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De storm van 18 februari 1807
B.A.A.

van Gaaien

Winter 1806-1807 werd opgetekend als een milde winter. Begin februari 1807 begonnen sommige bomen en struiken al een waas van groen te vertonen hetgeen
aanduidde dat de lente niet lang meer op zich liet wachten. Maar Holland zou Holland niet zijn, als er niet nog een addertje onder het opkomend groen zat, die in
een klap vele gezinnen en familie's in rouw dompelde.

'De Omroeper' verschijnt vier maal per jaar. De abonnementsprijs voor 1999 bedraagt
minimaal f 25,-. Opgave van abonnementen aan het onderstaande adres. U ontvangt
een rekening bij toezending van het eerste nummer. Abonnementen gaan in met het
eerste nummer van de lopende jaargang. De reeds verschenen nummers van de lopende jaargang worden toegezonden. Opzeggingen dienen schriftelijk doorgegeven te worden vóór 1 december.
STICHTING

ViJVERBERG,

Gansoordstraat 16,1411 RH Naarden, telefoon (035) 694 68 60.

Vanuit Zwartsluis en Kampen waren twee schepen vertrokken vermoedelijk in de
richtingvan Amsterdam. De een geladen met haver en gerst en passagiers aan boord,
de andere een praam met turfen hout. Hevigewinden braken in de vooravond van
18 februari onverwachts los, die in de nacht tot een ware storm en later met bagel
en sneeuw al gauw een orkaan werd. De aan boord zijnde passagiers waaronder
vrouwen en kinderen van één tot twaalf jaar moeten doodsangsten hebben uitgestaan.
De Zuiderzee, altijd een gevaarlijke en grillige dame geweest, was ook deze keer onverbiddelijk en zij eiste haar tol. Voor de kust van Naarden vergingen in die ramp-

zalige nacht van 18 februari
vrouwen en kinderen.

1807

beide schepen met man en muis, in dit geval met

De lijken werden de volgende dag en dagen daarna nog gevonden in de wijde omtrek, evenals de schepen die op het strand geworpen waren. Vierentwintig mensen
waren er met die ramp omgekomen, veertien mannen, drie vrOllwenen zeven kinderen. De meesten werden gevisiteerd en herkend aan merken die men in de kleren had. Vermoedelijk is er een,passagierslijst geweest die later in de schepen werd
teruggevonden. Alle overledenen werden begraven op hel kerkhof van de Grote
Kerk van Naarden.
Deze historische gegevens - gevonden in hel Rijksarchief van Noord-Holland zond ik een cliënt van mij toe, voor wie ik zijn stamboom uitzocht. Het verhaal
over zijn voorvader, die bij deze ramp als passagier verdronk of van koude was omgekomen, zou hiermee geëindigd zijn, als niet in diezelfde nacht van 18 februari
een kaper op he( Naardense strand was geweest. Het was L1mmerl Henrikszoon
van der Heijden, alias Lammert de Geldersman, oud naar zijn zeggen 36 jaar en
geboren in Putten op de Veluwe, maar wonend op het Zandpad langs de Muidertrekvaart te Naarden.
Deze lammert was aan het strandjutten geweest en zag mel de twee ten gronde gegane schepen de kans van zijn leven. Hij beroofde niet alleen de lijken maar ook
wat er her en der verspreid en aangespoeld was, werd zijn eigendom. Doch niet
voor lang! Al spoedig zat dit sujet dan ook În het cachot onder het StadhuÎs van
Naarden.
De hele bevolking van Naarden was de zondag na de ramp in de kerk aanwczigom
te bidden voor het zielenheil van de slachtoffers. Alras werd na de kerkdienst gesproken over de inwoner van Naarden die zich vergrepen had aan de eigendommen van de slachtoffers. Dat kon niet worden toegelaten!
Bij de huiszoeking op het adres van Lammert vond de schout een duffelse jas, een
lap linnen, vijf dekkleden, een topzeil, een touw, vrouwenkleren en een vlag. Alles
afkomstig van het strand. Na wat briefwisselingen mel de heren van het Gerecht
van Gelderland bleek dat de schelm geen onbekende was van de justitie. Zes jaar
had hij al in het gevang gezeten wegens dieverijen in Gelderland.
In een land waar goede orde heerst (zo stond het in de stukken) kan iets dergelijks
niets gedoogd worden. 'Het moet ten strengste aan de lijve worden bestraft: was
na rijp beraad de conclusie van het Naardense Gerecht. Derhalve eisten de sche-

penen dat Lammert van der Heijden op het schavot door de scherprechter (beul)
met de roede strengelijk zou worden gegeseld, daarna gebrandmerkt en vervolgens
levenslang zou worden verbannen uit Holland en Westfriesland. Tevens kreeg hij
de belofte mee dat als hij zich wederom zou vertonen, de straffen veel zwaarder
zouden zijn.
Naschrift van de redactie
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en en sl'adschirurgl/n Jacobus Zuydhock de visital1e vcrrichtlen. Daar lagcn toen:
I. een man; 2. een vrouw $cnaamd Hendrikje Duink('rken; ). een meisj(' van ongevcer tien jaar; 4.
een meisje van ongeveer Vierjaar; 5. een jongetje van ongeveer anderhalf jaar (op het eerste slachtoffer na, werden deu mensen gevonden om en bij hun met turf en hout geladen schip, dat gestrand
was in de Buitendijken.); 6. C'Cnman genaamd Uilke Tjebbens van Terhorne; 7. «n vrouw; 8. een
meisje van ongeveer anderhalf jaar; 9. een jongetje van ongeveer drie tot vier jaar (deu viel slacht~~drsN~~~~~r~~~::~
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Wil1cms gehuwd lJlel Peter Wil1ems de Wilde, gevonden bij Ronduit; 14. een jongetje van ongeveer
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ccn man genaamd Dirk van den Berggewoond hebbend te Dinksterveen in Overijssel en kne.::ht lijn.
de bij Jan Evertz, de schipper van een praam in hel veen bij Zwarlsluis,gevonden in de Builendijken
bij het Suikerskampje; 19.ccn man, gevonden in de Buitendijken bij de kade aan de Rijven.
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omgekomen,

Tot in maart vond men nogvijflijken langs de Naardense kust, die waar"hijnlijk slachtoffers w;lren
"an de storm: op 22 februari een mail aal1 het strand bij Muiderberg in het water dicht bij het wrak
va~ een schip; op 23 februari twee mannen in de Rijven, de een ondereen schcepswrak .•.de ander was
Wll1em i.an Schutterop uit Meppel;op 1 maart op hel strand bij de zomerdIjk lil de RI/ven Harmen
Slerke Uit Meppel, die van daar gevarcn was met een praalllschuil meI grauwe turf; 101slot op 18
maart nog de stoffelijke resten van een jongetje van een halfjaar oud aan de zeekant van de Builendijken.

