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'De Omroeper' verschijnt vier maal per jaar. De abonnementsprijs voor 2002 bedraagt

minimaal € 12,50. 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
worden vóór 1 december.

STICHTING VI/VERBERG, Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, telefoon (035) 694 68 60.

Onder de titel de vesting' verschenen in de NRC in september 1926 enkele

In

Men moet echter bedenken dat in
Al hetverkeervanuitde



Diezelfde avond nog ging ik even een luchtje scheppen. Ik kuierde een aardig oud
boogbruggetje tussen gemetselde borstweringen op ISluÎsbrugj voor een kijkje aan
de overkant van het grachtje IKooltjesbuurt]. Toen sloeg me de schrik in de benen
na een herhaalde barse roep uit hel donker: 'Halt, wie daar?' en door de nagaLm
heen: 'Wie zijl gij?' En ik antw'oordde: 'Een onnozele krantenman, die nog 's effe

begreep ik wel dat er twee logementen
waren, maar een klein knullelje bood
uitkomst. 'Mot meneer soms in de Luis

aan de Ketting lhoek WuijvertlRaad

'lllisstrallt] wezen? Kijk, daar gaan net
nog 'n paar klanten' en hij wees me op
twee schamele landlopers, die op af
stand gevolgd werden door een streng
kijkende agent in zijn wijde nachtman
tel. 'En anders heb je ook nog ginder ver
in de bossen een erg fijn hotel {het ;/1

maart 1945 gebombardeerde Hotel Het

Bosc1, van BredillsJ, maar dat kost ook
een paar fijne centen', zei het kereltje.
'Maar ... loop maar mee, dan zal ik U wel
ergens brengen'.

'n Jammerlijk radio-gegil aan het eind

van de Marktstraal wees de weg waar-
Nog altijd eeu/age balkenzoldering. heen. Aangekomen aarzelde ik even,

waarlijk benard om bij dat schor kras
sende tempeest naar binnen te gaan. En toen ik zo eens omhoog keek naar de heel
kleine bovenvenstertjes met de dichte gordijntjes in het gammele oude geveltje,
vroeg ik langs m'n nells weg: 'Slaapstee?' 'Niet bang zijn', stelde mijn parmantige
kleine gids me gerust, 'valt besl mee, ik ben 'I zoontje van de diender, dus mij kan
U vertrouwen. 't Is er eenvoudig, maar knappies. Ga d'r maar lekker pitten'.
En inderdaad, in die romantische oude behuizing, onder welgeteld zeven dakjes, be
reikte ik langs 'n geestig wenteltrapje en allemaal stapjes op en af'n heel grote, huise
lijk ingerichte logeerkamer, waar ik,op mijn lenen,juist met mijn hoofd klem stond
onder de enorme balken. Er was ook nog een geheime kelder en een ondergrondse
gang, die uitkwam in de wal van het haventje, waar ze vroeger drank binnensmok
kelden, en 'n geheim zoldertje zonder opgang om die smokkelwaar op te bergen. E.n
waarlijk, zelden ben ik zo gezellig in een vriendelijk huisgezin welverzorgd geher
bergd geweest voor 'n paar dagen, als hier in dit gulle, gastvrije logement.

den die l1et moderne verkeersgeru;s vtm /11/ in volume verreoverlrof Er zijn ook over

eenkomsten tl/sse/l toelt en lil'. Degevreesde iepziekte bijvoorbeeld blijkt een fenomeen

dm zich niet al/een in onze tijd \loordoet, maar dediellstgemeelltewerkell ook toell al

grote zorgen baarde. LeIlk om te lezen is ook nog de geringe hoogte vall de hotelkamer

die de journalist in 1926 beschrijft; onze eîgetll;jdse jOl/rnaliste had driekwart eeuw

later exact dezelfde ervaring.

De artikelenseric van de onbekellde journalist mondt uiteindelijk uit in eell ode aan

de vesting als 'historisch natuurpark': hij \lindt hel een idylle, een paradijs, het zou een

scheppitlg vall de geniaa1ste Pllrk-architect kWH/en zijn. ]11 de laatste aflevering van

zijn artikelellserie maakt hij zicl! zorgen om lIel voortbestaan van de vestingwerken.

Hij beseft dar er vee/moet gebeuren om deze 'droomruill' voor het nageslacht te be

waren. Voor hem redelI om via de pers de vesting hl de schijnwerpers te zette". Hier

Ilolgt eetl samenvatting va" zijn ver/zaaL Waar flodig zijn \lerduidelijkingen toege

voegd. (Red.)

Gastvrijheid in een barse omgeving
't Was half tien in de avond, toen ik ondereen lucht die wou gaan regenen, buiten
de vesting uit de tram stapte. 'De rails volgen en je komt cr vanzelf', had men mij
gezegd en vervolgens hakkepofferde het
trammetje parmantig bij me vandaan.
Er hingen elektrische lampjes aan een
draad over de weg en in de verte zag ik
de stoere, vierkante toren boven de in
schemer verholen wallen uit. Via een

zwart-donkere boog {Utrechtse Poort},

waardoor de tramlijn leidde, kwam ik
de vesting binnen. Op het pleintje er
achter {Ruysdae1pleil/] stonden vrien
delijke oude huizen en in de lange
avond-rustige straat lMarktstraat]

galmden mijn voetstappen van de kei
en in het middenpad tegen de aardige
geveltjes, waar de winkels tot laat hun
licht aanhielden.
'Maar ... waar zou ik hier moeten over
nachten?' De eerste levende ziel die ik

kon praaien was cen soldaat. Maar die
keek me wat lodderig aan toen ik hem
naar een logement vroeg. Van een vrouw Ecll zwart-donkere boog. waardoor de

op de hoek van een duister dwarsstraat je tramlijllleidde.
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'n stappie wou doen hier uit't logement op 't hoekie'. De lust om verder te wande
len wasme echter ontnomen. Ik ben daarop maar gaan slapenonder mijn lage bal
kenzoldering en achter de kleine kruisvenstertjes. ]k kreeg het kinderlijk voldane
gevoel hier binnen de vesting voor een poosje rustig en prettig in de zeventiende
eeuw beland te zijn. Maar wat zou ik me daarin vergissen!
Zelfs hier binnen deze verweerde, beschermende wallen bleek het moderne snel

verkeer z'n bres te hebben geramd. De hele nacht door jakkerden en raasden twee
schier eindeloze files van reppçnde auto's, vrachtwagens en knallende motorfiet
sen langs elkaar heen, dwars door de historisch onneembare omgording en geul
van vriendelijk oud en grijs geworden geveltjes. Oorverdovende claxon~signalcn,
luid wielengedaver en 't hinderlijk geronk van motoren weergalmden tussen de
baksteenmuurtjes. De felle lantarens van automobielen zwaaiden hun toortsen
gloed, flits na flits, meedogenloos mijn kamer binnen.

