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Herinneringen aan het oude huis 'Klein Rubroeck'

H.G. Rueb-van Dorp (1883-1978)

de huizen

der, werd het landhuis

Kuhn-van Rossum. Veel eer

Van

d, wordent~;,;~::I:~;~g;;~;'~~i:";'~:dienen
1 december.

RossLIm woonden.

haal, dat verkregen werd via de].P

Rueb-van Dorp, mevrouw H.G. Egt,

_ va/1noten

anders vermeld, i/1 de col/eet ie van de].P van Ross/lm

vrouw RI/dj-van Dorp aan het woord. (Red.)

De dochter van mevrouw

tenzij
We laten nll me-

STICHTING VIJVERBERG,Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, telefoon (035) 694 68 60.
In, ik meen ongeveer 1884, kocht mijn vader van een kweker (I) een klein houten

optrekje aan de straatweg tussen de Galgensteeg en Jan Tabak. Het had geloof ik
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Breughellaantje.

(1839-/899), H~A.

'Vrouw AaltelI:

van Dorp (1847-1914).

kocht en gepacht, ook de

8. het nieuwe huis van de familie jurris-

Mijn moeder,vas nu dichtbij haar hele
familie: Kuhn, Dudokvan Heel, Mijns
sen en Van Rossum. Mijn vader hield
veel van jagen en had spoedig me'

grote jachtterreinen

wel een huisnummer, maar niemand wist het. Iedereen in de omtrek kende mijn
ouders (2) en Klein Rubroeck. 'Het

Laantje' (3) dat van de straanveg erlangs
loopt en tussen twee kwekerijen liep,
eindigde in een tuin en boomgaard
waar, in een klein huis, een arbeiders
familie woonde met de vreemde naam

'Oost Indië' (4) of wat daar op lijkt. Hier
huurden mijn ouders enige zomers vóór
mijn geboorte in september 1883 eni
ge kamers. Ze hadden toen twee kleine

kinderen: Aggy(5) en Boy (6). Een klci_ll
zusje BaJdineis heel jong in Velzenover
leden. Sampy (7) was toen al bij ons.
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Toen kwam 't huisje aan de straatweg vrij
en kocht mijn vader het met ongeveer
drie hectare grond. Hij noemde het Klein
Rubroeck alsherinnering aan de buiten
plaats Rubroeck buiten Rotlerdam, waar
hij als kleine jongen bij zijn grootouders
Van Rijckevorsel-Saint Martin zulke ge
lukkige jeugdherinneringen aan had.

ln mijn jeugd lieten mijn>ouders lwee
kamers bij bouwen; beneden een twee
de kinderkamer en boven de kamer waar

ik sliep. Links van de voordeur was een
ruime gezellige eet-zitkamer met open-
slaande deuren. Mijn moeder had de
panelen van de deuren beschilderd met Dorp (llit herinnering opgetekend).

bloemen en vogels. Daarachter waren
de keuken en ingang tot de kelder. Een smalle gang liep van de voordeur, die alLijd
op slot was, naar de achterdeur. De gang was zo smal en hing zo vol met jassen en
dikke regencapes, dat hij zelden gebruikt werd en we bijna steeds builenom liepen.
Aan de andere kant van de gang was een gezellige speelkamer met een kleinere smal
lere kamer ernaast. Hier sliepen wij als kleine kinderen met Sampy in een bedstee
(8). Hier achter was de dessertkamer.
Boven de zitkamer sliep mijn broer en boven de eerste kinderkamer mijn ouders.
Hiertussen bevonden zich een soort hok waar onze extra kleren hingen en bedste
den die tot kasten waren vermaakt. Tot slot was er een ruime zolder met dienstbo

dekamer. Allesdus heel beknopt maar zonnig, fleurig, gelukkig, blijmoedig, dood
simpel en eenvoudig.

Dicht bij 't huis op de plaats was een tweede huis. Hier woonde in het voorste deel
Leendert Brouwer (9) met zijn vrouwen hvee kinderen. Achterin waren de fiet
senschuur, brandstoffenhokken, een ruime schuur en een klein betimmerd ka

mertjevoor mijn vaderom te werken. Als wij in stad waren pasten de Brouwers op
't huis. Vlakbij hun huis, naast de grote hondenhokken voor de jachlhond en Sint
Gernard, eindigde de zanderijsloot. Daar lag een vlonder, vanwaar we in een ge
woon melkbootje, viaenige hoeken en bochten, tot vlak bij het station konden ko
men. Mijn ouders werden zo gehaald en gebracht als ze naar Amsterdam gingen.
Wij schoolkinderen soms. Doch spoedig kwamen de fietsen.

Mijn moeder was naar Heilo gegaan naar het sterfbed van haar moeder Baldine

De aanbouw van Klein Ru/Jroeck (links) en het huis viln de familie Brouwer om
streeks 1905.

Adrienne Cornelie I-\oltzm,m-Dudok van Heel en kwam bitter, bitter bedroefd

thuis. Ik was jarig geweest, een sombe
re vreemde verjaardag, en stond op de
vlonder mijn moeder op te wachten,
vol illusie: nu zal ik toch een mooi ca

deau krijgen, nu zal ze me feliciteren.
Mijn moeder weende, hield haar zak
doek voor haar gezicht, zag me nauwe
lijks en ging naar binnen. Nooit zal ik
deze teleurstelling vergeten.

~:;'~li~:;'!i;;:~;I:il!~:~i;i;':'~Hi:ct,:~h~'~k·~: D,
emmers staan vlakbij de pomp (zie de

plattegrond).
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Achter I3rouwer's huis lieten mijn ouders een grastennisveld aanleggen. Dil is nu
ongeveer 't grasveld voor 't tegenwoordige grot'e huis.
Er was een gezelligeouderwetse diepe tuin; eerst een bloementuin met banken, 'zit
jes' en veel heesters, dan een hekwerk, de moestuin en vervolgens vruchtbomen. Als
kinderen hadden ''lij elk een klein tuintje. Er waren veel vruchtbomen: Jppels, pe
ren, pruimen, vijgen, moerbeien, mirabellen, morellen, perziken en 'kroosjes' (10).
Aan de kinderkamerkant van het huis stonden een grote schommelbank en stoe
Ien. Om bet huis lag een ongeveer één metcr breed straatje van gele cn groenbrui
ne steentjes. Het liep enigszins schuin af, waardoor het regenwater er snel afdroop
en het er vrijwel altijd droog was. Voor bet huis was een heg met een hekje eiJt al
tijd dicht zat vanwege de stoomtram die er vlak langs reed.

In 't voorjaar, zodra het weer 't enigszins toeliet, gingen we van zaterdag tot zon
dagavond naar buiten, zonder bediening. We namen vlees mee en voor mijn va
der dikwijls een gekookte vistong die precies in een korsettendoos paste. We koch
ten een droog taartje, aten sla en juffrouw Brouwer, oflieverin die tijd 'Vrouw Brou
wer', zorgde voor aardappels, brood en groenten. Eens toen mijn moeder haar
schreef, dat ze een fleswijn uit de kelder moest halen en hem warm zetten, had ze
hem in de oven gelegd. Dikwijls moesten de kachels nog aan en Sampy "-eialtijd
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De tuin mer zuidelijke gevel WUI Klein Rubroeck omstreeks 1905.

dat nachtegalenzang haJr altijd Jan kou deed denken.
Een logeerkamer was er niel, maar daar de logés loch vooronskinderen waren, slie
pen ze bij ons op de kamer. Een enkele keer werd een bed in vader's kamer gezet.

