
Omslag: de Utrechtse Poort van Naarden in 1742. Collectie: Provinciale Atlas
van Noord-Holland in het Rijksarchief te Haarlem.

'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 lopen
de jaargang worden toegezonden. Opzeggingen dienen schriftelijk doorgegeven te wor
den vóór 1 december.

S1'1CHTING VI/VERBERG, Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, telefoon (035) 694 68 60.

DE OMROEPER, DECEMBER 1999, JAARGANG ]2, NR. 4

Redactie: Henk Schaftenaar, tel.(035) 6946860

Vormgeving: Grad Neijenhuis, Utrecht

Op de artikelen in dit tijdschrift berusten auteursrechten.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen en illustraties is slechts toegestaan na

voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie

INHOUD
bi,

] 21 Honderd jaar elektriciteit in Naarden, Dirk Dekema.

]30 De eendenkooi van het Naardermeer,Jos Oude Elferink, Pe/erV/1n der Lillden

] 39 Manoeuvres rondom Naarden in t885, F.J.J. de Gooijer.

144 'Nooit Gedacht', oude boerderij aan het Zandpad, H. Schaftenaar.

148 Straathandel in de vesting Naarden in de crisisjaren, A.C. Slinger.

153 Bakkerij De Bruijn in de Jan Massenstraat, Piet de Buijll.

157 De oude algemene begraafplaats van Naarden aan de Amers[oortsestraatweg,A.P. Kooyman

van Rossum.

Honderd jaar elektriciteit in Naarden
Dirk Dekema

dat Naarden

versum zou enkele maanden later volgen.

Aan de totstandkoming waren enkele jaren van oriëntatie vooraf gegaan. Men was

nog maar weinig bekend met eleklriciteit, slechts enkele gemeenten in Nederland

waren op een elektriciteitsnetaangesloten. Door de gemeenteraad werd een COln

missie benoemd die een onderzoek instelde. Daartoe werden bezoeken gebracht

aan de gemeenten Borne en Kinderdijk die in de ontwikkeling van het gebruik van

elektriciteit voorop liepen. De commissie stelde een rapport op en formuleerden

de voorwaarden waarop levering van elektriciteit in Naarden zou kunnen plaats
vinden.



Er waren in die jaren talloze kleine bedrijven ontstaan die zich op deze moderne
techniek meteen grote toekomst hadden geworpen. Veel ervaring had men echter
nog niet, zowel technisch gesproken als vanuit oogpunt van een verantwoorde ex
ploitatie. Van diverse bedrijven had de gemeente reeds aanbiedingen ontvangen
voor de aanleg van een leidingnet en de aanleg van een centrale. De gemeen te wil
de het contract, de concessie, waarin de voorwaarden voor aanleg en leveringwer

den omschreven zo goed mogelijk 'dichttimmeren' om financiële risico's zo veel
mogelijk uit te sluiten. Een goede gedachte zo zou in komende jaren blijken.
De commissie adviseerde verder een deskundige aan te stellen die toezicht moest

houden op de werkzaamheden en vooral de veiligheid in de gaten moest houden.
'.. .in de eerste plaats aandacht te schenken aan eene bij uitstek solide installatie,
daar bij gebrekkigen aanleg velen gevaren niet zijn uitgesloten'. Landelijke veilig
heidsvoorschriften waren er nog niet, de opdrachtgever was daarvoor zelf verant
woordelijk.
De concessie tot de aanleg van een centrale en een leidingnet werd uiteindelijk ge
gund aan de firma Geveke en co. uit Amsterdam. Op 18 maart 1899 werd de con
cessiedoorgegeven aan de nieuw opgerichte 'Hollandsche Electricteits Maatschappij'
waarvan de heer Geveke directeur was.

De stroom zou worden geleverd door
een eigen elektriciteitsfabriek. Oor
spronkelijk was het de bedoeling dat
deze centrale gebouwd werd binnen de
vesting, de gemeente had daartoe reeds
een perceel bestemd, Deze plek was ech
terte klein. Als men de foto van het uit

eindelijke gebouw bekijkt moeten we
ons gelukkig prijzen dat de centrale niet
in de vesting is gebouwd. Een alterna
tieve lokatie was gelegen bij de Galge
brug, het huidige kruispunt Thierens
weg met de Rijksweg. Dit was een cen
traal gelegen punt tussen Naarden en Bussum in zodat doorgifte aan debuurgemeente

De feestelijke opening op 29 september 1899. Collectie: StadsarchiefNaarden.
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in de toekomst gemakkelijk te realiseren zou zijn. Deze plek lag echter binnen de
Verboden Kringen rondom de militaire vestingen vergunning om daar te bouwen
diende bij de Kroon te worden aangevraagd. Deze toestemmingwerd niet verleend:
'Hare Majesteit de Koningin Regentes heeft het verzoek voor bebouwing afgewe
zen'. Uiteindelijk vond men een perceel ver buiten de vesting, midden tussen de
kwekerijen en vlak aan de grens met Bussum. Met de bouw van het Centraal Sta
tion, zoals het werd genoemd, werd begonnen op 20 maart 1899. Het gebouwwas
ontworpen door de Haarlemse architect Marius Poel en werd gebouwd door een
aannemer uit Velsen, Van Vendcloo. Het bovengrondse kabelnet dat de stroom

naar de vesting moest brengen werd aangelegd door de firma Geveke & Co. 1n eer
ste instantie werd in de gehele vesting straatverlichting aangelegd, waarbij vrijwel
alle kruispunten met booglampen werden verlicht. Elke lamp was genummerd en
op een plattegrond vastgelegd en in het contract werd per nummervastgelegd tot
hoe laat deze lamp moest branden.
De bouw van de fabriek is uitzonderlijk goed gedocumenteerd, doordat de op-

De elektriciteitscentrale in de herfst van 1899. Collectie: StadsarchiefNaarden.

zichter, de heer E.P.]. Smith, deze heeft vastgelegd in een twintigtal foto's. Deze
foto's geven een beeld hoe de centrale geheel met mankracht werd gebouwd van
afhetstorten van de funderingtoten met het afvoegen van het metselwerk. Op één
van de fraaiste foto's is te zien hoe men de dakpannen opbrengt, door een mense
lijke ketting van tien arbeiders op één ladder. Ook het interieur werd gefotogra
feerd. Het stellen van de stoomketels, de dynamo's en de omvangrijke schakelkast
werden door hem vastgelegd.

Naast de fabriek verrees een 28 meter hoge schoorsteen. Vanaf deze schoorsteen
heeft Smith het panorama rondom de fabriek vastgelegd. Niet wetende dat hij daar
mee een uniek historisch document maakte van een landschap dat na eeuwenlang

bijna niet veranderd te zijn in korte tijd daarna volledig volgebouwd zou worden.
Een gedeelte van het gebouw bestaat nog, thans Prins Willem van Oranjelaan 8, en
is in gebruik als een transformatorhuis. Het voorste gedeelte van de fabriek waar
in de batterijen en het kantoor gevestigd waren is verbouwd tot woonhuis, maar is
aan de buitenkant redelijk in tact gebleven.
Van de foto's die hij maakte werd een album samengesteld dat na de officiële ope
ning aan de burgemeester van de stad werd aangeboden.
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Slagerij Wansink ill deMarktstraat. Collectie: StadsarchiefNaarden

Aanvankelijk stelde de levering nog niet zo veel voor, het was voornamelijk de open
bare straatverlichting. Aan het einde van het eerste jaar waren tweehonderdze
venenveertig gloeilampen, zes booglampen en één motor van 3 pk aangesloten.

Het eerste bedrijfdat gebruik maakte van de nieuwe energiebron was de slachterij
van). Wansink. In de Gooi- en Eemlander van zaterdag 25 november kunnen we
lezen dat in aanwezigheid van het gemeentebestuur en de rijksveearts een machi
ne voor gehakt en worstbereiding in werking werd gesteld. De krant schrijft ver
der: 'wij stonden verbaasd over de krachtsonnvikkeling en de degelijkheid en de
netheid der machines. Wij kunnen hieraan toevoegen dat, dat machinale berei
ding van gehaktvleesch zelfs in onze hoofdstad niet is te vinden, zoodat zulks voor
deze gemeente wel een bijzonderheid is'.Een primeur voor Naarden dus.

In het volgende jaar maakt de firma Geveke op verzoek van de gemeente een plan
voor de elektrificatie van het Raadhuis. Voor f 345,00 werd het hele gebouw voor
zien van verlichting. Op 25 september 1900werd de eerste raadsvergadering bij elek
trische verlichting gehouden. De voorzitter memoreert in de vergadering hoe 'onze
voorvaderen vergaderden bij primitief eenvoudig en somber licht, en hoe wij thans
dankzij de vooruitgang der wetenschap, ons in prachtig licht mogen verheugen. Hij
hoopt dat die verlichting moge bijdragen om ons aan te sporen om nuttig werkzaam
te zijn in het algemeen belang'. In dezelfde vergadering blikt hij overigens terug op
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'Wandaad aan het stadhuis:

de festiviteiten rondom de viering van
het 550-jarig bestaan van Naarden.

