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Een terugblik op 'de Schapenmeent'
(tuindorp Keverdijk)

A.C. Slinger

Om vanuit de Vesting op de Schapenmeent te komen, moest men net als tegenwoordig

over twee bruggen: eerst de 'Groene' en vervolgens de 'Gele Brug'. Na deze draaibrug

stond men voor qe Meersteeg (later Meerstraat), een in de jaren twintig verharde weg

met aan weerszijden een grindpad zonder woningen. Verderop lag alleen het mili

taire barakkenkamp. Ook de Krayenhoffstraat was er nog niet. De toegangsweg naar

het bewoonde gedeelte van de Schapen meent liep langs de trekvaart, vanwaar men

de oudste huizen in de Huibert van Eijkenstraat kon bereiken. Westelijk van deze

straat lagen in de trekvaart de woonboten van de families Bcekvelt, Ris, Schiltmeijer
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Amsterdamsche Staatweg, Naarde~

Gele Brug naar de Schapenmeent. Collectie: StadsarchiefNaarden.

laan over de Karnemelksloot
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De opening van de Prinses 1renebrug in 1957. Collectie: StadsarchiefNaarden.

en Huisman. Na de opheffing van deze ligplaatsen verhuisden de families Huisman

en Beekveld naar Huizerpoortstraat 1 en 5. Mevrouw Huisman woont daar nu, op

hoge leeftijd, nog steeds. Tegenover de woonboten, langs de latere Vaartweg, lagen

een vuilnisbelt, een woonwagenparkje en het voetbalveld van N.V.C.

Terug naar het oudste buurtje, de Huibertvan Eijkenstraat, waar in die tijd nog de

korenmolen 'de Hoop' stond. Door de komst van een grote coöperatieve maalde

rij werd deze molen het werk ontnomen, raakte in verval en werd in 1934 afge

broken. De molen stond vlak bij de trekvaart aan de rechterkant van de Huibert

van Eijkenstraat. Daar tegenover woonde de familie Roode. Jarig Roode lag aan

vankelijk ook met een woonboot in de trekvaart, maar kon deze verruilen voor een

groot huis op de hoek van de Huibert van Eijkenstraat.

Op nummer 31 woonde timmerman WiUem de Gooijer, wiens won Jan in het schuur

tje achter het huis een kruideniersbedrijfje was begonnen. Jan stond bekend onder de

naam 'Jan Eitje: vanwege zijn wekelijkse aanbieding van verse kippeneitjes. Eerstging

Jan horen wat zijn klanten nodig hadden en daarna bewrgde hij het bestelde per bak

fiets. 's Winters zat Jan altijd lekker ingepakt in een duffelse jas. Zeer karakteristiek

was echter de berenmuts waaronder zijn kleine koppie met brilletje schuilging.



Op nummer 37 stond de boerderij van veehouder W.H. de Gooijer, waarvan de
meeste kinderen na de oorlog naar Australië emigreerden.
Daarnaast, op nummer 39, bevond zich de aardappelen- en groentezaak van de fa
milie H. Bakker. Henk bracht met paard en wagen zijn producten aan de man. La
ter nam Gerrit Leusink dit ventbedrijfje over.
De eerste kruidenierszaak van de Schapenmeent stond op nummer41. De stich
ter was Hendrik van Beekhuizen maar die vertrok in 1937 naar Beesd. De zaak

werd toen overgenomen door l;:iendrik Bruin. Men werd hier eerlijken correct be
handeld. Bruin was altijd, gekleed in een lange stoffen jas, in de winkel bezig. Hij
werd bijgestaan door zijn vrouwen kinderen. De winkel heeft tot 1976 bestaan.
Aan deanderezijde woonde op nummer 30 de familie Stegink. Vanuit een gewoon
burgerhuis werden daar sedert 1933 aardappelen en groenten verkocht. Moeder
Stegink, afkomstig uit Hindelopen, deed de winkel en Piet, een Bussummer, vent
te met paard en wagen. De kleine voorkamer was omgetoverd tot winkel met eta
lage, waarschijnlijk de eerste in die branche op de Schapen meent. Buiten was een
stelling gemaakt waar de handel werd uitgestald. Ik herinner me nog het interieur
van de winkel: aardappelbakken, een grote weegschaal in de hoeken een paar schap
pen aan de wand voor blikgroenten. De merken van toen, zoals de Molen, Bever
en Sleutels, zijn nu allemaal verdwenen. De heer Stegink overleed in 1948. Me
vrouw Stegink zette toen met hulp van haar schoonvader en ] 3-jarige zoon Henk
de zaak voort. Door hun vriendelijke, correcte bediening en hun uitstekende ser~
vice wist Henksamen met zijn vrouw Ada later de winkel tot bloei te brengen, waar-

De Huibert van Eijkenstraat in de jaren dertig.
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door in 1966 een groter pand in de Evert de Bruinstraat kon worden betrokken.
Verderop aan de Huibert van Eijkenstraat, op nummer 75, was de melkhandel van
veehouder J.G. Snoek. Zijn gezin bestond uit dertien kinderen. Hun boerenbedrijf
werd uitgeoefend aan de latere B. van Rooijenstraat, waar de koeien in enkele op
stallen stonden. De melk werd uitgevent door één van de dochters Snoek, die met
helder wit geschuurde 'trippies' (schippersklompen met leren riempjes), een twee
wielig handkarretje voortbewoog.

Totde oudere straten van de Schapenmeent behoortookde Evert de Bruijnstraat. Aan
sluitend aan de woningen van de Huibert van Eijkenstraatwerden hier en langs de Ke
verdijk aJin de jaren twintig enkele huizen gebouwd. Daarna ging men in een rap tem
po in westelijke richting verder, waardoor de Schapenmeent uitgroeide tot een echte
woonwijk. Zo werden halverwege de jaren dertig de woningen aan de B.van Rooijen
straat opgeleverd, waar zich onder meer een aantal kleine zelfstandigen vestigden. Ik
denk hierbij aan de schilder en behanger Chr.T. van Aalst, de timmerman-aannemer
Th.C. van der Tol, de kaasboer Joost van den Bosch en W.L. (Bros) Eype, die met een



bakfiets met groente en aardappelen ventte. In diezelfde tijd werd er gebouwd aan de
Gen. Krayenhoffstraat, waar op nummer 1door Th.W.). (Theo) Hartong een moder
ne kruidenierswinkel werd gesticht. De eerste bediende was hier Aart Duijser jr.

De slager die in 1934 een nieuw pand betrok op de hoek van de Evert de Bruijn
straat en de B. van Rooijenstraat was de Amsterdammer P.H. Smout.
Naast hem, nu op nummer 3 en toen op nummer I, begon melkslijter J. Linck een
zuivelwinkel, maar Johannes vertrok in 1939 naar Muiderberg. Dirk van de Boo
gaard nam toen de zaak van hem over en heeft daar tot ver na de oorlog gezeten.
Op nummer 5 (vroeger nr. 3) stond de bakkerswinke1 van A.J. (Antoon) de Bruijn,
die de model bakker werd genoemd. Het brood en banket werd toen in de Vesting
gebakken, want er mocht zich in die tijd nog geen bakkerij op de Schapenmeent
vestigen. Het duurde bijna vijfentwintig jaar eer dat veranderde.
Een eindje verder, op nummer 21 (vroeger nr. 19), stond het manufacturenwin
keltje van mevrouw M. Luten-de Gooijer. Het stond bekend onder de naam 'het
Wolwinke1tje'. Deze zaak heeft vele jaren bestaan.
Aan de andere zijde van de Ever! de Bruijnstraat had Cees Hop, een man uit PUr-

Het interieur van de bakkerswinkel Evert de Bruijnstraat 5 omstreeks 1953.

Van/inks naar rechts mevrouw De Bruijn met haar dochters Tbnnyen Koos.

Collectie: K. de Bruijn.
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merend, op nummer66, een handel in aardappelen en groenten. Hij ventte met de
bakfiets en deed later de zaak over aan S. Postma, een Fries, die vanwege zijn pos
tuur de bijnaam Tarzan kreeg.
lets terug, op nummer 62, bcgon de rijwielherstelJer H.L. Hamers een fietsenzaak.
Na het vertrek van Hamers naar de Zwarteweg nam de Amsterdamse familie]. van
Varik de winkel over en stichtte er een zaak in rookwaren.

