneren. Hetwas geen geringeopgavevoorde dames om

er te komen maar zij wilden natuurlijk deze muur per sé bekijken. Zij herkenden veel

van de namen die erop stonden en daartussen stond ook in grote letters geschreven

'Johanna v.d. Vaart oud ]2 jaar'.

Met de klauterpartij hebben we het bezoek afgesloten en ik kan zonder overdrijven

zeggen dat het voor alle aanwezigen een bijzondere gelegenheid was.
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Herinneringen aan kampeerterrein Oud Valkeveen

L. Luhrs (1)

Het begin

In de zomer van 1934 kwam ik als veertienjarige jongen voor het eerst op ons ka.mp.

Toen bekend als het gemeentelijk kampeerterrein van Naarden. Het was een groot

bebost terrein met enige open plekken, waar hoge bomen en laag struikgewas elkaar
afwisselden.

Het kamp grensde aan de Valkcveenselaan, de Oud Huizerweg en de Zeedijk en

omvatte ook de huidige begraafplaats. Aan de westzijde lag het woongebied van de

familie Kaptein. Een haag van eikehakhout vormde de scheiding. In het stuk tussen

Kaptein en de Zeedijk mocht niet worden gekampeerd. Doordat het dijkje vrij
toegankelijk was, kon je vanaf de Valkeveenselaan het kamp bereiken.

Wij, het gezin van mijn zuster, mijn vader en ik, hadden een paar jaar gekampeerd op

de heide bij de boerderij van Van Vuurst aan de langerhuizenweg. Dat is het eerste

heidegebied aan de Naarderstraat richting Huizen. Toen deze heide door het Goois

Natuurreservaat werd aangekocht moesten de kampeerders wijken. We waren blij

met de nieuwe stek en daarbij was de buurt ons niet onbekend: het was een mooi
terrein!

Ons eerste plekje was in de hoek langs de Oud Huizerweg vlak achter het terrein van

Tramhalte Valkeveenselaan.
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Het badleven bij theehuis 'De Wije Bliek' waar de kampeerders veelvuldig aan deellla-

Kaptein. Op het kamp stonden slechts enkele tenten waardoor het er zeer rustig was.

Een echte ingang was er niet, die kwam pas enige jaren later. Je moest tussen de bomen

en struiken door bij je tent zien te komen. Er was zc1fsgeen waterkraan! Water haalde

je in de Valkeveensc1aan in de bocht bij het weiland. Daar stond een openbare

waterkraan. Een respectabel eind weg. Met een juk of een karretje werd het vocht

aangevoerd. Reken maar dat we zuinig met water waren!

Amsterdam - Valkeveen vice versa, werd natuurlijk per fiets gedaan. Bij uitzondering

ging men met de Gooise Tram. De halte was aan het eind van de Valkeveenselaan. De

stoomfluit van de tram was toen een zeer bekend geluid.

Na een paar jaar was het kamp uitgebreid tot een twintigtal tenten. Ja, wie stonden er

toen? Vcel namen van het eerste uur zijn mij ontgaan maar enkele zijn blijven hangen.

De families v.d. Pot, Smit, Nieuwenhuis, de Bock en Dar.

Valkeveen in de jaren dertig

Aan het eind van de huidige Zuideneeweg was de uitspanning 'De Wijde Bliek'. Ook

daar stond een twintibrtal tenten op gemeentegrond. Er was een klein speeltuintje, een

mooi stuk strand, een steiger in zee met kleedhokjes en je kon er roeiboten en kano's

huren. Het water was nog brak want de Afsluitdijk was er slechts een paar jaar. Van het

IJsselmeer werd zeer veel gebruik gemaakt om te zW'emmen, te spelen, te varen maar
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ook als bad. Met een stuk zeep gewapend zagje veel kampeerders zeewaarts gaan!

De speeltuin 'Oud Valkeveen' was nog in voUebloei met pannekoekenhuis, schom
mels en wippen, een kettingbrug met fontein, kabelbaan, doolhof en pauwen. Het
terrein van de renbaan van Geersen werd wndags vaak gebruikt voor motorraces op

de sintelbaan. Een voorloper van het huidige 'Speedway'. Dejeugd van ons kamp en

de Wijde Bliek klom dan in de bomen aan de Zuiderzeeweg om vooral niets te missen
van het spektakel.
Het Gustav Brieglebhuis van h~t Vakantiekinderfeest aan het Roelofslaantje was nog
maar enkele jaren in gebruik en het nu door vele mooie bomen omwomde gebouw
lager nogal kaal bij. Verder op de Oud Huizerwegstonden staat nog steeds de mooie
Gooise boerderij 'Oud Naarden'. BoerTroost woonde er toen. Hij was de vader van
de vrouw van de voorlaatste boer, Wout Vedder. De kampeerders kochten er bossen
stro voor de matrassen.

Vervolgde je de Oud Huizerweg en gingje linksaf in de richting van de speeltuin Oud
Naarden,dan passeerde jeopde hoek het iruniddelsverdwenen koffiehuisjevan Bigot.

Zijn roep 'De koffie is klaar', waarmee hij passanten naar binnen noodde, ligtmij nog
duidelijk in het gehoor. Dan verder naar Oud Naarden. Dat was ook een mooie
speeltuin met veeltoestellen,een mooi strand met steigeren bootjesverhuur. Zondags
was het er druk. Wij slopen dan wel naar binnen want meestal was er geen geld voor
de verplichte consumptie. Het plezier was er niet minder om!

Het doolhof van de uitspanning Oud Valkeveen.
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De aanleg van de begraafplaats
Maar nu weer terug naar het kamp. Een vergunning voor een kampeerplaats moest
men voorafhalen op het stadhuisvan Naarden. Dal waseen vooruitgang. Bijhet kamp
waar we vandaan kwamen, moest je een vergunning halen bij het gemeenlandshuis
van Stad en Lande van Gooiland. Dat geOOuwstond in Hilversum, waar nu de NOS·

gebouwen staan. En allesop het fietsie!
Het staangeld in Naarden bedroeg. naar ik mij kan herinneren f ISO per vierkante
meter voor het hele seizoen. Na de oorlog ishet verhoogd tOlf 2,- en bij mijn weten
niet verder verhoogd. Controle van politiezijde was er in hel begin heel weinig maar
datwerd laterwel anders. Het kampeerseizocn begon voorde meesten op Hemelvaart~

sdag en liep door tot september.
In 1936werd begonnen met de aanleg van de begraafplaats. Daarvoor werd de helft
van hel kampeerterrein gebruikt. Er werd een hek geplaatst haaks op de Oud
Huizen'leg en de ingang van hel kamp kwam ongcveerop de plek waar hij nu nog is.
De aanleg van de begraafplaats heert voor ons jongens nog veelplezier opgeleverd. Als
's avonds de werklui verdwenen namen wijocLitvan de kiepkarren op het smalspoor,

welke voor zandvervoer werden gebruikt, en vermaakten ons best.
Werd er begonnen met eenvoudige tenten - niet groter dan twee bij drie meter, wel
vaak voorzien van een dubbeldak met luifel - allengs zag je de tenten meer een

huisjesmodel krijgen. Er kwamen houten geraamten in en het zeil werd er dan
overheen getrokken. Maar de luifel bleef, daar werd onder gegeten en geleefd.
Zaterdags ""Wamer een Oinkaantal wcckendkampeerders. Dan werd er gevoetbald,
werden er tussen de bomen schommels gemaakt en 's avonds kampvuren gestookt.

Het walerhalen bleefechlereen probleem: Ofnaarde VaikeveenseiaanOfnaarde Wijde
Bliek,waarjetegen betaling waterkan krijgen. Maar men moestdaarwel zelf pompen!
Aan bet eind van het seizoen moesten de lenten worden afgebroken en werden de

kampeerspuUen opgeslagen bij de Wijde Bliekof meegenomen naar huis.

Kamperen na de bevrijding
Mei 1940. Oorlog! Het kamperen werd direct verboden en dat zou vijf lange jaren
duren.Mei 1945. Bevrijd! Kamperen mocht weer, maar kon het ook?
U kunt zich wel indenken hoe de loestand van de opgeborgen kampeerspuUen was.
Venveerd, door schimmel aangetast, gestolen of door de muizen opgevrelen! Toch
lukte het mijn zwager en z.usteruit de restanten van hun spullen een tent te fabriceren
waarmeezij injuli 1945,gehedallecn, veertien dagen in Naarden hebben gekampeerd.
Maarwat wasdat kampterrein veranderd! De meestebomen waren gekapt en gebruikt
om de kookpotten van de gaarkeuken in Naarden te stoken. Het was een heel open
kamp geworden. Slechts enkele grote bomen aan de kant van het dijkje waren blijven
staan. Maar er was in ieder geval weer een begin!
In 1946en 1947kv.'am degroteinvasiewaaraan7.ckerdemooiewmervan 1947debet
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'Het Gustav Brieglebhllis Vlm het Vakantiekindeifeest aan het Roe/ofslaantje lag er

nogal kaal /Jij'.

was. Het aantal tenten steeg al gauw boven de honderd. De afgekapte boomstronken

waren weer uitgelopen zodat overal een lage bebossing was ontstaan en .... er was een

waterkraan! Wal een vooruitgang.