De levering de stroom stond zoals eer
der gezegd nog in de kinderschoenen.
Het leidingnet was bijna geheel boven
gronds en de centrale stond bijna 800
meter verwijderd van de vesting. De ma
chines waren daar eigenlijk niet op be
rekend. De stroom werd eerst, met een

hogere spanning, naareen hulppuntge
bracht, van waaruit het verder werd ge
distribueerd. Dit hulppunt was het stad
huis. Aan de gevel was een groot aantal
leidingen met behulp van porseleinen
isolatoren bevestigd. [n de loop der ja
ren werd dit, als gevolg van uitbreiding
van het aantal aansluitingen, een wir
war van draden. De heerGroenhard wint

zich daarover op en onder de titel 'een
wandaad aan het stadhuis' stuurt hij in
1908 een ingezonden brief aan het blad
Architectura. De redactie ishet met hem

eens en levertongezouten kritiek: 'Alhad
de heer Groenhard zijn klacht in tÎen
maalscherpere bewoordingen opgesteld,
dan zou de wrevel over de schending, die
van brutale lompheid getuigt, nog niet
zóó opgewekt, als die wij nu bij het zien in werkelijkheid hebben ondervonden. Stel
u voor wat er is gedaan. Uit den grond stijgen op de beide meest zichtbare hoeken
drie zware voedingsbbels op. Niet om deze onzichtbaar te maken, doch alken om
7.ete beschermen iser tot op een hoogte van een paar meter een zinken lap omheen
tegen den muur gespijkerd. Zonder verder eenige bedekking splitsen deze kabels zich
in vclerlij dikke en dunnere draden. Zij hangen in lussen als een groot kluwen om de
vele isolatoren. Het is het inwendige van een kabelhuisje tegen de gevel'.Geschrok
ken van de kritiek worden de draden enige tijd later verwijderd en ondergebracht in
een 'peperbus' in de Wijde marktstraat. In de jaren daarna werden de bovengrond
se kabels vervangen door een ondergronds leidingnet.
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He/schakelbord. Collectie: Stadsarchief
Naarden.

De dynamo's. Collectie: Stadsarchief Naarden.

Ook de bedrijfszekerheid liet te wensen over, er waren veelvuldig storingen op het
net. Gedeeltelijk veroorzaakt doordat de machines niet ontworpen waren om
stroom over een afstand van 800 meter te transporteren. Hoe meer aansluitingen

er kwamen en hoe afuankelijker men van de stroomvoorziening werd des meer
kreeg men last van de storingen. Enkele malen wordt de Hollandsche Electriciteits
Maatschappij een boete opgelegd wegens het niet nakomen van de verplichtingen.
In 19]0 leek het er even op datde concessie zelfs zou worden opgezegd, maar zo

ver ging het gemeentebestuur toch niet.
]n ]919werd de Hollandse Electriciteits Maatschappij overgenomen door de pro

vincie. Erwas een ontwikkeling op gang gekomen om de elektriciteitsvoorziening
zo veel mogelijk te gaan centraliseren en de provincie werkte aan plannen om de
stroomvoorziening naar het Gooi vanuitAmsterdam te laten plaatsvinden. De bur
gemeestervan Bussum nam het initiatiefom een conferentie te houden met enke
leomliggende gemeenten waaraan de Naardense fabriekstroomleverdc. Men was,
door ervaringen elders in de provincie, bang voor storingen in de stroomlevering
en wilde afdwingen dat de centrale in Naarden niet zou worden gesloten. Vooral
ook omdat 'de laatste jaren het materiaal niet meer zo degelyk is als vroeger'. De

ontwikkeling was echter niet te stoppen. ]n ]920 werd in het gebouw van de cen-
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trale een transformator aangebracht die de hoogspanningstroom uit Amsterdam
omzette in laagspanning die via het Naardense net verder werd getransporteerd.
De fabriek heeft nog enkele jaren dienst gedaan als reservecentrale die bijsprong
in gevallen van hoge belasting van het elektriciteitsnet. Sindsdien fungeert het ge
bouw uitsluitend nog als transformator van hoog- naar laagspanning. Nog tot 1959
heeft de gemeente wel een Gemeentelijk Elektrîciteits Bedrijf gekend dat zorgde
voor de distributie van stroom via het eigen leidingnet. Daarna is ook dit overge
nomen door de provincie Noord-Holland.

Van de foto's uit het genoemde album is een tentoonstelling samengesteld die nog
enkele weken in het stadsarchiefte zien zal zijn.



De eendenkooi van het Naardermeer

Jas OudeElferink
Peter van der Linden

voorzien.

Toen we aankwamen wisten we meteen, datweop het goede adres waren. Het kooi

kerhondje kwam ons vrolijk blaffend tegemoet. Op de gevel van de boerderij prijk
te de naam 'Kooilust'.

'Het kooikerzijn iseen onderdeeltjevan mijn beroep. De rest van mijn dagtaak ligt

Hel Naardermeer met vier vogelkooien oll/streeks ] 740 op de kaart van Reinier en

losua OUens.
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'Kooilust' aan de Meerkade.

in het beheer van het Naarclermeer. "Vat

er aan de kooi gebeurt, is het stellen van

de rietschermen, het onderhouden en

op diepte houden van de vangpijpen en

zo, en dan het voeren en vangen na
tuurlijk. Hoewel,erishieraleenjaarof
vijf, zes geen eend meer gevangen. Het

is proberen om er watstaleenden op te

krijgen. Proberen dagelijks te voeren

en op die manier proberen het hele spel

een beetje op gang te houden.

Het vak kooiker leren is puur praktijk.

Ikheb bij verschillende kooikers in Over

ijssel een tijd meegelopen en op die ma

nier het vak geleerd. Jarenlang kwam ik

ook op de eendenkooi in de Biesbos.

Kooiker is een oud beroep, dat overging

van vaderopzoon. Er zat ookeen stuk- Kooiker J.J. Verkerke in het kooibos.
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Ter markering van her 'stiltegebied'

zijn in de omgeving van de eendenkooi

borden geplaarst.

je familietradirie in waar behoorlijk geld

in gei"nvesteerd was. Het was een bron
van inkomsten, vaak naast de boerde

rij. In dewmermaanden verdienden ze

het geld op het land en in de winter
maanden inde kooi. Heel veel eenden

kooien liggen vlak achter de boerderij.

Heel veel boerderijen dragen nog een
naam met 'Kooi' erin. Het heeft alle

maal van vroeger met een eendenkooi
te maken. In en om het Naardermeer

waren vroeger diverse eendenkooien.
In de loop van de tijd zijn de meeste
kooien in onbruik geraakten vervallen.
Door het in cultuur brengen van de

Meerlanden - vroeger een met riel begroeide wildernis· zijn hvee kooien verdwe
nen. De meest westelijk kooi in het Naardermeer is omstreeks 1862 vervallen. De
enige nu nog resterende kooi in het Naardermeer was al omstreeks 1600 geregis
treerd; de precieze ouderdom is niet bekend.

Kooirecht en afpalingsrecht
Registratie van eendenkooien vindt tegenwoordig plaats op grond van de Jacht
wet, maar het zakelijk recht om een eendenkooi te vestigen (het kooirecht) isal veel
ouder. Geregistreerde eendenkooien behoren tot de geoorloofde middelen om te
jagen. Aan de registratie zijn bepaalde rechten en plichten verbonden.

Voor een bepaatde zone rond de eendenkooi geldt het afpalingsrecht, een zakelij
ke last waarmee het gebied (het werd een stiltegebied) ooit werd bezwaard. De af
meting van dit gebied - de afpa]ingskring - varieerde per kooi van 560 tot 1500me~
ter. Vroeger werd de afmeting.van deafpalingskring uitgedrukt in Rijnlandse roe
den. Het Naardermeer heeft een afpalingskring van 1130 meter. Binnen deze
afpalingskring valt zo'n 400 hectare, dat dus echt rustgebied is. In de wet staat 001
schreven dat het verboden isom de rust rondom een eendenkooi te verstoren door

werkzaamheden die niet strikt noodzakelijk zijn.
Wanneer een boer een rits palen gaat staan, dan is hij verpticht dat op een zo stil
mogelijke manier te doen. Hij magbijvoorbecld niet met een ijzeren hamerop een
ijzeren paal slaan. Daar kan hij ook een houten hamer voor nemen.

Binnen de afpalingskring mag niet gebouwd worden. Een gedeelte van de bebou

wing van Naarden ten westen van de Meerstraat valt onder de afpalingskring van
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de eendenkooi en in feite had het dus niet gemogen. Wil je dan toch bouwen, dan
ben je verplicht om een bepaald percentage van de bouwsom af te staan als afkoop
van het afpalingsrecht.
Er mag ook niet gejaagd worden binnen de afpalingskring van de eendenkooi.
Wildafweermiddelen zoals bijvoorbeeld knalapparaten zijn ook verboden binnen
de afpa]ingskring. Simpelweg gezegd is het afpalingsrecht de wettelijke bescher
ming voor de rusl rond de eendenkooi.

Rust

De noodzakelijke stilte hangt natuurlijk samen met het doe] waarvoor een een

denkooi is aangelegd. Vroeger was het gebruik van eendenkooien puur een vorm
van jacht. De kooi heeft ook een gesloten seizoen. Het gaat getijk op met de Jacht
wet voor alle eendensoorten. Alleen mag de eendenkooi 15 dagen langer vangen.
De kooi gebruikt die periode om hel overschot aan woerden weg te vangen.