Het laatste winkeltje uit die tijd,was de kruidenierszaak van ].W.A. Ehlert. De zaak
was in ]93] gesticht en stond op de hoek van de Anna Meursstraat en de Evert de
Bruijnstraat. Het echtpaar· Ehlert werd altijd geassisteerd door de oudste zoon JooP,
die dc bestellingen per transportfiets wegbracht. Op deze fiets stonden reclame
borden met de opschriften 'Van Nelle koffie' en 'half elfBlooker tijd'.
Ik herinner me nog het drama, waarbij h'leevan hun kinderen, Wim (negen jaar)
en Piet (acht jaar), in de strenge winter van 1933-1934 op 6 januari door het ijs
waren gezakten verdronken. Devaarwegen inenom de Vesting werden toen open
gehouden voor de schepen van Karssemeijer, Van den Hoek, Daan Hagendoorn
en de Chemische Fabriek. Omdatte bereiken werd een ijsbreker ingezet, waardoor
grote dikke ijsschotsen in het waterdreven. De jeugd maakte hier gebruik van door
het levensgevaarlijk spelletje 'schotsje springen' te beoefenen. Van de ene schots op
de andere en wie het 't langst volhield was de held van de dag. Halverwege de Lan
ge Bedekteweg, achter het atletiekveldje van de militairen, moeten de broertjes in
de buitengracht van de schotsen zijn gegleden en verdronken. 'Huisgezin in rouw

winkel van Hartong. Collectie: Stadsarcl1icfNaardcn.
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gedompeld' stond toen met grote letters op de voorpagina van de Naarder Cou
rant. De verslagenheid was groot onder hun vriendjes en mede-scholieren.
Terug naar het winkeltje. Na enkele jaren heeft de familie Blceker uit Amsterdam
deze kruidenierszaak gekocht. De winkel werd toen een toko en kreeg al gauw die
naam. In deTokoopdeSchapenmeent was echt van alles te koop. Zelfs werden"van

onder de toonbank, de bij de wet verboden, voorbehoedsmiddelen geleverd. Als
je vroeg naar een 'pakje gereedschap', kreeg je ze keurig in blanco papier verpakt.

Meer dan ticn winkels telde de Schapenmeent niet in de jarcn dertig. Wel werden

er nog wat andere activiteiten uitgeoefend. Zo bevond zich op de hoek van de Anna
Meursstraat 24 en de Keverdijk het kleine speeltuintjc van Jurriën Blaauw. Een wip,

twee schommels, groene tafeltjes en stoeltjes en de gelegenheid om er iets te drin
ken. 'Van Vollenhoven bieren, kogelflesjes, koffie, thee en gevulde koeken' stond
er op een groot bord aan de kant van de Keverdijk. De speel-, annex theetuin liep
echter niet. Later kwam in dit pand de herenkapsalon van Paul Vinck, vervolgens
in ]934 die van Jan Lamme en nog later kapper Turel.
Op Keverdijk 15was de dansschool van Carel van der Veen. Care! was aanvankelijk
rijwielhersteller en vestigde zich al in 1913 in de Huibert van EijkenstraaL Maar in
zijn 'twee onder één kap' op de Keverdijk werd de kamer en suite uitgebroken cn
een serre aangebouwd, waar lage bankjes kwamen. Het geheel werd van parkct voor
zien en op elke dansavond met balwas bestrooid om de vloer glad te houden. In een
ingebouwde kast stonden de piek-up en versterkcr en boven de schoorsteen hing
een speaker. Aan het eind van 1940 heb ik daar clandestien - door de bezetter was
het verboden - voor 75 cent per les dansen geleerd. Toch hadden weook met St. Ni
colaas, de Kerst en zelfs Carnaval een bal. Tot mei 1943 zijn we ermce doorgegaan,
daarna ben ik door de bezetters opgepakt en naar kamp Erica in Ommen afgevoerd.
Tot slot bevond zich legen de dansschool van Van der Veen, op nummer 13, de
zaad- en kleinveehande1 van de Bertus Vedder. Hoe die mensen het hebben uitge
houden naast al dat lawaai van de dansschool is mij een raadsel. Maar ja, hetwoord
stress kendcn we toen nog niet.
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Van Schapenmeent tot tuindorp Keverdijk

H. Schaftenaar

Toen in de zeventiende eeuw dOOfeen inbraak van de Zuiderzee een deel van 'de

Schapenmeent' ten westen van de Vesting met zand was overspoeld, gaven de Sta
ten van Holland toestemming om deze meent aan particulieren te verkopen. Een
oppervlakte van bijna dertig hectare (het gebied tussen de buitengracht, de trek
vaart, de Keverdijk en de latere Ten Boschstraat) werd in 1677 van deze onvrucht
bare weide afgescheiden om hem in kleinere kavels te verdelen. Helaas bleken er

geen kopers te zijn voor de schrale percelen, waardoor de grond nog tientallen ja
ren extensief in gebruik bleef als schapenweide. Dat veranderde in 1717 toen het
lukte om de percelen aan particulieren in erfpacht uit te geven, waardoor het ge
bruik enigszins veranderde. Enkele tuintjes kwamen tot stand en hiermee bena
derde men het doel van de overheid: de grond werd wat intensiever gebruikt. Al
moeten we daar niet een al te grote voorstelling van hebben, want tot halverwege
de negentiende eeuw bJeefde voormalige meent vrij van elke vorm van bewoning.

In die situatie kwam in 1856verandering toen de grutter Robin uit Ermelo ter hoog
te van de huidige Huibert van Eijkenstraat vlakbij de trekvaart een korenmolen
mocht bouwen. De molen werd in 1858 door brand vernield, maar op dezelfde
pleklietE. van den Barn weer een nieuwe bouwen met de naam 'de Hoop'. De ac
tiviteiten rond de molen waren bepalend voor het ontstaan van een kJeine buurt
schap, die echter in de verboden kring van de Vesting lag. DerhaJve kwamen er aan

94

Gezicht op de Schapenmeent omstreeks /902. Defoto isgemaakt vanaf de Meer~
steeg.

het eind van de negentiende eeuw alleen wat hOLltengebouwen tot stand, die on
der oorlogsomstandigheden snel konden worden opgeruimd. Zover is het nooit
gekomen, maar wel werd als gevolg van de Eerste Wereldoorlog op de Schapen
meent een militair Barakkenkamp ingericht.
Aan de militaire overheid dankte men eerder, in 1876, een verbetering van de Meer
steeg. Dat was aanvankelijk een smal landweggetje dat naar de boerderijen in de
Naardermeer leidde. Het Rijk wilde een goede verbinding aanleggen tussen de Am
sterdamsestraatweg en de batterijen aan de Karnemelksloot. Het smalle pad over
de meent werd toen verbreed, opgehoogd en afgedekt met grind, zodat een baan
ontstond van acht meter breed.

Vanuit de buurtschap rond de molen nam nade Eerste \Vereldoorlogde bewoning
op de Schapenmeent toe. Het Koninklijk Besluit van 11 december 1920, waarbij
de Huibertvan Eijkenstraat en alles wat daar verder van de Vestinglagaan de Krin
genwetwerd onttrokken, moel daarbij een belangrijke stimulans geweestzijn. (Het
gebied van de latere Krayenhoffstraat en Meerstraat bleef toen nog wel onder de
bepalingen van de Verboden Kringen vallen).
Mede door de nijpende woningnood in de Vesting - daar woonden 3160 personen
in 624 woningen, waarvan er40 dubbel bewoond werden en 2 woningen zelfs drie
voudig - werd er langs de Huibert van Eijkenstraat in een rap tempo gebouwd. Het
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eerste grotere complex van dertig woningen van de Bouwvereniging Volksbelang
werd in 1922voltooid. Er werd riolering aangelegd die uitmondde op de trekvaart.
Grondeigenaren (erfpachters) aan het oudstedeel, zoals Bijleveld, Rookhuizen, P.
de Gooijer, Ruiters, Segers en Van den Born, stonden grond afvoor de verbreding,
waardoor de straat een rijvlak kreeg van vier meter met daarnaast verharde met
grind afgedekte voetpaden. De militaire autoriteiten gaven zelfs toestemmingvoor
een zijweg over het barakken kamp, waardoor de bewoners van het laatste deel ge
makkelijk de Meersteeg konden bereiken. Ook werd de toegangsweg langs de trek
vaart, die in het najaar en in de winter altijd in zeers\echtetoestand verkeerde, ver
hard en door de toenmalige eigenaar ].A. van Eyken Nieukerk 'om niet' overge
dragen aan de gemeente.