Zuid-West III
De veranderingvall

een aardig landschap

in een voorbeeldige

woonwijk

CMu/der
Weidestrook of woningbouw
Tussen 1988 en ]990 is in het zuidwesten van Naardcn een landelijk gebied
verdwenen. Hel was jarenlang bestemd
voor kleinschalig agrarisclrgebruik, maar
moest letterlijk het veld ruimen voor het
oplossen van de woningnood.
Volgens het gemeentebestuur betrofhct
een 'grotendeels braakliggend terrein
met wat verkommerde bosjes en gebrekkige opstallen', een gebied met een
geringe natuunvaarde en daarom priBraakliggend
terrein ofwaardevolle
ma geschikt voor woningbouw.
weidestrook ...
Naar de mening van vele omwonenden
ging het echter om een 'waardevolle landelijke weidestrook, een onmisbare groene bufferzone tussen de bebouwde kom en twee natuurgebieden', een gebied dat
men maar beter kan laten zoals het is.
Een gebied zonder naam
Het gebied heeft nooit een naam gehad. Op oude kaarten vormde het een naamloos deel van de uitgestrekte 'Naarder en Bussemer Engh', een onbewoond landschap met braakliggende driestgronden, hakhoutbosjes en kampjes akkerland,
waarop rogge en boekweit werden verbouwd.
Om het als toekomstig woongebied bekendheid te geven werd de ambtelijke, fantasieloze benaming Plan Zuid-West III gebezigd. Geen inwoner van Naarden die
weet waar] ofIl ligt, maar Zuid-West III werd een begrip.
De Kolfbaan
Ooit doorkruisten wegen ons gebied of voerden erlangs. Een heette de Kolfbaan.
De naam duidt opeen tot in de 18eeeuwpopulairvolksvermaak. De huidige straatnaam Kolfbaan herinnert daar nog aan.
Het kolfspel werd beoefend op een overdekte baan, meestal naast een herberg gelegen.ln ijswinters werd het speelveld ook wel naar de bevroren wateren verplaatst.
Het spel werd door drie deelnemers bedreven. Een bal moest meteen speciale stok
(de kliek) zodanig tegen een paal worden geslagen, dat hij in gunstige vakken te-

rechtkwam. Wie daarin het best slaagde, was de winnaar. De overwinning
werd in de herberg met de enthousiaste toeschouwers onder het genotvan een
hapje en vooral een drankje uitbundig
gevierd.
De oude Kolfbaan liep waar nu de Cort
van der Lindenlaan langs het gebied
voert. Hij leidde naar zo'n kolfspelaccomodatie. Die moet gelegen hebben
tussen de Verlengde Fortlaan en het Laegieskamp, want daar stond in de 18e
eeuw het Kolfhaanse Hek.
De Varkenskamp
Een andere historische veldnaam is de
Varkenskamp. Dezelag in de noordwesthoek van ons gebied. Zoals de naam al
zegt, daarwerden krulstaarten gehouden.
Liggende aan de Karnemelksloot fungeerde de Varkenskamp in de 18eeeuw
ook als losplaats van mest (o.a. walvisspek), vuilnis en zeepziedersafval. Uit het oogpuntvan hygiëne moest een dergelijke bedrijvigheid ver buiten de stad gevestigd zijn.
Strijdtoneel
Ons gebied was nietverschoond van oorlogsgeweld. Vrij heftig ging het er aan toe
tijdens het Beleg van Naarden in ]813/14. Hoewel de legers van Napoleon praktisch aJ verslagen waren, was de vesting Naarden, met Delfzijl, het laatste bolwerk
dat door de Fransen fanatiek werd verdedigd.
Ons gebied was een voorpost in de belegering. Waar de huidige forten liggen, bevond zich een retranchement (verschansing). Vandaarafwerd onder bevel van Generaal Krayenhoff de vesting gebombardeerd.
De kapitein-kunstschilder P.G. van Os heeft van het strijdtoneel illustraties gemaakt. Op een ervan ziet men kanonskogels op de grond liggen.
Tijdens de groeninrichting van de nieuwe woonwijk in 1990 deed ik een verrassendevondst. Achter het rioolgemaal aan het eind van de Verlengde Fortlaan werd
de bodem mechanisch omgewoeld voor beplanting met jonge bomen. Tussen het
puin dat daarbij naar boven kwam ontdekte ik een kanonskogel. De buitenkant
was door roestvorming aangetast, maar de grote kern was intact. De bodemstructuur van ons gebied had het projectiel 175jaar langgeconserveerd. Ikvond de zes-

tienponder exact daar waar Van Os het strijdtoneel in 1814 had vereeuwigd.

De zestienponder

De Varkenskamp
van 1843.

en omgeving

op de Kaart van Gooiland

na de Heide

Verdeeling

van

1814.

Zandafgraving en kwekerijen
Zoals overal elders rond de Vestingwerden ook
in ons gebied de hoge zandgronden afgegraven voor inundatie en zandwinning. Een bewijs daarvan is een stelsel van zanderijsloten
waarvan restanten tot aan de uitbreidingvan
het Ministerpark rond 1950heeft bestaan. Eén
sloot is tot op de huidige dag bewaard gebleven. Hij ligt middenin de nieuwe woonwijk.
De nieuwe bodem rond Naarden bleek uiter-

mate geschikt voor de teelt van siergewassen. Tn de 1ge eeuw schoten rozen- en
vruchtbomenkwekerijen als paddestoelen uit de grond.
Ook in ons gebied lag tot aan de nieuwe inrichting een boomkv.ekerij en wel die
van Frank Jurrissen. Hij besloeg bijna een derde deel van het gebied en was een restant van een veel groter areaal waarin het bekende Naardense boomkwekersgeslacht Jurrissen zich sinds 1773 vooral in coniferen specialiseerde.
Bestond het westelijke deel van ons gebied hoofdzakelijk uit weiland, de oostzijde
werd ingenomen door een aantal kleinere kwekerijen. Daar werden hoofdzakelijk
groenten, fruit en bloemen geteeld. Zij lagen langs de Keizer Ottoweg, een sintelpad
dat begon bij de oude Rijksweg, 150 m ten oosten van de Karnemelksloot. Het pad
kruiste de spoorbaan bij een onbewaakte overgang, slingerde met enkele haakse bochten langs de met heggen omwomde kwekerijen en sloot tenslotte aan op een bestraat
gedeelte dat nog steeds als Keizer Ottoweg in het Ministerpark te vinden is. Tijdens
de aanleg van de Cort van der Lindenlaan in de jaren vijftig en de bouw van
tv.'eescholen daarna zijn het sintelpad en
de kwekerijen verdwenen.
Wereldjes voor lietnebbers
Sindsdien bleef ons gebied, met uitzondering van de kwekerij van Jurrissen,
Elementen

Tijdens

het Beleg van Naarden

in 1814. Ets van PG. van Os.

van het oude landschap

die

rechts het land van De Bruin.

De schuur
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een gebied zonder duidelijke gebruikswaarde. Bepaalde kampjes werden echter allengs benut door diverse liefhebbers van werken in de buitenlucht. Zij beleefden
daar hun eigen ongestoorde wereldje. Het waren veelal inwoners van Bussum. Die
gemeente was nagenoeg volgebouwd. \\Tiebuiten nog watwildepionieren was aangewezen op grondgebied van de buurgemeente.
Het ponyweitje
[n de zuidoosthoek lag binnen een gebrekkige omheining een stoppelig weiland.
Tot 1965 was het in gebruik bij veehouder Evert Fokker uit Bussum.
Na zijn vertrek werd het landje begraasd door paarden en vooral pony's van particulieren. Buurtbewoners spraken van het ponyweitje. Door intensief gebruik

werd het weiland langzamerhand schraal. Hier en daar kwam de zandige bodem
te voorschijn. Gras was er trouwens niet de enige vegetatie. Overal groeiden veldzuring en brandnetels. De eigenaren moesten de dieren regelmatig bijvoeren met
groente-afval en hooi, dat in korven werd gepropt. Het landjewas ook een eldorado voor mollen. Het aantal molshopen overtrof vaak het aantal paardenvijgen.
Soms moest de veearts worden geraadpleegd, als een edele viervoeter koliek had
opgelopen. Aan drinkwater was geen gebrek. In enkele hoeken stond een oude badkuip gevuld met water. Vooral bij warm weer was het daar een drukte van belang.
In het voorjaar, als het gras was aangegroeid en bijgekleurd, werden pinken van
Herman de Hollander, de huidige wethouder van Naarden, in het weitje losgelaten. Een grappig gezicht was het om de jonge koeien op de eerste dag uit de stal te
zien dartelen en dollen.
Soms ontstond er lichte paniek bij de buurtbewoners, als een koebeest of paard het
weiland was uitgebroken om de omgeving te verkennen. Maar de dieren waren erg
gewillig en met een beetje handigheid kon je ze het weiland weer binnenloodsen.
Dan werd de eigenaar gebeld met het verzoek wat beter op te letten en de prikkeldraadomheining te herstellen.
Een tragisch voorval vond plaats op een broeierige zomeravond in de jaren zeventig toen een hevig onweer het gebied teisterde. Een paard was door de bliksem dodelijk getroffen. Groot verdriet bij de zestienjarige eigenaresse.