Drijver als leidraad voor nader onderzoek
De volgende morgen zag ik een witgejasde bakker staan op de stoep van een be
vallig vestingpand aan de overkant. Zijn glimmend gele broodkar stond voor de
brede gebeeldhouwde deur en toen die openging keek ik in een marmeren portaal
en zag in de robijnrode ruitjes van de
tochtvang de prilJe ochtendzon weer
kaatsen. Het stadje lag op te drogen na
de aanhoudende regen van de vorige
nacht. Alles zager nu zo proper, mon
teren fleurig uitgeslapen uit, dat het een
lust was om zo je dag te mogen begin
nen. In de gezellige Marktstraat, haar
dwarsstraatjes en steegjes, hadden de
stortbuien dekeien van het middenpad
metde naastliggende okergele klinker
tjes, keurig blank geschrobd. De huizen
stonden nat te blinken in een wanne

gloed van vrolijke kleuren, van pittige
schaduwen, van glanzendevensters, met
hier en daar de ronde kruinen van lin
debomen er bovenuit. En daar begon
nen zo'n drie- tot vierduizend zielen,

omsingeld door wallen en grachten, ge
moedelijken op hun gemak aan de da
gelijkse arbeid. Het leek wel een ouder
wets diorama.

Tafeltjes elJ stoeltjes op het stoepje viln de herberg.

Maar de onverpoosd voorttrekkende stoet van automobielen met daartussen de
geregelde bussen verschafte me toch ook wel de aangename zekerheid dat Am
sterdam op slechts een half uur gaans lag.

[k werd benieuwd hoe lang dit huizen nest met mensen hier binnen de oude ves
ting had bestaan. Achter de kleine uitstalvensters van een eerbiedwaardige boek
winkel zag ik warempel meteen een boekje hangen, dat mij ongetwijfeld betrouw
baar zou willen inlichten. 't Zag er verlokkend dun uit, met maar enkele bladzij
den en prentjes ertussen. 'Gids voor Naarden' wasde titel en de schrijver ene dominee
Drijver. Ik kocht het werkje voor enkele stuivers. De boekverkoopster vertelde me
terloops dat de vesting eeuwenlang met recht een Chinese muur voor 't stadje was
geweest. De bewoners waren door die beschermde omgeving wel wat behoudend
en schichtig geworden voor al wat van buiten kwam. Ze leefden voort als één gro
te familie. Iedereen wist altijd alles van de anderen af, nogvoordatdie het zelfsoms
wisten ... Daarom was het een geluk dat het ogenblik der Grote Verandering thans
was aangebroken, al begrepen de Naarders zelf nogniet precies wat ze met hun be
vrijding uit de wallen, op den duur zouden moeten beginnen.
Ik was voorlopig al blij met het verleden, dus ging ik gauw een fijn plekje zoeken
om het gidsje van dominee Drijver te raadplegen. Welk een menskundig inzicht
overigens spreidde die bejaarde herder met zijn werkje ten toon! Met plaatjes en
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advertenties er af, telde het nauwelijks negen pagina's, net de duur van de och
tendkoffie om het rustig door te lezen.
Vrijpostig zette ik'n tafeltje en 'n stoeltje van 't stoepje voor mijn herberg om de
hoek op de Oude Haven tegen het huis. En daar zat ik tegen de groezcligwitte muur
in de jonge zonneschijn alsof't opnieuw vakantie was en keek uit over het verweerde
hoge bakstenen bruggetje dat met zijn booggewelf weerspiegelde in het donkere
drabbige water, waarin zware sluisdeuren openstonden. De stenen borstweringen
aan beide kanten herinnerden mij aan de schildwacht van gisteravond in het don
ker die mij met zijn barse aanroep van 'Halt wie daar?' zo veel schrik bezorgde.

Overdag maakte het hier overigens in genen dele een barse indruk. Tussen de oude
lindebomen van de Oude Haven hingen eindeloze reeksen luren [luiers} aan lijnen

te drogen. En aan de meteen staketsel van prikkeldraad versperde overzij hing een
bordje 'Kooltjesbuurt'. Een walletje met vermolmde beschoeiingen was cr welig
doorschoten van biezen en bloeiend riet. Een prachtige groep acacia's meteen treur
beuk maakten het geheel daar tot een idyllisch wildernisje. Erachter troonde een
rijtje lage buitenhuisjes met blinden voorde vensters, waarboven meteen welig met
gras begroeide geschulsdekkingen zacht glooiend omhoogklommen.

'ja', vertelde toen 't gidsje, 'voorspoed heeft het stadje nooit lang gekend' en ver
derop verzucht Drijver 'Naardens geschiedenis is er een van bloed en tranen'. De
ellendigste dingen verhaalt hij hiervan: uit de strijd van Holland en 't Sticht, toen
de vesting in \48\ bij verrassing genomen werd en de mooie St. Vituskerk in vlam
men opging, evenzeer als uit de tijden van de Spaanse en de Franse overheersing,
toen de burgers binnen de hier zich toch zo vredig voordoende vestingwallen bit
ter hebben moeten lijden.