[n Amsterdam had mijn moeder naast werksters, strijksters enz. drie vaste dienst
meisjes en een oppasser. Om de beurt ging in de vakant ie een meisje mee naar Naar
den. Ze vonden het vreselijk. In Amsterdam werd dan schoongemaakt, ingemaakt,
geweckt en ging het personeel met vakantie. Mijn vader was telkensinAmsterdam,
maar moeder slechlseenmaal per week voor de bijeenkomst in het Lutherse Wees
huis waar ze regentes van was. Als hulp voor buiten hadden we nog de trouwe goe
de vrouw Van Rooijen, die in Naarden haar eigen huisgezin had. In de tuin hiel
pen jongens, bijvoorbeeld de Van Amstels uit Huizen en later de Hui,,-erBos (1 [).

De oudste van mijn herinneringen zijn dat ik, en later mijn wsje, alleen, zonder

Sampy in 't Laantje mocht lopen. Ik herinner me nog dat rechts en links voor de
ingangen van de kwekerij grote ouderwetse hekken stonden. Ze waren gemaakt
van heel licht latwerk en grijsgroen geverfd. Ze werden in hun geheel opgelicht en
tegen de heg gezet als er een wagen in moest. Hier reed ik met een poppenwagen.
Dal is ook de enige herinnering die ik van poppen heb. Ik hield niet van poppen,
mijn LUsjeBaldinewel. Aan 'teind VJ!1't Laantje was een weiland waar rnijnvader



Het (Hreugl1el)laantje met de noordgevel van Klein Rubroeckomstreeks 1905.

een bank had gezet. 's Avonds kuierden we er heen om de zonsondergang te zien.
Daar stond ook 't huisje van vrouw Aalten (12).

1. lokatie van het oude huis Klein Rubroeck, 2. het nieuwe

11,4. Z""dl""gen,6. 7. De BOIJ-

_ 9. de Parterre val! Zandbergen, 1O."m"'fi,mt>e"ma,tweX,
11. (Breughel)laalJtje, /2. de Galgensteeg.

88

Het huis 'Rusthoek' (Collectie StadsarchiefNaarden).

De Straatwegwas toen een stille buiten weg. Er reden een paar boerenwagens, mest
karren enz., alleen de stoomtram was gevaarlijk. Ik herinner me heel goed dat de
'Oempas', een orkest met koperblaas-
instrumenten en een grote trom, kwa
men. Ze speelden eerst voor Rusthoek,
toen Zandbergen, daarna voor Tante
Kuhn (13) en vervolgens voor ons. Alle
neven en nichtjes, jong en oud, kwamen
op straat en dansten. Tante Kuhn, toen
bij de tachtig, liet haar stoel op straat
zellen en keek naar ons. Als er een wa

gen voorbij kwam dan hielden weeven
op. Twee of driemaal is de weg inmid
dels verbreed en heeft mijn moeder een
brede strook grond moeten afstaan.
Tegenover ons was de Parterre
Zandbergen. Later werd op een
daarvan 'De Bongerd' gezet, een soort
Italiaansevilla vanhetechtpaar Dudok

Het huis 'Den Hul:



'Tanle Kl/lw': ].M. W KU}IIl-van Ros-

Slim (1818-1906). ber. [n de woonkamer, kinderkamers

en keuken een patentolielamp, in de
gang een drijvertje op olie in een glas en op de slaapkamers een kaars in een 'slons'
(i7). Mijn broer Boy, I3aldine en ik hadden elkeen plat zinkenbad op de slaapka
mer met een emmer water erin. We zeepten ons in en gooiden later 'I water over
ons heen. 't Gaf wel eens lekkages beneden!
Toen we ouder werden gingen wij meisjes, meen ik, een dag in de week naar school
in Amsterdam. Verder werkten wij wat thuis. I30ywas àfop de I-IerengrachtOfbij
de Van Heukdoms(i8).

Her huis 'Casa Cara'.

fIet huis 'Zandbergen'.

van Hed-Wurfbain (iS). Dathuisisook
alweer afgebroken en nu een villapark. Het huis 'De Bongerd:
In de Parterre was ook een tennisveld

en daar hebben wij allen, (wij, de Kuhn's en alle Van Heden) vele mooie zomer
middagen doorgebracht.
Tegenover Zandbergen woonde oude Tante Kuhn in een lelijk maar gezelligen ruim
huis. Alle familieleden wandelden over Zandbergen via de Kweek naar Berghuis
(16). Vandaar verder naar Nieuw Valkeveen, F1evo,De Viersprong en Drafna. Soms
nog verder naar zee bij Valkeveen en Oud Naarden. Allemaal in familie handen.
Trouwens er woonden bijna alleen maar familieleden op dal slukje Gooi.

tje' met een omgekeerde krui,vagen als lessenaar. Scheldwoorden verzinnen, de
mooiste was 'langpotige spookaap'. Dan als amazone op bonenstaken in wilde ga
lop om de morellen- en perzikenschuttingen. In het najaar of met regenweer de
den \ve de luiken van de kinderkamer dicht en staken we een kaars aan ter verlich

ting. Daar vierden we dan feest met eten en drinken in on~.eonderjurken, met lin
ten versierd, en vlechten aangebonden van maaswol. Dat deden we alleen mei z'n
(weeën. Later pas hadden we 'de Club', alle neefjes en nichtjes, jong en oud, samen
zeilen, tennissen, fietsen en wandden.

Eind september, begin oktober gingen we terug naar de slad. 'I Was een hele ver

huizing, de piano, koffers, manden met kleren en de inmaak. Mijn moeder deed
dit alleen en Baldine, ik en Sampy bleven dan een weekje bij Tante Kuhn. Dat was
een ongelooflijk heerlijke logeerpartij; heerlijk eten, ved te veel en te vet, de kun
stige zwanen die zij uil appels sneed, de najaarswanddingen naar I3erghuis waar
we noten zochlen en zulke bruine vingers kregen van 't ontbolsteren. De veren
bedden, malrassen en dekbedden. Als je als klein kind in bed lag, was je compleet
dubbel gevouwen. Tanle Kuhn scheen vroeger zwak te zijn geweest en was jong we
duwe. Ik heb haar alleen oud gekend en in mijn herinnering was ze al die jaren tot
haar dood steeds dezelfde oude dame met omgedraaide vlechtjes aan haar slapen.
Altijd in het zwart met een wit kantenkraagje, een grote ronde gouden broche met
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haar gevuld en een zwart zijden schortje voor. De hele ochtend bleef zij in bed en
ontving er bezoek in een schone nachtjapon en schone lakens. Ze deed haar cor
respondentie in bed. Wij brachten haar dikwijls bloemen, ook aan haar huisgeno
te, gezelschapsjuffrouw Cato LOll\verse (19).

Weer jaren later. Sampywerdgepensioneerd. Buiten hadden weeen grote club met
alle Van Heclsen Kuhns. Ik was de oudste, Wimpyvan HeelofHenk Kuhn de jong
ste (20). Ik herinner me de zei]partijen op de grachten, 't Clubhuis op Nieuw Val
keveen, het tennisssen bij ons en in de Parterre, het theedrinken voor Baldine's ka
mer en hoe zij eindeloos theeschonk uit een heel klein trekpotje. Wat een gelukki
ge zonnige jeugd.