Daarna werd er verder gebouwd aan de Keverdijk en Evertde Bruijnstraat.ln 1928
was men zover dat de grond voor 36 arbeiderswoningen en tweewinkelhuizen voor
f 1,25 per vierkante meter (die grondprijs werd tot aan de oorlog gehandhaafd)
kon worden verkocht, waardoor de bebouwing zou reiken tot aan de Anna Meurs
straat. Die straat werd dan ook, aanvankelijk onder de naam Anna van Meursweg,

balveld,

leetie: mevrouw Van Slooten-Bruin.
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Hel eerstesteIlelI huis, Ilil Vaartweg 10, dat gebouwd kon worden door de opheffing

vau Naarde/l als vesting ell daarmee ook de laatste Verboden Kring. Oef OIO werd op

4 maart 1927 i" ee" tijdschrift gereproduceerd.

in 1929 aangelegd. AJeen jaar eerder was men bezig met plannen voor de exploi
tatie van de gronden aan de Meersteegen latere Krayenhoffstraat, want inmiddels
was de dichter bij de Vesting gelegen verboden kring ook opgeheven. Daar leden
de eerste plannen echter schipbreuk, waardoor de bouwactiviteiten zich concen
treerde aan de Evert de Bruijnstraat. In 1930 werd aan de noordoostzijde van het
pleintje de bOllw gestart van negen woonhuizen en h"ee winkels; een bakkerij en
melkhandel. In 1931 verschenen de bouwplannen voor de eerste woningen op de
hoek van de Vaartweg en in I932 werden 35 woonhuizen gebouwd aan de B. van
Rooijenstraat op het weiland waar J.G.Snoek zijn koeien, schuur en hooiberg had
staan. Lnhet kader van de bestrijding van de Naardense werkloosheid werd deze
bouw voor de helft verricht door Naardense werklieden.

Inmiddels wasde molen aan de Huibert van Eijkenstraat zo in verval geraakt, dat
hel bestuur van 'De Hollandsche Molen' in 1930 een brief schreef aan het Naar

dense gemeentebestuur om dit fraaie object te behouden. Het hoofdgestel met de
ijzeren as en roeden verkeerde nog in goede staat. De grootste kostenpost gingzit
ten in het herstel van de rietbedekking. Men wilde toen de benedenruimte van de
molen als woning inrichten en verhuren. De zwichtstelling zou dan verwijderd
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Een luchtfoto Vall 30 jwli 1935. Aan de Meersteeg etl Kraye'lhoffstraat zijn de voor

bereidingen gelroffen voor woningbollw. De vuilnisbelt, hel voetbalveld en liet

woomvagenterrein bevinden zicll nog langs de trekvaart.

worden om meer licht in de woningte laten doordringen. In esthetisch opzicht zou
dat de molen niet schaden. Voor het totale herstel was cr toen ongeveer duizend
gulden nodig, maar zover kwam het helaas niet Notaris Hoeflake was de eerste
die in 1931 een vergunning aanvroeg om op hetlerrein van de molen zes wonin
gen te bouwen. Deze bouwvergunning werd weliswaar niet verleend, maar drie jaar
later was het wel zover en werd de molen gesloopt.
Minder wenselijk was de vuilnisbelt aan de Vaartweg, die inmiddels in de dichte
nabijheid van vele woningen lag. In 1932 werden de eerste pogingen ondernomen
om deze te verplaatsen. De bekende Naarder J. H. Maas schreef toen een brief aan
de Naardense raad, waarbij hij aanvoerde dat deze kweekplaats van allerlei onge
dierte moest verdwijnen. Bovendien verspreidde de belt bij noorden of noord
oostelijke wind ecn onaangenamc reuk en soms ook rook in de woonwijk. ]n het
kader van de werkverschaffing moest men daar volgens Maas maar een project van
maken. Het duurde echter nog tot 1937 eer het gemeentebestuur tussen de Am
sterdamsestraatweg en de zeedijk een stuk grond kocht om daar een nieuwe vuil
nisbelt te beginnen. Aan de zeedijk kwam toen de belt en op het vooTtcrrein aan
de straatweg een nieuw woonwagenkamp, waardoor ook deze voorziening van de
Schapenmeent verdween.

In 1933werden er voor de derde keer plannen ontwikkeld om de gronden van j.A.
van Eyken Nieukerk bij de Meersteeg te bebouwen. Ookdeze plannen leden schip
breuk. Een jaar later kreeg de heer Weitjens uit Bussum wel toestemming, zodat in
1935door hem en een compagnon de grond aan de Meersteeg kon worden gekocht
en er dus eindelijk een begin gemaak1:werd met de exploitatie van de strook tus
sen de Meersteeg en de Huibert van Eijkenstraat. Toen daar de eerste woningen
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verrezen, wilden de bewoners van die steegnaam af. Voorstellen om er Meerweg
of Meerlaan van te maken haalden het niet en in mei 1936 werd het Meerstraat.

Een jaar eerder werd een succesvolle poging ondernomen om vast wat nieuwe
straatnamen te reserveren voor het snel uitbreidende tuindorp. De gemeente-ar

chitect had ds. Drijver, die in hetverleden ook al straatnamen leverde, om sugges
ties gevraagd. Drijver kwam toen met de namen Jan Houtman, generaal Krayen
hoff, kolonel van Brienen, Tetsvan Goudriaan en majoor Kamps. Namen van per
sonen die een rol speelden tijdens de belegering van Naarden in 1813-1814. Van
dit rijtje kon alleen de naam van generaal Krayenhoff nog in de vooroorlogse ja
ren worden gebruikt, want luchtfoto's uit 1935 laten zien dat daar toen de bouw
activiteiten waren gestart.
Deplannen voor woningen aan de Jan Houtmanstraat, de Majoor Kampsstraaten
de eerste ouden van dagen woningen (B. van Rooijenstraat) dateren al van 1937.

[n juni 1939 werden deze complexen aanbesteed, maar in oktober volgde uitstel.
[n 1941 werd uiteindelijk met de bouw van deze 39 woningen ([ 6 normale wo

ningen, 6 woningen voor grote gezinnen en [7 woningen voor, zoals men ze toen
noemde, 'sociaal onvolledige gezinnen') begonnen, maar dat valt niet meer onder
de vooroorlogse ruimtelijke ordening van het tuindorp.

De Volmolenszijde

H. Schaftenaar

Tussen de Keverdijk, de Karnemelksloot en de kade van de Naardermeer liggen

nog enkele resten van een voormalige meent van de erfgooiers, die hier de naam
Volmolenszijde kreeg. Terwijl de Schapenmeental vroegaan het beheer van de erf
gooiersorganisatie werd onttrokken, bleef'Stad en Lande van Gooiland' op de Vol
molcnszijde nog lang de dienst uitmaken, waardoor daar geen huizen werden ge
bouwd. Het gebied is ongeveer vijftien hectare groot en wordtnu doorsneden door
de voormalige rijksweg, de Burgemeester Visserlaan en een oud stukje van de Meer
steeg. Het is nu in gebruik als volkstuincomplex, sportveld en een deel heeft in de
vorm van weiland zelfs haar uit de Middeleeuwen daterende functie behouden.