De paardenhandel van De Bruin
Naast het ponyweitje floreerde sinds de
jaren zestig de paardenhandel van de gebroeders Laurens en Piet de Bruin.
Vanaf een fraai houten bek aan de Verlengde Fortlaan liep een ongeveer 50 m
lang graspad

naar een houten

stal en een

hooischuur. Langs het pad groeiden hoge
bomen - waaronder een indrukwek~
kende, wijdvertakte zomereik - die op
zonnige dagen voor schaduw zorgden.
De paarden

van De Bruin hadden

devol-

le ruimte op een langestrookvruchtbaar
weilandHetlangs
de voormalige
sloot.
woord
handel zegt zanderijal, dat de
dieren hier beperkte tijd verbleven. Regelmatig reed een auto voor mei hetopschrift 'veevervoer' en werd een paard
gehaald of gebracht.
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De koeienwei van de Erfgooiers
Direct grenzend aan De Bruin was een lager gelegen en vochtiger weiland. Het gras
hier kreeg duidelijk meer groeikansen. Het was daarom bijzonder geschikt voor
het weiden van rundvee.
Dat werd sinds de jaren veertig dan ook
gedaan door Jaap Ruizendaal en Broer
deGooijer, de namen zeggen het al, rasechte Erfgooiers. Zij waren de pensioengerechtigde leeftijd aJlang gepasseerd, maar konden het eeuwenoude beroep van vader op zoon niet loslaten. Ze
weidden hoofdzakelijk slachtkoeien.
Meerdan acht koebeesten telde het weiland nooit. Beide veehouders pleegden
regelmatig onderhoud. De meeste zorg
werd besteed aan de verwijdering van
voor de grazers schadelijk gewas, zoals
'die rottige dijstels gunder op het land',
zoals ze in hun uitstervend Goois dialect
de kwekerij.

vertelden. Voordat de dieren hun eind-

Fort/aan.
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bij de Heemraad.

bestemming tegemoet gingen, konden ze zich te goed doen aan het beste gras van
ons gebied.
Ook hier verscheen regelmatig de veewagen om een dier te halen of een nieuwe gast
te brengen. Dat gebeurde via een vanghok, een sluis van palen, dat tegen het toegangshek langs de Verlengde Fortlaan stond. 'regen de paardenstal van De Bruin
stonden ruwhouten schuren waarin materiaal was opgeslagen en de koeien konden schuilen.
Het gemaal
In een hoek van de koeienwei werd in 1984 een rioolwatergemaal gebouwd. Afvalwater van Naarden en Bussum wordt via het rioolstelsel hier verzameld, alvorens via een ondergrondse leiding te worden gepomptnaareen centrale in de Horstermeer. Na een intensieve bewerking daar wordt zo goed als zuiver water in de
rivier de Vecht geloosd.
'Vroege vogels' die deze omgeving behoedzaam naderden, hadden soms het geluk
daar een ree aan te treffen, een van de ruim 120 die bet nabijgelegen Naardermeer
rijk is. In de ochtendstilte durfde het dier de nabije brug over te gaan en de koeienwei in te huppelen om daar van het malse voorjaarsgras te proeven. Voelde het
13

zuring kwam je bij het domein van Henk
Kippersluis.
Binnen een afgerasterd weitje vertoefden geiten, diverse soorten pluimvee,
een paarparmantigepauwen
(die soms
uitbraken en de buurt op stelten zetten)
en een koppel waakzame ganzen die met
hun luid gekwaak een stempel op het
hele gebied drukten. Henk's opstallen
dienden voor opslag van voer en als
schuilplaats of nachtverblijf voor zijn
kleinvee en voor een aantal edele viervoeters, groot en kJein, zoals Arabieren
en Shetlanders.

zich ontdekt, dan verdween het zwemmend over de Karnemelksloot in de richting
van het Naardermeer. Toen een wildrooster in het wegdek voor de brug werd geplaatst, behoorden zulke ontmoetingen tot het verleden.
Het paradijs van Runhaar
Tegenover de kruising Mackaylaan I Cart van der Lîndenlaan lag verscholen achter een ondoordringbare, groene wand het intiemste plekje van ons gebied. Ondanks de ligging nabij een drukke straat straalde het een paradijsachtîge rust uit.
Onder het lover van zware eikenbomen lag een weitje waarin geitjes graasden en
hoenders rondscharrelden. Er stonden kleurrijke duiventillen waar sierduiven
rondfladderden. Achter het weit je lageen door struiken en palen afgebakende grotere groenstrook waarbinnen pony's graasden. Rondom stonden houten schuren
en nachthokken. Alles zager keurigverzorgd uit. Sinds de beginjaren zestig bracht
LoefRunhaarop dit knusse plekje het grootste deel van zijn vrije tijd in gezelschap
van zijn dieren door. Van alle liefhebbers was Runhaar degene die zich het meest
getroffen voelde door de aanstaande bebouwing van het gebied.
De ganzenkamp van Kippersluis
Midden in ons gebied lag nog een vredig kampje land. Het was van alle kanten goed
zichtbaar, maar moeilijk te bereiken. De enige toegang was via een hek halverwege de kwekerij. Door een open weiland met veel oneffenheden en forse toeven veld-

Zijn wereld grensde aan de oude VarDe '"ea'i,cwendd "0"
Waar
kenskamp. Daarverblevenpaarden van
de,""z", ro"dsch,,,,,,le,,
Cees Schmal. Maar ook die van Henk
hetplalltsoelltjevoor
Schout 15/21.
graasden er indien nodig. De samenwerking onder de liefhebbers door het hele gebied was groot. Van alle liefhebbers
was Kippersluis het langst aanwezig, dertig jaren achtereen. Hij was ook het meest
luxueus vertegenwoordigd. Vanuit een opvallendewitte caravan kon hij zijn dieren
gadeslaan. Bij slecht weer had hij daar een riante schuilplaats.
De kwekerij van Jurrissen
Het werk daar werd stopgezet ruim voordat de bouwplannen bekend werden gemaakt. Een in het groen verscholen bungalow van de kweker bleef evenwel tot
aan de bouw bewoond. Het verkoopproduct, coniferen, was nagenoeg verdwenen. Spontane hOlltopslag kwam er
voor in de plaats. De kwekerij verwilderde meer en meer en werd een prima
leefomgeving voor hazen en roofvogels.
Kleine percelen van de kwekerij werden
op het laatst gebruiktvoor het in schuurtjesofhokkenonderbrengen
van pony's
ofklcinvee.
Tot aan de verandering in bouwgrond
bleefhet padenpatroon intact. Ondanks