De droomtuin bezocht

Trouwens.u mij plezicrt het niet langer om notities uit het gidsje te zitten over
pennen, nu het zulk fijn nazomerweer isgeworden. Ik ga uitzoeken wieop 'togen
blik de baas is over de Naarder vesting, om hem te vragen of ik vanmiddag in een

pieremegoche1 nict een beetje door de vestinggrachtcn mag gaan roeien.
En waarlijk, een lange middag en de hele volgende morgen heb ik cr, onder vrien
delijk en deskundig geleide, rond mogen roeien, wandelen, klauteren en afdalen
in de donkere baksteenspelonken van de vesting Naarden. En als het ooit zou ge
beuren, dat ik verlofkreeg hier mijn vakantie door te brengen, dan zou ik geen lie

fdijker, geen romantischer, geen weidser landouwen met de bekoorlijkste water
partijen ter wereld kunnen verzinnen, waar ik liever mijn vrijheid zou vieren, dan
in deze zinrijk historische, maar door de natuur zo mild en genegen getooide om
geving van ongerepte schoonheid.
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Bekoorlijke waterpartijen.

Wantdit iseen wonder, dooroorlogsnoodzaak eeuwenlang buiten 'tverkeer streng

afgesloten, waar in de geheimenis van honderden jaren een idylle isgeschapen, een
doorwatergrachten omringde droom tuin van grazige heuvels en dalen, een bloe
menweelde, machtige bomen, groene eilandjes en wijde panorama's. Alsof de ge
niaalste park -architect zich tot taak had gesteld al zijn kunstzinnige verbeeldingen
en zijn fantastisch raffinement uit te vieren. En dat voor iets dat voor niets anders
dan voor verweer tegen krijgsgeweld was bestemd.

Men moet weten, dat onlangs een besluit is afgekomen, waarbij deze zo gaaf be
waardevestingniet meer als verdedigingswerk wordt beschouwd en dat de wet be
treffende de verboden kringen hier thans niet meer van toepassing is. De jongste
oorlogservaringen hebben aangetoond dat dergelijke van kalk, steen en aarde ge
construeerde werken thans niet meer zijn dan een losse molshoop voor de schop
van een soldatenlaars.

Dit alles heeft het Ministerievan Oorlogprijsgegeven, waardoor de vesting een ver
ouderd, door dc milde natuur gesierd, mensenwerk is geworden. Het is thans een
bekoorlijk lustoord voor de stedelingen, die de honderden jaren verborgen en on
betreden idylle, als een uitkomst uit de onrustenmaterialiseringvan deze tijd, eer
biedig kunnen binnengaan om daar te genieten van de stilte en romantische sfeer.
Alleen vogels nestelen er ongestoord en in het stadje gaan deverlokkendstesprook-
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Molshopen voor de schop van een soldalen/aars.

jes rond over de maal en zwaarte van de vestingkarpers en palingen, die de pach
ters uit de grachten ophalen.

Uitzichten en ingewanden
De zes bastions, Promers, Oranje, Katten, Oud Molen, Nieuw Molen en Turfpoort
geheten, zijn naar de verschillende windstreken gericht. Vanafhun hoogten, over
zie je telkens in een andere koers de Gooise dreven: de Zuiderzee met haar eiland
jes en bouertjes, de wijd open Meent daarvoor die als strand verloopt en met z'n
wemeling van vee, de bossen van Bredius, Jan Tabak, Oud Bussem, Valkeveen over
Drafna, het haventje van Huizen en de Naardermeer. Bij helder weer zijn zelfs de
torens van Amsterdam, Utrecht en Amersfoort aan de horizon te onderscheiden.
Verrassend is ook de blik over de rode daken naar het binnenstevan het samenge

drongen stadje met haar zeventiende eeuwse huizen met hoog daarbovenuit de
Gotische St. Vituskerk en haar forse toren.

Achter de muren en in de wallen van de bastions bevinden zich de met een ge

heimzinnige bekoring omgeven onderaardse gewelven. Het zijn de ingewanden van
de vesting, waar wreed bedreigde en belegerde krijgsknechten hunkanonkazemat
ten, poternes, kruitmagazijnen, schildernissen, logies, hospitaal, bomvrije keukens,
bakkerij, slachterij en zelfs hun ijskelders hadden. Boven deze molsgangen en ge-
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metselde grafgewelven bloeien de veld
bloemen zo welig en zingen de vogels
zo blij, dat het lijkt of dit alles voor het

natuurgenot van vredige wandelaars of
minnende paren is geschapen.

Ik herinner me de prachtige wandeling

langs de Ronduitweg, waar de olmen
een schone allee vormen en wel in zulk

een menigte dat je nauwelijks merkt dat
er hier het vorigjaar veertig werden ge
rooid omdat ze door de iepziekte wa
ren aangetast. Vroeger kon je helemaal
rond het fort varen, nu raakten we met
de roeiboot verstrikt in de overal groei
ende biezen. Het stond er ook vol met

palingfuiken. Als je vanuit dit groen
overschaduwde waternest de steile wal

opklauterde, stond je even later in het Onbetreden idylle.

tintelende licht van de middag en lag

Naar de ingewanden van de vesting.
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daar de Zuiderzee tot Pampus en Marken wijd uit voor je open te blinken.

Terug aan de stamtafel in mijn gezellige herberg zijn enkele Naarders nog opgeto
gen aan het vertellen van toen zij jongens waren en over de hoge hekken en langs
de schildwachten piepten. Daar in het strengverboden geheimenisspee1den ze ro

vertje, roodhuid en bleekzicht, ze rookten er hun eerste pijpjes, ze zwommen er,
visten er en bedachten er het wildste kattenkwaad. Nergens, nergens anders zou je

zo'n gelukkige, vrijgevochten kwajongen kunnen zijn als hier in Naarden!

