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'Het door-ijzen van de Karnemelksloot

bij Naarden in januari 1814'

Henk Schaftenaar

1814:

Hel

laas zijn ;;:;~~:'~;i~~~::~:;~,n;;~:r~~~~:~::;;~ ~:;J,::~~'?:;;:::,;::;~:"van de krijgs-
kundige verrichtingen in het schootsveld van de vesting, maar geen markante voor
beelden van iets nieuws in de vroeg-negentiende eeuwse schilderkunst, l1iet tetltoon
gesteld.

Pieter Gerardus van Os werd op 8 oktober 1776 in Den Haag geboren, als oudste
zoon van schilder Jan van Os (1744-1808) en Suzanne de la Croix, wier vader ook

kunstschilder was. Het vak leerde hij van zijn vader en geïnspireerd door Potters'



stier legde hij zich aanvankelijk toe op het tekenen en schilderen van landschap
pen met vee. In 1795vestigde hij zich in de Kerkstraat te Amsterdam, waar hij als
schilder van miniatuurportretten werkte. Na zijn huwelijk op 2 maart 1800 met
Elisabeth Comelia Loncq ging hij ook tekenles geven en behaalde enkele prijzen
(in 1808 en 1810). Omstreeks 1810 woont hij in Nederhorst den Berg en in no
vember 1813, toen de Fransen het land begonnen te ontruimen, blijkt hij officier
te zijn bij de Loosdrechtse Landstorm. In die functie nam hij deel aan het Belegvan
Naarden, waarin de Franse brigade-generaa1lacques Quétard de la Porte op eigen
houtje de eindstrijd nog een tijdje wist te prolongeren. Een halfjaar lang hield de
van pensioen teruggeroepen generaal met zijn garnizoensbende de vesting bezet
en bezorgde de bevolking in en om Naarden veel ellende. Het is Van Os geweest die
van de krijgshandelingen een beeldverhaal heeft gemaakt. Tal van tekeningen, et
sen en schilderijen van zijn hand geven nauwkeurig en sfeervol allerlei voorvallen
uit het beleg weer. Na het beleg was Van Os van plan zjjn tekeningen in een cahier

uit te geven, voorzien van een beschrijving van de gebeurtenissen. Zijn aanteke
ningen had hij reeds tot een verhaal uitgewerkt, maar tot een uitgave ishet niet ge
komen. Honderddertigjaar later heeft mr. H.C. Hazewinkel (archivaris van de ge
meente Rotterdam) dat alsnog gedaan en uit dat werk komt de tekst die hoort bij
het hier afgebeelde schilderij.

Van Os' beeldverhaal speelt zich afin januari 1814, toen hij met zijn compagnie
deel uitmaakte van het beleg van de 'Rechtervleugel' van Naarden. Deze vleugel
was een zone die lag ten westen van de vesting en die zich uitstrekte van de Zui
derzee tot aan de Loodijk bij Ankeveen en 's-Graveland. Men was daar beducht op
een uitval van de Fransen, die gebruik konden maken van het jaagpad dat langs de
westzijdevan de Karnemelkslootliep. Omdat tecontroleren had Van Os in het Pol
derhuis van Ankeveen een wachtpost laten bezetten en bij het bruggetje op de Hil
versumse meent (deze behoorde toen nog tot het grondgebied van Naarden) een
post uitgezet. We volgen nu het relaas van Van Os:

'Den collonel [kolonel f. van den BoschJ had order gegeven, om de brug tussen de
hoge en lage Meent [bruggetje op de Hilversumse meent] weg te nemen, welke aan
de bovenzijde werd afgehakt. Dit benam de gelegenheid aan den vijand om langs
de Karneme1ksloot 'n aanval op 's-Gravenland te doen en maakte tevens de pos
ten, welke van de wacht aan het Polderhuis wierden uitgezet dubbel noodzakelijk,
alzo deze plaats nu de enige overtocht was van de zijde der Naarder Meer om tot
de Lodijk en verder op 's-Gravenland te kunnen naderen.
In het begin van January nam de vorst in weinig tijds zo hevig toe, datal de wate
ren in den omtrek geheel digt wierden. De Heeren Erents, Van Blaricum en ande
ren in deze streken woonachtig, hadden zo veel mogelijk reeds gezorgt, om de ka
den onbruikbaar te maken door onderscheidene verhekkingen en door gravingen
in dezelve te maken. Dan nu was dit niet meer genoegzaam, wijl het ijs een weg
baande over de Meent zelve. Den collo nel besloot dierhalven om zo veel mogelijk
het ijs te doen breken en het water open te houden, zo van de Karnemelksloot als
van de vaart langs de Lodijk ['s-Gravelandsche Vaart].

Des avonds van den 9de had den collonel aan de gemeenten 's-Gravenland, Loos
drecht, Hilversum, Huizen, Laren, Blaricum, Kortenhoef en de gemeentens den
Berg [Nederhorst en Overmeer] de orders gezonden, om tegen den volgende mor
gen een bepaald getal manschappen van den Landstorm te zenden, voorzien van
de nodige gereedschappen om het ijs te kunnen breken, mij tevens dan last geven
de, om ook zestig man van Ankeveen daarbij te voegen en voor de'eerste dag de di
rectie op mij te nemen, zullende mij vervolgens door de andere kapiteinen van den
Landstorm doen vervangen.
Ik verzamelde mijn manschappen des morgens ten zes uuren in het Polderhuis, en
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De beurtschuitvan Bussum als ijsbreker aan het werk in de 's-Gravelandsche Vaart.

AalJ de llOrizolJ de vesting Naarden met haar markante torelJ.

daar degenen welke tot den Landstorm behoorden tot het bezetten der wachten be
nodigt waren, beijverden wij ons om tot het bepaalde zestigtal zodanige op te spo
ren, welkeom een of andere redenen buiten den dienst der Landstorm waren gesteld.

Van tijt tot tijt iGvamende overige manschappen uit elke Gemeente aan, zodat ik be
rekende 5 à 600 man bij elkanderen te hebben om het ijs te breken. Zooveel mogelijk
aan ieder de noodzakelijkste plaats aangewezen hebbende, zag ik te wel, dat de vorst
zo aanhoudend was, dat ik met het dubbel tal niet zou kunnen volstaan om aan mij

ne last te voldoen: het ijsvroor achter de bijten weder vast. Ik besloot dierhalven met
overleg van den adjudant Pel om een vrachtschuit, welke aan de sluis bij Ten Dam in
het ijs lag, tot mijn plan dienstbaar te doen zijn. Onze schipper Van Rijn te 's-Gra
venland betoonde alle mogelijken ijver, deed de ijsborden aanhangen en voer metde
zelvedegehakte sloppen op en neder.Aan de Lodijkontmoete ikhet eerst enige scherp
schutters van den kapitein Rozeboom, komende van Alnsteldam onder geleide van
den lieutenant Liedermoy. Wij verwelkoomden elkander wederzijds en wenschten

van goeder harte de beste zegen bij deze recht vaderlandsche ondernemingen.
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Aan het fort te Uitermeer Schans vond ik een post van de Nationale Guarde van
Amsteldam en veel oude bekenden bij dezelve. OnbeschrijveJijk was het genoegen
van ook hun te zien medewerken om den algemenen vijand te bestrijden.
Tegen den avond kwamen vele zwarigheden op over het vaartuig welke de beurt
schuit was van Bussem. Ik bezorgde dezelve zoveel mogelijk met de gewone ijs
borden en beloofde tegen den aanstaande morgen verdervoor het behoud derzel
ve zorg te dragen. Ofschoon den adjudant de werkzaamheden van dien dag had
komen in oogenschouw nemen en den collonel zelve met een mijner onderoffi
cieren Verhoef onder een aanhoudend vuur van de wallen zich den weg had doen
aanwijzen, waarlangs den vijand zou kunnen naderen, ging ik echter des avonds
aan het hoofdkwartier, om het verslag van mijne verrichtingen te doen. Den co]
]onel verzocht mij te blijven volhouden, gaf alle mogelijke orders om mij in alles
behulpzaam te zijn en stelde tot mijne assistentie de heer Bakker Seest, Iieutenant
bij de Genie en de Heer Glijm mede bij dat corps geëmployeerd.
't Was nu èn door het ijs èn door het verhakken en doorgraven der kaden niet meer
mogelijk om onze boerenruiters aan de zijde der meent ver van ons afte plaatsen.
Ofschoon de collonel te voren de plaats genoemd Slaghek {dat was de boerderij

Meerlust (later Ridderhoeve) langs de Kamen/elksloot ] bepaald had tot een post voor
dezelven, terwijl aan de overzijde van de Karnemelks]oot aan de wal van 's-Gra-