Veel levensmiddelen waren nog op de bon. Maar op een boerderij onder Huizen

konden we melk zonder bon kopen voor een kwartje per liter. Daar hebben velen

dankbaar gebruik van gemaakt. Op de fietsmet busjes en pannetjes. Je moest wat doen
voorde kost.

[n die lijd schroomde de gemeente Naarden niet om tenten te plaatsen op de grond

van de provincie langs de Zeedijk en daarvoor staangeld te innen. Wilde je een plaats

op het kamp krijgen dan moest je je in verbinding stellen met de opzichter/geldinner

van Naarden, de inmiddels legendarische figuur en toenmalige agent van politie

Kamer. Deze Kamer, eerst in uniform later in burger, meestal gewapend met aktetas

en duimstok en op warme dagen met grote strohoed, wees je je plaats aan en inde de

hUUl'Penningen. Hij was nog van de oude stempel, schreef met grote krulletters en

stapte, gebruik makend van een aan de achteras gemonteerde step, vanachter op zijn

fiets. Zelfs voor die tijd een zeer oudcrwets gezicht. Hij wist elk plekje op het kamp te

benutten zodat er aan het eind van de jaren vijftig zeker 160 tenten en huisjes stonden.

leder huisje had z'n eigen toilethuisje en vuilniskuil. Het geheel was heus niet zo fris!

Het conflict

In 1948 werd het terrein voor de hveede keer verkleind. In de zomer van 1947 hadden
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enige onverantwoordelijke bewoners van ons kamp zich op het landgoed van Dudok

van Heel achter de Zeedijk begeven. Er waren wat vernielingen aangericht en enige

huisgenoten van Van Heel werden lastig gevallen. Dudok van Heel, indertijd in

Naarden een machtig figuur, wist het gemeentebestuur zover te krijgen het kamp te

gaan sluiten, omdat hij last had van die troep uit Amsterdam. Daarzaten we slecht mee.

Op advies van Kamer zijn Gerrit Bosman, De Bock en ik - met nog een kampeerder

waarvan ik de naam niet meer weet - naar de woning van Van Heel aan de Viersprong

gegaan om te trachten hem van mening te doen veranderen. Het leek wel op de

aanbieding van het smeekschrift der Edelen aan Alva. De oude Van Heel was nog een

echte regent. Maar na lang praten kwam er toch nog een gunstig resultaat De

kampeerders mochten van hem blijven maar hij stelde aan Naarden de eis dat de

gemeente zorg moest dragen, dat er geen tenten meer op provinciaal terrein zouden

komen en dat er een hek geplaatst zou worden ter afscheiding van het gemeentelijke

en provinciale terrein en zijn landgoed. Aldus geschiedde. Het kamp werd met bijna

een hcctare verkleind en de kampeerders moeslen weer inschuiven! Wij kwamen op

het middenterrein terecht en bleven daar enige jaren.

De uitbreiding in 1955

De eerste uitneembare houten huisjes verschenen. In die tijd begon de familie Suk, in

het klein, levensmiddelen en huishoudelijke artikelen te verkopen. Langzaamaan

werdheteen klein winkeltje. Later nam de familie Kraal dezeneringover. Hetvreemde

was, dat de middenstand van Naarden geen enkele zakelijke belangstelling voor het

kamp had. Er kwam een bakker langs, een slager, een melkboer en 's zaterdags een

kruidenier, maar allen uit Huizen. Zo is dat jaren gebleven. De kampeerders zelf

Het landhuis de Viersprong van de heer Dudok van Heel, waar 'het smeekschrift' werd

aangeboden
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Theehuis Oud Naarden met een mooi strand en bootjesverIJUur, waar de verplichte

consumptie ontdoken moest worden

trokken voor hun boodschappen ook meestal naar Huizen. Zwemmen deden weveel
in een poel bij de zandafgravingachlel' de groentekuil van KJein.Mooi zand maar erg
koud water.

Langzamerhand 7.-agjede tenthuisjes groter worden en het bmp voller. Veel huisjes
en tenten werden nu 's winters opgeslagen op de boerderij 'Oud Naarden', waar ook
melk gehaald werd. Ook waren er altijd welenkele kampeerders bereid daar te helpen
bij het hooien. Hooitijd was voor boer Vedder een zeer drukke tijd en elke hulp werd
dankbaar aanvaard.

In 1955- het terrein moest kennelijk nog meer opbrengen - kapte Naarden aan de ach
terzijdevan hetkampde bomenenstmiken voorde laatste uitbreiding vanhetkampeer
gedeelte en kwam er plaats voor nog 8 tenthuisjes. Ook werd toen de achteruitgang
gelegaliseerd. Aan beide zijden van het kamp kwamen grotevuilnisbakken.
Steeds meer auto's kwamen op het bmp met de toen al bekende schetterende
autoradio's. Eigenlijk daardoor verdreven, kreeg ik na een verzoek aan Kamer de
laatste plaats op het kamp.

Vergroting begraafplaats, verkleining kamp
Dejaren spoedden zich voort. Men begon, voorzichtig dat wel,zijn vakantie in andere
streken en in het buitenland door te brengen. Maar het bmp bleef toch het belang
rijkste vakantieoord. Mcn verplaatste 7jch stceds meer per brommer of auto. De

Gooise tram reed in 1947voor het laatst. Daarna moest men met de bus. Dat was een

stuk verder lopen. Er is in die tijd een man geweest die 's zondags wandelaars per paard
en wagenvan despeeltuin naar debushaltebracht en eris zelfsvoorproefcen busdienst
geweest van Kaptcin naar Bussum, maar die proef was niet geslaagd.
In het vroege voorjaar van 1960, ontvingen alle kampeerders een circulaire van de
gemeente Naarden, betreffende het permanent laten staan van de huisjes, maar ook
dat het aantal teruggebracht moest worden van 160naar 86. Van 160naar 86!Dat was
nogal wat. Wie moesten van het kamp af en wie mochten blijven? Dit bericht
veroorzaakte een ongekende onrust bij de mensen. In de loop van het jaar zou men
nader geïnformeerd worden. Totde 14eaugustus hoorde men niets. 'I'oen werden alle
bmpeerders op het middenterrein bijeen geroepen. Er was een platte boerenbr
gecharterd vanwaar de heer De Kimpe het woord voerde. Het leek wel op een
middeleeuwse Hagepreek. Eén spreker omgeven dooreen zwerm nieuwsgierigen. De
Kimpe maakte bekend dat hij zijdelings had vernomen dat de burgemeester van
Naarden van mening was dat de kampeerders zich moesten verenigen om dan beter
te kunnen onderhandelen met de gemeente Naarden over het wel en wee van het
bmp. Hij, De Kimpe,drongdan ookaan opdeoprichtingvan een vereniging.Algauw
bleek dat daar een grote meerderheid voor bestond zodat al sneleen voorlopig bestuur
was samengesteld.
Dat voorlopige bestuur en het later gekozen bestuur ging voortvarend aan het werk.
Uit hetoverleg met Naarden kwam onder meer hetvolgende naarvoren: devereniging
kon het terrein pachten; er kwamen lichtpunten op het terrein; er zouden tw"ee
toiletgroepen worden geplaatst; auto's, honden en katten mochten niet meer op het
kamp en in plaats van 86 mochten er 100 huisjes blijven staan. Geen slecht begin!

Boerderij Oud Naarden, waar het stro voor de strozakken gekocht werd.
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Verder b\'am alles in een stroomver

snelling. In mei 1961 werd op feestelijke

wijze afscheid genomen van de heer Ka

mer, de opzichter en kampbeheerder

van Naarden. Het beheer van het kamp

was nu in handen van de vereniging. ]n

augustus '61 waren de toiletgroepen ge

reed en moesten de eigen toilethuisjes

verdwijnen. In oktober'61 bego;l, geheel

in eigen beheer en met eigç;n mensen, de

bouw van het verenigingsgebouw waar

voor bij de leden een lening werd uitge

schreven. In twintig weekeinden was de

bouw gereed; in maart 1962 werd het Opbouw van het kamp in april 1967.

gebouw in gebruik genomen en op 26 Foto Cor fOrtl/ilJ.

mei van dat jaar feestelijk geopend. Zelf

was ikniet :w verguld met dat gebouw want ik voorzag veel geluidsoverlast, zeker toen

jaren later ook nogeen omroepinstallatie verscheen. Maar men heeft toch wel getracht

deze overlast tot een minimum te beperken.