Terugblik in extase
later kijkt de onbekende journalist terug op zijn bezoek en pakt de

dmadals vol!i' WC" Of'

Na het bekend worden van de opheffing van de vesting als militair verdedigings

werk ontstond ereen gevoel van opluchting en verademing bij de bewoners. Spon
tane feesten waren het gevolg, maar ... inmiddels iser aan de feitelijke toestand geen
zierveranderd. Want niet alleen isde omsingeling door wallen en grachten volko
men onveranderd, ook even streng als vroeger blijft hetvoor iedereen verboden de
vestinggronden te betreden! De Naarders zouden overigens niet graag ook de be
stemming 'garnizoensplaats' willen zien opgeheven, want het verblijfvan de troe
pen levert menigeen een bate op. Toen ik er onlangs logeerde kwam er juist een
nieuwe lichting op. Met de vrij talrijke verlofsofficieren, kader en manschappen,
allen behorend tot het wapen der artillerie, geeft het militairdom een grote leven
digheid aan het stadje en een gretig verbeide klandizie aan de neringdoenden.
Onder het deel van dewal waarboven het bastion Promerszich uitstrekt, bewonen

onze landsverdedigers nog steeds de kazerne van die naam, die gebouwd werd in
de jarenzeventigvan de negentiende eeuw, toen hier heel wat gemoderniseerd werd
in het nog stellige geloof aan de beveiliging van baksteen tegen beschieting. Toen
dat een wreedaardige waan was gebleken, werden ereen menigte betonwerken aan
toegevoegd.
Ook andere delen van de vesting bleken nog bij het garnizoen in gebruik te zijn, met
hier en daar dienstwoningen, arsenalen, werkplaatsen, magazijnen en oefenterrei
nen voor manoeuvres met tractors en geschut. Ja, talrijker en gestrenger nog dan
vroeger, vertelden teleurgestelde Naarders, waren nu juist op verschillende posten
nieuwe schildwachten uitgezet. Maar de garnizoenscommandant verklaarde met een
geruststellende glimlach, dat dit alles slechts voor oefening was.Doch in hoeverre en
voor hoe lang ditalJes nog militaire noodzaak zal opleveren voor het verbod om deze
lieve droomtuin binnen te gaan, vermag ik als leek natuurlijk niet beoordelen.

De voor de verdediging als waardeloos erkende werken ressorteren onder de genie

en wel onder het directe beheer van de eerst-aanwezende ingenieur van dit wapen

te Amersfoort. Een opzichter met een kleine stafvan personeel heeft er het dagelijks
toezicht over, waakt over de uitgebreide inventaris en zorgt voor het onderhoud.
Maar wat er op den duur met deze in onbruik geraakte vesting zal gebeuren, wist
niemand van de autoriteiten mij te zeggen. Gelukkig leeft onder hen de stellige
overtuiging, dat zij om haar historische en schilderachtige belangrijkheid zeer ze
ker verdient bewaard te blijven. Bovendien zou het slechten van die reusachtige
massa's hecht en sterk metselwerk alleen al miljoenen kosten.
Behalve de vesting Naarden zelf, zijn met dezelfde pennenstreek ook nog vijfbat
terijen ten Zuiden daarvan vrij verklaard, hetzijn de zogenaamde 'vijfmolshopen'
die tegenover de Gooische Boer [voormalig restaurant aan de Amersfoortsestraat

weg te Bussumlliggen. Daar geldt ook de vraag ofzij verkocht zullen worden voor
afbraak, dan wel als plantsoen bestendigd zullen blijven.

Het gaat hier om een onderwerp van mijns inziens niet te onderschatten nationaal
belang. En ikheb ervaren, dat het ongeschonden behoud voor ons land van dit his
torisch natuurmonument, zo als er geen tweede ter wereld bestaat, een directe aan
drang uit ons volk onvermijdelijk maakt. Een moeilijkheid daarbij isechterdevol
komen onbekendheid van het publiek met deze slechts door enkelen betreden ge
bieden. Waar dan nog bijkomt, datonder de naaste belanghebbenden, de Naarders
dus, er velen zijn die nog onwennig en zelfs een beetje afwerend staan tegenover al
wat van buitenkomt en nog niet inzien wat een bron van directe inkomsten er voor
hen aan te boren ligt als straks het vreemdelingenverkeer hun vesting heeft ont
dekt. Want dan zal het voorzeker als een bedevaartplaats worden voor landgenoot
en vreemdeling, omdat immers nergens ter wereld een dergelijk historisch na
tuurmonument te vinden is waar de mensen zich dagenlang in kunnen vermeien.

Tot slot blijft de vraag waler straks met smaak en eerbied zal moeten gebeuren om
deze droomtuin te land en te water praktisch toegankelijk te maken voor het pu
bliek, opdat de begroeiing niet te lijden krijgt door het drukke bezoek. Hoe be
scherm je dat mooie grastapijt, de idyllische rietkanten met de nesten van water
vogels en welke bestemmingen geef je uiteindelijk aan de geheimzinnige onder
aardsegewelven om dit nationale bezit lot een vreugde van de tijdgenoot te maken
en het voor het nageslacht te bewaren.
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eeuwen in Naardel1. Deze Cas

was hovenier en zit hier in zijn woning
Kloosterstmat 54.

In september 1926werd ik op de boer
derij geboren. Ik groeide als het ware
op tussen het vee. We hielden meestal
zo'n vijftien koeien en nog wat jong vec.
Voor varkens, kippen en ander klein
vee ontbrak het aan de nodige ruimte.
Ons huis had een woonkamer met een

De stal ell het woonhuis van De Bruijll.