In 19081rOllwde Boy in oktober en ik in november. Tante Baldine is een paar jaar
geëngageerd geweest met een neef Dudok van Heel, Jan, bijgenaamd Don luan.
Dat laatste vanwege het feit dat er nogeen Jan Dudok van Heel in de Club was met
de bijnaam Jan Duif(21).
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Mijn ouders besloten toen hel huis op de Herengr<lcht 170 te verhuren en op het
terrein achter het kleine huisje in Naarden een groot huis te bouwen, het tegen
woordige Klein Rubroeck. Dit alles weet ik alleen uit brieven, ik was namelijk toen
met mijn man op Billiton, waar,vij tot juni 1912 bleven. Onze dochters I-Ienriette
en J'vliabrachten we mee terug.
Mijn moeder, die zelf als kind in het huis op de Herengracht had gewoond en er
uitgetrouwd was, liet de ramen van het nieuw K]ein Rubroeckop dezelfde maat als
't Amsterdamse huis. De knoppen van de deuren, de sleute]s van de provisiekas
ten en kelders nam ze mee en liet op de Herengracht nieuwe aanbrengen. Toen ik
in 1912in Holland kwam, was 't alsof ik in mijn oude tehuis terugkwam. De soort
kamers, de meubilering, de atmosfeer, alles 't zelfde!

Naschrift

Hiereindigt het verhaal van mevrouw H.G Kueb-van Dorp. Van haar dochter me
vrouw H.G. Egler van Wissekerke-Rueb weten we dat het nieuwe K]ein Rubroeck
in 1910 gebouwd werd achter het oude huis. De zanderijs]oot werd uitgediept en
in een vijver veranderd. De uitgegraven grond werd gebruiktom een plateau te ma-
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Hetechtpnnr Van Dorp-Holtzman omstreeks 1914 temidden van kil1deren en kleil1-

ken waarop het huis kwam testaan. Toen hetonde huis werd afgebroken, heeft haar
grootmoeder de omtrek ervan laten markeren door een klein buxusheggetje. Als
zij daar met haar grootmoeder naartoe wandelde dan verbaasden zij zich over hoe
klein het geweest was. Naarmate Rubroeck grond moest afstaan aan de Rijksweg,
kwam het heggetje echter dichler bij de weg te liggen; door het steeds verplaatsen
van de grote heg werd deze dunner en doorzichtiger en het stuk tuin bij de ingang
minder beslolen en vrij. Maarde ingangvan het laantje (Breughel1aantje) bleefhet
zelfde en de beukenhaag werd ouder en ouder. Anno 1998 is een restant van die
beukenhaag nog steeds aanwezig. Ook de vijver en enkele oude bomen herinne
ren nog aan dit lang vervlogen verleden.
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De middeleeuwse visstapel te Naarden

1997, /l11l11l1ler 1) elJ

Satlte, mil11

dense gegevi

Jaren geJedenschreefDe Vrankrijkerdatvan het oude Naarden ollsslcchts één pri

vilege bereikt heeft: het stapelrecht van vis. In 1342 \verd het aan Naarden verleend

dOOf graafWîllem IV VOOf 'alle visdiein Holland, Kennemerland en [\'\'est-] Fries

land aan land werd gebracht en de vis

die russen Muicien en K"lInpen (de Vecht

en de IJssel) gevangen was. Een heel
vage geografische omschrijving con
stateert Ibelings, bij wie vooral de toe

voeging 'tussen Muiden en Kampen'

verbazingwekt; een groot deel van dat

gebied lag immers niet voor de Hol
landse kust. Weliswaar zagen de Hol-

1345. Ver/eendeinl342aanNaarden
Was een aVOIl-

de Friezen. Gravure uit
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De verbinding van Naardelllllet de

Zuiderzee op een kaart uit de eersle

helft van de achttiende eeuw. Voor de

kust staan stippellijnen mei de tekst

land se graven in de middeleeuwen de
gehele Zuiderzee als hun stroom, maar
daar was de hertog van Gelre het in ie
der geval niet mee eens. Dat leidde tot
problemen bij de uitoefening van het
Naardense stapelrecht

In 1356, zesjaar na de stichting van het
nieuwe Naarden, werd het stapelrecht bevestigd door graafWillem V.In 1395 volg
de een nieuwe schenking van het recht door hertog Albrecht, wailrbij de toevoe
ging werd gegeven dat de poorters van Naarden waren vrijgesteld van de stapel
plicht. Zonder 'belasting' te betalen konden zij dus hun vis hier op de markt ver
kopen. Ook filips van Bourgondië verleende ailn Naarden in 1442nogmaals het
recht, echter de inkomsten ervan kwamen nu niet meer toe aan de stad maar aan

de hertogin van Bourgondië. Daarom werden de rekeningen gevonden in het ar
chief van de grafelijke Rekenkamer te Den Haag en niet in het stadsarchief van
Naarden.

Door de vondst van de rekeningen is cr ,vat meer zicht gekomen op dit Naarden
se privilege. Zo werd de vis op straffe van verbeuren te Naarden verstapel(1. Een
ambtenaar controleerde de aangevoerde hoeveelheid, oefende toezicht uiLop de
kwaJiteiten inde de belasting, waarvan de hoogte voorin de rekening van 1457(vol
gens de omschrijving uit 1342) isvermeld. Bijvoorbeeld: schelvis en rog 2 per 1DO,

tong 2 per 45, snoek en karper 1per 100 em. Een bijzonder detail is hierbij dat de
opbrengst Vilnde eerste twee schippers die in 1457 vis ililnbrachten niet werd ge
boekt. Het geld werd aan de kerk geschonken, mogelijk om in het nieuwe jaar een
goede vangst te verkrijgen.
In zijn artikel geeft lbelings tabellen met o.a. het aantal stuks vis per soort die in
Naarden ,verden aangevoerd. In 1457werden in totaal 829.944 vissen ailngevoerd.
Haring maakte hierin bijna de helft uit en schelvis werd met circa een kwart mil-

joen stuks een goede tweede. Schaars waren de rog en gul met respectievelijk 400
en 350 exemplaren.
Bij een deel van de aanvoer stond aangegeven of het verse, gedroogde of gezouten
vis betrof. Vooral de schol werd voor een groot deel gedroogd geconserveerd. Of
voor de resterendevis moet worden aangenomen dat deze levend in een waterschip

of dood maar ongeconserveerd ter stapel werd gebracht, blijft een vraagteken.
Het ontbreken van zoetwatervissoorLen als snoek en karper houdt volgens Ibelings

mogelijk verband met het zouter worden van de Zuiderzee (in de omschrijving van
ruim een eeuw eerder worden ze namelijk nog wel vermeld).

In 1457 kwamen er in totaal 372 schepen naar Naarden om hun vis te verstapelen.
De belangrijkste herkomstplaatsen waren de kustdorpen die op de Noordzee vis
ten zoals Beverwijk (16,9 %) en Egmond (12,1 %). Maar ook Zuiderzeeplaatsen
als Muiden (8,9%) en Hoorn (7,5 %) nemen een belangrijke plaats in. Verderwor
den onder meer plaatsen als 1-Iuiderberg, Spakenburg, \Neesp en zelfs Utrecht ge
noemd. Bijde hoge vertegenwoordiging van de kustdorpen aan de Noordzee moet
bedacht worden dat het in de middeleeuwen nog geen probleem wasom via de vele
meren aldaar, naar de Gouwzee en dus naar Naarden te varen.