[n de vereniging waren ook opgenomen de kampeerders van de Wijde Bliek. De

uitspanning was in de vijftiger jaren verdwenen en de laat~te huisjes van de \Vijde Bliek

vonden in 1962 een plaats op het kamp. Alle tenthuisjes mochten toen hel hele jaar

blijven staan. Dat was een vooruitgang. Nooit meer afbreken, wat een genal! [k moet

wel zeggen dat toen het eigenlijke kamperen werd opgegeven; men ging nu naar z'n

tweede huis. Het aantal huisjes moest nog steeds door natuurlijk verloop terugge

bracht worden tot toO, hetgeen de huisjes praktisch onverkoopbaar maakte.

]n 1973 werd de lang uitgestelde uitbreiding van de begraafplaats uitgevoerd. Het

kamp werd weer een stuk verkleind waardoor 18 huisjes moesten worden verplaatst

en het aantal uiteindelijk terug moest naar 97. Dat veroorzaakte nogal wat opschud

ding en veel gemopper. De stemming was geprikkeld. Nogal begrijpelijk. Venvijten

werden rondgeslingerd. Maar aan het einde van hetjaartoen ieder zijn plaats weer had,

was de stemming weer geheel opgeklaard. Wat is er in dat jaar veel werk verzet!

Gelukkig bleven de bontgekleurde vlaamse gaaien, de krijsende eksters, de eekhoorns

en 's nachts de krassende uilen en de konijnen het kamp bezoeken en met hen nog een

aantal vogelsoorten, niets wetend van de narigheid van de mensen.

Ook de gemeente Naarden had werk verricht; er was een douchegebouw verrezen.

Het kamp Oud Valkeveen in 1991. Foto Cor Fortuin.



Verder gaf de gemeente Naarden de toezegging, dat voor 1980de begraafPlaats niet
verder uitgebreid zou worden. Het vereiste aantal huisjes was nu bereikt en er waren
door verkoop en koop van huisjes zelfs nieuwe leden op het kamp verschenen.
Door het bestuur was, met de dreiging van een volgende inkrimping van het terrein
voor ogen, links en rechts gespeurd naar nieuwe mogelijkheden om onze vereniging
van een terrein te voorzien. Maar alle pogingen liepen op niets uit.

Vijftig jaar VaJkeveen
Zo langzaamaan kom ik in de "tegenwoordige tijd. De derde generatie kampeerders
kreeg een huisje op het tamp. De vierde generatie is haast aan trouwen toe. Veel
families werden door huwelijken met elkaar verbonden zodat het nu wel op een
familiekamp begint te lijken.
Vijftigjaar Valkeveen! Wat iser nu in die jaren veranderd? Echt niet zóveel! Ja, meer
auto's, radio's, t.v.'s en de mensen verwender en meer ontevreden. De \Vijde Blick is
weg. Jammer! De speeltuin 'Oud Valkeveen' lijkt wel een kermis. Jammer! Het
IJsselmeer, nu Gooimeer, is haast niet meer toegankelijk voor zwemmers. Jammer!
Maar de vereniging bestaat 25 jaar en is levend en het kamp is mooi. Ge]ukkig! En de
natuur is in Valkeveen nog steeds prachtig en wie zijn ogen, oren en neus gebruikt zal
dit zelf kunnen beleven. Laten we dat zo houden voor nog minstens honderd jaar
Valkeveen.

Zwarteweg 86: 'De Bonte Hond'

Ton Cup

In mijn jeugd woonde ik aan de Naardense kant van de Zwarteweg. Mijn vader was
forens en had daar, zoals vele Amsterdammers, in 1924 een huis gekocht. Wij
woonden op nummer70c (nu 70) en iets verder stond het zogenaamde 'Markerhuis'
dat ook 'De Bonte Hond' werd genoemd. Voor het huis stond een moerbeiboom,
welks vruchten \~ijons, als kinderen, lekker lieten smaken.
Over dit huis gaan veel verhalen rond. Zo zou het geëxposeerd zijn geweest op de
wereldtentoonstelling in Amsterdam in de jaren tachtig van de vorige eeuw, waarbij
de Larense architect \iVOllterHamdorffhet zou hebben herbouwd aan de Zwarteweg.
In het boekje Bussum in oude ansichten schrijft men dit bijzondere huis daarentegen
een l8e eeuwse ouderdom toe. Uit het archief van de afdeling Bouw- en Woning
toezicht van de gemeente Naarden blijkt echter dat het huis pas in 1907/1908 werd
gebouwd in opdracht van de Bussumse boomkwekerConstant Wattez. ]n november
1907 kreeg hij daarvoor een bouwver
gunning. Het houten gebouw stond op
een stenen voet en diende als stalling en
bergplaats voorde aldaar gelegenkweke
rij. In 1919 vroeg Waltez toestemming
om het houten gebouw als noodwoning
te mogen inrichten. Op 14 november
]919 werd hem voor de tijd van 5 jaar
vergunning verleend.

Na hel vertrek van de familie Wattez

vestigde zich hier i.n1933de kunstschil
der-bee1dhouwerH.N. Doornbosch. Hij
woonde daar met zijn pleegmoeder me
juffrouw A. Arnlzen. Omdal de man
altijd op blote voeten of met sandalen
liep, noemden we hem 'blootpoot' . Een
echte vrijbuiter, getooid met een baard.
Om een betere lichtinval in het huis te

krijgen, plaatste hij aan de achterzijde
een groot raam. Naast het huis stond een
broeikas, waar zijn pleegmoeder bloe- Een ansichtkaart van 'De Bonte Hond',
men verkocht. die in 1921werd verzonden.

aan 50 jaar Oud Valkeveen'. Het1985



Vervolgens werd pikeur Kok de gebrui.ker van de Bonte Hond. Hij woonde er schuin

achter, aan het pad naar de tennisbanen. In die tijd hadden de 'zeeverkenners' hun

honk op de door palen gedragen linker verdieping. Rechts van het pand verrees een

paardenstal met hooiberg en aansluitend een bak waar Kok rijles gaf. Je kon er ook

paarden huren en onderbrengen. Zo stond daar ook de schimmel van de heer Hoying,

die menigmaaJ St. Nicolaas ten dienste was.

Na die periode kwam H.L. Hamers, die in de Albert Grootlaan woonde, in de Bonte

Hond. Hij vestigde er zijn rijwielhandel annex herstelwerkplaats. Hamers verknoeide

zowel het in- als exterieurvolledig. De bedsteden en de ingebouwde kastjes, alles werd

weggebroken. De rechter buitenraampjes moesten plaats maken voor een etalage. In

het begin van de oorlog werd de zaak opgeheven.

Na de oorlog raakte het huis steeds meer in verval en was het op den duur slechts voor

desloop geschikt. Het is aan het eind van de jaren vijftig verdwenen om plaatste maken

voor de huizenbouwaan de Kuyperlaan. Nu is er niets meer dat aan dit karakteristieke

huis herinnert. Het was ooit Zwarteweg nummer 86.

Noot:

Opgeschreven uit herinnering en aangevuld met enkele gegevens uit het NaarJense Stadsarchief.
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Naardenin 1672 en 1673

T.Pluim(J)

Juni 1672

Het was een angstige tijd voor ons land, dat jaar 1672. Vier mogendheden. Frankrijk,

Engeland, Munster en Keulen - vielen tegelijk onze Republiek aan, die op zulk een

stormloop niet was voorbereid en reddeloos verloren scheen.

[n Juni trok Lodewijk XIV, de machtige 'Zonnekoning', de Rijn over en binnen

weinige dagen had een legerafdeling Wageningen, Wijk bij Duurstede, Amersfoort en

zelfs Naarden (20 juni) zonder slag afstoot ingenomen, terwijl op de23e Utrechtwerd

bezet en Lodewijk op 27 juni in het kamp van Zeist aankwam, om den 3e juli zijn

intocht in de oude bisschopsstad te houden. Alleen Muiden was nog op het nippertje

cloor onze troepen bezet, zodat - voorlopig althans - de weg naar Amsterdam voor de

vijand versperd was.