Nu is de eendenkooi voora] een cultuurhistorisch monument. Hier is het een ge
graven plas, maar je bebt ook natuurlijke plassen, die in gebruik zijn als eenden
kooi. Op de hoeken zijn kromgebogen slootjes, die pijpen worden genoemd. De
pijpen zijn overdekt met gaas en rondom afgezei met rietmatten. De rietmatten
staan zodanig dakpansgewijs opgesteld, dat je vanaf de plas niet gezien kunt wor
den. Daar berust het hele principe van de eendenkooi eigenlijk op. Het hondje
speelt natuurlijk ook een heel belangrijke rol bij het vangen. ]n de kooi blaffen ze
absoluut niet. Daar heb ik hem nooit op hoeven africhten. Hel kunnen agressieve
krengen zijn, maar tot nu loe heb ik altijd een vrij rustige hond gehad.

Vangsten
Hier en daar wordt er ook nog wel wat gevangen, maar in hel Naardermeer isdat

nauwelijks het geval. Toen de F]evopolder werd drooggelegd, is de vangst hier al
drastisch verminderd. Toen Z,ltmijn voorganger er 110g.Die ving nog iets van 100
eenden per jaar. Na het overlijden van mijn voorganger - ongeveer 17jaar geleden
- ben ik hier aangesteld. Van lieverlee is hel aamal gevangen eenden steeds minder
geworden. Momentee] is het zelfs w dat er bijna geen tamme eenden - de zoge
naamde staleenden - meer aanwezig zijn. Door allerlei oorzaken - roofvogels en
vossen - worden ze vrij kort gehouden. Het is heel moeilijk om hier nog een beet
je stat op te bouwen.

De kooi is ook nog een aantal jaren in gebruik geweest als ringkooi. Toen werden
de gevangen eenden voorzien van een ring en weer losgelaten. Maar tegenwoordig
is het heel moeilijk om nog een ringvergunning te krijgen. Er zijn al wvee] gege
vens bekend van eenden, dat men dat ook niet meer zo gauw zal doen.
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Het kooihuÎsje aau de zoom vml het kooibos wordt allIlO 1999gehruikt voorde mi
lieu-educatÎe.

Al doende raakte de kooi eigenlijk een beetjc in verval. omdat een heleboel ande
re zaken in het beheer belangrijker waren dan de eendenkooi. Nu ziet men steeds
mcerde waarde van m'n eendenkooi in. Want alsde kooi niet meer voldoet aan de

eisen voor registratie, wordt die ingetrokken. Dan vervalt ook je afpalingsrecht.
Men iszich er terdege van bewust, dat dit niet Illeer kan. Sinds een aantal jaren zijn
we hem weer helemaal aan het opknappen. Drie pijpen zijn cr helemaal vangkJaar
en de kooiplas is op diepte. Het zÎet er aardig uit.
Volgend jaar \\-'ordt de laatste pijp gerestaureerd. Die moet dus tegen de vlakte en
helemaal opnieuw opgebouwd worden. Daar komt gigantisch veel voor kijken. Als
je het natuurlijk afweegt tegen de cultuurhistorische waarden die zo'n kooi heeft
en alle andere voordelen, die hCIafpalingsrecht heeft - stiltegebied, rustgebied - is
hCI belangrijk om te doen.
Men is er inmiddels ook wel van doordrongen dat het in stand houden van een
denkooien een goede zaak is. \Vaar de natuurbeschermingsorganisaties een een
denkooi kunnen kopen, zullen ze het zeker doen, want er is al teveel ellende ge
weest met kooien, die particulieropgekocht zijn en dan als schietkooi gebruikt zijn.

Goede wind

De kooi in het Naardermeer heeft vier pijpen. maar dat aantal is niet vast. Er zijn
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Hel vanghokjeaall hel einde vau de noordoostelijke pijp iIJ 1999.

in Overijssel ook kooien met negen pijpen. Meerdere pijpen lijkt een ~tje over
bodig. want het levert een hoop extra onderhoud op. Dat ishet toch niet. want een
eend vliegt altijd het makkelijkste tegen de wind in op. Om echt goed te kunnen
kooien, neem je altijd de pijp waar de wind vanafhet eind inblaast. Bijhet opvlie
gen tegen de wind in gaat de eend dan verder de pijp in. Als je gaat kooien op een
pijp waar de wind vanafde plas inkomt, dan zullen de eenden heel snel teruggaan
naar de plas. Daarom heb je hier op de vier hoeken een pijp. Het is dus eigenlijk
bedoeld om steeds een pijp te hebben met de goeie wind.

Je hebt allerlei modetIen in kooien. Elke streek heeft zijn eigen type kooi. De ken
merken van een Noordhollandse kooi zijn vrij brede en lange pijpen met een stijl
aflopend einde, de zogenaamde spiegel. De kooi en voormalige kooien rondom
het Naardermeer behoorden tot het Noordhollandse type. Je hebt ook pijpen die
heel lang doorlopen en aan het einde steeds lager worden. het Zuidhollandse type.
De kooi van het Naardermeer wordt vanwege de vorm het roggeneimodel genoemd.
In het Naardermeer is de kooi plas gegraven, maar vaak zijn natuurlijke plassen 
bijvoorbeeld ontstaan bij een dijkdoorbraak - gebruikt alseendenkooi. Na een dijk
doorbraak was hel te duur om het gat te dichten en daarom ging men er met de
nieuwe dijk omheen. Dan ligt er een diep gat waar je niets aan hebt. Je plant er een
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beetje verwilderd bosje omheen en je hebt een prachtige eendenkooi. Zo gebruik
te men vroeger elk stukje landschap.

De vangstmethode
Omeenden te vangen ga je met het kooikerhondje de eenden voeren. De hond gaat
tussen de rietschermen door de pijp in. Dan weten de tamme eenden - de lokeen
den ofwel de 'tamme stal' - al dat je er bent met voer. De lokeenden zwemmen ge
leidelijk aan de pijp in. Je laat h~t hondje steeds weer om de schermen heenlopen,
zodat de eenden hem maar heel eventjes zien. Dat maakt de wilde eenden op de plas

nieuwsgierig. Met het voeren van graan - tarwe en maïs - ga je steeds verder de pijp
inende lokeenden volgen. Dewildeeenden, dieop de plas liggen, vinden het hond

je maar gevaarlijk en gevaar kun je het beste in de gaten houden door het op afstand
te volgen. De wilde eenden gaan ook steeds verder de pijp in. Als de wilde eenden
ver genoeg de pijp in zijn, dan loop je achter het blindscherm om naar voren. Van
af de plasben jedan nog steeds niette zien, maar de eenden in de pijp kunnen je wel
zien. De lokeenden gaan gewoon door met voedsel zoeken, die kennen het spelle
tje aLMaar de wilde eenden willen enkel maar van je af, dus ze vliegen verder de pijp
in. Aan het eind van depijp heb jeeen vanghokjewaar zeautomatisch in terecht ko

men. Ze gaan dan eigenlijk de pijp uit. Daar komt die uitdrukking vandaan.
Naast de 'tamme star is er nog ook een 'wilde stal'. Dat zijn de eenden die ooit in

pijp zijn geweest en toch zijn teruggevlogen. Die wilde staleenden komen nooit
meer in de pijp, maar houden overdag wel de kooiplas en vooral de zetingen - dat
zijn de groenstroken direct langs de plas - als rustpunt aan. De wilde staleenden
gaan 's avonds de kooi uil om in de polders voedsel te zoeken. Veelal in de Flevo
polder op de bouwlanden, maar ook in de omliggende graspolders. 's Morgensko
men ze hier terug. Daarbij nemen ze dan weer nieuwe wilde eenden mee.

Door de manier waarop gejaagd wordt in zo'n kooi, wordt er ook niets anders ge

vangen dan eenden. Het isdus een heelse\ectieve vorm van jagen. Er zijn wel kooi
en, die meer gespecialiseerd zijn in het zogenaamde 'blauwwild', dat zijn talingen
en dergelijke.

Er ismomenteel nog een kooi in Nederland waarde kooiker van leeft. De rest heeft
dus allemaal bijbanen. Er zijn natuurlijk ontzettend veel kooien opgekocht door
natuurbeschermingsorganisaties. Dan wordt het vangen dus drastisch beperkt.
Men wil wel wat blijven vangen omdat de regering ook van plan lijkt te zijn als je
niet meer vangt de registratie niet meer te verlengen. Heel beperkt moet je er toch
aan mee doen om in de toekomst zeker te zijn van je registratie. In feite wil men
van de eendenkooien af. Tenminste, een aantal jaren geleden was dat zeker het ge

val. Dat hangt ook samen met het in 1950 gesloten verdrag van Parijs om midde-

:::~~;::~,~,~;~~::::~;~;~~f;!::~lm';~s de scl'""",,, heen. De kooi-

waardoor de eenden niet meer

Geschilderd door kooiker Hans Zantinge te Lekkerkerk.

Gezicht vatlllit de noordoostelijke vangpijp op de kooiplas in /999.
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len, waarmee massaal vogels worden gevangen te verbieden of te beperken. Toen

wilde men ook van de eendenkooien af. Nu kijkt men er weer anders tegenaan. Ze
zien het nu toch veel meer als een cultuurhistorisch monument.