Bijzonder interessant isde paragraafover het hilmlhaven van hetslapc1recht. Daar
om volgt nu vrij,vel onverkort de tekst van Bart Jbelings:
'Uit de bewaarde rekening van de exploiten wordt meer duidelijk over het nako
men van het stapelrecht, omdat de overtreders hierin zijn genoteerd met de hen
opgelegde boeten. Jan Wandels diende het toezicht te houden en kreeg als loon de
helft van de boeteIl. In 1459 ,varen Heynric Proestz., Pieter de Vogel en Thymen

Clais Deynenz. door hem gecommitteerd tot het bewaren van de stapel. Als voor
beeld van de inkomsten uit overtredingen kan dienen een visser uit Monnicken
dam die op 3 apri11457 te Naarden werdaangebracht met zijn schip en 55.000 stuks
gedroogde maartse bokking waarmee hij naar Harderwijk voer, dit zonder te ver
stapelen te Naarden. De vis werd na aanhouding verbeurd verklaard en verkocht.
Hieruit werden de kosten van de beboete schipper betaald die in een herberg tij
delijk 'gesekert' was en die van het uitladen van de bokkjng uit het schip, samen
ruim I pond. Voor het gerecht van Naarden werd toLgratie besloten en de schip
per kreeg het schip met 6 pond als 'teergeld' terug, want hij was 'een arm onnoisel
man' die niet wist dat hij te Naarden moest verstapelcll. Als uiteindelijke inkom
sLenwerden ruim 25 pond geboekt.

Harderwijk bleek de voornaamste veroorzaker van misstanden te zijn. Zo voer Jan
Wandels op 9 maart 1457, toen er weinig vis te Naarden kwam omdat men dit te
Harderwijk zou aanbrengen, met een 'roeyschuyt' en twaalf gezellen aldaar om op
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streeks

richt aan het eind van de

waren. In 1403 werd toestemming verleend om de Tot in de

Dccllkcledic

te treden. De visschepen waren echter 'te \vael bezeylt' om aan te houden. Dat juist
Harderwijk steeds opduikt, is niet verwonderlijk. In 1443 werd een privilege van
deze stad vernieuwd door de hertog van Gelre, waarin haar het stapelrecht toekwam
op allezeevis die tussen Muiden en Kampen werd aangevoerd. Onduidelijk is of met

'zeevis' vis van buiten de Zuiderzee wordt bedoeld. Het verzoek tot herbevestiging

hvam juist in 1443, omdat Naarden in 1442 haar privilege had hernieuwd. Helaas
is voor Harderwijk onbekend hoe oud het stapelrecht was. Een conflict tussen de
graaf van Holland en de hertog van Gelre speelde mogelijk op de achtergrond.



Uit hetzelfde jaar dateert een schrijven van Harderwijk aan de steden en eilanden
van Holland die aan de Zuiden:ee gelegen zijn. Daarin wordl verhaald van het op
treden van Naarden met haar 'baerdse' (een scheepstype, waarmee zowel geroeid
als gezeild kon worden) tegen onder meer een poorter van Harderwijk die vis uit
Terschelling te I-Iarderwijkaan land wilde brengen. Hij kon slechts na borgstelling
ter waarde van 40 gulden vrij gekocht worden uit zijn gevangenschap te Naarden.
Harderwijk beloofde de aangeschrevenen met roeischepen te beschermen, om zo
toch vis te Harderwijk op de markt te kunnen brengen.

Op voorhand is al te begrijpen dat een visstapel op de Zuiderzee veel moeilijker te
controleren is dan bijvoorbeeld de bekende rivierstapel bij Dordrecht. Ook land
inwaarts diende rond Naarden nog toezicht te worden gehouden. De rekening laat
reisposten zien naar Amsterdam, Weesp en Ouderkerk om te weten \velke vis over
de rivier de Vecht 'boven mijns genadig heeren gebot' naar Utrecht voer. Zelfs als
de Zuiderzee bevroren was diende er opgetreden te worden. In januari 1457 wer-
den diverse personen uil ZO",d"'le ,;erslap"Jen sle-
den mellonnen haring over hel naar
Amersfoort wilde brengen.

Vanaf 18 mei 1459 komen in de rekening geregeld posten voor, die duidelijk ma
ken datde handhaving van de stapel in gevaar kwam. Dal het gerecht van Naarden

niet wilde meewerken aan het onderhouden van de stapclplicht is niet zo vreemd
als hel op het eerste gezichllijkt. Het stapelrecht kwam immers niet meer (zoals in
de veertiende eeuw) aan de stad toe; de voordelen waren dan ook beperkt voor
Naarden. De inkomsten uit de bedrijvigheid in de haven bleven natuurlijk, maar
het lijkt mogelijk dat de slechte naam die Naarden kreeg door de stapel die er ge
vestigd was voor een groter (financieel) nadeel zorgde. Het totaal aantal vissen dal
verslapeld werd in 1459 bedroeg slechts 7 % van het totaal uit 1457; in acht geno
men het feit dat de rekening van 1457 over een drie keer zo lange periode loopt,
toch een duidelijk teken dat de stapel niet goed meer functioneerde.

De uitgaven kant van de rekening van de exploiten geeft meer inzicht in de manier
waarop overtreders werden aangehouden. Onder meer werden er 13 'schildekins'
gemaakt door een schilder in Den Haag met daarop het wapen van 'mijns genadig
vrouwevan Bourgondië' om de schepen die aangehaald werden te Naarden 'tc tey
kenen' (middels brandmerken?). Misschienhaddittot doel om recidivisten te kun
nen herkennen. Door een schilder die in Naarden aan de kerk werkte, werden twee

'wympelen' mei het wapen beschilderd, om op het boord van de schepen te zetten
die uitvoeren om overtreders aan te houden. Zeker is dat een 'rynschip', een 'roey

baerd,..e' en drie 'vogelairs' (mogelijk een scheepstype genoemd naar het kleine
stuk geschut met die naam) gebruikt werden voor dit doel. Om eenmaal aange
haalde overtreders tijdelijk vast te kunnen zetten, ,verden uitgaven geboekt voor
boeien, duimijzersen sloten. Ook waren de schepen bewapend: te Amsterdam wer
den 'twee kokeren stalin schut ende een deel yserin schut' door Jan WandeIs ge
kocht 'om tot were mede te voeren als men upt water ende anders uut reysen sou
de om aen te halen'. Dit alles had echter niet het beoogde effect; achterin de rekc
ninggeeft Jan \Vandels te kennen dat hij het stapelrecht niet goed kan onderhouden.
Het lijkt hem beter dat de vrouwe van Bourgondië voor de functie Jan van Nyen
rode aanzoekt die zeer machtig is. Dit voorstel werd ingewiJljgd'

De laatste paragraaf van lbelings gaat over een omvangrijk protest dat door de ste
den en dorpen van Holland werd opgesteld tegen de Naardense visstapeL Het da
teert van 29 juli 1457. Puntsgewijs werd daarin aangetoond waarom dit rechtop
geheven moest worden. Zo waren er in Naarden, in tegenstelling tot Hardenvijk,
geen wagens, karren en paarden waarmee de vis verder doorgevoerd kon worden.
Ook ontbraken hier kooplieden die zoals te Harderwijkdevis wilden kopen. Daar
door moest de koopwaar in Naarden opgesJagen worden en werd de 'hoogste pen
ning' niet verkregen. Bovendien \vasde uitrusting van de mark I en haven van Har
derwijk duidelijk beter dan die te Naarden. Verder werd de ligging van Naarden
aan de Zuiderzee als onhandig gezien, waardoor de transportkosten hoger werden.
Maar al zou Naarden gunstig liggen, dan zou daar nog geen stapel behoren te zijn
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'omdat de visserij vrij behoord te zijn!', aldus het protest.