de ligging langs Nederlands drukste treinvak fungeerde de oude kwekerij voor omwonenden nog enige jaren als aangenaam wandelgebied.
Het bestemmingsplan
Al sinds de jaren dertig bestonden er plannen voor woningbouw in ons gebied.
Maar eerst begin 1988 werd het groene licht gegeven tot de realisering van ZuidWest 1fT.Het gebied was de laatste grote bouwlokatie in Naarden- Bussum. Op ruim
14 hectaren 'schraal grasland\zouden 415 woningen in diverse soorten en maten
worden gebouwd.
Najaar] 988 zou worden begonnen met een eerste fase van 134 woningen in het
zuidelijke gedeelte. In de herfst van 1989 zou met 153 huizen het middengedeelte
aan de beurt komen. Het jaar daarop stond de derde fase geprogrammeerd voor
de laatste 128 woningen in de voormalige kwekerij. Voor eind 1990 zou geheel
Zuid-West III moeten zijn voltooid.
Vergeefse protesten
Ruim 400 huizen volgepropt in een kleine ruimte. Hetwas voor veel bewoners van
de omliggende wijken, die jarenlang op een groene ruimte hadden uitgekeken,
maar moeilijk te verteren. Dat velen onder hen zelf ook ooit in een groene ruimte
waren neergestreken, werd voor het goede doel even vergeten. Er werd een protestcomité opgericht. Een enquête leverde 105 bezwaarschriften op, die werden gekoppeld aan een verzoek aan het gemeentebestuur de woningbouw te schorsen.
Ook vanuit miJieukringen werd kritiek geleverd. Zij wezen op de negatieve gevolgen voor het aangrenzende natuurgebied de Laegieskamp. Door bemaling in het
bouwterrein dreigden de unieke blauwgraslanden aldaar verloren te gaan. Erwerden onderzoeken gepleegd. Wederzijds was men het oneens over de daaruit verkregen resultaten.
Maarookvoorstandersvan
het doorgaan van de bouwplannen lieten zich niet onbetuigd. In getal overtroffen zij zelfs ruimschoots de bezwaarden. Een tegenactie
leverde 350 handtekeningenop. Zelden had in het Gooi een plan zoveel weerstand
en ondersteuning tegelijkertijd ondervonden.
Uiteindelijk besloot de rechter, de Raad van State. Vrijwel alle bezwaren werden
van tafel geveegd. De bouw ging door. De grote woningbchoefte (ruim 700 woningzoekenden) en het gebrek aan alternatieve bouwlokaties gaf de doorslag.
Honderden gegadigden meldden zich voor de eerste 134huizen. Een jaar later waren er ruim 900 belangstellenden voor de 153 woningen van de tweede fase.
Weidestrook wordt woonwijk
Najaar 1988 werd de zuidelijke sector bouwrijp gemaakt. Binnen de kortste keren
was de 'waardevolle weidestrook' onherkenbaar veranderd. De 'gebrekkige op-

stallen' van de liefhebbers werden verbrand of gesloopt en afgevoerd. De dieren hadden al eerder een nieuw tehuis
gekregen.
De 'verkommerde bosjes' werden radicaal geruimd. Prachtige oude eiken, elzen en wilgen, die sinds mensenheugenis de landelijke sfeer van het gebied bepaalden, werden met wortel en tak
uitgeroeid. De fraaie zomereik van De
Bruin kwam als laatste aan de beurt. Op
22 oktober 1988 telde ik 75 jaarringen
in de doorgezaagde stam van deze gevelde reus. Enkele bomen die de bouw
Zwaar materiaal werd ingezet voor de
nieuwe
Het maaiveld
niet
in deinfrastructuur.
weg stonden, werden
gespaard.
werd opgehoogd met 80 cm zand.
Dankzij twee winters zonder vorstverlet werd de bouw in rap tempo uitgevoerd en
binnen de gestelde termijnen konden de sleutels aan de nieuwe bewoners worden
uitgereikt.
Bij het bepalen van de acht straatnamen werd gekozen voor vroegere bestuursorganen en ambten in de oude vestingstad Naarden.
Voorjaar 1990 werd begonnen met de groeninrichting. Extra aandacht kreeg een
brede groene bufferzone aan de westzijde. Het uitgangspunt was de oorspronkelijke vegetatie zo veel mogelijk zien te verweven met het openbaar groen van de
nieuwe woonwijk.
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Een nieuwe wandeling
Circa duizend inwoners telt Naardens jongste woonwijk. Ze wonen in frisse huizen.
De groeninrichting is alleszins geslaagd. Binnen de wijk is een wandelroute aangelegd. Over de opgehoogde walkanten van de behouden gebleven zanderijsloot slingeren schel penpaden in een licht reliëflangs oorspronkelijke en nieuwe bomen naar
de aantrekkelijke groene buffer tussen de wijk en het Naardermeergebied. Daar is
de koeienwei met 'die rottige dijstels' herschapen in een met berken, wilgen en braamstruiken gestoffeerd wandel parkje. In het midden is een druppelvijver gegraven met
een natuurlijke oevervegetatie. Op zwoele zomeravonden kwaken de kikkers nergens zo welluidend als in dit stilstaande water. ln ijswinters leren de allerkleinsten
hier de kunst van onze nationale sport. De groteren doen dat op de zanderijsloot.
Met de vijver verwierf de gemeente Naarden na zekere tijd zowaar een internatio'7

nale waarderingsprijs
voor gemeentelijk groenbeleid.
Via een houten bruggetje over de
zanderijsloot kronkelt de route verder door bosschages naar een wandelheuvel. Vanaf de top is er een
fraai uitzichtover hetlagereterrein.
Achter de heuvel is met de metershoog opgeworpen spoorwal een geluidwerende voorziening getroffen
ten behoevevan de rust van de bewoners.

De viering van het eeuwfeest van de bevrijding
van Naarden (1673-1773)
Dirk Dekema
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Winst en verlies
Zuid-West III is een voorbeeldige
woonwijk geworden, een aanwinst
yoor de gemeente Naarden. Het
groene gedeelte is toegankelijk voor iedereen, in tegenstelling tot vroeger toen het
gebied uitsluitend aan een paar 'liefhebbers' was voorbehouden. Maar het verlies
van het karakteristieke en aardige landschap van eertijds kan nooit meer worden
hersteld. Met dit artikel werd geprobeerd de herinnering daaraan levend te houden.

Kleuterschool

Valkeveenselaan

De bezetting van een groot deel van de Nederlanden door de Fransen in 1672 heeft
een grote indruk gemaakt op de tijdgenoten. De republiek was dan ook bijna ten
ondergegaan aan de bezetting door de Franse troepen, waarbij de voormalige bondgenoten van de Republiek, Engeland en Zweden zich afzijdig hielden. In het daaropvolgende jaar werden de Fransen onder leiding van Prins Willem III verdreven
Op ] 3 september 1673 trokken de Franse troepen de vesting uit, die daarop weer
in Staatse handen kwam. De burgemeesters van Naarden besloten dat jaarlijks op
die dag een 'extraordinaire dank- en bededag' gevierd zou worden. Ook de Staten
van Utrecht besloten tot een jaarlijkse gedenkdag van de uittocht van de Fransen
uit hun provincie. Honderd jaar later besloten de Staten van Utrecht tot het afschaffen hiervan. Ditwas aanleiding voor de stad Naarden om dit voorbeeld te volgen, maar de laatste herdenking, op het eeuwfeest, wilde men op een grootse manier vieren.
[n mei van dat jaar doen de predikanten Hermailllus van Loo, Henricus van der
Souw, Leonard Humbert en Constantin van Croogh een verzoek aan de burgemeesters om een monument te laten vervaardigen ter nagedachtenis aan de bevrijding van Naarden 'uytde magtdes konings van Vrankrijk'. Zij overlegden daarbij een ontwerp van het monument, dat vervaardigd was door de Haagse kunstschilder Jean Humbert (1734-l794),een broer van de predikant Leonard Humbert.
Het stadsbestuur gaat akkoord. het monument zou worden bekostigd door de stad
en 'uyt de burgery daar toe vrywillig gelieven te contribueren'. Volgens de auteur
van bovengenoemde uitgave werd het monument echter geheel betaald door enkele vermogende burgers van de stad. In de stadsrekeningen zijn dan ook geen afrekeningen te vinden.
Op 2 september besluit het stadsbestuur dat de lOOeverjaardag van de bevrijding
op 13 september plechtig zal worden gevierd, te beginnen om negen uur met een