Naarden had zich lafhartig overgegeven. 'roen op 20 juni de regering van Amsterdam,

dat in grote angst en vrees zat, een verkenner naar Muiden zond om nadere berichten

in te winnen, ontving 't stadsbestuur van de verspieder als antwoord, dat hij Muiden

geheel leeg en van alle mensen verlaten had gevonden, en omtrent Naarden gaven de

gevluchte kapiteins (die in Muiden waren aangekomen) het bericht, dat het stadsbe

stuur van Naarden buiten medeweten van de kapiteins zich aan de Fransen had

overgegeven; dal het zulks in de ochtend aan het garnizoen had bekend gemaakt met

de raadgeving, dat de bezetting maar een goed heenkomen moest zoeken. Hierop zijn

allen in een dichte mist de weg naar Muiden ingeslagen, terwijl de Fransen hen tot aan

de Muiderbrug hadden nagezeten, zonder dat de vluchtenden zich venveren konden.

Immers, zo luidt het rapportverder, de burgemeester van Naarden had de manschap

pen met opzet nietvan kruit en lood voorzien, want de man vreesde, dat onze soldaten

door hun tegenweer in Naarden een bloedbad mochten veroorzaken. Ja, de burge

meester had cle poorten voor de Fransen al geopend, eer nog de bezetting er uit was.

'Gelukkig', zo vervolgt de stadsregering van Amsterdam, 'kreeg zij 's middags betere

berichten: onze bevelhebber GraafMaurits van Nassau-Siegen bad Weesp bezet en

had de moed, om het Muiderslot eveneens 'in bewaring te nemen'.

Een andere bron venneldt nog het volgende. Bij de nadering der Fransen ging het

gerucht door Naarden, dat het gehele vijandelijke leger in aantocht was. Ditdeed velen

zó ontstellen, dat burgers en soldaten zich van de stadsmuren lieten afzakken en door

de gracht waadden of zwommen, om ijlings in Weesp of Muiden een schuilplaats te
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vinden. Zel[~ de regering ging er vandoor en wachtte niet eens op het binnentrekken

van de vijand, maar deponeerde in alle haast de sleutels van de stad op de brug vóór

de poort!

De Fransen wiJden bij het verstrijken van het gunstige jaargetij hun troepen binnen

enkele steden laten ovenvinteren, onder andere in Naarden, om daarna Holland te

veroveren. Zodoendetelde Naarden in 't laatstvanseptembertwee bataljons infanterie

en één compagnie cavallerie, samen 1400 man.

Graaf Maurits lag - zo wij zagen - in Weesp en beschikte nu over een voldoende

krijgsmacht om een aanval op Naarden te kunnen ondememen en dus de Fransen er

uit te verdrijven. Op 27 septembcrzou men devestingop 5 punten aanvallen, namelijk:

I. KolonelAquilazou met 600 man aan de westzijde over de zeedijk op het Molenwerk
aanvallen.

2. Dejonge Rijngraafzou met 1000 man van de zeezijde opde Huizerpoortaanrukken.

3.GraafWalraad van Nassau zou met 800 man voetvolk, benevens met de cavallerie

de heide bij 's Graveland bezetten om zó Franse hulp uit Utrecht onmogelijk te
maken.

4.Adam van der Duyn en Van Dam zouden langs de Trekvaart het bolwerk aan de

Koepoort aantasten; en eindelijk:

s.Van uit zee zouden in sloepen manschappen naar de haven worden gebracht onder

commandeur Swart,die bovendien van de stad Amsterdam nog6 kapiteins met hun

volk ter versterking ontving. Ook zond de Prins van Oranje nog twee regimenten

infanterie naar Muiden en Weesp.

Door de grote windstilte in de nacht kon evenwel de Rijngraaf, die het eerst met de

aanval zou beginnen, niets uitvoeren en zo moest men van de onderneming afzien.

Op hun lerugtocht ontmoetten de onzen een afdeling Fransen, die uit Utrecht naar

Naarden wilden trekken;erontstond een gevecht, waarbij de onzen 60 paarden en vele

krijgsgevangenen buit maakten. Bovendien werd te Maarseveen een deel der Franse

troepen de nederlaag toegebracht.

September 1673

Wij schrijven thans september 1673; ruim een jaar heeft de oorlog dus geduurd. Maar

er is gelukkig voor ons ontspanning gekomen; onze vlootvoogden hebben door hun

overwinningen een landing van de Engelsen weten te voorkomen en de Prins van

Oranje - thans Stadhouder geworden - heeft nu de handen meer vrij gekregen. Hij kan

thans tot de aanval op Naarden overgaan. Want deze vesting, een pistool op de borst

van Amsterdam, is nog steed~ in handen van de Fransen.

De Fransen in juli /672 voor de zonder slag of stoot ingenomen vesting NMrden.
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De belegering van de vesting Naarden in september 1673 onder leiding van de Prins

van Oranje.

De Prins heeft zich in Noord-Brabant gelegerd en zal vandaar uit op Naarden
lostrekken. Hij stelt zich aan het hoofd van zijn troepen in de Langstraat (bij Heusden)
en doet alsofhij een aanval op Bommel of Grave wil ondernemen. Hij lokt daardoor
de Franse opperbevelhebber Luxembourg uit Utrecht, die namelijk naar het quasie
bedreigde Tieltrekt. Maarde PrinsruktnuonverwachtovcrWerkendam, Hardingsveld,
Schoonhoven en Alphen naar Oud Loosdrecht, dat hij de 3eseptember bereikt. Graaf
Waldeckzendt nu uit Muiden ook troepen daarheen ende Prinslegertzich indeavond
van 5september bij 's-Graveland meteen leger, dat tot 25.000 man isaangegroeid. Van
hieruit zalhij Naarden aanvallen, dat slechts 3000 man bezetting telt. Maar hij wil ook
hierdevijand misleiden en laat daarom een kleine afdeling Tielbedreigen. Zo leidt hij
de aandacht van de Fransen af, die dadelijk deze stad gaan versterken.

In de nacht van 8 op 9 september worden de loopgraven tegen Naarden aan de
oostzijde vóór de Huizerpoort geopend, onder bescherming van het geschut uit de
batterijen, die men daar reeds op 7 september had opgeworpen. Men vordert
langzaam, maar zeker, zodat men in de nacht van 10op 11september slechts 150 pas
van de bedekte weg verwijderd is.

'sAvonds 11uur (van de Ileseptember) begjnt men de stormloop. Aan de ene zijde
rukken 6000 man Spaanse troepen (in onze dienst) naar de bedekte weg op en aan de

andere ájdevolgt hetregimentzeesoldaten van Palm hetgegeven voorbeeld. Metgrote
moed houden onze troepen stand en dringen telkens voorwaarts, totdat na drie uur
strijd de bedekte weg in onze handen is,dankzij het moedige gedrag van Palm, die zelf
voorgaat. En dat, ondanks zijn wond, die hij reeds bij 't begin van de aanval kreeg en
ondanks dat hij twee van zijn wons heeft zien sneuvelen.

De volgende dag (12 september) hijst de vijand in Naarden de witte vlag:hij wil dus
de vesting overgeven. Men onderhandelt over de voorwaarden en de 13ewordt het
verdrag ondertekend: Naarden is weer in handen van de Nederlanders. Aan de
bezetting (2700 man) wordt vergund naar Utrecht te trekken.

Aan onze zijde waren 100 man gesneuveld en 200 gewond; de verliezen van de vijand
waren groter. Dupas werd beschuldigd, dat hij de stad te gauw had overgegeven. Hij
moest daarom in Utrecht een onterende straf ondergaan: hij werd onder de galg
doorgeleid, zijn rapier of degen driemaal boven zijn hoofd rondgezwaaid en daarna
voor zijn voeten in stukken gebroken, terwijl hij onbevoegd werd verklaard ooit weer
de Franse koning te dienen en tot levenslange gevangenisstrafveroordeeld.

Reeds de volgende dag na de overgave (dus op 14september) besloten de Staten van
Hollancl, opgetogen over dit belangrijkevoordecl, aan de Prins van Oranje hun dank
te zeggen 'over deszelfs"yse conduite, onvermoeide arbeid, dapperheid en courage in
het veroveren van de voorsegde stad gebruikt en betoond', tenvijl een dank- en
bededagwerd uitgeschreven. Maar... zou de vijand nietsdoen om destad tehernemen?