De naam van het complex dateert uit het begin van de zeventiende eeuw, toen in
het lakenambacht het voetvollen vervangen werd door dat met behulp van wind
molens. (Vollen is het proces waarbij het vet uit de schapenwol verwijderd werd



Het kavclpatrooll zoals dat ill 1846 tof stand kwam op de Volmolenszijdemeent. De

Meersteeg werd hier toell de Midden- Weg genoemd.

en de geweven lap verdichtwerd) In 1615 werd door ene Peter van Elstop de meent
langs de Karnemelksloot de eerste volmolen gebouwd, waarna meerdere molens
volgden. Die molens hebben daar vermoedelijk niet langer dan een eeuw gestaan,
hetgeen overeenkomt met het totale verval van het laken ambacht in de achttien
deeeuw.

Een bijzonder bericht over de Volmolenszijde komt voor in het archief van het
Naardense Burgervveeshuis. In 1845 verzochten namelijk de regenten van die in
stelling, in samenwerking met het gemeentebestuur en de kerkvoogden van de Gro
te Kerk, om deze meent te mogen pachten. Men wilde hier een werkverschaffings
project realiseren voor de arme Naardense bevolking. De Volmolenszijde was in
die tijd, evenals de Schapenmeent in de 17eeeuw, een slecht ontwaterde, sterk ver
waarloosde weide. De erfgooiersorganisatie voelde er wel voor om deze meent aan
de gemeente Naarden voor 99 jaar in erfpacht uit te geven. De drie genoemde be
sturen hebben toen zesduizend gulden bijeen gebracht om dit stuk grond te culti
veren. Drie maanden heeft men erover gedaan om dit werk te voltooien. Men be

gon op 1 november 1845 en het was eind januari klaar. Maar liefst honderden ge
zinnen werden met deze ontginningsarbeid de winter door geholpen. Iedere

zaterdagavond werden de lonen aan de te werk gestelde gezinshoofden, deels in

geld deels in gort en roggebrood, uitbetaald. De bakkers Harbers, Vos, Snijders,
Van Wettum, Van Brei en de weduwe Voorthuizen mochten elk daartoe wekelijks
35 broden van 6 pond leveren.
Door die ontginning kreeg de Volmolenszijde een verkaveling in twaalfkampen 
zes weilanden, vijf akkers en een kamp met houtgewas - waarvan de fragmenten
nu nog te herkennen zijn.

Toen in 1945 het erfpachtcontract met de erfgooiersorganisatie afliep, is de Vol

molenszijde weer in beheer overgegaan naar 'Stad en Lande van Gooiland'. Bij de
opheffing van dit eeuwenoude instituut, eind jaren zeventig, heeft de gemeente
Naarden het hele complex weer kunnen binnenhalen door het te kopen.

Bij de Stidlting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:

De Omroeper, jaargangen ]990,1994,1995, ]996 à f 22,50

Prentbrielkaartenboekje (ansichten van Naarden, uitgegevendoor Sasburg) f 5,

Oud Valkeveen,'van hofstede tot uitspanning' f 19,95

De Naardereng f 10,-

Oud Naarden, 'verdronken stadje,middeleeuwsklooster, oude buitenplaats' f 29,90

De Weeshuiskazernevan Naarden, 'over susteren, soldaten, walen en wezen' f 29,90

Oude Naardcnsebuitenplaatsen,'degeschiedenisvanBerghuysenenKommerm'it'f 35,

OudelwarlvanNaardenenomgeving,(facsimileinfull-color)'de KaartvanFabius'f 15,-

Krijgsspelkaarten,(facsimilein full-color) uit de periode 19l0-]9] 3,
schaal] : ]0.000 (formaat 50 x60 cm) van het gebied tussen Naarden, Zeist,

Woudenberg enNijkerk (26kaartbladen), in portefeuille! 390,-. Perkaartbladf 20,-

De prijzen zijn exclusief verzeIldkostelI.

Besteladres:Gansoordstraat 16,1411RH Naarden, tel. (035) 6946860
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Anthonius Brouwer (1827-1908), kunstschilder

te Hilversum

AP. Kooyman-vanRosslll1l

\Nat isde reden dat erin de Naardense 'De Omroeper' wordt geschreven over An
thonius Brouwer, een man die een eeuw geleden voornamelijk in Hilversum heeft
gewoond en gewerkt? Het aanknopingspunt is dat door deze Brouwer een slukje
landschappelijke geschiedenis is vastgelegd in de vorm van negentiende eeuwse
plaatjes van de Naardense landgoederen.
Bovendien maakte Brouwer zich zeer verdienstelijk voor de gemeenschap in zijn

woonplaats. waardoor hij in het 'Gulden Boek' van Hilversum werd opgenomen.

AnthoniusBrouwerwerd in Nijkerk ge
boren als zoon van een kruidenier. Op
school viel al op dat hij heel goed kon
tekenen. Zijn vader voelde echter niets
voor een kunslenaarsopleiding en deed
hem in Utrecht in de leer bij een rij
tuigschilder. Na een paar jaar staplede
jongeling over naar een huisschilders
bedrijfin Hilversum, waar hij ook weer
als leerling in dienst trad. Doorde slech
te tijd verdiende hij echter een schijn
tje, waardoor hij wat probeerde bij te
verdienen met decoreren en het maken

van schilderijtjes met landschappen.
Tijdens werkzaamheden op hel huis

Allthonius Brouwer. Zandbergen in Naarden maakte de jon-
Collectie: Goois Museum, Hilversum. geAntoon kennis met l.P.van Rossum,

die hem de opdracht gaf voor zijn eer
ste portret. Overigens, Van Rossum was niet 'die echte brave katholiek', die de jon
ge Brouwer verloste van zijn zware werk als rijtuigschilder, zoals Martin Ros in zijn
in 1997 verschenen boekje 'Herinneringen a;ln mijn rijke roomse jeugd' schrijft,
maar een protestant van Amsterdamse huize.
Van Rossum was in die tijd geboeid dooreen zekere Dirk Modderman (omstreeks
1778 geboren), een landbouwer uit Huizen mel een opvallend lelijk uilerlijk. Hij
schrijftoverdezeModderman het volgende: 'Dirk Modderman iseen van die man
nen, die wat de vormen aangaat, door de Natuur niet zeer bevoordeeld zijn, zoo

Het logemetlt Zandbergen ('!all Tabak') amillet begin vall de 1ge eeuw. Eetllitho

val' A. Brouwer naar ee" tekening elllofschilderij va" !acob Balten.

als uil hetgelijkend portret blijkt. Gedurende vele jaren was hij mij bekend als zeer
behoeftig, en weekelijks komt hij mij nog bezoeken om iets te ontvangen. Mod
derman die, schoon zeer leelijk, reeds twee vrouwen heeft gehad, bezit nu zijne der
de. Zijn ambacht is het opkoopen van krengen en vellen; hij woont in ccne soort
van armenhuis, dat van ouds den naam draagt van Porseleinen Pot. Dikwijls is bij
mij de gedachte opgerezen, om hem te doen uitschilderen, tot eindelijk een jon
geling, in Hilversum wonende, bij mij voor een schildersbaas werkende mij toe
scheen grooter talent te hebben dan om glazen te stoppen, en mogelijk geschikt
om mijn voornemen te volvoeren. Ofschoon hij nimmer iets van dien aard deed,

slaag·de hij meesterlijk. De gelijkenis was sprekend, alleen waShet portret fraaijer
dan het origineel; Lkging daarop verder, en hoewel hij onbekend was met Litho
graphie, deed ik hem ook dat beproeven en hij teekende Modderman op steen.'
Mede door het vervaardigen van dit 'proefstuk' verkreeg Brouwer toegang lot de
opleiding aan de Academie in Amsterdam. Ook wordt er nog gesproken van een
leerlingschap bij de Hilversumse kunstschilder'. van Ravenswaaij (1789-1869).
Brouwer heeft daarna voor Van Rossum landschappen en nog andere portretten
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gemaakt, onder andere Van Rossum zelf. Verder heeft Brouwer een serie steen
drukken gemaakt bij de gedichten die Van Rossum schreef over zijn buitenplaat
sen ten oosten van de vesting Naarden. Daarbij maakte hij ook gebruik van be
staande tekeningen en schilderijen.