kerkdienst. Met deze plechtige viering zal de jaarlijkse herdenking worden afgesloten. Voorts besluit het stadsbestuur om aan de Schutterij van de Stad ter gelegenheid van deze herdenking twee nieuwe vaandels te schenken, een blauwe en een
oranje. Hiermeewil het bestuur zijn genoegen uiten over de ijver waarmee de schutterij zijn werk verricht.
In de bovengenoemde uitgave staat een verslag van de gebeurtenissen op l3 september 1773. Om negen uur werd door dominee HermanIlUS van Loo in de Grote kerk gepreekt voor een grote menigte van 'vreemdeling en inwoonder, Rüomschen zoo wel als Gereformeerden, Jooden Zûowel wel als Christenen'.
In de namiddag werden door de burgemeesters aan de voltallige burgerwacht die
met hun officieren in vol ornaat wasaangetreden, plechtig de nieuwevaande1s ontrold en overgedragen. Het kado dat de schutterij ontving heeft de Naardense gemeenschap honderd gulden gekost. Uit de stadsrekeningen blijkt dat deze vaandels, met 'hangende' kwasten voor dat bedrag werden vervaardigd door Christîaan Fontijn uit Amsterdam.
De dag werd afgesloten meteen maaltijd op het stadshuis, waarbij de officieren van
de burgerwacht door het stadsbestuur werden onthaald. De overige leden werden,
vermoeid door het dragen van hun wapenen, in de stadswaag 'verkwikt'.
De auteur geeft een uitgebreide beschrijving van het gedenkteken dat in de kerk
werd geplaatst. Waarbij overigens onduidelijk blijft ofhet gedenkteken op de 13e
september ook werd onthuld.
Zoals gezegd werd het ontwerp voor de gedenksteengemaaktdoor
Jean Humbert,
een kunstschilder uit Den Haag. De marmeren gedenksteen werd gemaakt door
een beeldhouwer uit Amsterdam J. Poggeman. Humbert heeft volgens de auteur
gebruik gemaakt van een portret dat in Den Haag ten huize van de Graafvan Bentinck hing.
Links en rechts van het portret van Willem 1Istaan kinderbeeldjes afgebeeld. Het
linkerbeeldje verbeeldt de dankbaarheid aan God voor de bevrijding van de stad.
Het wijst naar de beeltenis van Willem IlI, die daarmee wordt aangeduid als het
werktuigvan God. Het rechterbee1dje, met aan zijn voeten de plattegrond van Naarden en achter hem het wapenschild, verbee1dtde burgerij van Naarden. Dit beeldje houdt het lint vast van het medaillon waarop Willem III is afgebeeld. Dit is een
verwijzing naar de dankbaarheid die de stad verschuldigd is aan de Prins. Om dit
nog duidelijker te maken, staat daarachter nog een beeldje dat de Faam verbeeldt
en die 'de loffelijke daaden van den Prins uittrompet'. Boven dit tafereel zweeft een
kindje met in de ene hand een speer waarop een hoed steekt en in de andere een
slang die zijn eigen staart in zijn bek houd. Dit is volgens de auteur een verwijzing
naar de ongestoorde vrijheid van honderd jaar die Naarden sinds 1673 gekend
heeft. Onderaan staan in zwart marmer twee gedichten in het Neder1ands.

Het monument in het Zuidertranseptvan de Grote Kerk.

Hier is iets vreemds mee aan de hand. De auteur, die blijkens de vele details die hij
noemt goed op de hoogte was van de gedenksteen, schrijft het linkergedicht toe
aan J. Van de Souwen het rechtergedicht aan B. F.Kraanen, een koopman uit Amsterdam, en bevriend met Van der Souw. Hij ontleent zijn gegevens hierover aan
de Naardense dominee Henricus van der Souw, broer van de dichter.
Als men echter op het monument zelf kijkt dan is het linkergedicht ondertekend
door J. v.d. Ras en het rechter door B. Frakanen.
Ook in de tekst van het linkergetlicht zit een verschil: op het monument staat dat:
'de dankbare burgerij 't Hervormd te Deum zong' en de auteur schrijft dat 'het
dankbaar nakroost een hervormd te Deum zong'. Een verklaring hiervoor heb ik
niet kunnen vinden. Enerzijds staan de namen duidelijk op de gedenksteen afgebeeld, anderzijds mag men veronderstellen dat HenriClls van der Souw, een van de
initiatiefnemers voor de gedenksteen goed geïnformeerd was. Bovendien blijkt uit
de tekst dat de auteur zelf de gedenksteen kent.
De auteur eindigt met de constatering dat het monument een blijk is van de grote
en blijvende dankbaarheid van de Naardense burgerij aan WiBem III en het vorstenhuis van Oranje. Hij roept op dit aan een ieder kenbaar te maken.
Dat de Naardense dankbaarheid toch niet zo blijvend was, blijkt uit een verzoek
aan het stadsbestuur ruim twintig jaar later, nadat de Fransen in 1795 opnieuw de
vesting hadden bezet: 'de Kerkmeesteren van de groote kerk hebben aan de vergadering voorgesteld om het monument van Willem de derde in de kerk zodanig te
doen veranderen dat vooreerst 't hoofd ofbeeltenis van dezelve wierde uitgehakt'.
(waarop conform wordt besloten).

Zandbergen gezien vanuit het zuiden op 8 mei /954.

Een eeuw wederwaardigheden

over Zandbergen

(1856-1960)
A.F. Kooyman-van

R055um

Uit een voetnoot van het geschrift blijkt dat de schrijver zich mede baseert op een
publicatievanA. Stubbe uit 1773,waarin een bericht van het eeuwfeest stond. Volgens de schrijver staat hierin een plaat afgebeeld met daarop alle vaandels van de
burgerij van Naarden. Dit stukzou in Utrechtzijn gedrukt, en het is natuurlijk zeer
de moeite waard om eens te onderzoeken of dit stuk nog ergens is te vinden.
Al tijdens het leven van J.P.van Rossum (1778-1856) woonden verschillende van
zijn Amsterdamse dochters ook na hun huwelijkgraagzomersin het Gooi. Zij konden dan op Zandbergen met zijn vele kamers terecht, maar naarmate hun gezinnen groter werden gaven zij de voorkeur aan de Flevorama-belvédère op Berghuis
en het huis Nieuw Valkeveen, beide buitenplaatsen van hun vader.
Zowas het gezin Mijnssen-van Rossum in de zomermaanden regelmatig opde Flevorama (belvédère) te vinden en woonde Wilhelmine Kuhn-van Rossum als jonge weduwe met haar kinderen voor langere tijd op Nieuw Valkeveen. De oude J.P.
die zijn laatste jaren permanent op Zandbergen verbleef vond het heerlijk dat een
paar van zijn kinderen op loopafstand van hem verbleven. Hij genoot van hun be-

zoekjes en de gezamenlijke wandelingen over de buitenplaatsen en hun belangstelling voor de nieuwe bomenaanplant, de kwekerij ofhet vee in de weilanden. Voor de koeien en het paard was
er een stal en een koetshuis in het achterhuis van Zandbergen. Daar vlakbij
stond ook de hooiberg. Toen was erdus
al een bescheiden boerenbedrijf op
Zandbergen gevestigd.
Na het overlijden van Van Rossum in
1856 trad een hele verschuiving in de
bewoning op. Hermine van Rossum
nam samen met haar echtgenoot A.E.
Dudokvan Heel be:Ót van FJevorama en

Henry

Kl/hn (1840-1912)

Margaretha
van BI/I/ren
omstreeks
1865.

en Adriaf/(1
(1840-1890)

werd daar al spoedig de belvédère vervangen door de villa die er nu nog staat.
De familie Mijnssen verhuisde naar
Nieuw Valkeveen en Wilhelmine Kuhn
betrok met haar drie kinderen het ouderlijk huis op Zandbergen.