Kooibos

Een kooibos vormt altijd wel een uitzondering vergeleken met andere bossen. Je

hebt ook een hele verscheidenheid aan planten en struiken. Heel vaak zie je er ook

roofvogels. Dat hangt natuurlijk samen met de rust in hel gebied. Het is de enige

plek in het Naardermeer waar de Wielewaal voorkomt.

Ik heb jarenlang de Bosuithier broedend gehad. Dat is typisch een vogel voor wat

oudere bossen. De oudste bomen hier in de kooi zijn begin jaren tachtig bijna al

lemaal geveld, omdat het bijna allemaal iepen waren en cr de iepziekte inkwam.

Het waren kolossale, holle bomen en daar broedden drie stel Bosuilen in. Op ons

verzoek zijn de oude stammen blijven staan. Daar hebben nog jarenlang uilen in

kunnen broeden. Nu zit er nog eentje in zo'n holle boom. Maarde rest is aUemaal

van ellende in elkaar gestort. Ik heb nu ter vervanging weer wat nestkasten opge

hangen.

De Steenmarter bijvoorbeeld heeft in de kooi gezeten en de buizerd heeft hier ook

gebroed. De eendenkooi in het Naardermeer is de kraamkamer van de reeën. Ge·

garandeerd dat je altijd jonge reekalveren vindt Je komt er elke dag en toch, om

dat er eigenlijk niemand anders komt vind je loch dat soort dingen.'

Naschrift van de redactie:
Nu, bijna tien jaar Iata is de kooi gehrel gerestaureerd. Door de aanwezigheid van \'osseo en bui
zerds is het cchtrr tOl op heden niet gelukt ttIl 'stal' eenden in de kooi terug Ir krijgen. 80vendirn is
het aantal wilde eenden. afgenomen.
Omstreeks 19tO werden er - getuige een oud schriftje van de toenmalige kooiker - nog duizenden

eenden per jaar sevangrn. Bij ren toenmalige marktprijs van twee (!:ulden per eend en een jaarloon

~ae~eV~~~~~gnl~~rbet~~d~:'~~~~~~~~r~~~~~~~~ de kooi een aardige bron van inkomsten voor dr

~e~~:J~:~~~Nsdà~ ~~~.~h~;~el~ch~.t~~~: ~~;a~~e;~rla~:~tv~er~lo~~nk~~~:na~~~;~ek:e;'ij~ ~:c~;:
sieobjecL In samenwerking met de StKhting Leerplanontwikkeling iseen rondleiding met opdrachten

~:lt:e~ta~';n~~nu~lij~k;f~~::l.a;:)Il~~~j:~:3 :~:~1f~~~:~g;:;~ti:a::fe~~~i~~j-~~C:~~~
te naar de «ndenkooi zirn te vinden. Daar wacht hun de nodige verrassingen.

~~ht:rg~~~~~ed~:f~~~t.:~h~~~:~~~:nn~i~;:~r~t er verschillende onderroeksop-
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Manoeuvres rondom Naarden in 1885

El.), de Gooi}er

Naardense vestingw-erken op de schop

Het laatste kwart van de negentiende eeuw bracht groteveranderingen in het Gooi.

De aanleg van de Ooslerspoorlijn Amersfoort- Amsterdam en de Gooische Stoom

tram ontsloten hel Gooi. De autochtone bevolking raakteuit haarisolement en de

streek werd opengesteld voor forenzen.

In deze periode werden ook de vestinS'verken van Naarden aangepast aan de 'voor

uitgang', dat wil zeggen de 'moderne' oorlogsvoering. De verbetering was het ge

volg van de ontwikkeling van het geschut en granaten in de Frans-Duitse oorlog

van] 870. Het Dllitse leger met dit nieuwe wapentuig vormde een serieuze bedrei

ging. De vestingwallen werden verhoogd en men bouwde de bomvrije kazernes

Promers, Oud Molen en Oranje. Op de bastions kwamen bomvrije gebouwen, die

alfabetiscb van een letter werden voorzien. (Zo werden er enkele op her bastion

Turfpoort gebouwd, die bij de Naarders bekend staan als poterne X en IJ.)

Aan de Zuiderzeekust werd het Fort Ronduit aangelegd en rondom Naarden ook vijf

kleinere forten. Deze kregen de namen van respectievelijk 'Werk no. I: no. 2, 110.3, no.

4, no. 5 (tegenwoordig rest alleen nog 'Werk 4' in Bussum). Al het grondwerk aan wal

len en forten gebeurde met het 'handje'. Schop en kruiwagen waren de enige hulp

middelen. Ook Jan Willemsz de Gooijer, mijn grootvader, had zich laten aanmonste

ren voor de vestingboll\>I. Hij was nog vrijgezel en kon nu in zijn ouderlijke boerderij

Mml5c1zappell in de kazeme Onmje.
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TenteIl bouwen op de hei bij kamp Laren. Collectie: Co Vos, 8/ar;cum.

aan de Bussummerstraat blijvenwonen. Gewoonlijk werkte hijciders alsboerenknecht
en woonde derhalve ver van huis. Jan stond nu zij aan 7ij met potige polderjongensen
kon het Z\\'arewerk nauwelijks aan. Om zijn rug te sparen droeg hij een speciaal hier
voor gemaakt leren korset.Ofandcre broers dit wcrkookdeden isonbekend. Welkwam
zijn oudste broer Cornelis in de problemen doordat zijn boerderij in de Kooltjesbuurt
moest wijken voor de nieU\vemilitaire gebouwen op bastion Oud Molen.
Nadat de werkzaamheden aan de verdedigingswerken waren voltooid, besloot de le
gerleiding de verbeterde vesting Naarden te beproeven. In J 885 werden daarom gro
te manoeuvres rondom Naarden gehouden, waaraan 4000 militairen deelnamen.
Het pas enkele jaren oude weekblad 'De Gooi- en Eemlander' schonk aan deze
manoeuvres ruime aandacht. In de zater-daguitgaven van 22, 29 augustus en 5,12
september werden vele kolommen volgeschreven over de voorbereiding en de uit
voering. Alleswat ergebeurdewerd door de Naardense bevolking op de voet gevolgd.

De voorbereiding
De militairen werden gesplitst in een aanvallende en een verdedigende partij. Ter
onderscheiding droegen de aanvallers een witte band om hun sjako (hoofddeksel).
Een groot gedeelte van hen werd gelegerd in tenten op het terrein van 'het Kamp
van Laren' (I). Naast de infanterie, bewapend met geweren, was ook de veldartil
lerie aanwezig. Hel veldgeschut was, tijdens de voorbereiding eind augustus, van

uit de Vesting Naarden naar de aanvallers gebracht. Bij het vervoer van oorlogs
materieel werd gebruik gemaakt van de Gooische Stoomtram en burgervoerlie
den. Waarschijnlijk werden de plaatselijke boeren met hun paarden ingeschakeld,

zoals ook later het geval was bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (2).
Een deel van de verdedigers nam stelling inde forten 'Werk no. 1 tJm 5' en in de'Lu
netten' aan de Karnemelksloot. Het overige deel, waaronder de vestingartillerie,

bleef in de vesting Naarden achter. De toren van de Grote Kerk werd voonien van
een handbediend optisch seint~1el, zoals in de Napoleontische lijd in gebruik was.
In de kazerne Oud Molen werd de genie ondergebracht, bovendien was daar het
hoofdkwartier van kolonel R.e. van Onselen. De krant berichtte dat deze com

mandant aldaar de beschikking had over een telegraafverbinding en dat er zelfs ver

schillende 'telephoonlijnen' waren. Perfecte inlichtingen over de ligging van het ze
nuwcentrum van de verdediging. Hiermee werd ook de Pruisische spionagedienst
op een presenteerblaadje bediend, want van die kant dreigde hel werkelijke gevaar.
Zwaar geschut van de vestingartillerie werd op de hoofdwaUen geplaatst. De plaat
selijke 'oorlogscorrespondent' berichtte: 'Overal steken de kanonnen dreigend hun
koppen vooruit, terwijl sommige stalen vuurmonden niet minder bvaadaardig
achter de hooge wallen te wachten staan om zoodra de vijand zich vertoont over
de borstwering heen de zware projectielen weg te slingeren'. Overal waren schild
wachten, die bij slecht weer in eenvoudig van stro gebouwde schildwachthuisjes
konden schuilen. Tevens werden van houten balken onderkomers gebouwd die
met zand werden afgedekt. Er werd van 's morgens vroeg tot 'savondslaat aan ge-

De ka1/tine jn het tentenkiHnp re Laren. Collectie: Co Vos, Blaricum.
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werkt. De wallen werden op veel punten verlicht door daar aangebrachte lantaarns.
Ook aan de buitenwerken werd gearbeid. Het fort 'Werk 4' op de heidetussenBus
sum en Kamphoeve, werd geheel door palissaden omringd. Achter dit fort lag een
tentenkamp waar een afdeling artillerie en gen ie verbleef. De grote loods ter plaat
se werd gedeeltelijk ingericht als paardenstal. Het andere gedeelte bevatte de aller
nieuwste vinding op het gebied van de verdediging. Hier was de machinekamer in
gericht van het elektrisch 'verlichtingstoestel'. Met deze voorloper van de schijn
werper kon het voorterrein worden verlicht. Volgens de correspondent 'Die nog
veel beter dan de maan van dienst kon zijn voor de verdediger, daar het licht naar
alle kanten kan worden gedraaid. De vijand kan dat electrisch licht dan ook hoogst
waarschijnlijk wel naar de maan wenschen. De deskundigen beweren nu echter dat
zoo'n lamp wel aardig isen ook weleens in den oorlog dienst zalkunnen doen, doch
dat men eerst nog een middel moet vinden om haar onkwetsbaar en gedeeltelijk
onzichtbaar te maken, daar zij nu den vijand niet alleen de juiste ligging van het
fortverraadt, maar ook door een goed gericht schot kan worden vernield'.
De voorbereidingen werden zaterdagavond afgesloten. Zondag 30 augustus was
een rustdag en maandag was er een grote parade op de hei bij Bussum ter gelegen
heid van Prinsjesdag.