De landschappelijke schilderijen en illustraties van Brouwer zijn vriendelijke, rus
tige, de landelijke sfeer van de negentiende eeuw ademende voorstellingen. Brou
wer was goed in staat om allerlei voorstellingen en taferelen zeer nauwkeurig in
olieverf of steendrukken weer le geven, ofhet nu de natuur, vruchten, fabrieken,

een Nijllandschap, schepen of anderszins betrof. Ook zijn zelfportret uit 1885 dat
nog steeds in de pastorie van de St.-Vituskerk hangt en een en al vriendelijkheid
uitstraalt, moet gelijkend zijn geweest. Zijn religieuze werkstukken zijn zeer pre
cieus en wat zoetelijk geschilderd, maar men is nog erg op deze schilderijen gesteld.
Naast de schilderkunst was Brouwer ook een liefhebber van muziek. Op zijn ini-

ma in Amsterdam was geinstalleerd, hebben vele duizenden. mensen het bewon
derd. Omstreeks de eeuwwisseling taande echter de belangstelling voor panora
ma's en is ookAmsterdamse Maatschappij gesloten. Het panorama van Brouwer
werd verkocht aan de Maagdenburger Panorama Mij. Daarna is het nog tweemaal
in andere handen overgegaan en vervolgens verdwenen.

Brouwer.

Brouwer was een zeer gelovig mens. De overlevering vertelt dal hij een Irouw kerk
ganger was en steeds vooraan in de kerk zat met een groene baret op en zijn on
derscheiding van paus Leo XUI, het erekruis 'Pro Ecclesia el Pontif1ce' op de borst
gespeld.
Al tijdens zijn studietijd in Amsterdam voltooide Brouwer een met veel overgave
vervaardigd altaarstuk voor de kerk te Eemnes.
Na Amsterdam heeft Brouwer door het echtpaar Povel-Bruck nog drie jaar in Duits
land kunnen studeren en schilderde daar in hun opdracht 'de Kruisweg'; veertien

staties van de lijdensweg van Christus. Hijvoltooide dit werk in 1861. Naoudetra
ditie heeft Brouwer in een bescheiden hoekje opéén van de staties het echtpaar Po

vel-Bruck afgebeeld. Deze staties hebben eerst in de oude St.-Vituskerk van Hil
versum gehangen, maar zijn na de bouw van de nieuwe St.-Vitus meegegaan naar
de nieuwe kerk. De staties van ongeveer 1.70 bij ruim 2 meter zijn nog steeds, te
zamen met nog vier andere schilderijen van Brouwer, in de St.-Vituskerk te zien.
Er volgden vele werken met heiligenfiguren en bijbelse taferelen voor kerken, ver
spreid door het land maar vooral veel in Brabant. Landelijke bekendheid kreeg
Brouwer indertijd door zijn panorama
van Jeruzalem. De Panorama Maat-
schappij te Amsterdam, een instelling
waar panorama's, verticaal opgestelde
cirkelvormige schilderijen vanuit een
centraal punt konden worden bekeken,
nodigde Brouwer uit een panorama
over 'Christus kruisdood' te ontwer

pen. Na een grondige studie over dit
onderwerp heeft hij, al zestigjaar oud,
ter oriëntatie een reis naar het heilige
land ondernomen en aan de hand van

de daar gemaakte schetsen het 112 bij
15 meter metende panorama 'Jeruza
lem en Golgotha' geschilderd. Nadat
het in twee doeken verdeelde panora-

;'P.
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tiatief werd het Weihnachtsoratorium van Deken Müller voor het eerst in ons land

uitgevoerd met door Brouwer gearrangeerde, levende beeldengroepen. De recen
sies waren lovend.

Van 'Toontje Brouwer' is bekend dat hij een prettig mens in de omgang was, met
interesse op velerlei gebied. Naast zijn activiteiten op kunst gebied wist hij tot op
hoge leeftijd nog tijd vrij te maken voor bestuursfuncties op sociaal-maatschap
pelijk terrein en had hij vooral belangstelling voor het wel en wee van jongeren.
In 1908 is Anthonius BrouweJ;op 81-jarige leeftijd overleden en begraven op het
oudeSt.-Annakerkhofbij de St.-Vituskerk. Na de ruiming van het oude kerkhofis
de grafsteen van hem en-zijn vrouw achter de kerk tegen de oostmuur van de sa
cristiegeplaatst.
Brouwer hceftvele jaren op de Groestgewoond, maar door de aanleg van de Prins
l3ernhardstraat is zijn woonhuis gesloopt. Ook resteert nog maar een heel klein

stukje straat achter de Groest dat ooit naar Brouwer is genoemd. Het is gebleken
dat nog maar heel weinig Hilversummersweten dat deze toch welbijzondere Brou
wer indertijd een bekende plaatsgenoot van hen is geweest.

Naschrift van de redactie

In oktoberJnovembera.s. zal er bij de Stichting Vijver berg, ter gelegenheid van het
vijfjarig bestaan van de Stichting ).P. van Rossum, een boekje worden uitgegeven
met daarin ruim dertig steendrukken van Anthonius Brouwer. Deze landschap
pelijke plaatjes van het gebied ten oosten van de vesting Naarden zullen in fuIl co
lor worden gereproduceerd. Het boekje krijgt de naam 'Tussen Zandbergen en Val
keveen' en is gedurende twee maanden tegen een intekenprijs te bestellen. Zie de
aanbieding bij deze aflevering van De Omroeper.
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Bram de Schipper (1875-1948)
Herman Harder

Wil1em Kas heeft het in het artikel 'De Schoolgang' (de Omroeper, jrg. 9 nrA) over
A. Harder, werknemer bij Van de Hoek met de bijnaam de Pruppel. Dat klopt niet.
Er woonden in die tijd in Naarden de broers Bram en Jan Harder, die resp. schip
per en schilder waren. Verder had je ene Harder die tramwerker was en tot slot de
gemeentewerkman Bertus Harder. De laatste had de bijnaam de Pruppel, daar hij
goten en putten moest schoonhouden en altijd in zichzelfliep te pruttelen (mop
peren) op de schooljongens die hem nogal plaagden.
Dit was de aanleiding om het volgende verhaal over mijn vader Bram Harder, ofte
wel 'Bram de Schipper', te schrijven want onder die naam kende men hem in Naar
den. Alsje in het winkeltje van Betje Wilhelm, een soort Winkel van Sinke1,iets wil
de kopen en zij had het niet, dan zei zealtijd: "ikzal het tegen Bram de Schipper zeg
gen, dan neemt hij het wel mee uit Amsterdam". Zo ging het in die tijd. De winkels
werden op die manier bevoorraad. Als de boot uit Amsterdam aankwam, werden
de goederen met paard en wagen of met de handkar naar de winkeliers gebracht.

Als jongetje van elf jaar was hij al bezeten van alles wat met varen te maken had.
Dagelijks was hij aan de haven te vinden om naar het laden en lossen van de turf
schepen te kijken. Al gauw kon hij een centje verdienen door samen met de vrouw
van de schipper het lege turfschip voort te trekken. Stond er geen wind afkwam
deze uit de verkeerde hoek, dan deden

ze de singels om en liepen voorover ge
bogen, hangend en trekkend, naar de
Hakkelaarsbrug. Datwasw'n twee uur
lopen, waarvoor hij een snee brood
kreeg en vijftien cent. Vervolgens ging
het dan weer op de klompen terug naar
de vesting, want geld voor de Gooise
stoomtram kon er niet af.

Wat was hij blij toen hij bij de firma Van
de Hoek, die met de jaagschuit een goe
deren- en passagiersdienst onderhield
op Amsterdam, in dienst kon treden.



Harder.