Zodra de Nederlanders de vesting Naarden zo vastberaden hadden aangevallen,
ontstak de Franse bezetting noodvuren op de toren om hun hachelijke toestand aan
de Fransen bekend te maken. Aanstonds trok dan ook Luxembourg van Tiel naar
Utrecht en begaf zich van daar naar het kamp Zeist, waar hij een legermacht van 13à

14.000 man tot ontzet bijeen bracht. Maar hijvond zich daarmee niet sterk genoeg om
de Prins aan te tasten en zo zond hijafdelingen caval1erievooruit. Eendezer afdelingen
ontmoette onze troepen bij Eemnes, waar een heftig gevecht plaats had en onze
ritmeester Van Heemskerck sneuvelde. Verdere pogingen tot ontzet van Naarden
werden door de vijand niet meer beproefd. Niet lang na de overgave verlieten de
Fransen ons land en al duurde het nog tot 1678eer de vrede voorgoed gesloten werd,
- geen vijand kwam het Gooi meer verontrusten.

Noot
1. Naar een artikel in de Naarder Courant van 12 septemhcr 193\
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BeschilderdetongewelveninNoordhollandsekerken

J.G. Kroonenburg

Voordeoorsprongvan het karakter van de schilderingen op de tongewelven in kerken

moeten we terug gaan naar de middeleeuwen toen het Oude Testament voornamelijk

werd gezien als voorloper van het Nieuwe Testament. In die tijd breidden de

kerkvaders de typologieën uit: Dat zijn uitbeeldingen van het Oude en Nieuwe
Testamentmethetzelfdemotief(ziecleillustraties). Dezewerdenlatergestandaardiscerd

in de Biblia Pauperum (dè armenbijbcl), die bestemd was als leidraad bij het preken

voor het gewone volk. Deze platenbijbel is waarschijnlijk in de eerste helft van de 13e

eeuw samengesteld. Hetvermoeden bestaatdat deze bijbel een voorbeeldfunctie heeft

vervuJd voor kunstenaars in het begin van de 16e eeuw. Zo zijn gebrandschilderde

ramen, gewelfschilderingen en fresco's hierop terug te voeren.

Bij de overgang van de 15e naar de 16e eeuw was het een traditie - het komt speciaal

in Noord-Holland voor - om de houten tongewelven in de kerken te beschilderen met

bijbelse voorstellingen. De oudste tongewelfschildering (1484) is die in de Zuider- of

St. Pancreaskerk te EnkhuizeIl. De meeste beschilderde gewelven werden na de

reformatie overgeschilderd. Dat is in Enkhuizen in 1609 gebeurd. In 1911 heeft men

de verflaag verwijderd. Als enige van de overgeschilderde gewelven is hier niets

verloren gegaan. Helaas verkeren de schilderingen in tamelijk slechte staat en zijn ze

niet goed waarneembaar. De randversieringen komen overeen met die van de Oude

Kerk te Amsterdam en die van de Grote Kerk te Naarden.

De schilderingen in de Oude of St. Nicolaaskerk te Amsterdam dateren uit 1517. Ook

deze zijn in het begin van de 17e eeuw met een verflaag bedekt. In 1955 heeft men deze

verflagen verwijderd, waarbij slechts enkele restanten van de schilderingen te voor

schijn zijn gekomen.

Het beschilderdetongewclfvan de Grote Kerk te Naarden dateert uit 1518 en is nooit

overgeschilderd. Op het gewelf in het koor en het schip zijn 23 taferelen uitgebeeld uil

het Oude en Nieuwe Testament. Behalve het Laatste Oordeel zijn alle taferelen gevat

in decoratieve randen. Deze komen overeen met de versieringen in de Oude Kerk te

Amsterdam. Na de grote restauratie (1965-1978) heeft men weer een prachtig beeld

van het kunstwerk Nergens vindtmen uitdietijdeen zocompleteengaveserie bijbelse

voorstel1ingen op een houten tongewelf.

In de Grote of SI. Laurenskerk te Alkmaar is alleen het beschilderde koorgewelf uit

1519 aanwezig. In 1902 had men het gewelfuitgebroken maar na enige omzwervingen

is het in 1964 weer herplaatst. Hetgaat hier, evenals in Naarden, om deuitbeeldingvan

het Laatste Oordeel. Het is niet bekend of er ooit beschilderingen in het schip zijn

geweest.

De schilderingen van de Ooster of SI. Pancreaskerk te Hoorn dateren uit 1522 en zijn

in 1838 door brand verwoest. Het beschilderde gewelfvan deGroteofSt. Nicolaaskerk

te Edam is eveneens bij een brand (1602) verloren gegaan.

In de St. Ursulakerk te vVarmenhuizen heeft men alleen nog een beschilderd koor

gewelf, dat wordt toegeschreven aan Jan van ScoreL Het gaat hier wederom om de

uitbeeldingen van hel laatsteOordeel. Men neemtaan dat ook in hetschipvan de kerk

schilderingen aanwezig waren.

De gewelven van de Oude Kerk te Amsterdam, de Grote Kerk te Naarden, de St.

Laurenskerk te Alkmaar en de Oosterkerk te Hoorn zijn alle beschilderd door Jacob

Cornelisz. van Oostzanen en zijn groep.

Bronnen:

J.G.Krooo<
Ch.E. van"

Dl' gcwdfschilderingen in de Urslliakerk te Warmeohuil-cO (scriptie
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Onder- en opgedoken palen

F.J./. de Gooijer

De in de volksmond genoemde 'Doorbraak' draagt officieel de naam 'Burgemeester

Van Wettumweg'. Deze burgemeester stamde uil een oud Naardens geslacht, dal

reeds in de 18eeeuw in de Vesting woonde. Voorz.ijn benoeming lol burgemeester in

1922 was hij van beroep aanneiner. In die periode kocht hij van BaTlel de Beus de

boerderij Bussummerstraat nr. 27. 29 en 31. De schuur nr. 31 werd door zijn

aannemersbedrijf gebruiki als opslagplaats. Na de opheffing van hel bedrijfk-"vam de

schuur weer bij de boerderij in gebruik. Er ble\'en geen andere materialen achter dan

een aantal grote zware hardstenen zuilrjes. Waar deze vandaan kwamen was toen
niemand meer bekend.

Bij de afbraak van de boerderij in I%7 verhuisden de slenen palen naar de gemeente

werf Jaren later doken ze h'eerop in de Vesting. Ze werden ingegraven op kwetsbare

straathoeken. (Twee op de hoek Burg. WesseLingpleinJ\o\Iestwalstrnal. twee op het

Ruisdaalplantsoentje en één Adriaan Dortmanplein nr. Sen 7).

De oorspronkelijke functie van de palen kwam pas kortgeleden aan het licht. In de

Omroeper van januari 1992. stond een honderd jaar oude foto van het voormalige

Comenius gedenkteken. Rondom het monument waren palen geplaatst met daartus~

sen een ketting. Mogelijk Slapte de jeugd over dc sierketting om het monument als

klimrots te gebruiken. Van jongs af aan was hun wijsgemaakt, dat onder de hoop

stenen de hoed van Comenius begraven lag.

Later werden de zuiJtjes vervangen door ijzeren hekjes, die het Ruisdaalplantsoentje

omgaven tot de jaren vijftig. De hardstenen restanten van Naardens oudste Comenius

gedenkteken zijn dus honderd jaar bewaard gebleven.

Naarden's jubelfeest in 1864

//11864 verscheen bij C. L. Brinkman teAmsterdam het boekje 'Naardell's Jubelfeest op 12

en 13 mei 1864' geschreven door C. vatlScltaick.

111dit boekje wordt zeer breedvoerig aandacllt geschat/ken aall de toet/malige festiviteiten

teeherdcnking van het feit dat vijftigjaareerderde Fransen gedwollgellwcrden de Vesting
tc verlaten

De redactic van de Omroeper heeft een sterk ingekorte versie Win het verhaal gemaakt ell

her artikel geïllustreerd met foto's - onder andere lIit de collectie Franzen - van de

1lerdenking eetl eeuw later, in 1914.

Het boekje bevindt ziel1 in het sladsarchief in de collectie FranWt, il1ventans 1111111111erB
3/13.

Voorbereiding

Wie op 11 mei 1864 het weinig bezochte en stille Naarden binnentrad, stond zeker

verbaasd over de drukte en woeligheid, die er heersten. 't Was afhecl de bevolking op

eens was wakker geschud uit een lange. bedwelmendeslaap. Overal leven en bedrijvig

heid. Hier wagens met timmerhout

en latwerk, en daar wakkere maten,

zwoegende onder de last van balk en

juffer; vooral tcr hoogte van de

Utrechtse poon nabij het kruit

magazijn.
Zc!fs Huizer botventers verlieten de

Vesting vroegcr dan anders. alsof zij

bang \v;lren voor hun koopwaar, of

voor hun veiligheid en leven. Hun

eentonig bot-bot-geschreeuw werd

overstemd dOOf oorverdovende

hamerklappen en 't geschreeuw van

mannen. behorende tot het Sint

Jozefsgilde.

Naarden ging een dag tegemoet. die

men fec.<;tviercnd wilde herdenken.