De manoeuvres

De manoeuvres begonnen op dinsdag I september en duurden met een onder
breking op zondag tot en met donderdag 10 september. Dinsdagmiddag om drie
uur reden twee 'vijandige' militairen te paard door de linies van de verdedigers.
Één ruiter was een parlementair met een witte vlag, de ander was een trompetter.
Ze reden naar de Vesting en eisden de overgave, die geweigerd werd door de ves

tingcommandant. De eerste dag richtten de aanvallen zich op de voorwerken, de
dag daarna op de Vesting. Natuurlijk trokken deze manoeuvres heel wat toe
schouwers. Niet alleen Naarders vergaapten zich, ook van elders kwam men kij
ken. Zelfs de toren werd door nieuwsgierigen beklommen. Vaak ging men OIwol
daan naar huis, omdat men niet altijd wist waar 'slag geleverd werd'.
Vanaf woensdagmorgen 2 september schoot men vanaf de vestingwallen. Ondanks
het schieten met los kruit waren de schoten zo hard, dat geadviseerd werd de ra

men open te zetten. Ook de burgers kregen geen rust, dag en nacht klonk het ge
donder. Natuurlijkhadden de soldaten het moeilijker. Het eten was vaak slecht, al
waren de rantsoenen wel verhoogd en werd er meer vlees dan normaal verstrekt.

De soldij bleef minimaal en bedroeg een dubbeltje per dag. Voor deze fooi waren
ze dag en nacht in de weer (3). Op rustige nachten stond een kwart van deverde
digers op wacht en een kwart lag gekleed op het stro. De andere helft mocht in on
derkleding op het losse stro slapen.
De aanvallers waren nog slechter af. Zij bivakkeerden in de open lucht en deden

De veldkeuken in het kamp Laren. Collectie: Co Vos, Blaricum.

schijnaanvallen. Bovendien moesten zij schansen opwerpen en loopgraven aanleg
gen. Dit zware werk gebeurde tijdens slagregens. Op ongeveer duizend pas van Werk
4' groeven zij een 400 meter lange loopgraaf met een borstwering er voor. Daarin
werden 'granaatvrije' dekkingen gemaakt en batterijen gebouwd. Zieken waren er
gelukkig niet veel. De hospitaalsoldaten waren echter wel druk in de weer met het
oefenen in het leggen van verband en het wegdragen van de namaakgewonden.
Ondertussen werd er elke avond druk geëxperimenteerd met het 'verlichtingstoe
stel'. Vele nieuwsgierige burgers kwamen naar dit wonder van de techniek kijken.
Voor praktisch iedereen was dit het eerste contact met elektrisch licht. Bussum had
gasverlichting tot in de het begin van de twintigste eeuwen Naarden kreeg als eer
ste Gooise gemeente elektrische verlichting in 1899.
Na afloop van de manoeuvres was er een grote parade met muziek. Deze vond plaats
op het gedeelte van de Bussummerheide waar anders wedrennen werden gehouden.
Dankzij het mooie weer trok dit 'grootsche' schouwspel veel bekijks. De 'oorlogscor
respondent' eindigde zijn verslagmet 'Ieder keerdevoldaan huiswaarts, de talrijketoe
schouwers tevoeten in rijtuigen even goed als de militairen, dieblijde waren naar huis
terug te mogen keeren, te eer daar hetweder in de laatstedagen hoogst ongunstigwerd'.

143



hel in 1878gebouwdezomerhuis.

'Nooit Gedacht', oude boerderij aan het Zandpad

H. Schaftenaar

Tot de oudere boerderijen aan de Amsterdamsestraatweg, voorheen het Zandpad
langs de Muidertrekvaart, behoortongetwijfeld de boerderij Nooit Gedacht. Naar
men zegt zou het de enige boerderij geweest zijn die zonder noemenswaardige scha
de de oorlogvan 1813-18J 4 was doorgekomen. Boer Gerrit Wouterszoon van der
Heyden die in die tijd op de boerderij woonde was hier zo verwonderd over dat hij
zijn boerenwoning sindsdien 'Nooit Gedacht' noemde.

In 1848 vestigde zich Bart (Bartholomeus) van Dijk (1800-1872) op Nooit Ge
dacht. Hij was in ]utphaas geboren en had enige jaren in de gemeente Loenen ge
woond. In 1839 was hij de pachter van Kommernlst, de grote voormalige hofste
de aan de Bollelaan. Door zijn huwelijk met Maria van der Heyden (geb. 1804), de
dochter van de boer van NooitGedacht, belandde hij echter aan het Zandpad langs
de Muidertrekvaart waar zijn nazaten ruim honderdvijftigjaar later nog steeds als
veehouders vertoeven.

Nooit Gedacht is relatiefhoog gelegen. Toen de polder op 24 april 1945 op last van
de Duitsers werd geïnundeerd, bleef dit boerderijcomplex inclusief de kelder van
het woonhuis droog. De stichter van de
hofstede heeft eeuwengeleden de plek
goed bepaald. Hij vond een zandrug op
enige afstand van de trekvaart en liet
daar zijn hoeve bouwen. Zo beschikte
hij tevens over een lichte grondsoort
voor zijn moestuin.

Aanvankelijk bestond Nooit Gedacht
slechts uit een voorhuis met aange
bouwdeveestal en hooiberg. De kap was
aanvankelijk puntvormig en met riet
gedekt. Boven de kelder in het voorhuis
bevond zich het traditionele opkamer
tje met ernaast de woonkamer. Oude
leilinden markeren nog steeds dat deel
van hetvoorhuis.

In 1878heeftCorneiis Post (geb. 1831),

'Nooit Gedacht' in de herfst van 1999.
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de schoonzoon van Bart van Dijk, aan de westzijde van de boerderij een halfsteens
zomerhuis laten bijbouwen. Daar huisde deboerenfamilie in de zomermaanden.
Hetoudevoorhuis van de boerderij is in 1914door de Naardenseaannemer]. Har
tong aan de zuidoostelijke zijde met een kamer vergroot. Het dak heeft toen een
knik (Mansarde kap) gekregen en ismet pannen gedekt. Elfjaar laterwerd de oude
stal afgebroken en vervangen door een nieuwe.

Hel echtpaar De Graaf-van Dijkwoont in het oudste deel van Nooit Gedacht. Het
opkamertje met bedstede heeft er nog de 1geeeuwse sfeer behouden. Uit dezelfde
tijd dateren ook de iepen die aan de oostzijde het erf afscheiden. De boomgaard
met oude appel- en perenrassen ligt gescheiden door een weideperceel ten noord
westen van het boerenerf.

Zoon Gerard leidt sinds de jaren zeventig het bedrijf en woont sinds 1976 in een
nieuw woonhuis op de plek van het voormalige zomerhuis.
Zijn moeder mevrouw W.G. de Graaf-van Dijk is op Nooit Gedacht geboren en
herinnert zich nog de tijd van petroleum en kaarsen: 'Pas in 1926werd de boerde
rij aangesloten op de elektriciteit. Acht jaar eerder, toen de zeedijkwerd verhoogd,
vond de aanlegvan een waterleiding plaats. We kregen toen één kraantje achterin
de schuur. In die tijd hadden we nog een tentwagentje, waarmee moeder (me
vrouw Van Dijk-Alders, geb. 1869) met Westfriese kap op haar hoofd en tiptop ge
kleed naar de kerk in de Vesting ging. Het wagentje werd altijd bij boer Kos aan het
Kerkpad gestald.'
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Het gezin vall het echtpaar Vml Dijk-Alders omstreeks 1919 voor de boerderij. Op

talelzit de jongste dochter Wilhelmina Gerarda.

Vanouds bezat de boerderij veel grond. Na opdelingen bleef daar zo'n 23 ha wei

land in de Binnendijksche, Overscheensche, Berger- en Meentpolder van over. Bui
tendijks kwam daar nog een oppervlakte van 13:1:akker maatland in de Rijven bij.
Daar vond de hooibouw plaats. Na de hooioogst mocht het vee er nog een tijdje
weiden. Tijdens stormen of met springvloed overstroomden de maailanden die
dan voort;Îen werden van een vruchtbaar laagje 7.eekleÎ.

Als 'de zee was overgekomen' werd er dijkbewaking ingesteld. 's Nachts werd er dan
over de Westdijk wachtgelopen. Achter Nooit Gedacht stond tegen de zeedijk het
Dijkhuisje waar takkenbossen. schoppen en lantaarns waren opgeslagen. Ten be
hoeve van de dijkwerkers was in het huisje ook nog een w.c. gebouwd.