Wellicht mede doordit protest lijkt de visstapel van Naarden geen lang leven meer

beschoren te zijn geweest. Gegevens van latere datum ontbreken, onebnks de ge
noemde aanstelling van Jan van Nyenrode in 1460 voor een periode van zes jaar
tot bewaarder van de visstapel.
"tot slot constateert lbelings dat de exploitatie van de Naardense visstapel, met name
door de uitgaven voor de handhaving ervan, een financieel fiasco was; tegen de ont
vangsten van bijna 89 pond stonden in ]457 bijna 212 pond aan uitgaven. De hoop
dat deze uitgaven zich in ge loop der jaren lieten terug verdienen, lijkt niet te zijn
uitgekomen.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:

1995,1996,1997àj25,-perjrg.
j5,-

De Naardereng f 10,-

1,1.,

Oude kaartvanNaardenenomgeving,(facsimileinruIl-colar) 'deKaartvanFabius'f 15,

Krijgsspelkaarten,(facsimi]ein full-color) uit de periode 1910-1913,
schaal I : nnhetrr,bi,d In,""n ",oe,d"", Zo

De prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Bcsteladres:Gansoordstraat ]6,1411 nH Naardcn, tel. (035) 6946860
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De familie Hufen 200 jaar te Naarden

Rob Hufen Hzn

tussen

reeks vlln vijf generaties Hufen,

Burger van Naarden
Johallll Diderich Hufen werd in 1759 geboren als jongste in een gezin van zeven
kinderen op de oeroude Yollmeierhoeve 'Der Hüven' te Cantrup ten zuiden van
Bremen. Deze hofstede bestaat nog steeds en had in de achttiende eeuw een op
pervlakte van ongeveer 100 hectare. Naar oud gebruik werd de boerderij door de
oudste zoon geërfd en moesten de anderen het elders zoeken. Zo werd de 'kansar
me' jongste in maart 1779 door de ronselaars van Willem baron van Bentinck ge
strikt voor 'de dienst' en werd hij ingezet bij enleracties op marineschepen.
]n 1797is hij voorde Bataafse Republiek twee keer scheep gegaan op 'De reedevan
Tessel'. Op weg naar het schip, mogelijk in verband met de slag bij Kamperduin,
moet hij, zoals reeds uit de inleiding bleek, in Naarden zijn geweest. Nog geen
maand na zijn huwelijk in de Naardense vesting was hij alweer op pad om in Noord
Holland tegen de Engelsen en Russen te vechten. ]n 1805 nam hij deel aan de slag
bij Auslerlitz in het zuiden van Oostenrijk en in 1806/1807vocht hij bij Stralsund
tegen de Pruisen en Zweden. Dagmarsen van 65 tot 90 km moest hij toen door zijn
geboorteland afleggen om de Oostzee te bereiken.
Drie jaar na deze militaire operaties werd )ohann gepensioneerd en burger van
Naarden. Dat was maar goed ook, want in 1812 deed Napoleon zijn poging om de
Russische tsaar te verslaan. Hel eindigde in een catastrofe, waarbij Johann's vroe
gere regiment volledig vernietigd werd. Ook Johannes Gies, een fuselier uit Fulda
en dienstmaat van Johann, ontsprong de dans. Ook hij bleef als burger in Naarden
plakken en werd er kleermaker.

Conducteur op de postwagen
Twee jaar na zijn pensioneringgingJohann met zijn vrouw en kinderen op de hoek
WestwaliBussummerstraat.wonen (2). Dewoning, zo dicht bij de wal, moet na de
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bombardementen in het voorjaar van] 814, niet meer dan een bouwval zijn geweest.
Na de Franse overheersing werd Johann conducteur op de Hamburgerpostwagen.
De grootgrondbezitter l.P. van Rossum noemde hem in zijn gedichten 'scherm
meester', hetgeen betekende dat hij een bewapend begeleider was van de postkoets.
'Sauve Garde' stond cr dan ook boven het Koninklijk Wapen op de portieren van
de diligence. Deze functie moet de oud-militair wel toevertrouwd zijn geweest.
In 1829 stierf de zeventig jaar oude schermmeester, nadat tien dagen eerder zijn
clfjarigdochtertjeoverleed. Deaangifte werd verzorgd door buitenstaanders, ken
nelijk was er een besmettelijke ziekte in het sterfhuis uitgebroken.

Mannen van het metalen kruis

De namen van de kinderen van Johann Oiderich Hufen komen veelvuldig voor in
de Naardense archieven. Zo werden op 20 december 1830 de timmerman Hen

drikus Gerardus Hufen en negen andere leden uitgeschreven bij de
bus van dc 'monm,ligc flmwelwcc'kccs cn zijdewevers (een verzekering bij ziekte
en overlijden) onder vermelding van de zin 'dit zijn allen schutters van de eerste

](Jó

Ban'. De mannen moesten namelijk onder de wapenen om voorbereid le worden
op de oorlog tegen de Belgen. Acht maanden later waren ze dan ook betrokken bij
de 1O-daagse veldtocht. Gelukkig kwamen ze ongeschonden uit de strijd en wer
den bij terugkomst gedecoreerd met 'het metalen kruis'. Reden voor deze Naarders
om de vereniging 'mannen van het metalen kruis' op te richten.

Organist, kruidenier, timmerman
Een andere zoon, Jan Dirk (1810-1891),

had in 1870 een lening van achtenvijf.
tig gulden, in die tijd een flink bedrag,
uitstaan bij 'Naardens Harmonie'. Deze
Hufen was organist en directeur van het
zangkoor en droeg de muziek dus wel
een heel warm h<lrt toe. De aanwezig
heid van vierendertig stoelen in zijn wo
ning doet vermoeden dat hetin zijn huis
vaak zeer h<lrmonieus toeging.
Dat het koor ook wel eens in dishar-

Jan Dirk Hufen (1810-189/)
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monie verkeerde, laat een reglement uit
1844 zien, waarin tot uiting komt dat
het tijdens het potverteren op de feest
dag van de heilige Caecilia (22 novem
ber) uit de hand was gelopen (3). Bele
digendewoorden en daden moeten toen
over en weer zijn gegaan waardoor het
'hoger kerkgezag' de orde, op straffe van
royeren uit het koor, moest herstellen.
Ook burgemeester Van Hasselt zagzich
die maand genoodzaakt een aantal ge
boden uit te vaardigen. \Vat cr toen al
lemaal in de stad aan de hand was isniet

helemaal duidelijk, maar uit de opmer
kingen van de burgemeester bleek dat
ambtenaren elkaar hel leven zuur maak-

ten en hun plicht slecht vervulden (4).
Wende/ina Hufen-l'(/f1 Els (1804-/869) De woning waar Jan Dirk ooit met het

zangkoor repeteerde, is nu de kleer
makerij van Van Rosmalen, Marktstraat 41. Het huis werd in die tijd nog 'de Sa
maritaan' genoemd, naar de fraaie afbeelding die nu nog steeds in de gevel staat.
Wellicht was het ooit een herberg of chirurgijnshuis. Jan Dirk verkocht er vanaf
1836 thee, koffiebonen, stijfsel, petroleum, zeep, rijst, zwavelstokken, spek, reusel
en kaas. Samen met zijn vrouw Wendelina van Elsdreefhij deze handel in kruide
nierswaren. Maar ook spijkers en sloten gingen er over de toonbank., want in de
werkplaats achter het huisoefende Jan Dirk 'een timmer mans-affaire' uit. In de fa
milie bevindt zich nog een schilderijtje uit de vorige eeuw, waarbij het huis een
blauwe voorgevel heeft met een uitstalkast.
Van de winst van al zijn activiteiten kocht Jan Dirk een aantal huizen in de Kool

tjesbuurt. Omstreeks 1865 bezat hij daar a12200 m2 grond met een negental op
stallen. In oktober 1876verkocht hij heLhele complex aan de militaire overheid in
verband met de modernisering van de vestingwerken.