De Karnemelksloot gezien vanaf de plek vanwaar Van Os zijn schilderij maakte.
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Het bruggetje over de Karnemelks/oot metde verlaagde landhoofden.

venland de dragonders zouden geplaatst worden, wierd zulks voor beiden onmo

gelijk en alzo kwam de verst uitstaande post tot aan de afgebroken brug tussen hoge
en lage weide. Ook wierd er toen een brug over de vaart achter Schapenberg {de

buitenplaats Schaep en Burgh te 's-Graveland} gelegd, alwaar zich het hoofdkwar
tier destijds bevond.
De volgende morgen ontmoeten wij weder vele zwarigheden over de te voren ge
melde schuit. De smit Van Winter had op de order, welke ik van den collonel had
ontvangen, meer dan hondert ijzeren staven gereed gemaakt, maar den timmer
man Van Es weigerde de nodige planken en absenteerde zich met zijn knecht ver
volgens geheel. Het was reeds middag en ik vreesde, dat het werk van den Land
storm op dien dag geheel vruchteloos zou zijn geweest; dan de schipper van Bus
sum en enige knappe jongelingen boden zich aan om van dat dorp allede ijsplanken
tot de schuit behorende afte halen. Ofschoon den vijand op dien dag verscheide~
ne bommen en hauwitsers wierp, kwamen zij echter binnen weinig tijds met de~

zelve terug. lntusschen bracht ik mijne klachten in aan het hoofdkwartier en be~
kwam daar schriftelijk order, teneinde er aan mijne requisitiën voldaan wierde.
Ditwas echter niet nodig. Mijne brave menschen hadden reeds een gantsch bekleedsel
voor de schuit op hunne schouders medegebracht. Binnen weinig tijd was alles aan
gehangen, enige kettingen nog ten waarborge over dezelveheen gesjouwd en zo voer

,,6

deze schuit soms met vier ofzes paarden
getrokken, voorzien van de benodigde
manschappen en werktuigen, nacht en
dag op en neder langs alle de sloppen
welke dagelijks door de ijshakkers ver
breed moesten worden.

De kapitein Deune van Nichtevecht, de
lieutenants Vogelpoot en Van Groen
bewezen gaarne hunne medehulp en
aan de brave schipper Stam had ik wel
hoofdzakelijk de directie te danken over
alles wat ik tot de schipperij van dezen
ijsschuit benodigt had.'

Tot zover het relaas van Van Os, want

toen hij op 20 januari het werk met de
ijsbreker wilde hervatten, was dat door
sneeuwval onmogelijk geworden. De
Karnemelksloot en de 's-Gravc1andsche

Vaart zaten dicht met ijs en sneeuw- Het metselwerk van delandhoofden
bergen en er zat niets anders op dan laa' aOl,d"po"azia, "aa
meerdere posten erlangs in te richten. 'ach"ig)aalgd,dcn.

Van Os' schilderij sluit perfect aan bij zijn verhaal. De schilder heeft de zuidweste
lijke oever van de 's-Grave1andsche Vaart als standplaats gekozen - daar waar de
Karnemelksloot erop uitkomt - en kijkt in de richting van de vesting Naarden. We
zien de hoge landhoofden van het bruggetje over de Karnemelksloot op de Hil
versumse meent. De houten brug zelf is aan de 'bovenzijde' (lees: hoger gelegen
zijde van de meent) 'afgehakt' en hangtvanafhet landhoofd aan de Jagerezijdevan
de meent in het water. Op het oostelijke landhoofd staat een van de 'boerenruiters'
die de voorpost aldaar bezetten. Verder zien we de beurtschuit van Bussum als ijs
breker aan het werk in de 's-Gravelandsche Vaart. Aan de horizon doemt de ves

ting Naarden op met haar markante toren.
Van Os moet de landschappelijke situatie naar de werkelijkheid hebben weerge
geven. Een kijkje anno 2001 vanafde plek levert nog steeds dezelfde landschappe
lijke elementen op. Alleen de brug over de Karnemelksloot blijkt nu aanmerkelijk

lager te zijn dan op het schilderij. Daar isechter een afdoende verklaring voor want
dat is het werk van de erfgooiersorganisatie Stad en Lande van Gooiland, die de

landhoofden omstreeks 1919 met circa een meter liet verlagen omdat de brug voor
zware vrachten nauwelijks berijdbaar was.
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Om nog even met de schilder zelf te besluiten. Pieter Gerardus van Os was in zijn tijd

een uitmuntend en zeer gewaardeerd schilder. Met zijn schilderij 'Vaart te 's-Gra

veland' zette hij in 1818 iets totaal nieuws neer in de schilderkunst. Dat stuk bevindt

zich dan ookin de permanente expositie van het Rijksmuseum. Helaas zette die ver

nieuwing zich niet voort in zijn latere werk, waardoor zijn roem niet tegen de tand

des tijds bestand is gebleken. In 1819 verhuisde hij van 's-Graveland naar Hilversum

en in 1829 keerde hij weer terug naar zijn geboortestad Den Haag, waar hij op 28

maart 1839 overleed.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nogverkrijgbaar:

[5,-
De Naardereng [10,-

Oud Naarden, 'verdronken stadje, middeleeuws klooster, oude buitenplaats' f 29,90

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

Oude Naardense buitenplaatsen, 'de geschiedenis van Berghuysen en Kommerrust' f 35,-

Tussen Zandbergen en Valkeveen, 'negentiende eeuwse 'Wandelingen'

over de buitenplaatsen van j.\>. van Rossum' f 35,-

Gids voor de vesting\\lcrken van Naarden f 35,-

1:10.000

Vestingboerderijen in Naarden

Ef']' de Gooijer

Tn hetvestingstadjeNaarden leefilen boer en burger eeuwenlangsamen tot beider voor

deel. De boer kon zijn producten direct afzetten bij hetgarnizoen en de burgers, die zo

steeds vers voedsel ter beschikking hadden. Ook diende de boerderij, bij belegering van

de Vesting, als voedselvoorraad voor het ingesloten leger en de burgerij (1). Het gar

nizoen maakte bij allerleigelegenheden altijdgebruik van de vervoermiddelen van de

boeren. Zowel paarden als wagens werden bij tijd en wijle gevorderd. Zelfs het voor

oorlogse Nederlandse leger- en uiteraard de bezetters - spanden de vestingboeren (2)

voor hun karretje (3).

Boerderijen en woonhuizen stonden pal naast elkaar. De boerderijen waren daar

door aangepast aan de rechte straten en de beschikbare ruimte. Ze verschilden sterk

van de boerenbedrijven in de omliggende dorpen, waar rond het erf een tuin en

een kalver- ofpaardenweitje lag. Het hooi lag in de Vesting niet buiten in een hooi-

Beste/adres: Gansoordslraal 16, 1411 RH Naardell, te/. (035) 6946860
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Doorsnede van een vestingboerderij.
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berg maar in de schuur. In plaats van het brandbare riet op de Saksische boerde
rijen waren binnen het stadje Naarden de daken met dakpannen bedekt. De voor
schriften daarover dateerden uit de 17e eeuw, nadat een grote brand het westelijk

deel van de Vesting grotendeels had verwoest.

De 17e-eeuwsevestingboerderijen behoorden tot het hallenhuistype. Dit bestond
uit een lang gebouw, waarin alle ruimten onder een hoog dak lagen (4). Het woon
huis had gewoonlijk tweekamers met bedsteden. De achterkamer, met uitzicht op
het erf, was voorzien van een schouw met daarboven een rookkast. Er werd met

hout gestookt en de rook-ging via de met hammen gevulde kast door de schoor
steen. De rookkast was te openen door een luik aan de buitenzijde van het dak of
op de zolder. De aan de straat gelegen voor- of pronkkamer werd alleen gebruikt
bij speciale gelegenheden.
Het woonhuis was van het bedrijfsgedeelte afgescheiden door een lange gang, die
van de voordeur naar de achterdeur liep. Naast de gang lagen de keuken, de bij
keuken en het spocllokaalmet een pomp. In de hoge zijgevel bevonden zich naast
de voordeur grote dubbele baanderdeuren voorzien van een klinket (deurtje). Hier
achter lag de lemen dorsvloer, een ruimte die tevens benut werd om de hooiwa
gens te lossen. Ernaast bevonden zich de hooivakken. Achter de hooîvakken was
de koeienstal, waar een rij van ongeveer vijftien koeien tussen houten staken stond
vastgebonden. Een aan de voorzijde gelegen open zolder boven het vee werd de hil-
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Het erf achter de stal met mesthoop en op de achtergrond de boerderij van A. Keijer
in 1967.