Het dijkonderhoud kwam sinds 1824 voor rekening van de Provincie, die in dat
jaarook eigenaar werd van de zeedijk. Getuige de vele meertjes (kommen, wielen
of waaien) langs de dijk, moeten er veel doorbraken zijn geweest. Bij het dichten
van zo'n doorbraak werd de dijk om de nogal diepe kom gelegd, waardoor een
bochtig verloop ontstond. Daar heeft de Westdijk haar bijnaam Kromme Dijkaan

te danken. Het verhaal gaal dat hel onderhoud van de Westdijk weleens zo zwaar
op enkele van de grondeigenaren van de polder drukte dat het voorkwam dat ze
hun landerijen om niet vaDde hand zouden hebben gedaan.

Dal laatste hebben de nazaten van boer Bart van Dijk nooit meegemaakt. In 1865
werd zijn boerderij overgenomen door zijn schoonzoon Cornetis Post. Diens zwa
ger Jacobus van Dijk (1834-1891) was er boer van 1883tot 1891. Zijn weduwe nam
nog twee jaar het bedrijf over en daarna was het SarI's kleinzoon Gerrit (] 865
1922) dieer tot zijn overlijden veehouder was. Zijn weduwe Wilhelmina van Dijk
Mders heeft toen met haar zoon Jan (overleden in 1991) het bedrijfvoorlgezet.
Zijn jongste zuster huwde in 1946 met veehouder en erfgooier H. de Graaf uil Bus
sum die toen ook een gedeelte van Nooit Gedacht in pacht kreeg.
Meerdere broers van mevroU\" De Graaf-van Dijk zijn ook veehouder geworden.
Jaap bezat aanvankelijk een boerderij aan de overzijde van de Muidertrekvaart. La
ter ging hij naar de Overscheenseweg, waar kinderen van hem nu nog de boerde
rij leiden. Tijmen was boer op de Stolpe aan de rijksweg onder Muiden en Volkert
zetelde met zijn bedrijf in Noordpolder achter Muiderberg. Bart, inmiddels ne
gentigjaaroud, stichtte in 1938aan deAmsterdamsestraatwegde Wilhelmina Hoe
ve (genoemd naar zijn moeder), waar nu zijn kleinzoon het zuivelbedrijf leidt.

Kom of wie/langs de Westdijk.
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Straathandel in de vesting Naarden

in de crisisjaren

A. C. Slinger

Ondanks de aanwezigheid van meer dan honderd winkeltjes werd de Vesting in de

jaren dertig met straathandelaren overspoeld. Met handkarren en op bakfietsen
kwamen ze dagelijks via de Amersfoortse- en Amsterdamsestraatweg binnen. Veel

al sjacheraars die een poging deden 0111 uit handen van de werkverschaffing en het

crisiscomité te blijven.

De vroege vogels waren de Huizer visboeren. Om acht uur waren ze reeds aanwezig.

Op hun transportfietsen stonden grote bruine gevlochten manden met daarin kist
jes schoongemaakte bokking. Dan galmde hun stemmen dOOf de straten: 'Bakko,

bakko, nou kan je bakke en braje, acht bokkums voor een dup.' Als ik voor mijn moe

der bij Kees Wikke de kruidenier twee maatjes bakolie moest halen, dan wist ik dat

we 's avonds brood met bakbokking aten. Op een petroleumstel werd de bokking ge

bakken. Ons huis stonk dan nog dagen later naar de baklucht. De luxere visverko

pers kwamen tegen de middag met bakfietsen die voorzien waren van een kleine stel

lage met baldakijn. Zij verkochten potten met zure haring, rolmopsen, leverworst in

't zuur, gestoomde makrelen en gerookte paling. De aal werd toen niet per gewicht

maar per bosje verkocht zes dunne palingen met een sisalvezeltje bij de kopjes sa

men gebonden. Vijfentwintigcent kostte zo'n bosje. De dikkere gingen de drie voor

dertig cent. Ik herinner me nog de Bunschoter Harmen Koops met op zijn trans

portfiets een paar grote kisten schol en schar. Hij foeterde altijd tegen de mensen als

ze niets bij hem kochten. Met mooi weer nam hij weleens zijn bejaarde moeder mee

achterop de bagagedrager. Dat was een koddig gezicht zo'n vrouw in Spakenburger

klederdracht met rechts en links een been op de step van de fiets. Toen Harmen een

hakkepuffie op z'n bagagedrager liet monteren was dat uitstapje voor moeder Koops

voorbij.

Naarden had zelf ook visventers. Jan Hijkamp uit de Huizerpoortstraat bezat een

luxe bakfiets en reed daarop in eenkeurigwit jasje. Meteen grote koperen bel kon

digde hij zijn komst aan en riep altijd: 'Hollandse nieuwe, fijne gerookte paling,

gestoomde makrelen en lekkere harde.' Een andere bekende Naardenseventerwas

Jaap van den Berg (alias 'Jaap de Knors') uit de St. Annastraat. Met bijzonder har

de lange uithalen kwam zijn schorre stem niet verder dan de kreet 'Hóóólandse

nieuwe haring' Bij dit tweetal voegde zich in de eerste helft van de jaren dertig ook

nog de Marker Piet Visser. Hij opende in 1948 in de St. Vitusstraat zijn bekende

Herik FralJzelJ (1881-1956) met zijn bakfiets met bloemen ilJ de jaren dertig.

viswinkel, die tot ver in de jaren zeventig heeft bestaan.

De stadsvisser van Naarden was Henk van Rooijen die op het adres Oude Haven 4

woonde. Altijd gekleed in een grote blauwe visserstrui, manchesterbroek, een hoed

je op en met een kromme pijp in de mond was hij voor mij het prototype van een

visser. Je kon bij hem ook een roeibootje huren en snoekvisjes kopen. Eenmaal per

week ventte Henk met verse aal. In een klein handkarretje met luchtbanden ver

voerde hij delevende paling, die inkistjes met zaagsel lagen om hetgeglibberte be

perken. Vrijdags kon men zijn roep horen: 'Aal, aal, kwartje een pond, kwartje een

pond, eet je maar rond, een b.vartje een pond. Toonde je interesse voor zijn waar

dan zei hij steevast dat hij ze net uit het water van de Koningin (hij had de Zoute

gracht van Domeinen gepacht) had gehaald. Om gewogen te worelen werd de pa

ling in een linnenzakje met koordje gedaan en vervolgens aan een unster gehan

gen. Daarna werd de inhoud van het 'knikkerzakje' ter plekke schoongemaakt en

kieperde hij de aal in het schaaltje of pannetje van de klant.

Ondanks de zeventien vestingkruideniers, presteerden Bussumse grutters als Zijl

stra, Simon de Witen de Coöperatie hetom binnen de wallen hun waren uitte dra

gen. Hetzelfde lot trof de melkboeren. Terwijl Bertha de Gooijer uit de Raadhuis
straat moeizaam met twee emmers aan een jukdevestingbewoners van melk voor

zag, deed melkfabriek Neerlandia uit Weesp hetzelfde met moderne handwagens
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en gepasteuriseerde melk. Gelukkig waren het wel de Naarders Klaas Landwaart
en Jan Huurdeman die bij Neerlandia in dienst waren en vanuit een filiaal in Bus
sum de wagen via de Korte Bedekteweg de Vesting in duwden.
Ook onze vijftien bakkerijen ondervonden concurrentie van de broodslijters van
buiten onvel de koude bakkers. Tegen twee hele broden voor een kwartje met een
rol beschuit er gratis bij, konden zij niet op. Maardat'kwartje was er tegen het eind
van de week meestal niet en dus waren de vestingbewoners toch weer aangewezen
op hun stadsbakker, waar ze als vaste klant tenminste konden poffen.

Een eenvoudige wijze om aan een paar centen te komen was via het beroep van
voddenboer. Naardens bekendste handelaar in lompen was de hardwerkende Beek
velt. Zijn vrouw Anna liep bijna iedere dag met haar kar door de Vesting en riep
met haar hogestem: 'Voddeeeei'. Tegen de Kerst maakte ze in de avonduren, om de
concurrentie voor te zijn, met een jutezakover haar schouder nog een extra rond
je door de stille straten van de stad om er de hazen- en konijnenvellen in te kopen.

In de bloemenbranche was het de Naarder Henk Franzen die besloot om ook bui

ten de stad zijn bloemen en planten aan te bieden. Henk Vuist daarentegen bleef
binnen de wallen en bouwde daar een vaste klantenkring op. Met een rieten heng

selmand ging hij langs de deur. Onder zijn koopwaar zaten nog weleens bloemen
met geknakte stelen. Zeker onder de langstelige dahlia's, waardoor Vuijst al snel de
bijnaam de 'Geknakte Dahlia' kreeg.
Af en toe kwam er een venter langs met een mand mimosa. Die heerlijk geurende

gele bosjes werden door veel mensen gekocht. Sommigen legden de bloemen tus
sen het linnengoed als vervanger voor de stinkende mottenballen of naftaline.