Het oude houten complex van Zandbergen bleek in 1860 in zo'n slechte staat te verkeren dat zoon Henry Kuhn al gauw
de achterkant met koetshuis en bedrijfsruimten liet slopen. Alleen het woon gedeelteaan de voorkant bleefnog enige jaren gespaard. Ter compensatie van het afgebrokengedeelte werd ten noordoosten van hetwoonhuis een nieuwe kleine koesta] annex koetshuis gebouwd.
]n 1863 huwde Henry (1840-1912) met Adriana Margaretha van Buuren (18401890). Er vond weer een herschikking van woningen plaats. Het jonggetrouwde
stel vestigde zich op Zandbergen en voor moeder \Vilhelmine werd aan de overkant van de Amersfoortsestraatweg hel huisje Casa Cara gebouwd, ongeveer op
de plaats waar nu de loopbrug bij de Godelindeschool ligt. Zolang haar nieuwe
huis nog niet klaar was, heeft mevrouw Kuhn gelogeerd in het 'nieuwere' Jan Tabak, de voormalige villa 'de Zandhoeve', op de plek waar ook nu nog het moderne Hotel Jan Tabak staat. Tante Kuhn, zoals zij door de hele familie werd genoemd,
heeft nog velejaren van haar vriendelijke nieuwe huis kunnen genieten want zij is
daar tot haar dood in 1906 blijven wonen.

De bouwkundige staat van Zandbergen
was ondertussen zo slecht dat het vrijwel onbewoonbaar was geworden. Met
een fikse regenbui werd je binnen bijna
net zo nat als buiten. Emmers en paraplu's moesten steeds klaar staan om onverwachte waterstromen de baas te kunnen blijven. Sloop was de enige oplossingen zo verrees in de jaren 1869-1870,
nu in steen, een nieuwe statige villa met
hoge ramen op de oude plek achter de
rode beuken. De boerderij op het achterterrein werd ook opgeknapt en uitgebreid.
]n 1890 overlijdt mevrouw Kuhn-van
Buuren en huwt haar dochter A.M.].
(1865-1963) met haar neefJ.P. Dudok
van Heel (1863-1939). Nadat een stuk
H. Vv. Kuhn (1864-/957) enA.J. Wo/bij huize Zandbergen is aangebouwd,
Iers (/87/-1959) in 1896.
trekkende jonggehuwden bij vader Henry in en neemt de dochter gedurende vele jaren de zorg van het dubbele huishouden en de hele menagerie op zich en niet te vergeten de organisatie van de periodieke huisslachterij.
Haar broer Hendrik W. Kuhn (1864-1957), die ook nog enige jaren op Kommerrust heeft gewoond, bouwt aan de Amersfoortsestraatweg, tegenover Zandbergen
en naast Casa Cara, huize Den Hul op de plek waar nu het kantoor van de firma
Storkstaat.
In 1912 overlijdt Henry Kuhn. Zijn dochter mevrouw Dudok van Heel-Kuhn erft
Berghuis. Het echtpaar Dudok van Heel besluit op de heuvel van Berghuis, waar
vroeger de koepel van hun grootvader stond, een villa te bouwen. In 1913 is dit huis
klaar en verhuizen ze van Zandbergen naar Berghuis. Zandbergen als oude familiep lek blijft in trek, want H.W. Kuhn verruilt met zijn vrouwen kinderen zijn betrekkelijk nieuwe Den Hul voor het oudere Zandbergen.
De zwagers Kuhn en Dudok van Heel hadden in 1889 het beetwortelzaad-veredelingsbedrijfKuhn & Co. opgericht, een firma die tot in de jaren zeventig heeft bestaan en zijn zaden tot over de hele wereld exporteerde. Vooral in de beginperiode heeft H.W. Kuhn zich verdienstelijk gemaakt met de veredeling van beetwor-

Zandbergen
nog niet maar

in begin van de 20e eeuw. Het tracé van de oude Rijksweg
is er ter orientatie
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telzaden, een branche die in het eind van
de 1ge eeuw nog geheel in de kinderschoenen stond.
Henk Kuhn koesterde echter ook een

H. w: Kuhn alsfotograafin

mei /94/.

paar grote hobby's. Eén daarvan was het
fokken van stamboekvee. Het kwam
daarom goed uit dat de boerderij van
Zandbergen ter beschikking kwam. Daar
was ruimte voor het nodige vee in de nabijheid van de weilanden van Kommerrust die al in zijn bezit waren. Gedurende enige tijd heeft H.W. Kuhn ook nog
een soort modelboerderij geëxploiteerd,
een trend uit de twintiger jaren. Deze
onderneming is echter niet van de grond
gekomen.
Kuhn's andere hobby was fotograferen.
Door de foto's, die hij gedurende zijn
hele leven maakte, kunnen we ons nu
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buurt en werkenden op het beetwortelzaadbed rijf aan de Huizerstraatweg, het
Zandbergenlaantje dat achter Zandbergen langs de zanderijsloot loopt, een afsnijroute naar Berghuis.
Het bruggetje

over de zanderijslootachler

Zandbergen

met rechts tussen de bomen

de tllilJmanswoning

pijp rokend, administrerend, lezend of werkend aan zijn foto's en ook wel de wat
strenge huisregels van zijn echtgenote ontwijkend. Eén van zijn vaste regels is dat
tuinbaas Willem Korstanje hem de stand van de regenmeter, die bij de mesthoop
staat,meldt...
Op de voormalige boerderij gronden staat in die periode ook de appelschuur, die
als appelbewaarplaats fungeert en als ruimte voor houtopslag en fietsen. Na het
beëindigen van het boerenbedrijf wordt het gras kortgehouden door de schapen
van Thomas ]urrissen, die op de gepachte gronden achter de villa zijn tuinderijen
heeft. Op het weiland 'de Kakebeen' liepen na de oorlog de koeien van boer Vedder.
Ook na het beëindigen van het boerenbedrijfblîjft

voor velen, familieleden uit de

Van Zandbergen langs de straatweg richting Jan Tabak gaande, ligt langs de weg
de zogenaamde Parterre, in de tijd van
J.P.van Rossum een groot grasveld met
perken en paden, later gedeeltelijk begroeid met grote, hoge bomen. \Vaar het
gebied van de Parterre ophoudt, ligt bij
de grens van Zandbergen een schuur. In
]932 besluit Kuhn daar ter plekke het
garagebedrijf te vestigen, dat door zijn
te zien injanuari
1940.
zoon H. Kuhn (1894-1946) en de technicus Van Asselt zal worden geleid. De
bewoners in de buurt vinden het maar niks, dat juist op die plaats zo'n modern,
'druk' verkeer aantrekkende garage wordt gevestigd!