Evert de Bruijn steekt de vlag uit

De lang verbeide dag was daar! Een

zoele. 7.3chteen zo langgewenste mei

regen, die men echter voor heden en



morgen lieverniet had genoten waser
ook! Maar om half acht klaarde de

lucht op en brak de zon door.
Om zes uur 's ochtends, stak met

verjongde moed Evert de Bruijn, de
meesterschilder en ouderling van de
Hervormde Gemeente, Nederlands
driekleur uit. Op de hoeken van de
toren werden oranje en nationale vlag
gen geplant. Zo ook boven het koor-
einde van de kerk. .

Met een drievoudig hoera werd Evert
de Bruijn, toen een edele grijsaard,
begroet. TweeënzcveJltigjaar was hij
inmiddels. Rap en l1erging hij naar
boven. Diep bewogen en aangedaan.
Hij was de enige overgeblevene van
het viertal dat vijftigjaar geleden, zich
met henvandie heugelijketaakkweet.
Ondertussen waren de Diakenen van
de Hervormde Gemeente in het

diakenaal armenhuis bezigmet uitde
ling van brood, meel en spek aan de armen; terwijl de bewoners van dit gesticht
verheugd werden door het bericht, dat zij gedurende die feestdag mild bedacht en
onthaald zouden worden. Ook ouden van dagen en behoeftigen, zonder aanzien van
kerkgenootschap werden aan het stadhuis van liefdegaven voorzien.

Feestrede in de kerk en ontvangst op het raadhuis
Om acht uur sloeg de klok en het salvo van het geschut liet zich van Naardens wal
indrukwekkend horen. Daarna werd een uur lang de klok geluid. Toen zweegde klok
gcdurendeeen half uur, alsof zijde menigte de tijd wilde geven de periode 1813-1814
te herdenken.

Maarom half tien werd de klok andermaal geluidom naarde kerk tegaan. Dekerk was

vol, veelvoUerdan anders. Nadat hetorgel zweeg,het voorlezen gedaan wasen de:r.ang
was aangeheven, betrad Ds. Boogersvan Buuren de leerstoel en sprak een feestrede uit.
Daarna deed V.I'. Schoonderbcek van zich horen op het in ]862 vervaardigde WiUe
orgel. Het 'Wie Neerlands bloed' en het 'Wilhelmus' klonken door de kerk. De heer
Schoonderbeek wist de feestvreugde te verhogen door een goede en waardige feest
geest op te wekken.
Om elfuur vond de ontvangst op het raadhuis plaats van de heer J.? Baron de Girard

de Mielet van Coehoorn, gepensio
neerd Generaal-Majoor.
Een kwartier later werden de gerech
tigden tot het dragen van de Naarder
ere-medaille uit Amsterdam ontvan

gen. En om half twaalf kwamen de
Gooise scherpschutters van Roose
boom daar binnen.

Daarna volgdeeen toespraak van Bur
gemeesterG.c. Fabius. Ookde Baron
Girard de Mielet van Coehoorn hield

een rooe die begon met de woorden:
"Oude wapenbroeders, inwoners

mijnergetxxntestad".

Feestrede op het plein
Hoeverliep het feestondertussen bui
ten het stadhuis? Vele woningen wa
ren versierd met fris sparregroen,
doonvcvcn met bloemen en vooral

met nationaal of oranjelint bestrikl.
Voor het stadhuis stond een poort
met het opschrift 'Nederland en Oranje'. Aan de overkanl bij de heer De Bcus
wapperde een fraaie vlagboven de huisdeur. Binnen În zijn logement De Doelen was
de koffie7.aalsmaakvol ingericht en voorzien van wapenschilden van onze provincies.
Bij de Utrechtsepoortstraat stond een ereboog Illet groen en bloemen versierd en
daarop een prachtig wapenschild.
Vlakbij het feestterrein, het exercitieplein bij de Utrechtse poort, stond de herbergde
Keizerskroon of gewoon vanouds de Kroon. Maanden lang had dit pand leeggestaan
maar nu speciaal voor deze gelegenheid was het opgeknapt. Het stond erbij als een
jonge welgedane, vrolijke bruid, met bloemen, groen en vlagen wimpel getooid. Op
het oude uithangbord was de oude naam verdwenen. Het gaf nu het stadswapen van
Naarden te zien. Binnen was allesin een feestzaal herschapen. Vlaggen, draperien, de
bloemen en groen sierden de wanden. Ook een grote stal was zowel binnen als buiten

met guirlandes behangen.
Het feeslterrein W.IS geheel met paal- en plankwerkafgezet en in drieën verdeeld. Het
middenvak was ingericht voor de muzikanten en allen die aan de feestoptocht
deelnamen.

Op de achtergrond was ruimte voor een hoog gezeten orkest en daarvoor stond de
tribune voor de feestredenaars.



De andere vakken waren voor de toeschouwers die tegen betaling van vijftigcent een
kaartje konden kopen bijboekhandelaar Egberts. Groen vooreen staanplaats, wit voor
een zitplaats.

Feestelijke optocht
Toen sloeg de klok h'laalf uur. Schoten weerklonken ten teken dat de feestelijke
optocht zich buiten de Amsterdamse poort in beweging zette in de richting van het
feesllerrein.

Langsde VijfLoodsen, de Kattenhagestraat door, naarde VrOllwenstraat. Nu rechtsom

naar de eerste en tweede ~arktstraat. Vandaar naar de Gasthuisstraat, Peperstraat,
Kerkstraat en Schoolstraat, weer naarde Vrouwenstraat, rechtdoor naarde Schipper
straal, zo rechtsom naar de Jan Massenstraat, Huizerp<x:lrtstraat, Lange Pijlsteeg,
GanS(X)rd-en Utrechtsepoortstraat en dan naar', Plein.

Muziek· en feestcommissarissen

Te midden van he' kanongebulder en muziek van het regiment veldartillerie en
Naardens Harmonie onder leiding van V.T. Schoonderbeek naderde de stoet.
Voorop het detachement cavalerie,daarachtertweefeestcommissarissen, kenbaar aan

de brede oranjebanden om de hoed, te paard gevolgd door een cavalcade van
landbouwers in oranje- en stadskleuren.
Daarna het muziekkorps van het regiment veldartillerie. Na hen een drietal met de

oranje-, de nationale- en de stadsvlag. Achter hen weer drie feestcommissarissen en
vervolgens een zegewagen voorstellende de snelspoelweverij \'an J.t\. Bos.
De wagen en paarden waren in nationale kleuren gemonteerd en met groen en
bloemen gesierd. Op de wagen :taten enige gezellen van de fabriek die met hun
werlv...•1amhedcn bezig waren. Achter de wagen liepen enkele werklieden met een
banier van rood nuweel met gouden franjeen het opschrift 'Werklieden dersnc1spoel
weverij'.
Daarna volgde het muziekgezelschap 'Naardens HamlOnie', ook met een prachtig
banier dat door notaris De Roeper in 1863ten geschenk was gegeven.
Vervolgens liepen mee de generaal en hoofdlieden van de brandweer met insignes op
hun Ordnjebanddiers. Hun banier was eenvoudig maar sprekend: een wit vcld met
oranje lronchons en in het hart bet rijkswapen.

Zegewagens

Verder volgden enkele leden van het Letterkundig Genootschap 'Tot Oefening en
Genoegen'. Ook weer met een prachtig banier.
De land- en tuinbouw, alsmede boom- en bloemkwekerijen werden op een waardige
manier vertegenwoordigd. Vooraf gegaan door enkele leden van de Hollandse
Maatschappij voor Landbouw, volgde een lrÎomfwagen met vier paarden bespannen,

afgestaan en gedecoreerd door de heren Kuhn te Naarden en Sixte 's Graveland.
Hierop waren verschillende werktuigen te zien die voor het bocl'..:nbedrijf nodig
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waren. Een paar boeren knapen waren bezig met dorsen en een boerin was aan 't hoter

karnen en wal meer. De paarden waren metgrocn en wit bcstrikt, terwijl de berijders

en 't werkende personeel in het oud-modische Gooi&, buizen en bonken, korte broek

en grijze kousen, ronde flaphoeden en sjerpen van groene kleur met wil geboord,

waren gekleed.

Daarna volgde een met vier paarden bespannen zegewagen van Jac. Jurri.ssen en A.

Schippers. Smaakvol versierd met bloemen, sierplanten en heesters uit hun b\'cke

rijen.

Ook de algemene takken van nijverheid waren niet vergeten.

De Heer P. van Wettum alhier had ze doorzijn werklieden laten vertegenwoordigen.