Op gezette tijden reed Jo Nikkelsberg uitde Hemonystraat in Amsterdam metzijn
chevrolet bestelwagen de Vesting binnen. Een vast adres was voor hem altijd de
fruithandelaar Aart Duyser Sr. die toen nog in de Raadhuisstraat woonde. Daar

klapte hij de zijdeuren van zijn auto open, waarna een compleet winkeltje zicht
baar werd. Duyser was een potentiële afnemer van stofjassen en witte overhemden
en of die nu wel of niet wat kocht, Jo Nikkelsberg bleefhem trouw bezoeken.
De Amsterdamse Sara van Amerongen had 's maandags altijd Naarden op haar

programma staan. Tegen twaalf uur belde ze doorgaans bij ons aan (Raadhuisstraat
19), waarna mijn ouders haar uitnodigden om bij ons binnen haar brood op te
eten. Sara's garen- en bandhandeltje zat in een zwart gelakte boodschappentas.
Klosjes hand- en machinegaren, wol om de sokken te stoppen, kaartjes elastiek,
spelden, naalden, veterband en niet te vergeten de vrijgezellenknopen. Dat waren
ijzeren knopen waarvoor je geen garen en draad nodig had. Ze bestonden uit twee
delen die als een drukkertje aan elkaar te klikken waren.
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Een scharensliep met slijperswagen in de Cattenlwgestraat.

Ook liepen er venters rond met koffertjes scheermesjes, aardappelschilmesjes, pot
loden en luizenkammen. Zo af en toe verscheen er een handkar met incompleet

servieswerk. Zelfs ventte men met bosjes aanmaakhout. Heinrich Pander, die in
het voormalige logement de Luis aan de Ketting (Wuijvert 2) woonde, had zijn ei
gen merk 'Die fleissige Hausfrau'. Zijn hout was licht ontvlambaar, doordat het in
de een ofanderevloeistofwas gedoopt. De houtspanen waren met een wikkel met
daarop de fraaie merknaam tot een bosje gebonden dat tien cent kostte. Pander
was met zijn vrouwen twee kinderen uit Duitsland gevlucht en probeerde hier op
deze manier aan de kost te komen. In Naarden ging toen al snel het verhaal rond

dat in 1933het Rijksdaggebouw met dit merk spanen was aangestoken.
In die tijd leurden ook reeds Italianen met hun specifieke producten door de ves
tingstraten. Bekend zijn nu nog steeds de Italiaanse ijsventers, maar onder hen be
vonden zich toen ook beeldhouwers die gipsen spaarpotten, dierfiguren en borst
beelden verkochten.

De Naardense scharensliep was Bernhard Weis. Hij was van Roemeense afkomst

en ging na de opheffing van het woonwagenkamp aan de Vaartweg in een van de
twee authentieke huisjes in de Regenboogstraat wonen (na de oorlog zijn ze afge
broken en vervangen door drie bejaardenwoningen). Via een brede steeg naast zijn
woning kon hij de lange slijperswagen met het mooie vliegwiel op het erf achter
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De auteur van het artikel omstreeks

het huis plaatsen. Daar was ook de stal
voor zijn paardje. De mest van hçt paard
werd per kruiwagen naar de vaalt van
boer Den Hartog aan de overkant van
de straat gebracht. Dat kon toen alle
maal nog in de Vesting, waar het leven
toen nog heel gemoedelijk was. Meest
al zocht Weis zijn klanten buiten de Ves
ting, die al veelvuldig bezocht werden
door scharen- en messenslijpers van el
ders. Samen met zijn dochter Marietje,
die hij 'Meidje' noemde, liep hij met de
leidsels in zijn hand door de buitenwij
ken en riep dan met een Roemeens ac
cent: 'Uit mekaar en in mekaar, een dubbeltje maar.'

Tegen de avond keerde de rust weer terug in de Vesting. De venters verdwenen uit
het straatbeeld en de bewoners begaven zich met mooi weer naar de stoep voor hun
woning om daar nog wat na te babbelen over de dagelijkse beslommeringen. De
enige venters die clan nogvoorbij kwamen, waren de ijsboerofeen venter met war
me Berliner bollen. Het is jammer dat het straatbeeld van dat Naarden nauwelijks
fotografisch is vastgelegd. Het zouden kleurrijke plaatjes geworden zijn. Nu reste
ren slechts herinneringen.
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Bakkerij De Bruijn in de Jan Massenstraat

Piet de Bruijn

Na enige jaren voor Pau}Kaiser uit Bus
sum met de hondenkar brood te hebben

bezorgd, besloot mijn vader Adrianus
Johannes de Bruijn om in de Vestingzelf
een bakkerij te beginnen. Die kans werd
hemin 1925geboden toen bakker Men
ke- één van dedertien bakkers in de Ves

ting- zijn bedrijfverkocht. Erwerd toen
bij De Kloet - een notabele uit de Turf
poortstraat -, een hypotheek geregeld
waarna mijn ouders van de Oude Ha
ven naar de Jan Massenstraat verhuis
den, waaropde nummers 3 en 5 debak
kerij annex winkel tot 1966 heeft ge-
functioneerd. Adrianus johannes de Bnlijn (1897-
De bakkerswinkel was in een fraai 17e 1970).

eeuws pandje gevestigd. Achter ons huis
stond in een bijgebouw een oude oven, die vader door een Hilversumse ovenbou
wer liet vervangen dooreen modernerexemplaar. Het bakken gebeurde evenwel op
de ouderwetse wijze. Tegen de regelsvan de arbeidsinspectie in werd 's ochtends om
drie uur begonnen met het opstoken van de oven. Soms stond er op dat vroege tijd
stip een inspecteur over de schutting mee te gluren en draaide het op een boete uit.

De oven werd gestookt met takkenbossen, hout, mot en zaagsel. De meeste brand
stofwerd iedere dag opgehaald bij de Naardense aannemers Witkamp (Raadhuis
straat), Visser (Regenboogstraat), Zeggelaar (St. Annastraat) en Te Pas en Gebben
in de Beijert. Eén dag in deweekkwam buurman Wout Vuijst de grote stukken hout
zagen. Hij werd daarvoor meestal met speculaas betaald. Soms lukte het niet goed
de oven aan te krijgen. Dan werden eraan de overkant bij fietsenmaker Wim Haak
man oude fietsbanden gehaald om de fik er goed in te krijgen. Tot ongenoegen van
de achterburen schoten dan de vlammen weleens een meter uit de schoorsteen.

Om vijf uur 's ochtends werden met een houten schieter de eerste pannen met deeg
en het deeg voor de vloerbroden de oven ingebracht. Maximaal nveehonderd bro
den konden verdeeld over hvee bakruimten in een keer worden gebakken. Om
streeks elf uur kwam het laatste brood de oven uit. De middag was voorbehouden
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De voormalige bakkerswillkel Wlf! De Bruij1l i,1 de/af! MassellStraat.

voor het bakken van koekjes en gebak. Dat laatste gebeurde in de vooroorlogse tijd
slechts vlak voor het weekend, want op de werkdagen werd er vrijwel geen koeken
taart verkocht. Al het werk werd met de hand gedaan. Stuk voor stuk werd bij
voorbeeld het deeg voor iedere speculaaspop of speculaasje in de prenten gedaan
en er weer voortichtig uit gesneden.

De bezorging van het brood begon om negen uur. Volgens de arbeids\Y"etmocht
het uitrijden van vers brood om half tien beginnen en het afleveren pas om tien
uUr. Dat leverde twee minuten voor tien ooit eens een bekeuring op.
De klantenkring was verdeeld over vier wijken van elk zo ongeveer tachtig adres
sen. Aanvankelijk werden voor het uitrijden transportfietsen - zwaredoortrappers
met een grote rieten mand voorop - gebruikt. Als de mand tot net boven de rand

met broden was gevuld, kon Jan, mijn oudsle broer, er niet meer bovenuit kijken.
Voor het nemen van een bocht riep Jan dan altijd om ongelukken te voorkomen 'ik
kom eraan!'. Henk reed ooit met zijn volle transportfiets tegen het paaltje dat in het
Kerkpad stond en heeft daarna nooit meer met het gevaarte brood bezorgd. Na de
transportfietsen werden bakfietsen aangeschaft, die later werden gemotoriseerd.
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De Bruijll,geIJee1 rechts mell1la"d, tijdens hel bezorgen van brood in het lVoomva~

genkamp in de jaren vijftig.

Men moest echter welover enige stuurkllnst beschikken om de bakfiets in bedwang
te houden. Mijn zuster Rietje verloor eens bij het afrijden van het hoogje van de
toenmalige Gele Brug de macht over het stuur waardoor de bakfiets in de Muider~
trekvaart belandde. Gelukkig was het brood reeds verkocht en kwam het papieren
geld boven drijven. Brugwachter Klijn hengelde het voor haar uit het water.
De concurrentie was groot. Staande in de Jan Massenstraat had men tot in de jaren
veertig al zicht op drie bakkerswinkels: De Bruijn, Haagen en Van Rooijen. De laat~
ste had zijn bedrijfin de hoek van de Jan Massenstraat met de Raadhuisstraat. Vlak
na de oorlog is hij ermee gestopt. Uit het zicht maar wel binnen de wallen stonden
verder nog de bakkerijen van Brouwer, Roose, Kelder.Top, Kuyer, Van\>Vettum,Van
Rhijn, vld Akker, Antoon de Bruijn en De Ruijler. Als gevolg daarvan was 's och
tends de hele Vesting gevuld met de lucht van bakkersovens en bij het uitventen
stonden er soms wel drie karren van verschillende bakkers in één straat.