Een van de bedsteden van de boerderij
in 1967.

werden gestookt. Het 'zachte' waswater
werd met een akertje uit een put gehaald,
waarin regenwater was verzameld. Op
het erf was ook de plee, waar men plaats
nam op een soort houten kist met een
rond gat in de deksel. Zonder water
spoeling verdween allesdirect in een die
pe ronde beerput die was opgebouwd
uit gestapelde stenen. Zo kon het vloei
bare deel tussen de stenen doorsijpelen
naar de zandgrond en het grondwater.
De vaste inhoud werd zo af en toe ver

wijderd. De waterpomp stond echter
vaak in de nabijheid van de beerput en
controle op de kwaliteit van dat drink
water was er waarschijnlijk nooit.

Tot in de 1geeeuw hadden devestingboeren een gemengd bedrijf. De koeien ston-

der genoemd. Vanaf die plek werd hooi
in de voergoot geworpen. Achter de
koeien liep de halve meter diepe groep
met een looppad ernaast. Vanaf dat pad
kon de gier vanuit de groep door een
luik in de gevel naar buiten in de gier
put worden geschept.
Evenwijdig aan de lage achtergevel lag
het erf, met soms een bleekveldje en wat
vruchtbomen. Daar stond ook de gro
te schuur met daarin een stal voor het

paard, wat jongvee en het varkenshok.
Verder waren er nog wat bijgebouwtjes
zoals het washok. Daar stond een was

fornuis. Dat was een ingemetselde, gro
te ijzeren pot waaronder takkenbossen

De slieten hoog boven de dorsvloer, waar

de roggeoogst werd opgeslagen (1967J.
De keuken in 1967.
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den in potstallen en werden vooral gehouden voor de mest (5). Die was noodza
kelijk om de zandige akkers vruchtbaar te maken. Voordat de aardappel zijn in
trede deed, verbouwde men boekweit en koren. De roggeoogst werd opgeslagen
op slieten, datzijn losse balken, hoog boven de dorsvloer. De schoven konden daar
verder drogen. De winter was voor de boeren een rustige periode, iedere morgen
werden enkele schoven op de dorsvloer uitgespreid en de aren met de dorsvlegel
bewerkt. Tijdens de hongerwinter van de Tweede Wereldoorlog werd deze manier
van dorsen weer toegepast omdat dorsmachines ontbraken.

Ligging van de vestÎngboerderijen in de periode 1915-1945. De laatste veehouders wa

ren: A. Bruijn, de CM.; B. Kvs, E.]zn; C Krijnen, ]. Jzn; D. Splint, P.; E. Gooijer de

H. W Jzn; F. Keijer jr., A. Azn; G. Schouten, L.J-L.; H. Maas, M.j.; l. Gooijerde, P. Czn;

J. Maas, B.j.; K. Krijnen, T. Hzn; L Rijk de, W; M. Wed. Gooijerde -Krijnen, K.; N.

Sp/int, S. pzn; O. Linck, FWG.; P. Gooijerde, Bertha Hdr; Q. Hartogden, H.; R.

Snoek, Th; S. Krijnen, H.; T. Gooijer de, WH.; U. Gooijer de, Jac. Wzn; V. Gooijer de,

j. Czn; W Wed. Keijer sr., A.; X. Unek, P.A. De gebouwen van de volgende boerderijen

bestaan nog: B. StAntJastraat20; L Cattenhagestraat 58a; L Gansoordstraat 15; M.

Gansoordstraat 31/PijlstraaI12; N. Gansoordstraat 52; 0. Kloosterstraat8/Regen

boogstraat 9; V Sint Vitusstraat 49; Z. Marktstraat 21.
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Begin 20e eeuw werd in Naarden de potstal vervangen door de schone groepstal.
Vanaf die tijd woonden binnen de wallen hoofdzakelijk veehouders, die tevens
'melkboer' waren. Melk werd ook geleverd aan het vooroorlogse garnizoen, de le
vering geschiedde na inschrijving. [n 1945 waren er nog zeventien boerenbedrij
ven binnen de vestingwallen. Van deze veehouders waren er zeven niet van oor
spronkelijk Gooise families afkomstig. De andere tien waren erfgooiers en hadden
het schaarrecht, d.w.z. het recht om vee te laten grazen op de meentgronden rond
de Vesting.
In het begin van de 20e eeuw werd de schaardag atnankelijk gemaakt van de toe
stand van het grasgewas en viel op de eerste meidagen. Tot in de 1geeeuw vond de
scharing op 12 mei plaats. Deze datum was vastgelegd in de oude schaarbrieven,
waarin de middeleeuwse tijdrekening werd aangehouden (6). In de Gooise dor
pen bepaalde deze datum ook de trouwdatum van de jonggehuwden. Praktisch alle
jonge katholieke erfgooiers - alleen die van Huizen waren overwegend protestant
- trouwden na het Paasfeest en voor 12 mei. De jonggehuwden konden zo gebruik
maken van hun recht om goedkoop wat koeien te houden. Met de opbrengst kon
men dan de winter doorkomen (7).

In de winter vormden op de vestingboerderijen de mest en de gier een probleem.
Veel mocht en kon niet opgeslagen worden op het boerenerf. Bij ijzel en strenge
vorst moest de mest weggereden worden in wagens met gladde ijzeren 'banden'.
Ook het paard kon uitglijden en werd daarom 'op scherp gezet'. In de hoefijzers za-

De gevel van de boerderij van de Wed. K. de Gooijer-Krijnen in de Pijlstraal.



De boerderij van L.].H. Schouten in de

Bussumerstraat in de jaren twintig van
de20eeeuw.

snel steeg en de schuur te vol raakte.
Thuis kregen de jongelui op hun kop,
omdat ze onder de hooikrok (graszaad)
zaten. Bijhet eieren rapen liepen de jon
ge helpers weleens kippenluis op, die
flink kon jeuken.

De boerderij van de Wed. A. Keijer sr. in de St. Vitusstraat.

Was de hooiwagen eenmaal leeg, dan
vochten de jongens om het paard naar
dewei te mogen brengen. Vaakwerd het
een dolle rit op 'het losse paard' in wat
ze noemden de viervoet (galop). Hoe

veel jongens zijn er niet ieder jaar in mei bij geweest tijdens het naar de wei bren
gen van de koeien. Eerst keken ze toe hoe de bulJeboer (meentbeambte) een hout
vuurtje maakte op het boerenerf om brandijzers gloeiend te maken om het vee te

De boerderij van MI Maas op 24 april

1956. Fotocollectie: StadsarchiefNaar
den.

ten tapgaten, waarin stalen pinnen wer
den gedraaid. De mestginggedeeltclijk
naar een gepacht akkertje, de grootste
afnemers waren de groente- en boom
kwekerijen.

Naarden had oorspronkelijk een ver

zorgingsfunctie voor de omgeving,
daarom waren er winkels en bedrijven.
De vestingboerderijen zorgden voor de
productie van zuivel en vlees. Ze waren
zichtbaar en ruikbaar aanwezig. Over
dat laatste werd zelden geklaagd. Het le
ven en werken op die boerenbedrijven
maakte ook deel uit van de tradities van

generaties Naardense jeugd. Meisjes en
jongens hebben jaarlijks tijdens de hooi
bouw deelgenomen aan het hooittap
pen. Per boerderij moestongeveervijf
tig voer hooi in één maand ondergebrachtworden. De buurt jeugd - ieder had wel
een 'eigen' boerderij om de hoek - kwam tijdens het lossen van het hooi opdagen.
De kleinsten dansten en sprongen rond op de hooiklamp, de groteren stouwden

het hooi in alle hoeken en gaten. Hiermee voorkwam de boer dat de hooiklamp te
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De boerderij van P.A. Linck in de St. Vitusstraat in de jaren vijftig.

merken. Bijde kocien werd het nummer van de erfgooier in de horens gebrand en
bij de paarden in de hoef. De inwoners van de Vesting behoorden tot verschillen
dc geloofsrichtingen, maar de jeugd gedroegzich nietverzuild en kwam naar'zijn'
bUUftboerderij. Voordat de koeien uit de stal gehaald werden, volgde bij katholie
ke boeren eerst nog een ritueel. De boerin zegende het vee met een palmtakje dat
gedoopt werd in wijwater. Ook dat hoorde erbij. Daarna werden de koeien één voor
één van stal gehaald en op het erfverzameld. Vervolgenswerden ze en masseen los
door de vestingstraten naar de meent gedreven. De jongens stonden dan, gewa
pend met een dikke stok, bij iedere straathoek of steeg. Vooral de jonge pinken kon
den nogal wild zijn. Buiten de Amsterdam sc Poort hoefde niemand meer in te grij
pen, de koeien roken de wei en renden als dollen in die richting.