In de vijftiger jaren overlijden vrij kort na elkaar de heer en mevrouw Kuhn- Wolters. Na hen heeft burgemeester Cramer van Naarden nog enige tijd op Zandbergen gewoond. Daarna is tijdens een periode van leegstand de villa ten prooi gevallen aan baldadige jeugd en toont een foto het huis in zijn verwaarloosde staat. Uiteindelijk zijn de villa, het kantoor en de
tuinmanswoning in 1960 gesloopt en
blijven alleen de rode beukeo langs de
weg en de populieren langs de sloot gespaard.
Ver achter de sloot, achter de plaats waar
het huis heeft gestaan, zijn na enige jaren de woningen voor de jongere generatie Kuhn en de tuinbaas gebouwd. Ook
het grote kippenhok is naar achteren geschoven; daar bivakkeert nu de stal
'Commerrust'. De familie Kuhn kan echter nog steeds zeggen dat zij op het terrein wonen waar hun voorvader bijna
200 jaarge1eden aan zijn Naardense 'ontginningen' is begonnen.

De voormalige luinmanswoning.

oplIet

Na de sloop in 1960 wordt er voor de
vierde maal een 'Zandbergen' gebouwd
en wel als flat. Zandbergen, was één van
de eerste serviceflats in de omgeving en
bestaat ook al weer 40 jaar. Later zijn het
voormalige motel en Beukenrode op hetzelfde terrein er nog bijgebouwd. Op de
plek waar aanvankelijk een paar gezinnen leefden, wonen nu een paar honderd families. Alleen via de oude foto's
kunnen wij ons nog enigszins een voorstelling maken, hoe het er vroeger in deze
omgeving uitgezien moet hebben.

Zandbergen tijdens de sloop op

11

september 1960.

De huisnummeringvan

Naarden in de 1ge eeuw

Rookhuijzen

jan Boer

Naardense

voorouders,

kwam

de men

ik in de oude

Idcn en

te weten te komen;n welkehuizcn

het Stadsa;chief

voorouders

woonden,

heb ik een onderzoek

Het kan

en voor iedereen

NaardCIl zijn/leef/gegaan.
Na het uitroepen

van de Bataafse

Republiek

in 1795 werden

rug via de Kleine Marktstraat,

er velevernieuwingen

op bestuurlijk gebied doorgevoerd. De vroegere vroeclschap werd vervangen dOOf
de Municipaliteit
in wijken

te verdelen

den de huizen
dat vermeld
roerend

en dOOf dit bestuurscollege
en de huizen

geen zichtbaar
stond

van nummers

nummer.

in 1796 besloten

te voorzien

Wel hadden

in het verpondingskohier,

goed werd

werd

(1). Vóór

1796 had-

ze een administratief

een boek waarin

ste deel Gansoordstraat)

nummer

de belasting

op on-

ingeschreven.

Toen

in 1806 de Bataafsche

kwamen

Antonijvan

Leeuwen

ter van de wijk gevolgd
post

schilderen.

reparatie
worden.

door

Die letters

of verbouw

moest

Bij in gebreke

voor

13 gulden

het huisnummer
en cijfers

mocht

het nummer

blijven

stond

en 16 stuivers.

Hij moest

met zwarteverfboven
de eigenaar

opnieuw

boven

daar een boete

de let-

aan de deur-

niet verwijderen
de deurpost

en bij

geschilderd

op van zes gulden

er nieuwe
moesten

genummerd

(2). Deze tweede

eerste

niet,

zoals tegenwoordig,

door.

De telling

(nu Nieuwe
straat

huisnummering
begon

Haven),

was een doorlopende
bij iedere

de oostzijde

(nu Cattenhagestraat)

straat

bij de Amsterdamsche

opnieuw
Poort

van de Sluisstraat

enz. naar

de Utrechtse

nummering.
te tellen,

telde

en tiep via de Binnen
(nu Marktstraat),
Poort.

zuidzijde,

Oosteindestraat

(nu laat-

bij hel Arsenaal.

De buurmeesters
met

nummer

in het Koninkrijk

moesten

van Naarden
1. Van Bussum
en eigenaren

naast

de naam

het nieuwe

is een voor
bewaard

opnieuw

van de eigenaar,

nummerook

Bussum

aard

het oude huis-

bij het getal 498 star~
een eigen telling

de belasting

gebleven

der

worden

in één van de Naar-

hun nummering

in 1817 kreeg

Holland

tot het werk

de gemeente

is opgetekend

werd

straatzijdeen

van Lage Bussum

1831 met huisnummers

binnen

huisnummering

(3). Hierin

straatnaam,

ten (4). Na de afscheiding
ginnend

was overgegaan

Op last van de 'Commissaris

alle gebouwen

gebruikte

be~

lijst uit

(5).

(1).

Men begon
maar

toen

verpondingsboeken

van het gebouw,
nummervermeld.

Het is opmerkelijk
Deze

Republiek

belastingwetten.

verponding'
dense

Op 20 mei 1796 rapporteerde
wijkmeester
Hendrik
Henselaar
aan de Municipaliteit dat het nummeren
van de huizen binnen de stad was aanbesteed
aan de meester-schilder

Gansoogstraat

enz. om te eindigen

om Naarden

Daarvandaan

dus

gewoon
Haven

een aparte

dat bij de eerste

nummering

aan bod na de huizen
derom

de nummering:

van Bussum
1 t/m

huisnummering

I Um 11. Bij de tweede

kregen:

de huizen

in de Naardermeer

nummering

en bij de volkstelling

kwamen

van 1808 kregen

zeeen

ze pas
we-

11 (6).

de Vrouweweer te-

De tweede

huisnummeringis

waarschijnlijk

niet meteen

ingevoerd.

Bij een telling

meren. Men is er in 1918 mee bezig geweest. De rechterzijde van de straten, d.w.Z.
vanafhet centrum gerekend, kreeg de even nummers en links de oneven (11). Daarna zijn enkele straten door sloop en nieuwbouw nog eens vernummerd.

Dat oude nummer

480 Îs daar nog

steeds aanwezig.

van alle mannen boven de 18jaar binnen de vesting van ]810 (7) is nog gebruik
gemaakt van de huisnummering van 1796.
De nummering van 1806 heeft uiteindelijk stand gehouden tot het einde van het
jaar 1882. Werden er huizen tussen de bestaande gebouwd dan kregen deze een letter a, b, c enz achter het:laagste nummer. Als een gesloopt huis verderop werd vervangen dooreen nieuwe, dan kreeg het het nummer van het oude huis, mits er natuurlijk geen andere huizen tussen stonden.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:

De Naardereng
Oud Naarden,

Op ]3 juli 18591iet de gemeente Naarden nog aan de provincie weten dat de huisnummering voldeed. De nummering liep loen tot het getal 499, waarvan er456 op
bestaande huizen waren terug te voeren. De rest bestond toen uit tuinen en erven
van in het verleden gesloopte huizen (8). Maar tussen augustus ]882 en juli 1883
moet er wederom een nieuwe nummering zijn ingevoerd. In de notulen van I3&
Wen de gemeenteraad is hierover echter niets terug te vinden, maar de huisnummers van 'hoofdelijke omslag van 1882' verschillen met die van 1883 (9).

'I'ussen Zandbergen

f

stadje, middeleeuws
Naarden,

Oude Naardense buitenplaatsen,

'over susteren,

10,klooster,

f 29,90

oude buitenplaats'

soldaten,

walen en wezen' 1 29,90

'de geschiedenis van Berghuysen en Kommerrust'

en Valkeveen, 'negentiendeeeuwse

over de buitenplaatsen

vanJ.P. van Rossum'

1 35,-

'\Vande]ingen'

f 35,-

Oude kaart van Naarden en omgeving, (facsimile in full-co]or) 'de Kaart van Fabius' 115,Krijgsspelkaarten,
schaal 1 :
Woudenbergen

Wel bevindt zich een aanbesteding in het Stadsarchief voor een vernummering die
in 1899 plaatsvond (10). Op 4 september van dat jaar moesten de offertes hiervoor
binnen zijn. Volgens de condities moesten toen de huisnummers, ter grootte van
3 cm, ter rechterzijde ofboven de hoofdingang op het kozijn worden geschilderd.
Het was de laatste keer dat de doorlopende nummering op de kozijnen verscheen,
want in de jaren tien van deze eeuw moet men besloten hebben per straat te num-

'verdronken

De Weeshuiskazernevan

lU.OOO

(facsimi]e in full-color)

(formaat

uit de periode

1910-1913,

50 x 60 cm) van het gebied tussen Naarden,

Nijkerk (26 kaartb]aden),

in portefeuille

f 390,-.