De winkel was 's avonds tot acht uur geopend. Zaterdags kon men tot tien en op

feestdagen zelfs lot elfllurterechl. Buiten de winkeltijden wisten klanten overigens
de'weg te vinden via de achterdeur. Moeilijk werd er nooit gedaan.
Visboer Zijl uit Huizen deed altijd als laatste wijk de Vesting aan. De vis die hij nog
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A.P. Kooymall-van R055L1n1

De oude algemene begraafplaats van Naarden aan

de Amersfoortsestraatweg

Hel OlulSle vak op de begraafplaats in

de tweetIe '/elft van tie jaren tachtig.

Ook de volgende JOIO'S zijn toell

gemaakt.

Het slecht sluitende vDetgangershekje naast de stenen pilaren van het toegangshek
biedt de bezoeker toegang tot de begraafplaats die ondanks het verkeerslawaai op
de achtergrond, door het getemperde licht, de rust en zelfs een zekere ingetogen
heid, een sfecr van romantiek oproept. Op deze 170 jaar oude plek heeft de be
groeiing van mos, gras en ander gewas zich zo uitgebreid dat het zich ook op en
tussen de graven heeft genesteld. Daardoor is nu veel met een groene waas over
dekt. Veelgraven worden overschaduwd - soms zelfs helemaal overdekt - door oud

geboomte: de linden van het hoofdpad. een scheef gegroeide calalpa, treurberken

Sedert het begin van de 1geeeuw mag
er in Nederland niet meer in kerken

worden begraven. Naar aanleiding daar
van werd in 1830 door de gemeente
Naarden een zogenaamde buitenbe
graafplaats gesticht en wel op de hoek
van de Amersfoortsestraatweg en de la
tere Brediusweg net over de gemeente
grens op Bussums grondgebied_
De lommerrijke begraafplaats, waar
van een gedeelte voor Joodse gestorve
nen wordt gebruikt, bestaat nog steeds
en zo nu en dan vindt er nog bijzetting
in een familiegraf plaats.

De rechthoekige begraafplaats heeft een
breed entreehek aan de kant van de

Amersfoortsestraatweg. Daar begint
een re<:htpad dat eindigt bij het lijken
huisje. Halverwege deze hoofdas be
vindt zich een dwarspad waardoor een
zogenaamd Latijnskruis van padenont
staaI. Een groot deel van het terrein
wordt omringd door een oude beu
kenhaag, die zo uitgegroeid is, dat er grote openingen in zijn ontstaan.

over had. werd in ruil voor speculaas bij ons verhandeld. Meestal ging het om een
emmer met bakbokking maar in een uitzonderlijk geval was het ook weleens pa
ling. Zo ging het ook met tuinder Stolp die ons op deze manier tegen de zomer van
aardbeien voorzag. In het verleden, vaak op feestdagen, kneedden veel Naarders
zelfhun brooddeeg. In een van ons geleende pan werd het vervolgens naar onze
oven gebracht. De resultaten waren wisselend. Sommigen konden het perfect, bij
anderen was het een verschrikking.
Tbcn in het laatste oorlogsjaar de brandstofschaarste erg groot was, werden er zelfs
pannetjes met voedsel gebracht om die in de oven te verwarmen. In een schrijnend
geval was dat pannetje regelmatig gevuJd met het blad van brandnetels.
De warmte van de oven werd overigens voor meerderedoeleinden gebruikt. Tuin
der Toon Vrakking van de Huizerstraatweg bracht altijd zijn maïskolven en appel
tjesom die tedrogen. Opa De Bruijn uit de Bussummerstraat droogdeeraltijdzijn
eierschalen om die weer aan de kippen te kunnen opvoeren.
In 1966besloot vader er mee te stoppen. De winkel in de Jan Masscnstraat is toen

verkocht, gerestaureerd en tegenwoordigaJs woonhuis in gebruik Jan isdaarna bij
7.O'n250 klanten brood en andere bakkersproducten blijven bezorgen. In augus
tus 1989werd hij gepensioneerd en daarmee verdween ook hij als laatste Naardense
broodbezorger uit het straatbeeld.

De familie De Bruijn - hel hele gezin heeft in de bakkerij gelverkl - voor de voorma

lige winkel jll 1984. Geheel links Jal/ en derde van links mevrouw C. de Bmijn-
Sc/I imme/ (/900-1975).
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Er komen niet veel bezoekers meer naar dit verre hoekje van Naarden. Deze enke

le honderden vierkante meters grond bevat echter wèl een stukje geschiedenis van
de Stad Naarden en het buitengebied waaronder de buitenplaatsen.

van de familie Dudok van Heel staat.

Het lijkt op de witte spits van een neo
gotische kerktoren. Het blijkt de ingang
van de grafkelder te zijn. Het monu
ment staat in een groot vak dat afgezet
is met zwaar ijzeren hekwerk. Op dit
monument uit 1865 staan de namen

van bijna dertig personen die tussen
1865 en 1953 in de kelder zijn bijgezet.
Naast de namen zijn ook hier allerlei
symbolische afbeeldingen aangebracht.
In vroeger jaren flankeerden treurber
ken het monument, maar die zijn nu
verdwenen. Recent is deze kelder weer

opengebroken.

Eén van de oudste graven, waarvan de
namen op de zerk nog zijn te lezen, da
teert uit 1843en isvan de echtgenote van
].P.van Rossum, toen eigenaar van Zand
bergen, Berghuis en Nieuw Valkeveen.
Later werd hetook zijn graf. Zijn kinde

ren en schoonkinderen hebben de traditie voortgezet en kochten ook hun laatste

rustplaats op deze Naardense begraafplaats. Daarom vinden wij hier naast veel na
men van geboren en getogen Naarders namen van de Van Rossum familie terug; zo
als de reeds genoemde Dudok van Heel enverder Mijnssen, Kuhn, VanWoensel Kooy
en Van Dorp.

met grillig gevormde stammen, taxus en opslag van esdoorn en andere struiken.

Grafmonument burgemeester Van
Hasselt.

In de vakken liggen nog graven - ook nogal wat dubbele graven - met al of niet
scheefhangende gietijzeren hekken, waarvan sommige versierd zijn met rouwat
tributen zoals gekruiste zeisen, vliegende zandlopers, een staartbijtende slang of
omgekeerde toortsen. Deze hekken zijn steeds zeldzamer wordende voorbeelden
van de 1geeeuwse dodenzorg in de provincie Noord-Holland. Helaas lijken deze
hekken verzamelaars items te worden, want hun aantal neemt snel af en dat ge

beurt niet alleen door het ruimen van graven.

Langs het hoofd pad staan, ook met de nodige doodssymboliek, een paar opval
lende monumenten. Zo zijn bijvoorbeeld de burgemeesters Fabius en Van Hasselt
met forse monumenten geëerd en ook het graf van de familie De Roeper mag er
zijn. Jammer genoeg valt het oog ook meteen op het witte engeltje bovenop een
grafsteen waar de kop vanaf isgeslagen

\Vat meer verscholen liggen nog enige familiegraven van flink formaat maar het
meest grootse grafmonument is waarschijnlijk het bouwsel dat op de grafkelder

Negen jaar geleden werd er een rondleiding over de begraafplaats verzorgd door
een ambtenaar van de gemeente Naarden. In de nieuwsbrief van september 1990
van 'de Terebinth' - een landelijke vereniging die zich inzet voor het herstel van
oude begraafplaatsen - was toen het volgende te lezen:
'Afgezien van het Joodse gedeelte worden er al geruime tijd geen graven meer uit
gegeven. Gelet op zijn goede ligging zou het wel eens zo kunnen zijn dat deze be
graafplaats zich thans op het breukvlak van twee perioden bevindt. De periode die
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zo langzamerhand lijkt te worden afgesloten is die van het achterwege laten van ac
tiefbeheer. Overigens met alle charme van overwoekering, korstmossen en corro
dercndc hekken. De periode die er aan komt is die van besluitvorming over de toe
komst en bestemming van deze begraafplaats. Wil men haar in de huidige vorm in
stand houden dan zal men zeer snel conserverend moeten gaan optreden. Laat men
de begraafplaats nog een aantal jaren aan haar lot over dan isveel bijzondere graf
cultuur niet meer te herstellen. Onder andere gaat een aantal rijk van symboliek
voorziene grafhekken dan dcfittiticftcloor.'

boekhandel
ComeniuS

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:

1990 Cf 22,50) en 1996, 1997, 1998 àf 25,- per jrg.

15,-

]: 10.000

Ppr kaartblad f 20,

De Naardereng 110,-
Oud Naarden, 'verdronken stadje, middeleeuws klooster, oude buitenplaats' f 29,90

De \Veeshuiskazerne van Naarden, 'over susteren, soldaten, walen en wezen' f 29,90

Oude Naardense buitenplaatsen, 'de geschiedenis van Berghuyscn en Kommcrrust' f 35,-

Tussen Zandbergen en Valkeveen, 'negentiende eeuwse 'Wandelingen'

over de buitenplaatsen van l.r. van Rossum' f 35,-

cm) van het gebied tussen Naarden, Zeist, Wouder

aart bladen), in portefeuille f 390,- .. _.

De prijzen zijn exclusiefverzendkosten.

Besteladres: Gansoordstraal16, 141] RH Naarden, tel. (035) 6946860

Marktstraat 19

1411 ex Naardcn-Vesting
tel. 035 - 6948484
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