Vijf minuten vóór het vertrek uit de haven (6.00 uur) werd er een bel geluid. Die
bel hing aan het huis op de hoek van de Sluisstraat en de haven. Was men te laat,
dan kon men, tenminste als je vlug liep, altijd nog bij de bruggen op de bootsprin
gen. In de roef was het gezeJJig;men roddelde wat en rookte pijp. Mijn vader had
onder meer de taak om koffie te zette!l. Bijde bruggen stond vaak een bakkersjon
gen, die de passagiers van broodjes voorzag.
De schuitwerd getrokken dooreen zwaarpaard, meestal een 'Belg'.Ging die inhet
tuig hangen dan kwam de boot al in beweging. De jager zat er schrijlings op om
zowel de boot als het paard goed in de gaten te houden. Eens trok een karrenpaard
de boot, maar die kwam meer dood dan levend in Amsterdam aan. Een boot re

ageert nu eenmaal anders dan een kar.
Als er een brug in het zicht was, blies de jager reeds van verre op zijn ossenhoorn,
dielatervervangen werd door een van koper. Bijde Hakkelaar werd wat meer vaart
gemaakt, want daar moest het paard aan de andere zijde van de trekvaart lopen.
Dus: de lijn los ... het paard de brug over... de brug open ... en vervolgens voer de
boot op eigen kracht door de opening, waarna de lijn weer werd vastgemaakt. Dat
moest gesmeerd lopen, want de boot kon niet stoppen. Was de brug niet open dan
volgde een botsing.
Als de jager moest eten dan nam mijn vader zijn plaats in.

Na een uur of vijfkwam men in Amsterdam aan, waar de boot aan het Singel een
vaste ligplaats had. Daar werd gelost en geladen.

Als opvolger van de jaagschuit werd een grotere bootaangeschaft. Hierin stond een
'Brons' dieselmotor met voorverbrandingskamer en een liggende cilinder, waar
in een zuiger van 30 cm zat. Door de twee zware vliegwielen met een doorsnede
van 1.20 m leek het net een omgekeerde handkar. De machinekamer was vaders
trots. Alles werd keurig gepoetst en het glom er als een spiegel.
In de vakantie ging ik altijd mee, wanterwas van alles te zien en te beleven. Dat be
gon al bij Muiden. Voer je daar, met tegenstroom en wind tegen, de eerste sluis uit,
dan moest je schuin tegen de stroom in varen om bij de tweede sluis uit te komen.
Vervolgens ging het via de Papelaan, over het Amsterdam-Rijnkanaal op Amster
dam aan. Daar voeren we over het IJ naar de grote zeeschepen, waar bij andere
beurtschippers werd aangelegd, wachtend op je beurt om vracht te lossen. Een keer
mocht ik met een machinist mee naar de machinekamer van zo'n zeeschip. Daar
was ik wel van onder de indruk. Alles was er even kolossaal: een schroefas met een

doorsnede van wel 45 cm in een machinekamer van wel drie verdiepingen hoog.
Als het avond werd dan kwam de gezelligheid. In de roef rook het lekker naar een
potje koffie, dat op een vierpits petroleumstel stond te pruttelen. Mijn vader sneed
dan een brood overlangs door. Op zo'n grote plak werd flink wat boter gesmeerd
en vervolgens belegd met een stuk harde bokking. De koffie werd gedronken uit
grote witte kommen zonder oor.
Om een uur of tien gingen we slapen in het vooronder, waar twee kooien waren.
Omdat de bodem van de boot daar enigszins opliep, was het er erg laag en moest
je je gebukt uitkleden. Als je 's nachts te vlug overeind kwam, stootte je prompt je
hoofd.

Om zes uur gingen we weer varen. Ik werd meestal wakker door het gestamp van
de motor, ging daarna snel m'n slaapstede uit en waste me met water uit het IJ. In
de roefstand m'n brood en koffie reeds klaar, maar dat werd bij mijn vader aan het
roer genuttigd.lk herinner me nog hoe we langs Indië-vaarders en het Blauw Hoe
denveem in de richting van de Za.andstreek voeren, waar we cacaobonen haalden
voor de Chemische Fabriek in Naarden.

Vaak was het op een zaterdagavond dat mijn moeder zei: "Ga eens kijken of je va
der er aankomt': Vanaf de Gele Brug tuurde ik vervolgens de trekvaart af. Was hij
in hetverschiet, dan rende ik naar kapper Wijn, die zo vriendelijk wasom hem nog
om tien uur 's avonds te scheren.

Hetverbaast me nu nog steeds dat mijn vaderwndags maar tot acht uur sliep. Om
tien uur gingen we naar de kerk, waarna koffie werd gedronken en gegeten. 's Mid
dags volgde een wandeling naar de hertenkamp van Laren. In dat dorp werd nog



Beurtvaartschepen aal1 het begin van de lOe eeuw in de trekvaart.

wat rondgekeken en daarna ging het weer op Naarden aan. Maandagochtend stond
hij weer om vijf uur op! Als jochie had ik daar niet zo'n erg in, maar nu doet het
mij aan topsport denken.
Er schieten mij nog enkele gebeurtenissen in gedachten. Mijn vader was op zeke
re dag klaar met zijn werk en langs de Nieuwe Haven lopend zag hij een jongen in
het water vallen. Zonder zich te bedenken sprong hij hem na, greep de jongen vast

en zag kans om een ring te grijpen die in de havenmuur was gemetseld. Daar hin
gen ze samen tot een soldaat, die bij het Arsenaa] wacht liep, hen zag en voorbij
gangers alarmeerde. Ze pakten de jongen aan en liepen vervolgens weg, zodat de
soldaat weer in aktie moest' komen om ook mijn vader te redden. Zoals de meeste
schippers kon hij namelijk niet zwemmen. Drijfnat kwam hij tot grote schrik van
mijn moeder thuis.
In de oorlog werd de boot, die op een dag aan het Singel in Amsterdam lag, door
de Duitsers in beslag genomen. Er kwamen soldaten aan boord en het schip werd
volgeladen met gestolen radio's. Enkele andere schepen ondergingen hetzelfde lot
en met behulp van een sleepboot werd het convooi via de Oranjes]uizen naar het
I]ssehneer getrokken. De bestemming was Fries]and maar het werd Enkhuizen
vanwege een storm en de ondeskundigheid van de Duitsers. Een dag later lukte het

we] en via Lemmer voer het convooi naar Bolsward, waar de spullen werden uit
geladen. Daarna kon ieder weer huiswaarts varen.

Na de oorlog was het met varen gedaan. Moeder en kinderen haalden vader een
drachtig over om maar eens te stoppen. 't Was goed bedoeld maar helemaal fout.
Bram de Schipper had het niet meer naar zijn zin. Zijn verweerde kop werd bleek
en hij kreeg allerlei kwaaltjes. Op zekere dag kwam hij echter de oude heer Van
Dorp, directeur van de Chemische Fabriek, tegen. Zij kenden elkaar van jongs af
aan en daardoor was er tussen hen een zekere band ontstaan. Vaak maakte Van

Dorp een praatje met hem als hij goederen afleverde bij de loswal van de fabriek.
Van Dorp zag water met Bram mis was: "Bram wat is er met je aan de hand, ben je
ziek ofheb je het niet naar je zin? Je moest maar voor mij gaan varen, want dát mis
je!" Bram gaf echter aan dat hij er een punt achter had gezet en dat het zo moest
blijven. Een paar uur later stopte er een grote slee voor de deur, waaruit de heer Van
Dorp stapte. «Bram'~ zei Van Dorp; "ik heb er nog eens over nagedacht, maar het
is het beste dat jij voor mij gaat varen". Zo geschiedde het dat mijn vader samen
met Van Dorp in de auto stapte om naar de boot te gaan kijken. Bram de Schipper
ging toen overstag. In de dagen die daarop volgden knapte hij weer helemaal op.
Vooral van de tochten naar Rotterdam genoot hij. Zo heeft hij nog een aantal ja
ren voor de heer Van Dorp gevaren, tot hij op zekere dag met gordelroos thuis
kwam. Niemand maakte zich toen zorgen, maar drie weken later was Bram de
Schipper (ridder van Oranje Nassau) aan zijn laatste vaart begonnen. Ook Van
Dorp heeft nog aan zijn sterfbed gezeten.

Te koop gevraagd
Tweede jaargang van De Omroeper

tel (035) 6946860
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in Naorden wonende Jacob Bollen, waarvan meer tekeningen

De prent stelt een grafmonument voor ter herinnering aan Maria Peters en haar
kleinzoontje Cornelis van den Boogaard die op 1 decemberlS13 omkwamen tij
dens het lossen van enkele schoten vanaf de Naardense wallen.