Een ondernemende generatie
Om het complex in de Kooltjesbuurt leeg op te leveren verhuisde de zoon van Jan
Dirk naar de herberg 'het Amsterdams Veerhuis'.Deze Jan Dirk de Jonge (1837-1889)
was een ondernemende timmerman. Hij was in 1881de bouwer van de Naardense
stadsschool (5), verzorgde hetonderhoud van destadspompen, verbouwde het brand
spuitenhuis op de markt en liet een verblijfbouwen voor de nachtwachten. Naast
deze aannemersactiviteiten(6) handelde hij iJl sterke dranken was directeur van de
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brandspuiten. In zijn vrije tijd was hij kerkmeester en busmeestervan hetvoorma
lige fluweelwerkersgilde. Bij zijn overlijden vermeldde het bidprentje dat pastoor
F.A.p.Holland in hem een warme vriend miste, die voor zijn vele vrienden een be
hulpzaam raadsman was geweest en voor de armen hun beste weldoener en vader.

Zijn broer Hendrikus Gerardus (1847-1925) was al even ondernemend. Na een start
in het timmermansvak, dreefhij in 1882een handel in thee aan de Marktstraat (7).

Negen jaar later vestigde hij aan de Haven een kuiperij, timmerij en stoom-jaJoe
zieënfabriek. Dat hij iets met 'stoom' had, laat ook zijn commissariaat zien bij 'de
Gooise moordenaar', de stoomtram die in 1882 door Naarden ging rijden.

Een derde broer, Joannes Hubertus (1840-1903) koos uiteindelijk voor zekerheid.

Wederom via het timmervak en een winkel in gereedschappen, werd hij in 1890
benoemd tot gemeentebode van Naarden. De jaarwedde van die functie bedroeg



Jan Dirk Hufen de Jonge (/837-1889).

Weg uit Naarden
Bode Hufen en zijn echtgenote ]oal1na Maria van Wakeren brachten wederom een
generatie Naardense timmerlieden voort. Mijn grootvader Antonius Pius Johm1l1es
(1870-1939) werkte aanvankelijk bij zijn oom in het aannemersbedrijf, maar meld
de zich na de dood \'an zijn moeder, op 17-jarige leeftijd, voor de dienst in Atjeh. Te
Harderwijk, dat toen vanwege de slechte reputatie 'het gootgat van Europa werd ge
noemd' kreeg hij zijn militaire opleiding. Eens verbrak hij het zwijgen over de oor
log in Atjeh, waar hij sergeant-kanonnier was: 'er werden zoveel Indiërs gedood, dat
de straten gemakkelijk met hun schedels geplaveid konden ,vorden'. Later werd hij
te Utrecht sergeant-majoor administrateur 'met gouden streep'. Dat laatste werd er
altijd bij gezegd. Eén van zijn kinderen (mijn vader) kwam ook weer in het aanne
mersvak terecht. Uiteindelijk kreeg ik als laatste een opleiding in dat ambacht.
Een andere zoon van de stadsbode, JoannesAntonius (1867-1912), bleef we]in Naar

den ''lonen (8). Zijn aannemersbedrijf verkeerde echter in 1908 in staat van taillis
sement. Knecht I-Iartong, wiens kleinzoon nog steeds een bekende Naardense aan
nemer is, heeft toen het werk voortgezet. De dochter van deze Joannes Antonius werd
de laatste Naardense Hufen ('11 daarom de hekkensluitster van dit artikel. Vorigjaar
verliet ze haar woning boven de bloemenzaak 'Tyneke' en vestigde zich in Lelystad.

tweehonderd vijftig gulden, een dienst
woning met vrij vuur en licht plus een
vergoeding van vijftig guJden voor het
schoonhouden van het stadhuis. Dat

hlatste deed Hufen iedere ochtend op
zijn klompen na het openen van de deur.
Bode Hufen moet een vrolijke baas zijn
geweest. Zijn k1eindochtervertelde me,
dat hij een levende muis in zijn jaszak
droeg. Het arme diertje had een touw
tje aan een pootje. Hufen liet het beest
je op verzoek van kinderen op de tafel
lopen. Toen hij in 1903 overleed dook
de naam Gies (een nazaat van zijn groot
vaders landgenoot en dienst maat) nog
eens op als drukker van het bidprentje.

na Maria

hun dochter Wendelif/n.

mei Jan Dirk Hufell de Jonge.



De vesting tijdens de Eerste \Vereldoorlog
Bijhet uitbreken van de Eerste Were1doorlogwerdhet Nederlandse leger op 30juli
]9]4 gemobiliseerd. In de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die liep van de Biesbos

De redding van de vesting Naarden

in de jaren twintig

Zo stonden wat men zou kunnen noemen een 'defensieve school' en een 'offcnsieve

school' tegenover elkaar. Voorlopig zou echter geen van deze scholen zijn zin krijgen:
beide noodzaakten tot de bouw van nieuwe forten, hetzij ten westen, hetzij ten oos

ten van Naarden, en voor de kosten daarvan schrok de regering terug. Er kwam een
compromis uit de bus: de frontlijn bleef te Naarden maar deze zou worden versterkt
met een aantal betonschuilplaatsen. Deze zijn tussen 1895 en 1906gebouwd 4).

TIvee drinkwaterreservoirs, gebollwd in /916 in de kade langs de Karnemelks/oot.

Betonsc!Juilplaats WI, gebouwd in 1895 aan de Korte Bedekteweg.

de stad Naardetl. [n het verleden is

- maar het is toch aan hun bewind te
varen. In het

in militairek

meer twijfelen aan het lIut van de vesting.

De vestingwallen zijn

eensanders.\?c

in
danken dat de wallen er rond

Dr. l.S. van Wieringen

Offensief of defensief?

De uitgebreide modernisering van de vesting Naarden in de jaren 1868- ]878 was

al binnen JOjaar achterhaald dOOfde verbetering van het belegeringsgeschut 2).
In een vorig artikel 3) kwam tcr sprake dal de Hoogere Krijgsschool er daarom in
1888 op aandrong om het noordelijk uiteinde van de Nieuwe Hollandse Waterli
nie te verplaatsen van Naarden naar Muiderberg, ·wat inhield dat de vesting Naar
den zou worden opgeheven. Er waren echter anderen die hiertegen inbrachlen dat
zodoende alleen nog maar een passieve verdediging mogelijk zou zijn. Zij wilden
de mogelijkheid openhouden om vanuit de Waterlinie in het Gooi aanvallend te
kunnen optreden. Zij erkenden dat de vesting Naarden te kwetsbaar was om als
basis voor zo'n offensief te dienen en wilden daarom een nieuwe frontlijn op de
Gooise heiden ten oosten van Naarden.
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tot Naarden, kwam een bezetting van voornamelijk landweertroepen 5). Zij be
gonnen versterkingen aan te leggen volgens de al in vredestijd gemaakte plannen.
Rond Naarden werden voor de infanterie loopgraven en betonschuilplaatsen ge
bouwd in een frontlijn die vanaf de Batterijen aan de Karnemelksloot, in noord
oostelijk richting liep naar de Suikersloot, vervolgens langs de Suikersloot en de
oostelijke bedekte weg van de vesting om te eindigen aan de Zuiderzeekust bij Fort
Ronduit 6). Achter deze frontJijn werd het geschut opgesteld, aanvankelijk op de
hoofdwal van de vesting en na enkele maanden in nieuw gebouwde batterijen in
de Keverdijkse en Overscheense polder.