Lillks van de grote staldeuren leidde

een deurtje naar de groep. Jll de top

Grootvader Johannes de Bruijn (1868

/960).

april vrouw Ruizendaal overleed. Zo
werden mijn ouders, die van huis uit
burgerlieden warcn, boer en boerin.

dan

vervangen door een speelse

Mijn vader, naar wie ik ben vernoemd, werd in 1893 in Naarden geboren. Hij was
het eerste kind in het gezin van boomkweker Johannes de Bruijn (1868-1960) en

Jacoba Antonia van der Vuurst (] 872-1914). Terwijl twee broers zich tot brood

bakker ontwikkelden, ging mijn vader alsjongen op de boerderij van Johannes Rui
zendaal (1848-1924) en ]ohanna Hilhorst (1857-1925), een echtpaar zonder kin-

deren, in de Sint Annastraat werken.
Daar kwam hij bij wijze van spreken dag
en nacht over de vloer en leerde er de

kneepjes van het vak. Vlak voor zijn
overlijden, in september 1924, schonk
Ruizendaal mijn vader de boerderij met
inventaris, de weilanden en het vee. Hij
kreeg zijn hele hebben en houden en vijf
maanden later kon hij daardoor trou
wen met Hermina Paulina Scheffer
(1897-1980), dochter van een schilder

uit de Bussumerstraat. Mijn ouders
trokken in bij de weduwe Ruizendaal,
voor wie mijn moeder de zorg al eerder
op zich had genomen. Die heeft zij en-

Casper Marie de Bruijn (1893-1957). kele maanden voortgezet, totdat op 4

De boerderij van De Bruijn in de Sint Annastraat

Waar in grotere steden zilversmeden, boekverkopers en andere 'schone' ambachtslie

caarden boeren. Een rondje om het hoogstegoea

Cas de Bruijn

de koude maanden een wekeliik, '",me'ot'van

volg. Ue.geomnvon hetlaadeliik bedn)! dmo;?en dan ook door tot in
stadhuis. v",·tig,iam gel,ed", w,';va,m",l wen!e.n, v,ermederd"le k"jk
activiteiten in het hart Vtm de stad. wo, b"tgem""t"
wel vertrek naar elders, Zover!;ing het boCt'derijww LJeB'tUi,lo

ad,,» 5i,1I A'"Ja,rmal ) [" darm/,'er / \'631,,,idrn dr kn,,;rner
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Hetornament uit de gevel van de stal.

keukentje. Daarboven was de zolder, waar we sliepen; ik in de bedstee en mijn ou
ders direct onder het onbescholen pannendak.
Desta], waarvan de overleveringzegt dal hij uit 1858 dateerde, stond tegen het huis
aan. Daarin stond één rij koeien met er achter de groep, een goot van ongeveer een
meter diepte, waarin de mest werd opgevangen. Achter in de stal was een verlaagd
gedeelte, een soort potstal, waar ons paard was gestald. Een pomp met zwengel
zorgde voor de watervoorziening. Op de slieten boven de stal lag het hooi opge
slagen. Achter het huis stond een schuurtje waar met veel moeite de boerenwagen
in te wurmen was. Ons overig rijdend materieel, een gierbak en de schillenkar,
stond op het terrein van buurman Henk Snijder, een timmerman, die zijn werk
plaats achter ons huis had. Ook op de achterplaats van Riek Haakman, die in het
voorhuis in de Sint Annastraat een lauidenierswinkeltje dreef, konden we ook met

onze wagens terecht. Zelf hadden we helemaal geen erf, alleen de nog bestaande
steeg naast ons voormalig huis gaf wat beweegruimte. Al met al een krappe be
doening, maar wel beregezellig.
Door het ruimtegebrek beperkten we ons tot melkvee en daar hadden we onze
handen vol aan. Om vier uur 's ochtends opstaan was de praktijk van alJe dag. De

trekkracht werd geleverd door een paard dat naar de naam Kobus luisterde. De luxe
van een tractor hebben we nooit gekend. Tweemaal per week moesten we de grocp
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Cas jr. met Kobus op lIet Kerkpad in de jaren vijftig.

leeghalen. Een mestput hadden we niet, dus werd de houten gierbak met Kobus
ervoor naar de stal gereden. Tegen de kar werden golfplalen gezet om gcspetter in
de richting van voorbijgangers binnenboord te houden. Daarna kon de groep wor
den leeg gelepeld met een schepemmer met lange houten steel. Het gebeurde wel
eens dat de wind vat kreeg op een golfplaat, die daardoor met veel kabaal op straal
belandde. Doorde schrikleek Kobusdan wel een circuspaard. Zijn steigeren bracht

de kar in beweging waardoor een golf gier de Sint Annastraat in kletste.
Op het land werd de gier met de holle schop handmatig versprcid. Om tot slot de

ruige stalmest afte voeren, werd de platte wagen voorgereden. Alles bij elkaar wa
ren het wel zes tot zeven karrenvrachten per week.

Ons weiland bevond zich aan de Amsterdamsestraatweg. Het waren eigenlijk (wee

percelen metop icder een 'kom'. Die kommen waren meertjes, die lang geleden wa
ren ontstaan bij ecn doorbraak van de zeedijk. Het ene weiland lag bij de werfvan
bouwbedrijfFokkens, tussen de trekvaart en de zeedijk, tegenover de voormalige
deuren fabriek Aristos. Het andere weiland, dat veel groter was, lag wat verder weg,
voorbij hct TJsselmeerweggetje, maar nog net vóór het toenmalige woonwagen
kamp daar. Alles bij elkaar zal het zo'n 10 hectare zijn geweest. Waar wij ons brood
verdienden, zijn nu de moderne bedrijven en de wegen van het park Gooimeer. Tot
in de jaren vijftig was het hele gcbied nog het domein van boeren als Hannes Snij-
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Vader De Bruijn aan hef melken in de Bob-polder in het begin van de jaren vijfig.

der, Jan Fokker, Willem de Rijk, JillesBakker, Cees \Vaarhuijs, Henk Snoek en Henk
Maas. Het land viel onder het bestuur van de llinnendijksche Overscheensche Ber
ger- en Meentpolder, door ons kortweg de Bob-polder genoemd. Dat bestuur zag
erop toe dat er regelmatig en goed onderhoud van weteringen en sloten gepleegd
werd. De wetering bij ons moest altijd het eerst worden schoongemaakt. Dat bre
dere water liep langs de baan van de Gooische Stoomtram, waar een bord stond
met het opschrift 'Toegang tot de trambaan strengverboden'. Terwijl we daar werk
ten met de 'plukhaak', een viertandige haak om de afgestoken graszoden uit het
water te trekken, denderde de tram vlaklangs ons heen. Na het schonen van dewe
tering volgde het werk aan de sloten. Altijd alles volgens hetzelfde recept: eerst met
de 'hak' erlangs (een korte zeis loodrecht bevestigd aan heteind van een lange steel)
om er de slootkanten mee te 'bloten' (afte steken). Dan volgde het trekken met de
plukhaak en tot slot het werk met de 'Iaajik'. Die laatste, hoe je het precies schrijft
weet ik niet, was een bakkie aan een lange steel om het bezonken 'zod' uit de sloot
te baggeren.