Huisschilders, limmerlieden, metselaars en die tot het aardwerkersvak behoorden, in

Z\'I3rte kleding en met peuen, volgden de zegewagen.

Oud-strijders

Driefeestcommissarisscn te voet sloten dezecn openden een nieuwe indrukwekkende

stoet.

Het waren Naardens strijders van 1813 met de mannen van Waterloo, in een rijtuig

gezeten met vier paarden bespannen. Zij waren: W. Looser, P. Pasman, H. van

Oostveen, J. de Nij&, Floris Wijngaard, Ph. Borreman en Bart Groenhart.

Het getal der braven, nu gebogen onder de last der jaren en gebreken der ouderdom,

was zeker niet groot Maar goed deed het ons aan het hart om hen te begroeten.
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Ookde voonnaligescherpschuners van Rooseboom werden niet gemist. In een rijtuig

met hvee paarden bespannen, hadden zij zich bij de stoet gevoegd.

Achler hen liepde Vereniging van, te Naarden woonachtige, Mannen van het Metalen

Kruis, voorafgegaan door de banierdrager H.C. Verhagen, terwijl ter ene zijde het

oranje-vaandel werd gedragen door J. Mosselman, ter andere de nationale vlag door

J.Bijdemast.

De speer of spits, boven de banier, op 't veld prijkende met het Metalen Kruis, is

afkomstig uit de Spaanse tijd en door de heer De Roeper alhier ten geschenke gegeven.

De beide stokken der vlaggen, afkomstig van de heer J. Burlage te Amsterdam. zijn

vervaardigd uit hout der kanonneerbool van de edele J.c.). van Spcyk, terwijl de

vlaggen zelfin 1856zijn gebruikt le Amsterdam,om ledéfileren voor Z.M. de Koning.

Notabelen

Behalvedegenoemde heren namen aan deoptochtdeelde heren: B. SchrieckThierens,

Van der Vuurst, Van der Hoek, ). van Rooyen, Broerse, C. van den Boogaard, H.

Hufen, P. de Boer, J. Kamer, A. van Putten, Cadot, Arentsen, Dreher. Mistralet en

dragers van het Metalen Kruis uit Amsterdam.

Wederom voorafgegaan door drie feestcommissarissen volgden de verschillende

besturen, zowel kerkelijk als wereldlijk. Een glimlach speelde ons om de lippen bij 'I

zien van diecommissarissen, lussen deecrstgcmelde en laatste deput'al ie. Niet om hun

perSOOI1, maaromde rangschikking. Devraag rees bij OIlSOp: is 't uit vrees, dat die beide

lichamen slaags zouden raken ...?

Onze weesjongens

Begeleid door de wccsvader volgden onze burgm .••eesjongens, met oranje versierd,

dragende de oranje en nationale vlaggen, alsmede nissen die beide de banier. die met

recht aanspraak maakte op de termen prachtig en kostbaar. Van kleurig rood fluweel

vervaardigd, was ze voorzien van het stadswapen, 't veld goud, voorts zwart en geel.

Boven de zwaar vergulde kroon zwaar was te lezen '12 mei 1864'. Onder dat wapen

stond 'Burgerweeshuis'. Rondom afgezet met dikke gouden tronchons, koorden en

k"wasten. Bij de genoemde weeskinderen sloot zich onmiddellijk de Jongens- Vereni

ging Oranje Boven aan.

Ook het gezelschap Hoveniers, in zwarle kleding met groene mutsen en bandeliers,

waaraan groene r07.elten omzet met oranje, was vcrtegenwoordigd.

Daarachter drie feestcommissarissen, terwijl de stoet door een detachement cavalerie

besloten werd.

Leve de Koning en voLksspelen

De stoet was het feesnerrein genaderd. De klok had één geslagen. Het geschut zweeg

en onder het geliefd 'Wie Neerlands bloed' van vader Tollcns werd burgemeesterG.c.
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Fabius naar het spreekgestoelte geleid.

In krachtvolleen hartelijke woorden sprak hij een rede uit, die weerklank vond in het

gemoed van alle weldenkenden.

De wakkere Coehoorn en Evert de Bruijn, waarvan we eerder melding maakten; de

mannen van Naarden en die van de jaren dertig, werden niel vergeten, maar op een

waardige tlinke wijze door hem herdacht en toegesproken.

Terwijl hij met een drievoudig: Leve de Koning! door tal van monden herhaald, zijn
schone toespraak besloot.

Daarna verlieten wij het feesuerrein, om plaats te maken voor anderen, die meer dan

wij gesteld zijn op de volksvermaken.

Onder directie van de bekende hof mechanicus D.L. Bambergen zijn personeel vonden

deze plaats; Goochelen, Koorddansen, Marionelte, Gymnastische toeren en wat niet

al. Dat alles werd besloten door een ballet-pantomime: Arlequin of het bedorven
huisgezin, begeleid door muziek.

Erebogen en lampions

Terwijl zich ieder op zijn wijze vermaakt, zetten weonze wandeling door de stad voort.

Aan vlaggen en wimpelsontbreekt het nergens. Geen huis hoe klein ookdalerniet mee

getooid is. Kijk maar eens in de zij- en achterstraten! Overal wappert Neerlands

driekleuren menige woning is met groen en guirlandes gesierd en gedekt. Hieren daar

zijn zelfs toestellen ter verlichting aangebracht.
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Bijvoorbeeld in de Gasthuisstraat Daar was de woning van de eerwaarde geestelijke

van de Lk.-gemeenle met fris sparregroen bekleed.

Ook aan de voorgevel van het huis van de heer Van Eyken was een smaakvolle

trofeevormige draperie aangebracht.

Bij de heer Steln hingen slingers in brede wrongen sierlijk over de met groen versierde

gevel.

Verderop stond een ereboog met groen, gekleurde waaiertjes en strikjes. Een offer van

welgezinde buren.

In de Markstraat muntte de woning van de weduwe Scheffers uit. Voor de deur stond

een boog van groen, zijwaarts bakken met sparren en heesters. Boven in de boog een

kroon met de letter W, waaraan lampions prijkten.

Ook in de SJuisstraat waren de Societeitsgebouwen van officieren en burgers van

binnen en buiten met vlaggen, draperieën en guirlandes getooid.

Feestdis in het Burgerweeshuis

Om vier uur werd met het slaan van de klok en een salvo van het geschut een uur van
rust aangekondigd.

De volksspelen werden gestaakt en om vijf uur hervat. Tijd om even de inwendige
mens te versterken.

Dat gebeurde in het Burgenveeshuis. Welwillend voor die gelegenheid door de heren

regenten en dames regentessen afgestaan.



Door de beide geopende vleugeldeuren werd het oog direct geboeid door sierlijke en
keurige draperieën met festons, guirlandes langs de muren van de marmeren vesti

bule, terwijl de geur van de fijnste bloemen ons weldadig en aangenaam tegemoet

kwam. Nergensoverdaad enniets misplaatst.Aan heteindevandevestibulein degrote

zaal stond de feestdis, voorzien van boeketten die vervaardigd waren uit de fijnste en
edelste bloemen.

Boven de kolossale spiegel hing een fraaie draperie. En dan die schilderijen rechts en
links, voorstellende de regenten van weleer.

Naast de schoorsteen een drietaJ in klederdracht van onze eeuw. Aan de andere zijde

van de schoorsteen het portret van pater Laurens Gijsberts.

Zijwaarts van dit portret beVindt zich dat van een geestelijke zuster in ordegewaad, zeer

jeugdig nog en schoon. Wie 't voorstelt is onbekend. Op de keerzijde leest men: 'Dit

portret van de Abdis deses Convents, is aan het weeshuys present gedaan door den

Heer Cornelis Brouwer, RegentWeesmr. den 17 Augustus 1789'.

Met een brandende sigaar en een glas madeira zat de stemming er snel in. Al het stijve
werd vergeten en was verwisseld tegen het alledaagse familiaire.

Aanhethoofd van de tafel zatgeneraal Cochoorn,diebij het beleg van Naarden eertijds

met vijfbloedende wonden de stad werd binnengebracht. Verder bevonden zich alle

'7°

Naardenseprominentenonder de disgenoten. Menigedronkgetuigdeervan de goede
geest die allen bezielde.

Groots vuwwerk

Zo ongemerkt was het zeven uur geworden. Nog een keer werd dezelfde optocht van

's morgens gehouden. Menige woningwas verlicht. Indrukwdckend was het effect van

een pyramide in de Sluisstraat. Aan dit cif meter hoge gevaarte hingen honderden
lampions. En op de spits verhief zich een flink verlichte ster ten hemel.

Ook de ereboog aan de Utrechtsepoortstraat had door zijn illuminatie een uitne

mende uitwerking.