Tijdens hct weideseiwen gingen veel jongens mee met 'hun' boer naar de meent.
Daar hielpen zij door de koeien op te halen en naar de melkplck te brengen. Op zich
een hele kunst en toer, want de Naarder Meent was een grote grasvlakte met enke
le sloten, waarover hier en daar een gladde balk lag. Bovendien liepen de koeien van
alle erfgooiers door elkaar. En dat vee was ook van boeren van buiten de Vesting.
Alleen aan de tekening op de huid waren de beesten uit de verte te herkennen. De
meeste koeien kwamen met melktijd wel opdagen, maar als een koe tochtig was,
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ging ze zwerven. Zo'n koe kon afge
dwaald zijn tot het uiterste westen in de
buurt van de lJsselmeerweg of tot het
uiterste oosten bij de speeltuin Oud Val
keveen. De beide uitersten lagen wel 3
km uit elkaar.Nogin de jaren dertig liep
het vee bij eb over het Zuiderzeestrand
langs het Fort Ronduit heen en weer.Op
hete zomerdagen wchten de koeien zelfs
verkoeling in de zee en gingen poot je
baaien in het ondrinkbare zeewater.
Hieraan isde naam Koeienzeeontleend.

Tevergeefs vroegen de boeren aan het
erfgooiersbestuur om een prikkel
draadafzetting langs de kust. De melk
gift liep terug, want een koe moet door
lopend grazen en drinken.

Wanneer men met hoogbejaarde Naar-
ders over de stadsboeren begint, dan ha- Woonhuis in de St. Annastraat, waarin

len ze allerlei jeugdherinneringen hier- de boerderij van Kas was gevestigd.

over op. Wanklanken hoort men zelden
of nooit. Toch was een vestingboerderij een slapende vulkaan. Iedere donkere win
termorgen ging de boer met een stormlantaarn (petroleumlamp) de koeien hooi
voeren. Ook kon een boerderij door hooibroei in brand vliegen en een hele wijk in
de as leggen. Door de lucht dwarrelende brandende hooislierten konden zelfs op gro
te afstand brand veroorzaken. Gelukkig kwam w'n brand maar een enkele keervoor,
maar dan was het wel raak. In 1904brandde de boerderij van de weduwe Aaltje Krij
nen-de Gooijer (Gansoordstraat 15)af. Berucht was ook deboerderijbrand van 1929
bij Jacob Krijnen in de Beijert. De laatste flinke brand vond plaats in 1940 in de boer
derij van de familie Keijer.Deze stond op de hoek St. Vitusstraat/Westwalstraat.
De brandweer was ook preventief paraat. Met een lang steekijzer, aan het einde
voorzien van een thermometer, kwam een brandweerman regelmatig de hooi
klampen controleren. Het was een ramp als een hooischuur leeggehaald moest
worden en het hooi op straat uitgespreid. Veel boeren wisselden bij het opslaan het
gortdroge wallenhooi af met het vochtige, zware en voedzame hqoi uit de Buiten
dijken bij Muiderberg. Zo kon men de kans op hooibroei verkleinen.

Wie nu een vestingboerderij in bedrijf wil vinden, zal tevergeefs weken. Het laatst
overgebleven bedrijf (Bussumerstraat 27, 29, 31) van H.W. de Gooijcr moest in
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HetwoonhIlis van de boerderij van F. Wc. Linck in de Kloosterstraat. Fotocollectie:

StadsarchiefNaarden.

1967 stoppen op last van burgemeester Cramer. Deze 17e-eeuwse boerderij is af
gebroken om plaats te maken voor een rijtje nieuwbouwwoningen. Een dichtbe
bouwde kom verdraagt nu geen veehouderij meer. Wat nog rest zijn tot woning
omgebouwde boerderijen. Enkele ervan zijn van buiten als zodanig nog herken
baar. De boeren, waaronder vele erfgooiers, zijn eruit verdwenen.
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Het voormalige erf van de boerderij van F. WG. [inek in de Regenboogstraat in 2001.
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Van Hut tot Elshof

Dr. H.P. Garter (1914 - 2001)

H.P. Gorter. Eén van de grote mannen În de ge-

'Natuurmonumenten: Van 1950 tot juni 1998 woonde hij op 'De Eis
hof~ het huis waar tegenwoordig de beheerder van het Naardermeer woont. Vele ja

ren geleden schreef de heer Gorter het volgende verhaal over de geschiedenis van dat
huis.

Het is 1882.10 de Meer, eeuwenlangongestoord domein van vissers,jagersen riet
snijders, gaan grote dingen gebeuren. Er zijn polderjongens verschenen, die aan
de Noordkant in een grote barak huizen en vlak daarbij worden dreunend de hei
paJenin de grond gedreven: het Machinegebouw verrijst. Op de stevige vloer zul
len straks de Belgische monteurs, die zich een 'slokske' wel laten smaken, de twee

machtige stoommachines plaatsen, die de Meer zullen droogmalen. Ook hier zal

de machine triomferen en nieuwe welvaart brengen. De trots van de 1ge-eeuwse
mens ...

Het is 1883, en al dagen achtereen draaien de machines. Alle moeilijkheden met

Gezic11top 'DeElshof' vanafdeMeerkade in 1957.
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Het huis in 1957. De gevel melde twee ramen staat evenwijdig aalJ de Meerkade.

hetgemaal, die zoveel hoofdbrekens hebben gekost, zijn toch overwonnen. De Meer

is droog. Volkert \Vegman is met vrouwen kinderen uit Texel gekomen om in het

Naardermeereen nieuw bestaan te zoeken. In één van de secties huurt hij een flin

ke lap van de drooggevallen grond om te gaan boeren en daar, waar de ringdijk de

Oosttocht hetdichtst nadert, koopt hij een paar roe grond van de dijk, waar hij een

houten huisje bouwt aan de rand van de Naardermeer polder, met uitzicht op de

Keverdijk en, in de verte, de stoere toren van Naarden. Om het huisje, dat door de

Naardermeerders de Hut wordt genoemd, poot hij wat hout en wat wilde appel

bomen, die in de randbosjes van de vroegere plas wel te vinden waren.

Het is 1886 als de natuur de techniek toch heeft overwonnen. De machines had

den dag en nacht gedraaid, maar wat eerst maar een angstig vermoeden leek is toch

zekerheid geworden: ze kunnen de kwel niet de baas blijven, de drooglegging moet

opgegeven worden. De machines worden voorgoed stilgezet, het water rijst snel en

enkele maanden later is het oude waterpeil weer bereikt. De eigenaar van het Naar

dermeer, Jhr. Rutgers van Rozenburg, neemt het sportief op en verzucht: " Het

heeft me wel een boel geld gekost, maar ik heb de bodem van de Meer gezien!"

Volkert Wegman, nu van zijn land beroofd, bleef in zijn huisje wonen en zocht werk

in de omgeving. Enigejaren later, misschien wel in de strenge winter van 1890, gaat
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Volkert op een winteravond met zijn
zoon en slee naar Muiderberg om
brandhout te halen. De kortsteweg gaat
over de Meer naar de Visserij. Volkert
rijdt vooruit, zijn zoon volgt met de slee
op enige afstand, als bij een wak het ijs
onder hem bezwijkt. Door de vaart
schiet hij meteen onder het ijs,en ver
drinkt jammerlijk, nog voor zijn zoon
hem kan bereiken.

Deweduwevan Wegman blijft met haar
kinderen nog een poosje in het huis wo- De zuidoostelijke gevel met de ingang

nen. Als ze uiteindelijk vertrekt, is er in 1955.

niemand, die het afgelegen huisje, waar
geen land bij iswil kopen en bewonen. Het wordt voor afbraak verkocht en Land
waard, de meer baas, koopt het voor Jhr. Rutgers van Rozenburg voor f 200,- met
de ondergrond. Dan daagt er toch nog een liefhebber voor bewoning op en men
besluit het huisje toch maar niet afte breken. Eigenlijk is het wel goed getimmerd
en er is minder onderhoud aan dan aan menig ander huis in de Meer. De nieuwe
bewoner is Klaas Neysen, die getrouwd is met een hele jonge vrouw, de knapste
meid uit het Gooi, zo men zegt. Het geluk duurt echter niet lang: de jonge vrouw
wordt zieken hoewel de man het niet zo ernstig inziet, begrijpen de buren wel, dat

zij het niet lang meer zal maken. Op IS-jarige leeftijd overlijdt zij binnen enkele
dagen.
Neysen blijft er wonen en trouwt enige tijd later met de zuster van zijn overleden
vrouw. Zij wonen er jaren en uit dit huwelijk worden vier kinderen geboren.