Hermanus van den Boogaard was de kastelein van de herberg De Roskam, die stond

bij de brug over de trekvaart naar de Schapenmeent. Rechts naast het grafmonu

ment zijn dan ook op de tekening de resten van de herberg te zien. Het uithang

bord met daarop een roskam ligt tussen de puinhopen. Na afloop van de oorlogs

toestand werden de resten van de herberg verwijderd. De schade bedroeg drie-

werd door een

H. Schaftenaar

straat een vroeg-negentiende

Een tekening van Jaco b Bolten ter herinnering

aan de droeve gebeurtenis op 1december 1813 in

de herberg De Roskam

In een tweetal dagboekjes uit die tijd is op de pagina's van I december te lezen dat

zich op die dageen honderdtal Kozakken voor de Amsterdamse Poort en op de weg
naar Muiclen vertoonden. Toen ze onder het bereik van het geschut kwamen, wer
den er en kele schoten op hen afgevuurd, waardoor er enkele gewonden vielen. Ver

volgens verwijderden ze zich langs de trekvaart en gebruikten daarbij de herberg

De Roskam als dekking. Vanafde batterij op de wallen werd toen wederom op hen

gevuurd. Dat schieten had echter de allertreurigste gevolgen, want juist toen de

daar wonende Herman van den Boogaard zich metzijn huisgezin in de kelderwil

de verbergen, vloog een kanonskogel door zijn huis. De kogel, volgens de tekst op

de tekening een achttien ponder, doodde op een afgrijselijke manier zijn schoon

moeder en zijn jongste kind. Zelfverloor hij daarbij zijn linkerhand. Ene Jan Ver

kerk, die zich toen bij de familie Van den Boogaard bevond, werd door dezelfde

kogel aan zijn been gekwetst.
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duizend gulden. Bovendien was Van den Bogaard voor zevenhonderd vijftig gul
den aan meubilair, hooi, brandhout, turf, aardappelen en groenten kwijtgeraakt
en hadden de Fransen, die voedsel nodig hadden voor hun garnizoen, een paard

van hem gestolen. Gelukkig blijkt uit de tekst op de tekening dat de linkerarm van
de herbergier op den duur weer is genezen. Van den Boogaard is tot zijn dood op
24 november 1860 op De Roskam, dat werd na 1814 een houten gebouw, blijven
wonen. Hij werd 78 jaar oud.

Jacob Bolten heeft meer tekeningen gemaakt, die het beleg van Naarden als on

derwerp hebben. Zo zijn-van hem prenten bekend van de in die tijd verwoeste her
berg Zandbergen en maakte hij een fraaie ingekleurde tekening van De Roskam in
de oorspronkelijke staat. In het Stadsarchiefbevindt zich van zijn hand een teke
ning van de watersnoodramp van 1807, waarbij het redoute aan zee (Ronduit) als
eiland in een kolkende watermassa ligt. Jacob Balten was van geboorte een Am
sterdammeren in 1794 gehuwd met Sara Adriana Thierens (1773-1856), de doch
ter JacobusAdriaan Thierens. Zowel haar vader als haar grootvader waren Majoor
van Naarden en Commies van 's Lands Magazijnen, belangrijke functies bij het in
goede staat houden van de Naardense vestingv.erken. Balten was van beroep ar
chitecten landmeter. In die laatste hoedanigheid vervaardigde hij in 181geen kaart
van het landgoed Oud Bussem. Destijl die hij hanteerde bij het tekenen van de ver
sierselen op deze kaart komen sterk overeen met die op de hier afgebeelde teke
ning. Jacob Bolten werd 57 jaar en overleed op 29 januari 1828.

Op de tekening is in het voetstuk van het monument ook nog de naam te lezen van
ene C. Perk, die de tekst maakte. De enige Naardense Perk, die hiervoor in aan
merking komt is Claas Perk. Hij werd geboren op 18 augustus 1743 en overleed,
83 jaar oud, op 23 november 1826.
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Jan Prins (1876-1948)

Jan Paardenkooper

In bet januarinummer van jaargang 3 (1990) van De Omroe
per schreef ik in de serie 'Naarden en de literatuur' een artikel
tje over de dichter Jan Prins (Christiaan Louis Schepp), gestor
ven in het Diakonessenziekenhuis in Naarden op 9 februari 1948.
Zijn laatste levensjaren woonde de dichter, vertaler en rijm
prentmaker aan de Jan Toebacklaan 15.
Door toeval vond ik dezer dagen een studie van c.J. de Vogel,
in de zestiger jaren hoogleraar in de wijsbegeerte van de klas-

Jan Prins. sieke oudheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Het boek heet
'Over Plato en zijn betekenis voor onze tijd', Baarn, 1968. Aar

dig in dit verband is dat het boek met de volgende opdracht begint:

'Aan de nagedachtenis van mijn goede vriend
de dichter JAN PRINS

(C.L. Schepp)
die door een lange en geduldige studie

van de ~ zich de geest van
Plato's denken bijna volkomen

heeft eigen gemaakt'

Naar aanleiding van mijn stukje uit 1990 lijkt het mij zinnig een korte aanvulling
te geven. Uiteraard heb ik geprobeerd C.l. de Vogel offamilieleden van hem te ach
terhalen, maar in de buurt van Zierikzee loopt het spoor dood.
In 1924werd Jan Prins wegens maagklachten afgekeurd als kapitein-luitenant ter
zee. Hij was toen 48 jaar en had drie goed ontvangen dichtbundels op zijn naam
staan. Hij ging zich na zijn afkeuring volledig toeleggen op literatuur en reizen.
Zijn belangstelling voor de filosofie bracht hem bij de klassieke Grieken. Hij leer
de Grieks van de alom bewonderde classicus en dichter P.c. Boutens en in 1930

vertaalde hij Plato's Timaeus. Hij voorzag deze vertaling vaneen toelichtingen van
een inleiding die uit veertig sonnetten bestond. In de Timaeus beschrijft Plato het
ontstaan van de wereld. Die wereld werd gemaakt door de demiurg (een soort god
delijkevakman) die altijd het goede wil, maar stuit op weerstand van het ordeloze
en toevallige in de materie.
Deze vertaling van een amateur werd door erkende classici zeer geprezen.
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Een wandeling langs 'de Utrechtse doorgang'

H. Schaftenaar

Halverwege de vorige eeuw liep het verkeer van en naar de vesting Naarden via hvee

coupures in het systeem van wallen en grachten: dezogenaamdc 'Utrechtse en Am

sterdamse doorgangen',
In 1871 kwam daar een militaire doorgang bij door de aanleg van een brug over de

buitengracht vóór bastion Turfpoort. De brug sloot met een grindweg, de latere
Thierensweg, aan op deBussummer Kerkweg (nu de Lambertus Hortensiuslaan).
Sinds 1877werd deze doorgang VOOf iedereen toegankelijk en vanuit de vesting be
reikbaar via de al in 1858 aangelegde grindweg over de bedekte weg tussen de Am
sterdamse en Utrechtse poort.
In 1879 werd de nieuwe doorgang voor voetgangers nog wat korter dOOfde aan
leg van een pad over het bastion Turfpoort en de bouw van een brug over de bin
nengracht, de zogenaamde 'Kippenbrug'. Deze doorgang werd echter overbodig
toen op 9 juni 1939 een voor modern verkeer geschikte 'doorbraak' tot stand kwam
tussen de bastions Turfpoort en Nieuw-Molen.
De brug over de buitengracht, de zogenaamde 'brug van Van der Linden', werd tij
dens de Tweede Wereldoorlog afgebroken en de Kippenbrug verdween in de hon
gerwinter grotendeels in de Naardense kachels.