Ook de met groen getooide boog voor de ingang van het stadhuis was met lampions
verlicht.

In de Turlpoortstraat hingen verschillende Chinese lantaarns. Langzamerhand trok

men naardekleine Meentbuitende Utrechtse poort, waarom negen uur hetvuwwerk
zou worden ontstoken.

En ... dit vuurwerk overtrofverre de verwachting.

BehaJve de glorieus prijkende woorden 'Naardens ontzet', dat omgeven was door een

bloemrijk vuur en de woorden 'Naardens eremedaille', verdiende boven alles de

aandacht, het door Bengaals vuur verlichte naamcijfervan Z.M. de Koning, benevens
de jaartallen 1814 en 1864. Dat alles was versierd met zonnen en fonteinen en

veranderd in een brede cascade.

Verheugden voldaan keerde de menigte stadwaarts, sommigen, om op hetfeestterrein

van de schone muziek te profiteren, die haar wachtte.

Zo wasdan de feestdagvan Naardens verlossing voorbij gegaan. Tot lofvan ieder.Alles

verliep uitmuntend en in goede orde.

Tot slot van aJle festiviteiten vond de volgende dag nog een feestwandelingplaats naar
Huizen, Blaricum, Laren en BUssum.
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Een gehalveerd monument in de Cattenhagestraat

de twintiger jaren van de 1ge eeuw

Slopen van herenhuizen

Als gevolg van de economische achteruitgang in de Franse tijd en het beleg van
Naarden in ] 813/ 1814 waren vele gegoede ingezetenen naarclders vertrokken. Slechts

enkelen keerden in de stad terug. Vele herenhuizen bleven onbewoond doordat

verkopen of verhuren nauwelijks lukte. Wel moest er de hoge plaatselijke belasting

over het onroerend goed betaald worden. Het gevolg was dat goed bruikbare won in

gen, ja zelfs huizen die kOr! ervoor waren gebouwd, gesloopt werden.

Omdat dit verschijnsel zich inmiddels overal voordeed, kwam in 18]4 een wet tot

stand die het slopen van gebouwen verbood. Het gevolg hiervan was dat er verschil

lende gerech tel ijke procedures werden aangespannen. Eén der belangrijkste processen

in Naarden betrofhet herenhuisin de Vrouwenstraat (nu Cattenhagestraat), waarvan

het resterende deel voor de oorlog in gebruik was als station bij de Gooische Tramweg
Maatschappij (later het politiebureau).

De panden in 1992. Foto re. BroesterhuizeIJ.

172

Waardevennindering

Dit perceel werd gebouwd in 1783 door de toenmalige gemeentesecretaris en tevens

administrateur van de Hamburger Postwagen HendrikThierens. Na zijn doodin 1799

werd het huis bewoond door zijn weduwe mevrouw Thierens-Gleijn met haar zeven

kinderen. De inkomsten van dit gezin, die door het overlijden van Hendrik Thierens

sterk waren verminderd, noodzaakten mevrouw Thierens haar huis van de hand te

doen. Na herhaalde malen het huis in de kranten te koop te hebben aangeboden en in

veiling te hebben gebracht, mocht het haar niet lukken een hoger bod te bedingen dan
f 4800,-. Thierens had echter in 1783 voor de bouw van het herenhuis met tuin en

koepel aan de Binnenhaven ruim f 40.000,- besteed.

Ruil en sloop stadhuis

Dit verhaal stond in nauw verband met de geschiedenis van het Naardense stadhuis.

Het stadhuis was vóór de wijzigingen van de Vesting in de jaren 1875- ] 877 van buiten

de Vesting gezien, een goedzîchtbaar gebouw. Het bvam ertijdens het beleg van 1813

1814 dan ookmindergoed vanaf. Doorde slechte financiële toestand van de gemeente

was het gemeentebestuur niet in staat de schade van de bombardementen te doen

herstellen. [n 1820deed burgemeester J.P. Thierenseen poging om de slechte toestand

van het stadhuis tot een oplossing te brengen. Hij gaf de raad de overweging het

stadhuis, met recht van afbraak, teruilen tegen het herenhuis van mevrouw Thierens

Gleijn in de Vrouwenstraat (voormalige politiebureau) zonder bijbetaling uit de

gemeentekas. Het herenhuis in de Vrouwenstraat zou dan de bestemming raadhuis

krijgen (I).

De raad, die aanvankelijk iets voor het voorstel van de burgemeester voelde, wees

tenslotte het voorstel afuit de overweging dat erwel eens meer verzoeken tots]open van

gebouwen zouden kunnen komen. Er stonden immers nog elf herenhuizen leeg.

Resultaat: een halve patriciërswoning

Na deze mislukte poging van burgemeester Thierens veo.ochl de weduwe Thierens

Gleijn toestemming om haar huis te slopen. Ditwerd haar geweigerd en in beroep zelfs

lot twee maal toedoor Koning Willem I afgewezen. Ondanks deze uitspraken ging een

schoonzoon van de weduwe Thierens, LA. Ket jen tot de sloop van het perceel over.

Eerst begon hij aan het interieur van het gebouw. Door een leemte in de wet van 1814

meende de Officier van Justitie te Amsterdam dat hij hiertegen niet kon optreden. Een

brief van de Gouverneur van Noordholland, waarin de burgemeester gemachtigd

werd om de uitvoer van materialen uit het herenhuis en uit de stad te weren, bracht

uitkomst. Ket jen stoorde zich echter nergens aan en ging gewoon met de sloop door.

De gemeenteraad benoemde toen een commissie, die ter plekke een onderzoek moest

instellen. Uit het onderzoek bleek dat de marmeren gang geheel uitgehakt was en dat

de uit het huis gesloopte materialen waaronderdeurkozijnen, verkocht werden aan de
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heer Jilles ter Beek te Muiderberg. Zijn voerman Huybert Korthoff was bezig de
materialen naar Muiderberg af te voeren.
De burgemeester greep toen onmiddellijk in en liet paard en wagen van Korthoff,
beladen met bouwmaterialen, door de portier van de Amsterdamse Poort in beslag
nemen. Er werd een proces-verbaal opgemaakt en een vijfjaar durende gerechtelijke
procedure was het gevolg.
Helaas is de sloop nog zover doorgevoerd, dat de zuidelijke helft van het herenhuis

geheel isverdwenen. In de gang van het resterende deel waren voor de oorlog nagde
sporen te zien van dichtgemetse1de deuren.

Noot:
J. Burg
noodz3
v31lhet

Bij de Stichting Vijverberg zijn verkrijgbaar:
Complete jaargangen De Omroeper 1988, 1990en 1991 à f 17,50

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

Nieuw Valkeveen, een landgoed in de zanderij fIS, 90

Het Burgenveeshuis, van weeshuis tot archief f 19,95
De Naardereng f 10,

(exclusiefverzendkosten)
Besteladres:

Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, tel. 02159-46860.
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De Roomboterfabriek

H. SchaJtenaar

Naar aanleiding van het artikel in devorige Omroeper over de brand in deVetfabriek,
maakle de heer W.A.F. Noppe mij attent op een bijzondere kaart in zijn
prentbriefkaartencol1cctie. Het is een fraaie afbeelding van de in 1896 gestichte
Roomboterfabriek'Gooiland', dieevenalsde Vetfabriekaan devoormaligeGalgesteeg
slond.

Karren en personeel staan opgesteld voor de houlen gebouwen, die bij de brand van
1919ook schade opliepen. Het plaatje dateert van omstreeks 1910en iseen uitgave van
de Roomboterfabriek zelf.Volgens de tekst op de achterzijde van de kaart, leverde het
bedrijf alle zuivelproducten aan huis in Naarden, Bussum, Hilversum en laren. ]n

Amslerdam werd uitsluilend roomboter door deze hofleverancier geleverd.
De eigenaar was S.A.C. Dudok van Heel, die sedert 1914 op Oldenheem, het laatste
Naardense landhuis aan de Huizerstraatweg, woonde. Onlangs werd bij graaf
werkzaamheden in de Vesting nog een porseleinen stop van een flesgevonden waarop
de naam van de fabriek en de eigenaar prijkte.
Het iswellicht interessant om teweten dat de eerste industriëleactiviteiten op basisvan
stoommachines in Naarden door leden van de familie Dudok van Heel op gang
werden gebracht. J.P. Dudok van Heel stichtte in ]871 de Suikerfabriek en zijn
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kinderen waren betrokken bij het tot stand brengen van de Roomboterfabriek, de
Vetfabriek en de Stoomkuiperij. De laatste lag geheel aan het zicht onttrokken in het
parklandschap tussen Berghuis en Flevorama.
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