De volgende bewoner - intussen is Natuurmonumenten in ]906 eigenaar gewor
den van het Naardermeer - is Jan Fokker, de schoonvadervan Albertde Bruijn. Jan
Fokker woont er vele jaren en bouwt er allerlei bij. Reeds eerder was er op het erf

een hooiberg en een wagenloods gebouwd. Jan Fokker maakt het sChuurgedeelte
van het huis nog groter door een heel stuk er aan te bouwen dat hij met pannen af
dekt. In de schuur heeft hij soms wel 20 koeien. Vermoedelijk begin jaren '30 ver
huist Fokker naar het boerderijtje dat aan de Keverdijk (1) midden in het land staat.

Zijn schoonzoon Albert de Bruijn, boert er nog een tijdje, maar in 1934 krijgt het
huis nieuwe bewoners.

Het zjjn Tijmen van Norren en zijn vrouw die uit Ankeveen komen. Van Norren
houdt er geen boerenbedrijf van enige omvang op na. De hooiberg, niet meer no
dig, wordt afgebroken en later wordt het achterhuis, dat slecht is, een heel stuk in-
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Aan de noordwestelijke zijde van het huis bevond zich de bloemwtuin van mevrouw

Gorter. De foto dateert uit de jaren zestig en is gemaakt IJa de verbouwing van de
schuur.

gekort. Wel heeft hij nog een kippenhok op het erf staan; de huidige garage. In de
huiskamer hield Van Norren geiten. Aan de Oostkant van het huis plant hij een rij
wilgen, juist zo, datze hem het uitzicht op de kerk van Naarden niet ontnemen. Als
Tijmen opeen avond tegen donker voor een boodschap naar Naardengaat en langs
de Meerkade naar huis terugkeert, verwondert hij zich er over, dat niet, zoals an
ders altijd, de lamp in het huis brandt, wat hij al in de verte kan zien, als hij de bocht
van de dijk, even na Kooilustpasseert. Bijhuis aangekomen, alles isdonker, ziet hij
zijn vrouw eerst niet. Zij is toen zij de kippen wilde voeren plotseling ineengezakt
en wordt door haar man nu dood voor het kippenhok gevonden. Nog jaren daar
na woont Van Norren in het huis met een huishoudsterTruus genaamd, tot hij op

8 maart 1949 overlijdt.

Tijdens de oorlogsjaren maakt het huis nog een spannende tijd mee. Vele onder
duikers zoeken op dit afgelegen plekje een goed heenkomen. Allebeschikbare ruim

te op zolder en elders wordt door hen in beslag genomen. Op het laatst huizen er
mogelijk wel acht onderduikers. Klaas de Bruijn ligt met zijn woonschuitîn de na
bijheid. Slechts eenmaal verschijnt er een Duitser om de hoek van de dijk, maar
die keert gelukkig weer tijdig om. Ook niet minder dan acht auto's, waaronder die
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De achterzijde (zuidwesten) van het huis met de verbouwde schuur in de jaren zestig.

van de heer Ozinga, waren onder hooioppers op de dijk ondergedoken. En dat, ter
wijl Rauter (2) op het Naardermeer jaagt ...
Na het overlijden van Van Norren staat het huisje enige tijd leeg en verscheidene
gegadigden melden zich aan voor bewoning. De Vereniging, gebrek aan bergruimte
voor gereedschappen en materiaal hebbende, besluit echter het huisje niet meer te
verhuren en het als bergplaats met schuur in gebruik te nemen, waartoe toestem
ming verkregen wordt van het gemeentebestuur van Naarden.

Op 29 juli 1950 maak ik op zaterdagmiddag een tocht naar het Naarclermeer met
8enthem en zijn twee jongens, samen met Roe\of de Wit. We bezoeken vanuit de
Visserij eerst de aalscholverkolonie in het Jan Hagensbos, daarna de Drie Elssloot
en gaan op de terugweg na de Boomtocht rechtuit de Grote Meer op. Vanuit de
Grote Meer zien we het huisje tussen het hoge geboomte liggen en omdat het een
geschikte plaats lijkt om aan land te gaan, varen we er heen op verzoek van Bent
hem, die graag eens het landschap langs de ringdijk wil zien. Zo ontdek ik het huis
je dat ik wel eerder gezien heb, maar waarvan ik nooit geweten heb, dat dit het huis
je is dat leeg staat. Roelof de Wit, Commissaris van de Koningin in Noord-Hol
land, komt eigenlijk het eerst op de gedachte om er iets van te maken. Ik word al
gauw door zijn enthousiasme meegesleept. Daar ik meen dat het voorhuis als berg-

plaats wel niet in gebruik zal zijn, lijkt het mij mogelijk dit van de vereniging te hu
ren, terwijl het achterhuis dan bergplaats kan blijven. Op kantoor, het hoofdkan
toor van Natuurmonumenten aan de Herengracht in Amsterdam, stuit deze ge
dachte niet op bezwaren maar door vakantie en allerlei andere beslommeringen
duurt het tot 28 oktober 1950eer ikde gelegenheid krijg deze zaak weer op te pak
ken en het huisje ook van binnen te bezien.

Het is een echte herfstdag met gietregen, maar binnen is het warm, want opzich
ter De Bruijn, die op mij wacht heeft een oud duveltje, dat met een oud bed uit het
jachthuisje bij de Visserij het enige meubilair van de kamer vormt, flink opgestookt.
De ruimte binnen valt me mee. Ondanks de ontzettende rommel is te zien, dat er

wat van te maken is. In eerste instantie wil ik met één kamer beginnen en ik taxeer

dat er twee weekends nodigzijn om de kamer zover schoon te maken en op te knap
pen, dat er wat meubels in geplaatst kunnen worden. Na het huis verder op orde te
hebben gebracht, zijn mijn vrouwen ikerin getrokken en hebben daar tot juni 1998
gewoond.

Noten:
1 De Keverdijk ter plaatse heet nu Overscheenseweg. De boerderij van Jan Fokker, de Kidkam

pen genaamd, werd in 1988 afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe woning.
2. Rauter speelde als 'HöhererSS-und Polizeiführer' een grote rol in het Duitse terreurbewind in

Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na te zijn berecht, werd hij in 1949 gefusilleerd.
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Garage Van Asselt en het opkrabbelen van de

autobranche vlak na de Tweede Wereldoorlog

A.P. Kooyman-van Rossum

Het is al weer zeventig jaar dat de Naardense garage Van Asse1t aan de Amers

foortsestraatweg bestaat en allerlei ontwikkelingen in de garagebranche heeft over

leefd. Niet alleen kan het bedrijfbogen op een lange levensperiode, maar het pand

waarde garage in is gevestigd, kan bovendien tot een van de oudste gebouwen van

dit stuk Amersfoortsestraatweg worden gerekend. In 1930 werd het in opdracht

van H.W. Kuhn (1864-1957) door architect Joh. Negrijn in een voor die tijd ken

merkende stijl gebouwd. De terreinen van de toenmalige 1ge eeuwse villa's aan de

Straatweg waren royaal, ook van Zandbergen, een restant van de buitenplaats van

l.P. van Rossum (1778-1856), zodat H.W. Kuhn, nazaat van genoemde Van Ros

sum, gemakkelijk het verste hoekje van zijn terrein beschikbaar kon stellen voor

de garage van zijn zoon H. Kuhn (1894-1946), die het bedrijfsamen met Van As

selt (1887-1967) heeft geëxploiteerd. Deze Van Asselt had eerder in Amsterdam in

de fabriek gewerkt waar de beroemde Spyker werd gebouwd. Hij zorgde voor de

Garagebedrijf Van Asseltell Kuhn op 7 november 1930.

technische kennis in het nieuwe bedrijf dat 'garage Van Asselt en Kuhn' werd ge

noemd. In 1943 verkocht Kuhn zijn aandeel en is het van toen af 'Van Asselt' ge

worden en gebleven.

De bewoners van de villa's rondom vonden het indertijd maar matig dat het auto

mobiel bedrijf in hun buurt werd gevestigd. Zij waren zeer bevreesd dat het met

hun rust was gedaan vanwege het vele verkeer dat door de garage zou worden aan

getrokken .... Gezien de oude foto's van de Straatweg, waar nauwelijks een auto

mobiel op te zien is, was in die dagen hun angst voor verkeersdrukte nog onge

grond.