Afgezien van de fietspaden via de Oost- en Westdijk heeft de vesting nu drie be
langrijke doorgangen. In dit artikel zal 'de Utrechtse' nader worden bekeken. Van
de brug over de Voorgracht, in de volksmond 'de brug Swennen', tot en met de
Utrechtse poort zullen de daar aanwezige en voormalige laat-1ge eeuwse bouw
werken en bruggen in kort bestek de revue passeren. We volgen daarbij het oude
tracé en doen alsofde Kapitein Meijerweg (aangelegd in 1915) nog niet aanwezig
was. Ook het parkje met 'Comenius' en de moderne bruggen moeten we even weg
denken. Zo ook 'de rustplaats voor zwanen' (aangelegd in 1924), het eilandje in de
gracht van de voormalige 'Eendenkooi'. We maken dus een kleine excursie aan het
begin van de 20e eeuw, passeren daarbij drie bruggen en een poort en letten spe
ciaal op de gebouwen die daar in de tweede helft van de 1geeeuw zijn gebouwd ..

De brug over de buitengracht
Deze brug werd officieel een contrescarpshrug genoemd en door de Genie met de let
ter t aangeduid. Meteen lengte van bijnaachttien meter werd de brug gedragen door
stenen landhoofden en drie jukken. Het beweegbare deelwerd gevormd door een wip
brug. Twee aarden dammen in de voor- ofbuitengracht gaven toegang tot de brug.
Op één der vakken van de brug waseen houten barrière met ijzeren vleugelsgebouwd.

1'8

De contrescarpsbrug aan het einde van de 1ge eeuw. Foto H. \V-Kuhll. Collectie; JJ. Kuhn.

Een unieke foto van vóór 1898,genomendoorde heer H. W. Kuhn, toont deze brug
nog in oude glorie met de barrière erop. Ook de houten glintingen op de aarden
dammen zijn nog te zien. In 1898 werden ze vervangen door ijzeren palen waar
tussen buizen werden bevestigd. Dit systeem is nog steeds te zien op de dam vóór
de volgende brug: de ravelijnsbrug.

Het brugv"achtershuis
De brugwachters woning Z' dateert van 1898 en is derhalve op de foto van Kuhn
nog niet te zien. Aan de Amsterdamse zijde van de vesting zijn de brugwachters
woningen niet zo lang geleden gesloopt en daarmee is dit pand nu het enige brug
wachtershuisje van de vesting.
Toen het huis werd gebouwd, ontdekte men bij het graven van een put enkele dam

planken. Men vermoedde toen dat er op die plek een vaarverbinding isgeweest tussen
de binnen- en buitengracht. Die mening werd versterkt toen men bij het maken van
een welpomp herhaalde malen op in de grond aanwezige vaste voorwerpen stuitte.
Na het passeren van het brugwachtershuis lopen we over een deel van de voorma-
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De achtergevel van de brugwachters

woning met de grindweg over de bedek

teweg omstreeks 1900.

lige bedekte weg (nu Kapitein Meijerweg) met links een 17e eeuws kazematten

complex van bastion Promers. Het pad links, over de Korte Bedekteweg, ligt cr

sinds 1877. Pas in 1927 werd de bedekte weg naar de Oostdijk (het latere Vesting

pad) voor het publiek opengesteld.

Schuilplaatsen

Langs de Utrechtse doorgang bevinden zich in de bedekte weg twee schuilplaatsen.

Direct achter het brugwachtershuis ligt de in 1906 gebouwde schuilplaats R2 en in

de wapenplaats bij het begin van het Vestingpad staat de in 1895 gebouwde P2.

Deze grauwe cementbetonnen gebouwen dienden om de zich op de bedekte weg

bevindende verdedigers een veilige schuilplaats te bieden ten tijde van een artille

riebeschieting.

Schuilplaats P2, de oudste, werd in 1896

opgeleverd en gaf ruimte aan zestig mi
litairen. Voor decommandant was een

afzonderlijk vertrekje afgeschoten. Zo'n

schuilplaats was voorzien van banken,

tafels, bergplanken, spuwbakken, pe

troleum -hanglampen, stormlantaarns

en kapstokken.

Schuilplaats R2 bood ruimte aan een

Cementbetonnen schuilplaats P2 uit halve sectie Infanterie en aan de man-

/895. schappen voor twee mitrailleurs.

De brug over de ravelijnsgracht

Om van de bedekte weg op het ravelijn Oranje-Promers te komen moest men over

de ravelijnsbrug. Deze brug werd door de Genie aangeduid met de letter s en had

een lengte van ongeveer zeventien meter. De brug sloot aan op de muurvan het ra

velijn en bestond uiteen vast en een beweegbaar deeL Twee pijlers en landhoofden

droegen de brug, waarvan het beweegbare deel werd gevormd door een kraanbrug.

De bad- en zweminrichting

In 1889 werd bij de linkerface van het ravelijn een deel van de gracht afgescheiden

om te dienen als bad- en zweminrichting. Met palen en gordingen had men een

diep en ondiep bassin gevormd. Verder stonder een houten zwem loods, die na af

loop van het seizoen werd afgebroken en opgeborgen.

In ] 896 werd de loods vergroot en ingericht tot 7 kleedkamertjes. Na het aanleg

gen van een urinoir (1898) en het maken van een houten plateau (1899) werd in

1900 een springtoren aan het zwembad toegevoegd. De springtoren werd betaald

uit de opbrengst van toegangsbewijzen van verenigingen, die daar vergunning tot

zwemmen hadden. Zo werd ook de uitbreiding van het aantal kleedkamertjes be

taald. Het zwembad is in 1935 verkocht en gesloopt.

De wachthuizen

Op het ravelijn werden in 1875 twee wachthuizen gebouwd. Gebouw P', het rech

ter wachthuis, is het grootst en bevat een remise voor vicr kanonnen. Verder bood

dit bomvrije gebouw logies aan eenentwintig manschappen en was er een wacht
lokaal voor officieren. Voor manschappen en officieren waren er afzonderlijkepri

vaten. Bovendien was er een opslagmogelijkheid voor achtenzestig ton buskruit.



De militaire zwem- en badinrichting met springtoren, loopbrug en loods. Op de

voorgrond het ondiepe bassin.

Plattegrond van het zwembad in de ravelijnsgradlt.

Het linkerwachthuis, gebouw Q', is een soortgelijk gebouw met het verschil dat hier
geen officieren werden ondergebracht.

De brug over de hoofdgracht
De derde brug die men moest passeren om in de stad te komen lag over de hoofd-

Het wachthuis P' op het ravelijn voor de Utrechtse poort.

gracht voor de poort en werd door de Genie met de letter r aangeduid. De brug was
bijna achttien meter lang en had, net als de andere twee bruggen, een vast en een
beweegbaar deel. Dallaatste deel sloot tegen de muur bij de poort. [n de daar aan

wezige nis bevond zich het bewegingstoestel van de kraanbrug. Een onderdeeltje
van het draaimechaniek bevindt zich nog steeds in het plaveisel.
De brug werd gedragen door 2 pijlers en een landhoofd. Op de eerste pijler (aan
de zijde van het ravelijn) stond, evenals bij de brug over de buitengracht, een hou
ten barrière met ijzeren vleugels.
Bijde restauratie van de Ulrechtse poort in 1980 werd de dam voorde poort door
graven en een nieuwe brug gebouwd op de nog in de grond aanwezige oude pij
lers. Hiermee werd het oude aanzien van de toegang tot de stad enigszins hersteld.
Naast het bruggetje bevindt zich in de stadsmuur nog een oude peilsteen. De ho-

Doorsnede van de brug over de hoofdgracht voor de Utrechtse poort.



De kraanbrug voorde poort. De houten barrière is verwijderd, maar de ijzeren vleu

gels zijn nog aanwezig.

rizontale groef met het ingehakte cijfer geeft veertig centimeter boven Amsterdams
Peil aan.

De Utrechtse poort
Tot slot gebouw M, oftewel de poort in de courtine Oranje-Promers. Het gebouw
dateert uit 1877 en bevat drie wachtlokalen en drie privaten voor manschappen,
onderofficieren en officieren. Verder zijn er een zestal bergplaatsen: drie beneden,
drie op de verdieping en drie vertrekken die als cachot dienst deden.
'rotslot zijn aan de stadszijdevan de poort een tweetal fraaie gaanderijen en de por
tretten van Koning Willem III en zijn vrouw Sophia te zien.
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