Hier bleef het echter niet bij. De opperbevelhebber van het Nederlandse leger, ge
neraal CI.Snijders, behoorde wat Naarden betreft al lange tijd tot de 'offensieve
school'. In 1907 had hij in dat kader voorgesteld op de hei ten zuidoosten van de
vesting een pantserfort te bouwen, een plan waarvoor hij overigens weinig steun
kreeg 7). Kort na de mobilisatie gaf hij opdracht om de 'Voorstelling Naarden' te
bouwen. De Voorstelling bestond uit een frontlijn langsde noordgrens van de Bus
summer Heide, langs kamp Crai]o, over de B1aricummer- en de Tafelbergheide
naar de kust ter hoogte van de Eukenberg. Op enige afstand daarachter kwamen 5
opstellingen van elk 3 batterijen 15 cm geschut 3).

De gehele Eerste Wereldoorlog, van 1914 tot 1918, is er aan beide genoemde stel
lingen druk gebouwd. En iets verder naar het westen werden als onderdeel van de
Stelling van Amsterdam ook versterkingen aangelegd in de lijn Uitermeer - Mui
derberg en langs de Vecht tussen Fort Hinderdam en de vesting Muiden. Zo lagen
er binnen een afstand van] 0 km 4 stellingen onder 3 verschillende commando's:
de Voorstelling Naarden onder het Veldleger, de Groep Naarden onder de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en de 2 westelijke stellingen onder de Sector Ouderkerk van
de Stelling van Amsterdam. Het laat zich raden dat deze toestand nogal eens pro
blemen gaf8).

Aantasting ofbehoud?
Het voortbestaan van de vesting was niet naar de zin van het Naardense gemeente
bestuur. Het zag met afgunst dat andere Gooise gemeenten zoals Bussum en Hil
versum rijk werden doordat er zich veel forenzen vestigden terwijl de aanwezigheid
van de vestingwerken dat in Naarden onmogelijk maakte. Rond de vesting moest
immers een vrij schootsveld blijven zodat daar niet gebouwd mocht worden 9). De
Naardense gemeenteraad drong in 1905 en ]9] 8 aan op opruiming van de vesting
werken maar de legerleiding hoefde zich daar niets van aan te trekken. De militai
ren maakten de dienst uit en ze waren niet van zins daar iets aan te veranderen.

het toen een nieuwe speler op het toneel verscheen. In een vorig
ven hoe Rijkswaterstaat in 1917 en volgende jaren de wallen van

Naarden wilde opofferen aan de verbeteringvan de RijkswegAmsterdam-Amers
foort JO). Dat ging toen niet door omdat de militairen het plan afkeurden. [n plaats
daarvan kwam cr een omleiding van de weg buiten de eerste verboden kring, dus
op ruime afstand van de vesting.

Dat de militairen zich keerden tegen het eerste plan van Rijkswaterstaat was mede
omdat er op dat ogenblik op het Hoofdkwartier van de Nieuwe Hollandsche Wa
terlinie druk werd gewerkt aan een plan om het verdedigingsvermogen van de li
nie bij Naarden te vergroten 11). Hetwas de bedoelingol1l het terrein voorde front
lijn Suikersloot - Bedekte \Veg onder water te kunnen zenen. Daartoe zou er een
inundatiekade worden aangelegd tussen de spoorlijn en de Naardertrekvaart op

dewestclijke oever van de Suikerslooten langs de buitengrachtvan de vesting. Be
halve de inundatiekade waren er nog een aantal damsluizen en duikers nodig. Het
tweede plan van Rijkswaterstaat - een weg op 300 m van de Bedekte Weg - deelde
het inundatieveld in tweeën en bracht de bouw van nog meer damsluizen en dui
kers mee. En waar de nieuwe weg de frontlijn bij de Suikersloot doorsneed zou een
verdedigingswerk moetenkomen 10). Al deze zaken zouden uiteraard door Rijks
waterstaat moeten worden betaald. In deze plannen speelden de westelijke ves-
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Plan van 6 januari 1925 voor verbetering vall de inundatie van het gebied ten zui

van de vesting Naarden
van de Kame-

Vesting
Holland nr. 17.

tingwallen van Naarden geen rol. De militairen gingen ervan uit dat ze zouden wor
den opgeruimd zodat de stad mogelijkheden zou krijgen om in westelijke richting
uit te breiden.

Ondertussen was er al weer een nieuwe speler op het toneel verschenen. De Rijks
dienst voor de Monumentenzorg plaatste in 192] de vestingwerken van Naarden
op de Voorlopige lijst van Monumenten 2). Strikt genomen zijn monumenten in
Nederland pas beschermd sinds de Monumentenwetvan ]961 maar in de praktijk
was er al eerder een zekere mate van bescherming. De Rijksdienst voor de Monu
mentenzorg begon in ]903 met het opstellen van lijsten van monumenten. Watop
die lijst stond kon niet zomaar gesloopt worden; de Rijksdienst moest er in ieder
geval bij worden betrokken.

Opheffing van de vesting
Na het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 kwam er in militaire kringen een
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felle discussie op gang over de lessen die uit die oorlog te leren waren voor het Ne
derlandse verdedigingsstelse1 12). De opvattingen liepen ver uiteen maar in 1922
trokken Generale Staf en Minist'erie van Oorlog de eindconclusie. Er kwam een

nieuwe Dienstplichtwel waarbij landweer en landstorm als zelfstandige organisa
ties verdwenen en opgenomen werden in het leger. Ook het vestingstelsel werd sterk
vereenvoudigd. Er bleven maar twee permanent versterkte stellingen over, de Ves
ting Holland en de Stelling van Den Helder. De Nieuwe Hollandsche Waterlinie

werd opgenomen in de Vesting Holland onder de naam 'Oostfront van de Vesting
Holland'. De linie verloor niet alleen zijn naam maar ook zijn afzonderlijke bevel
hebber, althans in vredestijd. [n oorlogstijd zou er een Commandant Oostfront
worden benoemd maar in vredestijd stond de linie, en dus ook de vesting Naar
den, rechtstreeks onder de Commandant Vesting Holland. De plannen voor de
verbeteringvan de inundatie bij Naarden vielen daarom vanaf 1922onder dit com
mando. Deze plannen maakten goede voortgang en eind 1924 werd bekend dat er
op de volgende begroting gelden zouden worden uitgetrokken voor de uitvoering
11). Hieraan kwam echter een onverwacht einde toen in 1926 werd besloten om

de vesting Naarden en aIJeverdedigingsvverken eromheen op te heffen.

Deze ommezwaai in de militaire plannen was begonnen met de inkrimping van
bet vestingstelsel in 1922. Buiten de Vesting Holland bezat het Rijk tientallen ver
dedigingswerken. De meeste konden zonder meer worden opgeheven en overge
dragen aan de Dienst der Domeinen maar de Generale Staf wilde een aantal be
houden als oefenterrein, voor opslag van materialen, enz. 13). Men maakte van de
gelegenheid gebruik om ook binnen de Vesting Holland orde op zaken te stellen.
En zo kwamen omstreden werken, zoals de vestingen Naarden en Willemstad, op
nieuw onder de loep.