De reeds genoemde grote villa's stonden tot na de oorlog 1940-'45 aan beide zij

den van de Amersfoortsestraatweg.In de jaren vijftig en laterzijn al die huizen ver

dwenen en vervangen door een serie grote serviceflats en kantoorgebouwen. Maar

de garage bestaat nog steeds, ook na het verdwijnen van de grote doorgaande ver

keersader, de A I, die om Naarden werd geleid.

Het ruimtelijk beeld van de Amersfoortsestraatweg is ook veranderd. Indertijd

werd de weg voor het toenemende verkeerverbreed tot een vierbaansweg met vent 

wegen. Een paar jaar geleden is de weg weer versmald en zijn op dit gedeelte rijen

jonge beuken herplant. De bedoeling is dat over enkele tientallen jaren door, de

dan groot geworden beuken, de Amersfoortsestraatweg, zoals in vroeger tijden

weer een 'ouderwetse', beschutte bomenlaan zal zijn geworden.

Bij de garage hebben forse interne verbouwingen plaatsgevonden, de laatste in

1989, toen na het tijdperk Van der Eyk, de zaak overging in handen van Care! R.

Buis. Het uiterlijk van de voorgevel van het pand is echter steeds dezelfde geble

ven, waardoor het pand qua bouwstijl nog steeds past bij de aangrenzende mu

ziekbuurt en het nabij gelegen Rembrandtkwartier, twee woonwijken die ook gro

tendeels in vooroorlogse bouwstijl zijn gebouwd.

]n de autowereld hebben zich in de laatste vijftig jaar revolutionaire wijzigingen

voorgedaan waardoor de hele garagebranche ingrijpend is veranderd. Uitvindin

gen op technisch en elektronisch gebied zijn en worden uitgebreid toegepast in

steeds veiliger en geriefelijker auto's. Daarbij komt ook nog dat tegenwoordig voort

durend door milieumaatregelen nieuwe eisen aan ieder autobedrijf worden ge
steld.

Bij de Van Asselt-garage zijn duidelijk de gevolgen van deze moderne tijdsont

wikkelingen te zien. De benzinepompen zijn verwijderd. De plek waar zij gestaan

hebben is na een grondige bodemreiniging getransformeerd tot een openlucht
showruimte voor auto's.

De werkplaats neemt met allerlei moderne apparatuur een bescheidener plaats in

het geheel in, onderhoudsbeurten vinden veel minder plaats en onderdelen wor-
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den minder gerepareerd en veel sneller door nieuwe vervangen, waardoor de re
paraties vlugger afgewikkeld kunnen worden.
Daar ook veel sneller dan vroeger tot de aankoop van een nieuwe auto of een goe
de tweede hands wordt overgegaan, dient de voorraad direct beschikbare wagens
constant veel groter te zijn. Vandaar dat de ruimte om de garage IlLI propvol met
'occasions' staat. Met enige weemoed kijk je op de oude foto's naar de ruimte om
de garage, waar met een auto nog makkelijk rondjes op eigen terrein kan worden
gedraaid.
Toen er in de oorlog voor particulieren geen benzine meer was, werd ter vervan

ging van die brandstof nog een tijdje gereden met grote gasballonnen op en soms
met houtgeneratoren achterop de auto als noodvoorzieningen. Maar dat bracht
niet veel uitkomst. Tenslotte lagen alle garageactiviteiten zo goed als stil. Om be
zig te blijven werden door de inventiviteit van de mensen van de garage bijvoor
beeld nog wel wat massieve fietsbanden uit oude autobanden gesneden en olie
lampjes geconstrueerd als noodoplossing ter vervanging van elektriciteit als licht
bron. Deze lampjes werden overigens gevuld met restjes olie uit de olietanks van
de centrale verwarming van de klanten.
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Garage Van Asselteind jaren dertig. Een paard en wagen maakt gebruik van de

Amersfoortsestraatweg. Op de voorgrond de rails van de Gooise stoomtram. Foto
H.WKuhl1.

Na de bevrijding kwamen de werkplaatsactiviteiten weer op gang. Na het uitplui
zen van aantekeningen en oude rekeningen uithet Van Asselt-archief, waaruittien
jaar geleden geput kon worden voor een artikel in T.V.E. (jrg. 17 nr. 4, dec. '89),
zijn verrassend genoeg opnieuw wat historische gegevens teruggevonden in de kel
der van Van Asselt en wel in een groot en dik werk/rekeningenboek uit 1946. Het
is curieus dit boek door te bladeren en te zien hoe de autobranche pal na de oor
log weer opkrabbelt.

Net zoals tijdens de oorlog is te zien, dat improvisatiekunst en handigheid in de
meest letterlijke zin in die eerste naoorlogse periode zeer belangrijke factoren wa
ren om de garage weer levensvatbaar te maken.
Een voorbeeld uit 1946van zulk handwerk isde volgende gespecinceerde rekening:
motor gedemonteerd, drijfstanglager uitgesmolten, geboord, vertind, gegoten, ge
draaid en pas gemaakt, uitlaatklep afgedraaid en kleppen geslepen. Dit alles voor
totaal f 120,20. Ook lezen wij over een hoofdveerblad dat wordt gesmeed en ge
monteerd en een radiatorfront dat uitgedeukt, gelast en weer aangebracht wordt.

In het jaar 2000 is Garage Van Asselt dealer van Italiaanse automerken Fiat:,Lan-
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cia en Alpha Romeo. Vroeger werden alle merken onderhanden genomen die zich

aandeden, daar zijn nog alom bekende maar ook al lang verdwenen namen bij. In

de boeken worden bijvoorbeeld genoemd: Buick, Nash, Fiat, Oldsmobile, Jaguar,

D.K.W., Hillman, Lincoln, Chevrolet, Singer, Citroën, Peugeot, Panhard en Re

nault. Naast het 'Fordje van Piet' passeert ook een Packard de revue. Daarop wor

den onder meer een leeuwen een vlaggenstok gemonteerd. Een B.M.W. wordt voor

vier gulden losgetrokken. Iemand die een Jeep op de kop heeft getikt, laat om toch

wat beter beschermd te zijn voo;r f 480,- een carrosserie op zijn nieuwe aanwinst
bouwen.

Door de nog heersende schaarste waren verschillende auto-onderdelen soms moei

lijk te vinden. Het zoeken naar het benodigde stuk kost de klant dan ook geld. Voor

de kosten voor gebruik van 'onze wagen' voor transport en het zoeken naar on

derdelen (ter waarde van f 88,90) komtf 143,90 (22 uur xf 2,50) op de rekening
te staan!

Tot het routineonderhoud behoren het schoonmaken van de bougies, de repara

ties aan choke, ruitenwissers en richtingaanwijzers. De laatste waren die kwetsba

re op en neergaande pijltjes aan de zijkant van de wagens.

De werkplaats met hefbrug begin jaren dertig.

1.')2

Hendrik van Asselt (1876-1967)
Hoewel het initiatief tot oprichting van garage VanAsseit

en Kuhn ooit door H.W. Kuhn van Zandbergen is geno
men en Van Asselt als mede-eigenaar werd binnengehaald

is het toch door deze laatste dat de garage tot zo'n bekend
begrip in Naarden is uitgegroeid.
Hoe kwam Van Asselt eigenlijk in het Gooi terecht? H.E.

van Asselt werd in 1876 in Muiden geboren en verhuisde
in zijn jeugd met zijn ouders naar Amsterdam, waar hij
zich na de lagere school bij Van Scholte' s Fabriek van kin
derwagens en elektrische taxi's tot monteur ontwikkelde.

Bij de Wagenfabriek 'Trompenburg' van de gebroeders
Spijker werkte hij zich van monteur/elektricien op tot chef
monteur. Hij groeide als het ware met de techniek mee.

Hendrik van Asse/t in 1940. :~~~:~~~~~~ ;~:s~ij~~~e:~~~~~~~:;~~~~~~~:I~nK~~~
gemaakt, die koningin Wilhclmina werd geschonken door de Amsterdamse burgerij
voor haar inhuldiging. Later was de belangrijkste bezigheid van deze zaak het ontwer

pen en bouwen van een van de eerste automobielen die beroemd zijn geworden eerst
onder de naam Spijker, de naam van de eigenaren van de fabriek, wat later vanwege de
export verengelst werd tot Spyker.
Van Asselt had zich al werkend tot een betrouwbaar en kundig technicus ontwikkeld,

door vaak optredende pech een onontbeerlijke figuur om bij de hand te hebben bij lan
gere ritten per automobiel. Men had zoveel vertrouwen in hem dat hij als chauffeur in

1901 koningin Wilhelmina van het Loo naar paleis Soestdijk mocht rijden.