In de Buitendijken - daar ligt nu het Naarderbos - huurden wehooîland van Streef
kerk. Omdatwe zelf geen maai-, schud- en harkmachine bezaten, waren wevoorde
hooibouw aangewezen op samenwerking met collega-boeren als Jilles Bakker en
HenkMaas. Moesten de koeien naar ofvan het land dan hielp JooP Splint, een zoon

Vader en moeder De Bruijn bij het vee in de steeg naast de boerderij. De middelste

persoon is JooP Splint.

van een andere boer uit de Vesting, met het drijven van de beesten langs de straat
weg en door de vestingstraten. Buurt jongens hielpen graag mee bij het hooitrap
pen als de wintervoorraad naar zolder moest. Het hooizaad dwarrelde overal naar
toe. Bij de buren, zoals de koster tegenover ons, hield men de ramen dan potdicht.
Onze roodharige kater zorgde altijd voor
voldoende lucht op de hooizolder. Na
zijn dagelijkse tippel naar de Weeshuis
kazerne, waar de soldaten hem op kuch
en andere lekkernijen trakteerden, sloop
hij naar zijn slaapplek in het hoog op
getaste hooi en stootte op weg daarheen
steevastenkele pannen van het dak. 'P-an
nestuk' noemden we hem daarom. Maar

het kwam onseigenlijkwcl goed uit, want
we waren als de dood voor hooibroei.

Met de hooi voorraad kwamen we nooit
de winter door. Daarom haalden we

schillen en andere voedselresten op. Ons
oude handkarretje, waarmee we ooit



melk ventten, was daartoe tot schillenkaromgebouwd endaarmee reed ikeen keer

per week door de Vesting. Via steegjes en achterommetjes vond je de weg naar de
schillenemmers. Zo werd ik een vertrouwde verschijning bij alle bewoners. Later

kregen we ook de omgeving van de Thierensweg als schillenwijkerbij. Soms haal
den we ook de doorgedraaide groenten bij het veilinggebouw aan de Bussumer
vaart af. Dikwijls ook kregen we koolrapen en prei van groentenhandelaar Piet de
Boeruitde Cattenhagestraat. Teveel van hetzelfde hadden we niet graag, want dan
kreeg de melk een bijsmaak en wij problemen met de klanten.
Onze afnemers zaten verspreid over heel Naarden. Ze hadden gemeen dat ze alle tot
het rooms-btholieke deehan de Naardense bevolking behoorden. Met de toenma

lige sterkeverzuiJing moest de hele middenstand steeds rekening houden. Watwe niet
verkochten, werd afgenomen door de melkfabriek Gooiland aan de Godelindeweg.

Het vee werd meestal gekocht op de markt in Purmerend. Was een koe over haar

productieve jaren heen, dan werd het beest verkocht aan het slachthuis in Hilver
sum. Ik weet nog dat ik er lopend met 'Opoe', een oude koe die slecht ter been was,
naar toe ben gesukkeld. Dat zijn van die gebeurtenissen die je nooit vergeet. Al
hoewel ik nooit tegen dat werk opzag, waren hel toch emotionele momenten. We
hielden van onze beesten, die allemaal zo hun eigen namen en kuren hadden. Die
namen ken ik trouwens nog steeds.

Het vee op sial in het begin van de jaren vijftig.

Casjr. en verloofdeAm1Îe Eijpe in 1953 met in hun midden 'Kleine Witje:

Een mooie tijd maakte ik mee in het begin van de jaren vijftig toen Annie, mijn la
tere verloofde, op de boerderij kwam meewerken. Anna lldephonse Maria Eijpe
was haar naam voluit. Ze was de zuster van de toenmalige garagehouder op de hoek
van de Sint Vitusstraat en de Pastoorstraat. De houten garage daar is kort geleden
gesloopt.
Anniewas een meid uit duizenden, die met alles meehielp op de boerderij. Ze was
goed voor moederen vaderen kon bovendien goed leren. Bij 'Jansen en Goedhart'
in de Kloosterstraat behaalde ze maar vast haar middenstandsdiploma, voor het
geval dat de boerderij een aflopende zaak zou worden. Als dat zich zou voordoen,
waren we van plan een zuivelwinke1 te starten.
Daar is het aJJemaal niet van gekomen. Anniewerd ernstig zieken toen ik drie jaar
en drie maanden verkering met haar had, overleed ze in december 1955 op 34-ja
rige leeftijd. Mijn wereld stortte toen helemaal in. Als dokter Verburgt me voor de
zoveelste keer langs de Amersfoortsestraatv.reg naar de begraafplaats zag lopen,
werd ik door hem vaderlijk terugverwezen naar de boerderij.
Twee jaar na het overlijden van Annie, daags voor de Kerst, overleed mijn vader.
'Dag jongens', waren zijn laatste woorden tegen de koeien in de stal. Hij hield van
zijn vee en heeft zijn hele leven met hart en ziel zijn werk op de boerderij verricht.