Zeist,

Per kaartblad

De prijzen zijn exclusiefverzendkosten.
Besteladres:

Gansoordstraat

16, 1411 RH Naarden,

tel. (035) 6946860

120,-

Het huis Vrouwestraat

24 in de 18e en 1ge eeuw

F.].J. de Gooijer
Bewoners

vesting Naarden waren tot 1918 meer straatnamen dan nu. leder huizenblok
tussen

had cell eigen

twee dwarsstraten

straat en de Mark/straat heette Vrouweslraat.

gebreide

kort was dit een hele puzzel.

Nu is

hel

echter,

hel

dankzij

werk van Jan Boer Rook-

(1), een stuk eenvoudiger.

De juiste

Per ruimte

begin

van de lBc eeuw.

Waterpas.
rend

Volgens
huurwaarde

veel waard.(3)

De vroegst

13 gulden

Constantin

dere de buitenplaats
onwaarschijnlijk
huis verkocht
als predikant

Oud

van de Grote

Vieledel.

agter

heer

en 7 stuivers.
Slechts

erfden

het

Cornelis

geval dateert

(enlofbewoner)

Dit bedrag

kwam

acht woningen

van haar

het uit het
was Joan

hij voor dit huis aan 'onroeovereen

in Naardcll

huis en verkochten

de Wilhem.

Kerken

Zij was zeer rijken

echtgenoot

met een
waren

het aan Maria

geërfd.

zo-

Slaers,

had onder

an-

Het lijkt daarom

ging in 1780 met emeritaat.

aan aan Ananias

Huys en Erve staande
daar

eigenaar

(2) betaalde

173,-.

Naarden

In ieder

dat zij er zelf ging wonen.
Na haar overlijden
in 1753 werd het
aan Dominee
HenriClls van der Souw. Deze was in 1746 benoemd

huis getransporteerd
thuyn

f

van

Zijn kinderen

deweduwevan

gevonden

het verpondingsboek

goed belasting'

jaarlijkse

'Een

is (tot nu toe) niet bekend.

en geleegen

en een Speelhuys,

Mr. Thierens

Weeninck

en in de transportakte

te Naarden

uytkomende

ten noordoosten

Alsmede een Huys en Erve met een kelder
Binnenhaven
alhier'.

In 1785 werd

(4) stond:

in de Vrouwenstraat
aan de Binnenhaven,

en Jacob de Bruyn
daaronder,

staande

het

met een
belent

de

ten zuydwesten.

en geleegen

aan de

werd

De verkoopprijs

f

bedroeg

woningen

3100.-,

voor

in die tijd een be-

hoorlijkbedrag.
Uit de akte bleek ook dat
de 'Erve' doorliep
naar het huis aan de
huidige

Nieuwe

van de 20eeeuw
se kwam

Haven,

dat in het begin

is afgebroken.

toen een toegang

Ter plaattot de tuin.

genoemd.

Het

Tuynkamer,

Sijkamer,

BinnenKapka-

kamer,

Slaapkamer,

Keuken,

mertje,

Bovenkamer,

Agterkamer,

deren

wat

ook de inde-

uit 'een Tuynhuis,
Agterkeuken,

opge-

genoteerd

ling van het huis

een Meijdekamer'.

Sol-

In tegenstel-

ling tot de sobere
inrichting
van de
laatste 'kamer', waren de andere ruimten vol met praktische

en kostbare

len. De beschreven
dertig

inventaris

bladzijden

derijen,

met

porselein,

na- en Perzische
vermeld

met

spul-

besloeg

meubels,

schil-

zilver bestek,

Smyr-

tapijten,

dit alles vaak in grote hoeveelheden.

oud-Hollandse

benamingen.

Een schilderij

Veel zaken

Inmiddels
beterde

was het huisnummer
administratie

oproepen
weduwe

voor zijn oorlogen.
van Daniel

Gelukkig

oorlogsgeweld
tingvan

Op nummer

Nothenius,

de vesting

echter

anders

bleef gespaard.
Vreemd overigens,
t/m 23, leden zware schade.
Na deze familie

man.

werden

Bernard

de

Ajle-

dus niet mee met de Granvertellen.

Het

het beleg en de beschie-

beschadigd.

de aanliggende
door

waren

dat Frederikvrij-

niet na kunnen

Tijdens

veel huizen

want

werd het huis bewoond

en soldaten

en de dienstbode

Hij mocht

Naarden.

1832.

Via de ver-

innen

uit 1810 (5) bleek,

had hij het toch

ook naar

in 1813-1814

FrederikAugust

mannen

als weerbare

maar,

kwam

belasting

24 ving hij bot. De bewoners

haar zoon

Uit de lijst van weerbare

gezel was en 'onbekwaam'
de Armee.

nu eenvoudiger

werd

het huis tot circa

24 op de post van de deur aangebracht.

kon Napoleon

stonden

met een stilleven

een 'fruytstukje'
genoemd,
een barometer
een 'donderglas'.
De erfgenaam
Pieter Jacobsz le Jolle uit Amsterdam
behield

ta Craanen.
Naardense

werd
waarbij

bestond

huis

ouderdom

Weeninck
van zijn uit-

inboedel

zich daar bevond,

Gang,
Een kapitaal

vanAnanias

en kostbare

maakt.

huijzen

in de 1ge eeuw

Bij het overlijden

in 1806werdeeninventaris

huizen,
Johan

Vrouwestraat24
genummerd

Robbert

20

van Hasselt

van beroep 'Stads Medicine
Dokter' en zijn echtgenote
Johanna Gesina Hoving.(6)
Dezestadsdokter
werd tevens burgemeestervan
Naarden
en verhuisdetoen
in 1841
naar

Vrouwenstraat

75 (nu Cattenhagestraat

11). Zijn dubbele

beroep

werd
19

niet

bevond.
door iedereen gewaardeerd, zoals bleek
uit een advertentie in het Algemeen
Handelsblad van 1851. Hierin werd gesteld dat Van Hasselt 'voor Naarden niet
deugt, noch als burgemeester-doctor,
noch als doctor-burgemeester'. (7) De
burgemeester daagde de opsteller van
de advertentie voor het gerecht, er volgde echter vrijspraak.
Daarna werd het huis mogelijk opgesplitst, want in 1849 woonde op nr. 23
Elisabeth Nothenius van beroep rentenierster met haar dienstbode en opm.
24 Franciscus Albertus van der Mae-

boekhandel

ComeniuS

sen van beroep 'Kantonregter: Het kantongerecht in Naarden was er gekomen nadat hel gemeentebestuur een commissie had afgevaardigd naar koning Willem L Oorspronkelijk wilde de regering het
vestigen in Hilversum. Het werd echter uitstel, want in 1877 werd het opgeheven
en alsnog aldaar ondergebracht. De stad Naarden raakte vanaf die tijd steeds meer
ondergeschikt aan het dorp Hilversum. (8) Kapitaalkrachtige bewoners verlieten
langzamerhand de vesting. Veelgrote huizen werden als gevoJgdaarvan door meerdere huurders tegelijk bewoond. Vrouwestraat24 werd van herenhuis een winkelpand.

eeuw. Jan Boer Rookhuijzcn, De Omroeper
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