Op ]7 augustus 1923 adviseerde de Commandant Vesting Holland om de front
lijn bij Naarden te handhaven. Dat hield in dat van de vesting alleen de oostelijke
Bedekte Weg zou overblijven. Op 20 oktober 1925 bleek hij in een nieuw advies
aan de Chef van de Generale Staf echter van mening veranderd 14). Hij betoogde
dat alle werken in en rond Naarden konden worden opgeheven. De vanouds aan
gevoerde argumenten voor het behoud van de vesting - terugtochtsweg en uit
valspoort - waren volgens hem door de moderne oorlogvoering achterhaald. Het
Veldleger kon zelf zijn terugtochtsweg beveiligen en door de moderne artillerie wa
ren uÎlvallen bij Naarden een hopeloze zaak geworden. Uit kanttekeningen bij de
brief van de Commandant Vesting Holland blijkt dat bij de Generale Staf de me
ningen verdeeld waren. De sous-chef, generaal-majoor Van Dam van Isselt wilde
Naarden niet opgeven maar de Chefvan de Generale Staf, luitenant-generaal For
bes Wels beslisteanders. De minister nam dat over en in het Koninklijk Besluitvan
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2Hmei 1926 stond ook Naarden op de lange lijst van op te heffen vestingwerken.

Een nieuwe strijd breekt los
In Naarden was de vreugde groot, een jarenlange wens was vervuld. Er was waar

schijnlijk ook ijverig voor gelobbyd want de Commandant Vesting Holland kreeg
een bedankbrief van hel gemeentebestuur, gericht aan 'alle militaire autoriteiten
die aan de totstandkoming van het Koninklijk Besluit van 28 mei 1926 Staatsblad
156 waarbij de Vesting Naardep is opgeheven, een werkzaam aandeel hebben ge
had' J 5).Men dacht in Naarden datde vermaledijde vestingwerken nu wel snel ge
sloopt konden worden maar dat ging niet door. Verontruste burgers richtten een

actiegroep op onder leiding van oud-generaal Snijders om de unieke vestinpver
ken te behouden. Een ijzersterk argument was dat de vesting in 1921 op de Voor
lopige Monumentenlijst was geplaatst. De actie had succes en zo werd de vesting
Naarden opgeheven maar de wallen en grachten bleven voor het nageslacht be
houden.

De actievoerders lieten het niet hierbij. Ze besloten een permanenteorganisatieop
te richten, de Stichting Menno van Coehoorn. Deze strijdt nu, ruim 70 jaar later,
nog steeds voor behoud en restauratie van oude vestingwerken 'als gedenktekenen
van geschiedenis en kunst en als natuurmonumenten'.

Een wonder

Het heeft weinig zin om over gedane zaken te speculeren hoe het ook anders had
kunnen lopen. Maar als slot van dit verhaal over de redding van de vesting Naar
den lijkt het toch interessant om na te gaan wat er zou zijn gebeurd als sommige
beslissingen anders waren uitgevallen.

J. Als de militairen in J 895 niet hadden besloten om de vesting te handhaven wa
ren de vestingwerken ongetwijfeld gesloopt zoals niet zo lang daarvoor was ge
beurd in Bergen-op-Zoom, Groningen, Venlo, enz.
2. Als de militairen met het opgeven van de vesting niet tot 1925 hadden gewacht
was een groot deel van de vestingwerken waarschijnlijk opgeofferd aan de wegen
plannen van Rijkswaterstaat en de uitbreidingsplannen van de gemeente Naarden.
3. Als de plannen uit 1919tot 1925omde Nieuwe J-Iollandsche Waterlinie bij Naar
den te verbeteren waren doorgegaan zou vrijwel de hele vesting zijn gesloopt; al
leen de oostelijke Bedekte Weg en de buitengracht zouden zijn overgebleven.
4. Als Monumentenzorg in 1921 de vesting Naarden niet op de Voorlopige Lijst
had geplaatst was de actie tot behoud van de vestingwerken misschien mislukt.

Zo gezien is het een wonder dat de wallen en grachten van Naarden nog steeds be-
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staan, tot vreugde van de velen die houden van geschiedenis en bouwkunst. Dat
het nog lang zo moge blijven!

Bij het onderzoek voor dit artikel kreeg ik veel hulp en goede raad van het perso
neel van het Stads- en StreekarchiefNaarden, het Algemeen Rijks Archief en het
Archiefvan Monumentenzorg en van de Heer P.c.van Kerkum te Voorburg; daar
voor wil ik hen hierbij bedanken.

10·1i~~~~~~~~[j~~~~~~~~i~;;
11.
12.
13
14.

15.
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Noodlandingen in Naarden

Landing in de Zuiderzee bij Oud Valkcvccn
Politieman H. van Steeg schrccfop 5 augustus 1928in zijn dagrapport, dat cr in de
namiddag van zaterdag 4 augustus] 928 omstreeks tien voor vijf nabij de Meent,
ongeveer 300 meier in zee, een burgervliegtuig was geland. Het vliegtuig was te
Amsterdam opgestegen mei bestemming Hannover en behoorde toe aan de 1.uft
hansa. Het was de D 489, Lijnde.een éénmotorig vrachtvliegtuig. Het werd bestuurd

door Wahcr RÜtschow, oud 23 jaar, wonende te Berlijn. Het vliegtuig had 450 kg
rozen aanboon!. Volgens,de piloot was er sprake van een motordefect en zag hij
geen kans op '\ land le landen. Tijdens de landing was het landingsgestel afgebro
ken en was de machine daarna nog plusminus 200 meter doorgevlogen. De vlie
genier werd mel hulp van J. Kaptein uit zijn machine gehaald en kon lopend door
het water de wal bereiken, waarna hij op Valkeveen bij Kaptein van kleding werd
vooojen. ]n verband met het invallen der duisternis en het slechteweerwas er geen
tijd meer het vliegtuig te ontruimen. Slechts4 kisten rozen konden geborgen wor
den. Op 5 augustus zou door het personeel van Schiphol getrachtworden het vlieg
tuig te lichten.

Landing op de Naardermeent
Op 22 oktober] 930 meldde politieman \Vijnbergen dat 's morgens om ongeveer
halfnvaalfeen militair verkenningsvliegtuig van heLvliegkamp 'de Kooy', de C-6,

wegens motordefect een noodlanding maakte op de Naardermeent, nabij het Fort
Ronduit. Het toestel werd bestuurd door een korporaal-vliegtuigmaker, de heer
Halfsnel. De landing geschiedde vlot en het toestel werd niet beschadigd. Ook de
besluurder had geen letsel. Volgens telefonische mededelingen uit het vliegkamp
'de Kooy' zou een vliegtuig met het nodige personeel naar Naarden worden ge
zonden om het defecte toestel ter plaatse te herstellen.

Landing in het weiland van Nieuw Valkeveen
Op 9 december 1930 meldde gemeente-veldwachter J. I-Iooyerdat omstreeks twaalf
uur in de buurL van Valkeveen op het land van Evert van Eykeen vliegmachine was
gedaald. Hij beschreef het alsvolgt: 'Onmiddellijkheb ik mij derwaarts begeven en
geconstateerd dat er geen persoonlijke ongelukken waren voorgevallen.
Daarna is door mij gehoord zeker S. Jeegers Serg. vliegenier van het vliegkamp
Soesterberg die mij verklaarde dat hij wegens een defect aan een motor genood
zaakt was alhier te dalen en een noodlanding te maken om rede hij geen kans zag
het vliegkamp Schiphol te bereiken. Het vliegtuig was erg beschadigd zoodal dit

plaatse werd gedemonteerd el1vervolgens is vervoerd naar Soesterberg.
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