Ik heb daarna nog zes jaar de boerderij gerund, totdat in het kader van een of an-
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BOEKHANDELCOMENIUS IN DEMARKTSTRAAT

NIEUW~ UITGAVEN VAN DE STICHTING VIJVERBERG

Bij het doorbladeren Va.IJhet imposnllteoeuvre vnll de 1ge-eeuwsefotograafJacob Olie

(1834- /905) in her Gemeenrearclrief v(/n Amsterdnll1, trafik tielltallen foto's an/l die

Irij tijdelis uitstapjes ill hetGooi '/(/d gemankt. Tot mijn vermssing bleek llijook deves

tillg Nnnrdell met eell bewek te hebben vereerd. Vijffoto's uit /892 zijn danrvanlJet

blijvende bewijs: twee van de Marktstmat, eell van de Utreclltse Poort, een van de

Bussumerstraat et! eell van de HlIizerpoortstraat. Vooml de beeldell van de twee laatst

ge/loemdezijn (1(1l1doenlijk. Nooit eerder ZiJg ik zlllke historische lewtldige Nnarden

sestraarbeeldeu. Deforo'sziju weliswaar maar mim honderd jaarolld, mnarzouden

wat hetreftde bOlllVstijl van de lVo/lil/gell el1 het olltbreken vnll elke vorm vanllloder

n;serillg ook veel vroeger in de tijd geplat1tst kWlIIelllVordell. D(1/ hel werk VlJIl Jacob

Olie, Iln(/r nu blijkt, ook voor tie kellnis V(/1I NaardelJS historie I'af/ belnng is, recht

vaardigt dit artikel waa.rin /Ja.nst een korte level1sbeschrijving vtll/ de fotogma.f de drie

meest nal1sprekellde 1'(/// zijn Nnardell

se foto's zullen warde" getoond ell be~

sproken.

,acob Olie fbz werd in 1834 in Amster

dam geboren. Alsjongen kreeg hij een
opleiding voor timmerman en bouw
kundige. Toen hij 27 jaar was, werd hij
leraar tekenen aan de ambachtsschool

in Amsterdam, waar hij binnen enkele
jaren opklom tol directeur.
Fotograferen deed hij puur als liefheb
berij in zijn vrije tijd. Dit stelde hem in
de gelegenheid zijn onderwerpen zelfte
kiezen. Rond 1860, kort voor zijn be
noemingaan de ambachtsschool, moet
hij aan die hobby - de fotografie slond Jacob Olie Jbz omstreeks 1862- '64.
nog in de kinderschoenen - zijn begon-
nen. Zijn camera, een eenvoudig apparaat van twee in elkaar schuivende kistjes met
een primitief objectief, bad hij zelf gebouwd. De lens van bet toestel moet bij, gezien
de stijgende J.."Waliteitvan zijn fotowerk, meerdere keren door een gevoeliger exem
plaar hebben vervangen.

]acob Olie in de vesting Naarden (1892)
Unieke foto's van historische straatbeelden

Henk Schaf/waar

Cas jr. in het melkllOk aan de Amster

da/llsestraatweg.

grootschalige kaarten va/l de vesting N(/ardell en omgeving meteen toelichting

gedrukt in fu/l-color op stevigpapieren verkrijgbna.r bij

der plan bij de gemeente allerlei pan
den rond en in de nabijheid van het
Stadhuis door de overheid werden op
gekocht. Bovendien was het beleid van
de gemeente erop gericht alle boerde
rijen uit de Vesting te bannen. Eigenlijk
was ik daar ook wel blij mee, want de
gevel van de stal stond bijna op~nstor
ten en het laten functioneren van een

boerderij in jeeentje is niet zo eenvou
dig. Het was burgemeester eramer die
met ons de onderhandelingen voerde.
Mijn voorv"aarden waren een goed huis
in de VestÎng en een vaste baan bij de
gemeente Naarden. In 1963 kwam de
transactietotstand. Mijn moederen ik
vcrhllisden naar het Ruijsdaelplein en
ik kreeg inderdaad werkbij de gemeente.
We waren de koning te rijk.

de kaart van Ou Moulin (I 748)
&

de zanderijenkaart (1817)

Nog steeds woon ik met plezier in mijn huis op het Ruijsdaelplein. Alweer 21 jaar
alleen, want moeder overleed in 1981. De wat oudere Naarders kennen me nogwel
van het oude veegwagentje waarmee ik de Naardense straten tot 1991 handmatig
schoonhield. Het leek me echter aardig om i,etsover mijn jongere jaren te vertel
len. Vandaar dit verhaaltje over mijn tijd op de boerderij in de Sint Annastraat.
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Het oudste deel van Obe's collectie bestaat uit circa vijfhonderd foto's die in de jaren
1861-'64 in zijn directe leefomgeving zijn gemaakt. Dit had te maken met het feit dat
in die tijd de toen gebruikte natte-collodium glasplaten onmiddellijk na de belich
ting moesten worden ontwikkeld. De aanwezigheid van een donkere kamer in de na
bijheid van de plek waar de opname werd gemaakt was toen nog een vereiste.
Een verzameling van ruim drieduizend opnamen dateert uit de periode 1890-1904.
In die tijd waren de droge-gelatine glasplaten op de markt gekomen, waardoor de
bewegingsvrijheid van de fotograaf sterk werd vergroot. Het ter plekke ontw"ikke
Jen was niet meer nodig en uitstapjes naar bijvoorbeeld het fotogenieke Gooi wa
ren mogelijk geworden. De opnamen van Naarden dateren dan ook uit die perio
de. Toen Olie in de Vesting onder zijn zwarte doek naar het matglas tuurde, was hij
58 jaar. Het zelfgebouwde kastje was toen ruim dertig jaar oud, maar inmiddels
aangepast aan een zelfvervaardigd systeem van glasplatencassettes, waardoor meer
dere foto's achtereen konden worden gemaakt.

In een monografie over Jacob Olie (1) schrijft Anneke van Veen, conservator fo
tografie aan het Gemeentearchief van Amsterdam, dat hij nooit stille en verlaten
landschappen of stadsgezichten fotografeerde. Het unieke van zijn foto's bestaat
juist uit een mix van stedelijke en landelijke decors met daarin de stads- ofdorps
bewoners. Als een regisseur bepaalde hij zijn eigen composities. Dat is duidelijk te
zien bij de hierna getoonde foto's, waarbij uiterst zorgvuldig met de camera en het
statief moet zijn geschoven om binnen de kaders van het matglas het gewenste beeld
te verkrijgen. Stond de camera eenmaal strak horizontaal en waren op het gevoel
de lensopening en de belichtingstijd nauwkeurig ingesteld, dan kon het matglas
worden vervangen door een cassette met negatieven en de foto worden gemaakt.