Avontuurlijker was voor Van Asselt een door het Franse weekblad Le Matin georgani
seerde rit van Peking naar Parijs in 1906. Speciaal voor deze monsterritwerden, mede

door Van Assdt, aan een standaard Spyker 14/18 PK extra voorzieningen aangebracht.
De chauffeurvoor deze tour was Charles Goddard. De Spyker kwam als tweede in Pa

rijs aan, maar werd gediskwalificeerd, omdat Goddard wegens oplichting na de barre
tocht door Mongolië en Siberië in Berlijn werd opgepakt en een andere chauffeur zijn

plaats moest innemen. Onderweg had Van Asselt in Warschau nog de beschadigde ach
teras provisorisch gemaakt, waardoor de Spyker de eindstreep in Parijs haalde, zonder

dat enig onderdeel was vervangen. Een bijzondere prestatie voor die tijd.
Hel initiatief van Van Asselt om met een eigen auto-ontvverp 'de Econoom' te komen,

is niet gelukt door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914.

Na het winnen van f 8.000,- elk in de Nationale loterij kochten Van Asselt en zijncolle
ga E. Hautekeet een eigen zaak in Amsterdam. Na enige tijd werd Hautekeet uitgekocht.
Na Amsterdam dreef Van Asselt gedurende een periode een eigen zaak in Bussum en

vanaf 1930 de garage in Naarden aan de Amersfoonsestraatweg. Na de Tweede We
reldoorlog werd het bedrijf verkocht aan de in de zaak werkende Van dér Eyk. Met zijn

vrouw heeft Van Asselt daarna jarenlang in de Beethovenlaan gewoond. Hun 65-jarig
huwelijksfeest hebben zij temidden van kinderen en kleinkinderen gevierd in de Schut
se, waar zij hun laatste levensjaren hebben doorgebracht.
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Naast het onderhoud op technisch gebied worden ook veel arbeidsuren in het bij
houden van de carrosserie gestoken. De monteurs moeten nog steeds van allemark
ten thuis zijn. Aan de buitenkantzijn de 'spatschermen', spatborden wuden wij nu
zeggen, erg kwetsbaar en komen steeds beschadigd terug in de garage. Regelmatig
worden ze bij onderhoudsbeurten uitgedeukt, gelast, op herstelde steunen geplaatst
en gespoten. Soms worden de treeplank en de bumpers meteen meegenomen. De

portieren moeten vaak weer sluitend worden gemaakt en van tochtbanden voor
zien. De sloten van de koffer achterop de wagen, en later van de kofferruimte, vra
gen ook regelmatig controle. Voor de nieuwe voorruit van een Chevrolet 1932
wordt een 112 m2 glas geleverd en na op maat gemaakt te zijn op zijn plaats gezet.
Een zijraam wordt voor een rijksdaalder in de lijst gezet. Binnenin worden stoelen
gerepareerd, scheuren hersteld en een glazen asbak gemonteerd. Er worden regel
matig nummerborden geverfd - één keer zelfs een glazen exemplaar - en op de daar
voor bestemde steunen geschroefd.

Tussen de bedrijven door worden ook taxidiensten verleend naar alle plaatsen in
de omgeving. Voor een rit van 54 km wordt f 10,80 gerekend en voorde Fiat met
chauffeur naar Amsterdam een tientje. Verder is de Chevrolet van de zaak te huur
voor twintig cent per kilometer. Een beetje verloren staat ergens tussenin de post
voor anderhalf uur rijles (f 3,75). Die lessen waren blijkbaar geen succes, want op
een keurig schema met vijf namen staan maar twee gegeven lessen ingevuld.
Wat geen mankracht vraagt maar wel inkomsten oplevert, is het stallen van auto's
tegen een dagtarief van f 1,25. Soms staan wel tien wagens van vaste klanten we
ken- ook wel maandenlang in de garage geparkeerd. Werd er in zo'n periode dan
niet door de eigenaren gereden?

De Amersfoortsestraatweg met garage Van Asse/t in de jaren vijftig. Collectie: Stads

archiefNaarden.

De stand van de benzine in de ondergrondse tank wordt regelmatig gecontroleerd
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eon ",od~m ,"'""tat;;'" E:""
d"'opdenknop.d.waa··
go.\po.u",.o.ch<l6ll00gtein
""".ilO8Óond&r!esd_rl.man
.moert.lkp"ntm.tnet •• ".""".

TWt.JFELT GI.JAAN UW REMMEN.
onzeR~"'._I"'outomolioclldo"'mho<:lll •.•.n
.Il<uw..- •.•m""' ••••.ng•• ft •••••• gr~tiot..-"'"."b •• cll"king

Z""io hHl do e"'og<>VAN ASSELT&KUHN in20ÓChl

§Ë:;~~~g~;:E

N.V. AUTOBEDRIJF

V&\INI ASSnT l'.> IUJlHIN
I\g"""' •.•." d. bo«o>md. It.liunscil. FIAT_Automob;ekon
AM E RSFOO RTSC H EST RAATWEG 4'

~ NAARDEN TELEF.2350

Advertentie uit de jaren dertig. Tegen

woordig zijn de meeste hefbruggen twee

of vierkoloms. Toch hoopt men bij Van

Asse/t in de toekomst weer terug te keren

tot de zeer dure éénkoloms hefbrug, die

helemaal in de grond kan verdwijnen en

zo ruimtewinst kan opleveren.

Naast het banden repareren en de tech
nische reparaties vormen het doorsme
ren en het wassen een vaste post. De mo
toren laten nog al eens verstek gaan want
het op- en aanslepen behoort tot een
meermalen per dag terugkerende klus.
Op een keer wordt een wagen bij het hoc
keyveld aan de Meerweg uitde berm ge
trokken, een andere wordt bij café De
Witte Bergen opgehaald. Er wordt zelfs
een auto voor het bedrag van f 39,60 he
lemaal naar Zaltbommel gesleept. In de
winter ishet slepen met recht dagwerk,
dagen met wel acht keer slepen doen zich voor. 's Winters worden de auto's metan
tivries volgegooid van het merk 'Chemische Fabriek Naarden', verkrijgbaar voor
twee gulden per liter en vijftien gulden per bus.

Begin 1946zijn nieuwe banden nog zeld
zaam. Alleen w nu en dan, en dan nog
alleen voor een bepaalde categorie au
tomobilisten, zijn ze op de bon te koop.
Vandaar dat toen binnen- en buiten

banden heel veel gevulkaniseerd en ge
coverd werden. Op een keer vindt een
klant na de reparatie van zijn. band de
volgende aantekening op zijn rekening:
'mogen wij Uw aandachl' vragen op het
feit dat al uw banden ernstige canvas
breuken vertonen ...' Aan het eind van

dat jaar komt de toevoer van banden op
gangen komen wij de bekende banden
namen Pirelli, Englebert, Michelin en
Tyresoles tegen.

154 '55



en opgeschreven. Op 1mei 1946 isdat4050 liter. Over de pomp zelflezen wij niets,
alleen is er een brief waarin uitgekeken wordt naar wijzigingen die blijkbaar het
benzinestation te wachten staan door veranderingen van Rijkswaterstaat aan de
rijksweg. Deopbrengstvan de benzineverkoop compleet met het benzinebonnen
gedoe werd kennelijk ergens anders bijgehouden, want ook daar wordt met geen
woord over gerept. Het 'pompstation' vormde als het ware de toegangspoort tot
het verdere bedrijf. De pompbediende kende zijn vast klantjes van haver tot gort,
de ene betaalde per rekening, d,eandere contant. Het was een plek waar je vaak be
kenden tegenkwam en waarmee je, terwijl de pompbediende de tank bijvulde, zo
nu en dan even een praatje hield zoals dat nu vaak in de supermarkt gebeurt.

Voor ons allen is het een nieuwe verworvenheid dat wij, mede dankzij de moder
ne garages met goede service, steeds over snel en veilig vervoer kunnen beschik
ken. Maar die oude ambachtelijk werkplaatsen hadden toch ook wel wat!
Garage Van Asselt heeft er de laatste jaren drie vestigingen bij gekregen, het gaat ze
blijkbaar goed, maar laten wij hopen dat zij hun oudste vestiging met een reeds
enige generaties omvattende geschiedenis nog lang in ere zullen houden.

Met dank aan de heren R. van Casscl te Acrdenhout, N. Kuyl te Naarden en). Geertman van garage
Van Asselt.
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De oriëntering van de Grote Kerk in Naarden

Ir. F. de Fremery

De in de Middeleeuwen, en ook later, gebouwde kerken, zijn meestal zo gelegen, dat
de lange as van het schip valt op de lijn 0-W, de Z.g.Heilige Lijn. Enkele malen komt
een andere ligging voor doordat de plaatselijke situatie daartoe dwong, bijvoorbeeld
in bergland ofbij de bouw van een nieuwe grotere kerk op de plaats van een kleine
oude, waarbij de omringende gebouwen tot een afwijking in oriëntering dwongen.
Ook zijn er gevallen, dat de kerk bepaald op een andere dan de O-W richting is ge
oriënteerd.

De bouw van de Grote Kerk in Naarden is begonnen dertig jaren nadat het privi
lege tot herbouwen van het vernietigde Oud Naarden op de huidige plaats toege
staan was. Vanaf het begin van herbouw van de stad zal men rekening gehouden
hebben met de ligging van de kerk, al zal men zich deze aanvankelijk misschien niet
zo groot gedacht hebben als deze uiteindelijk is geworden en in den beginne was
men geheel vrij in de keuze van de ligging van het gebouw op het in de stad gere
serveerde ruime kerkhof.

Toch is de kerk niet zuiver georiënteerd op de Heilige Lijn, maar de as van de kerk
is ruim 5° gedraaid tegen de zon in ten opzichte van de 0- W richting. Deze afwij
king is te groot om aan enkel slordigheid toegeschreven te kunnen worden; de ge
bruikte methode in de Middeleeuwen lieten een veel grotere nauwkeurigheid toe

en werden gewoonlijk zeer zorgvuldig toegepast. Ook is dit niet te verklaren als een
poging om de kerk in het stratenplan op te nemen, want deze ligtvolkomen scheef
in de plattegrond van de stad waarin nog steeds de oorspronkelijke rechthoekige
vorm is terug te vinden.

Er is dus aanleiding te onderzoeken of hier in Naarden zich soms het geval voor
doet van een andere oriëntering dan op de 0-W richting. Een oriëntering van deze
aard, die elders ook wel gevonden wordt is bijvoorbeeld die op het zomer zonne
wende punt, dat wil zeggen het puntvan de horizon, waarin de zon opkomt op de
21e juni. Op de breedte van Naarden (ca. 52°20' N.B.) ligt dit puntop die dag in de
richting 40112 ° Noord van Oost.

Deze richting uitgezet vanuit het middelpunt van de omgeschreven cirkel van de
koorafsluiting, die gevormd wordt door een halve tienhoek, valt vrijwel precies
langs de hartlijn van de eerste toog links. Immers die hartlijn maakt bij een deca

gonale (tienhoekige) koorafsluiting een hoek van 36° met de as van de kerk en deze
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hoek vermeerderd met de 5° van de geconstateerde afwijking van de 0- W richting,
maakt juist 41°.
De ligging van de Grote Kerk in Naarden is dus zodanig, dat de priester staande in

het middelpunt van de koorafsluiting, juist voor het hoofdaltaar dus, op midzo
merdag de zon zag opgaan, precies in de hartlijn van de eerste toog links, dat is de

toog geflankeerd door de zuilen IX en XI.

Dit nu is zeer merkwaardig, want bij de beschouwing van het kapiteel van zuil XI

werd aan de N-zijde, dit isdus aan de kant van deze toog, een tweetal leeuwen, een
jonge en een oude, aangetroffen die in verband kunnen worden gebracht met de

zonneJaap.
Verder is het merkwaardig, dat hier in deze Grote Kerk van Naarden, die onder het

patronaat van St. Vitus stond, iets aan het licht komt, dat verband houdt met de

midzomerdag, het feest van St. Jan, dat weliswaar in het Gooi door de eeuwen heen

een grote rol heeft gespeeld, maar dat zich op Laren en het hoogge]egen St. Jans

kerkhof, waar vroeger een kerk gestaan heeft, concentreerde en nog concentreert

(de jaarlijkse St. Jansprocessie). Genoot St. Jan oorspronkelijk, naast St. Vitus, de

patroon der monniken in het klooster, een speciale verering in Naarden ofin het

Oude Naerdinc onder de bevolking?

De noordzijde van het kapiteel van zuil XI met daarop een jonge en een oude sfinx,

die in verband kunnen worden gebracht met de opgang en ondergang van de zon.

Om de kerk zo te plaatsen als zij nu ligt, heeft men dus voor de bouw de richting

van het zonsopgangpunt in het zomersolstitium moeten bepalen. De berekening

van deze richting ten opzichte van de ware O-W richting vereist een kennis van

boldriehoeksmeting waarover men in de Midde]eeuwen nog niet beschikte. De

waarneming van dit punt van zonsopgang was in Naarden, met het vrije uitzicht

over de Zuiderzee, zeer gemakkelijk en kon met grote nauwkeurigheid geschieden.

De richting kon worden vastgelegd door het inslaan van een paar palen, zonder ge

bruik van instrumenten. Voor deze eenvoudige procedure was men echter gebon

den aan de midzomerdag. Deze dag kon door waarneming van de zonsopgang zelf

bepaald worden. Voor de oriëntering op de O-W richting kon men dezelfde werk

wijze volgen als daarbij het Lentepunt, of Herfstpunt, werd gekozen. Hierbij liep

men echter het gevaar een fout te maken. Het Lentepunt wijst zichzelf niet zo dui

delijk aan als het Zomersolstitium, dat zich kenmerkt doordat het punt van op

gang der zon in de horizon stilstaat en ook al zou men zich enkele dagen vergissen,

dan maakt dit niet veel uit want de gezochte richting verandert dan vrijwel niet.

Gehee] anders is dit voor het Lentepunt. Omstreeks dat punt beweegt de zonsop

gang zich snel langs de horizon en er is geen directe aanwijzing wanneer nu juist
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het Lentepuntgepasseerd wordt. Dit kenmerkt zich door gelijke lengte van dag en
nacht, de dag en nachtevening, maar de bepaling van deze gelijkheid kan alleen
met goede uurwerken geschieden en die waren zeer zeldzaam in de 14e eeuw.

Nu kon men deze moeilijkheid omzeilen op twee manieren. De eerste (veel toege
past) was, dat men niet de 0- W richting bepaalde maar de N -2 richting en wel met
behulp van de vanouds bekende gnomon, dit is de verticale paal waarvan men na
ging in welke richting de kortste schaduw viel, of men deelde de hoek tussen twee
richtingen waarin de schaduwen gelijke lengte hadden, in tweeën. Deze construc
tie liet zich eenvoudig en-nauwkeurig uitvoeren met behulp van koorden. De me
tingen konden op iedere willekeurige dag van het jaar, waarop maar enige zon wil
de verschijnen omstreeks het middaguur, worden uitgevoerd. Voor hen die de een
voudige planimetrische kennis voor deze constructie niet bezaten bleef dan de

tweede manier over: het vaststellen van de richting van het punt van opgang van
de zon op de door de kalender aangegeven Lentedag.

Bij deze laatste methode scholen twee gevaren. Indien de weersomstandigheden
een goede waarneming op de juiste dag niet toelieten, kon men gauw een vrij gro
te fout maken door de waarneming enkele dagen te verschuiven. Maar erger is dat
de in de 14eeeuw gebruikte kalender nog de Juliaanse was die in het jaar46 voor
Christus door Julius Caesar werd ingevoerd en weliswaar een grote verbetering was
ten opzichte van zijn voorganger, maar toch door de gemiddelde lengte van het
jaar op 3651/4 dag te stellen, de fout maakte van 11 minuten en 12 seconden te lang
te zijn. Hoewel de Lentedag door het Concilie van Nicea (325) op 21 maart was ge
steld, was deze sindsdien weer verlopen en wel ten tijde van de bouw van de Gro
te Kerk in Naarden (1380), dus ruim duizend jaar later was er een verschil van cir
ca 8 dagen. In deze 8 dagen verschuift het punt van zonsopgang langs de horizon
over 5° 10'. En dit is juist de oriënteringsfout die in Naarden geconstateerd wordt.
Het is dus zeer wel mogelijk, dat er in Naarden geen verband gezocht is geworden
met het St. Jansfeest, maar dat men eenvoudig werkende met de toenmaals gelden
de Juliaanse kalender, ongemerkt deze fout heeft begaan en dat het toeval is dat daar
bij het linker portaal van de koorafsluiting op het zomerpunt gericht kwam te liggen
omdat dit nu eenmaal bij een decagonale koorafsluiting zo uit moest komen. Uit de
geometrie van het geval kan niet uitgemaakt worden welke opvatting de juiste is.

Noot:
Dil artikel dateert uit 1955 en is afkomstig uit het archief van de Hervormde Kerk van Naarden.
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