Bedrijvigheid in de Huizerpoortstraat
De foto van de Huizerpoortstraat bevestigt de gedachte dat het straatje in de 1ge
eeuw zeer schilderachtig moet zijn geweest. De 1ge-eeuwseschilderCorne1isSprin
ger gebruikte al elementen van het decor aldaar voor een van zijn schilderijen, Gre
tha Pieck zat er achter haar ezel en ook van de Gooise kunstenaar Toon de Jong is
een impressie bekend. De foto toont het veldkeienstraatje in zomers ochtendlicht.
Het moetongeveer halfelfgeweest zijn. De vrouwen zijn druk in de weer: metem
mers en bezem wordt de stoep geschrobd, vloerkleden worden uitgeschud, een jon
gen poseert met aangelijnde hond, een meisje en een tegen de gevel leunend hum
meltje zijn meer geïnteresseerd in de overstekende poes dan in de fotograaf. Op
veilige afstand bij een kruiwagen met boomstammetjes kijkt een man nieuwsgie
rig toe. Zijn trekhond staat op de plaats rust. Achter de man zien we een van de
stadspompen; waterleiding bestond nog niet. Rechts voor de pomp staat een gas
lantaarn; ook voor de elektriciteit was het nog te vroeg.

Olie moet hier wel heel zorgvuldig bebben staan schuiven met zijn camera om de
Vestingschool buiten zijn kaderte houden. Nog net is links een stukje van de schut
ting te zien die hoorde bij de school. Geheel rechts zien we het laatste huis van de
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Reconstructie van de Huizerpoortstraat in 1892. De gevels langs het grijs gemar

keerde deel van de straat zijn op de foto zichtbaar.

onevenzijde. Aan de muur zit een 'spionnetje', makkelijk om vanuit de kamer te
kunnen zien of er iemand aankomt of wie er aanbelt. Aansluitend, meer naar de
wal, bevond zich een braakliggend terrein dat voor een deel in beslag werd geno
men door enkele grafzerken van de Joodse begraafplaats. Dat veld ontstond in 1814
door het slopen van een huis genaamd 'De Dorenboom'. Het andere gat dat op de
(oto de straat ontsiert, ligt rechts aan het begin van de straat. Daar werden in 1818
enkele bouwvallige woningen afgebroken.
Vele van de hier gefotografeerde huizen zijn in de eerste helft van de 20e eeuw ver
dwenen. Geheel rechts woonden de familie Van Huijssteden en de weduwe Bos
senbroek. De grote houten schuur rechts was de opslagplaats van aannemer Bar
tel van Rhijn. Later werd hij overgenomen door Jan WiJ1emKamer die hem in 1922
liet vervangen door de nog bestaande stenen kolenschuur op nummer 17. Ernaast
staan twee vroeg-17e-eeuwse huizen; een met een vogelkooi aan de gevel. Ze zijn
in de jaren dertig van de vorige eeuw door twee moderne woningen vervangen (nu
de nummers 13 en 15). De steeg ernaast werd ooit de Duivelshoek genoemd. Het
nauwe straatje leidde naar een krikkemikkige woning waar in die jaren dertig een
oude vrouw genaamd Marretje Delwet woonde. De open plek die volgde was in
1892 het eigendom van metselaar Teunis Roeten. Daar lagen zijn werf en loods
voor al zijn bouwmaterialen. De werf strekte zich uit tot aan de Jan Massenstraat,
waar de huidige nummers 10 toten met 16 nog moesten worden gebouwd. In 1898
heeft de familie Hagoort daar negen woningen laten bouwen, waardoor het hele
gat werd gedicht. Het hoekhuis rechts bestaat nog steeds. Het was het woonhuis
van de boerderij van Aart Keijer. Waar nu de bewoners hun keuken hebben, stond
toen het vee. Zelfs oudere Naarders zullen zich dat niet meer herinneren; in hun
geheugen was dit altijd het pand waar Willem Haakman een rijwielhandel dreef.

'44

Van de zes woningen links tot aan de Pijlstraat hebben de eerste twee in de jaren
dertig plaats moeten maken voor de aanleg van een gemeentewerf. De overige wer
den gesloopt in verband met de nieuwbouw van de Vestingschool in de jaren vijf
tig. Al eerder was het tegenover gelegen hoekhuis in de Pijlstraat afgebroken. Al
leen het huisnummer 2 (in 1892het huis van Van DilJewijn) en nummer 6 zijn ge
spaard gebleven. Het huis nummer 4 moest in 1892 nog worden gebouwd.
Veel herkenning geeft tot slot de karakteristieke gevel in de Jan Massenstraat. In
1892 was daar Gerrit Vuijst de bewoner. Later werd het de bakkerij van Menke en
nog later die van Adriaan de Bruijn. Tegenwoordig is dit 17e-eeuwse pand een
woonhuis.

'De Twee Troffeltjes' in het ochtendlicht
Als Jacob Olie het plaatje van de Bussumerstraat maakt, ishetongeveer een uur la
ter. Het beeld op deze foto doet in levendigheid niet onder voor dat van de vorige
straat. Emmers, bezems, kruiwagens, open ramen en deuren; ook daar wordt hard
gewerkt. Twee vrouwen kloppen samen een vloerkleed en twee kinderen doen een
spelletje. De kruiwagen van de boer is gevuld met jutezakken voor de aardappe
len. De vrouw links staat bij een kar met plantaardige resten, waarvan de aard niet
helemaal duidelijk is. De vrouw met de bezem rechts reinigt de ingangvan de deel
van de boerderij van Klaas Bakker. Van oude foto's herken ik het gezicht, het is de
boerin zelf: Eitje Bakker-van der Veer, toen veertig jaar oud. Naast het wit gepleis
terde woonhuis van Bakker zien we de boerderij van Gerrit Zwaan (later Herman
de Gooijer). Deze boerderijen zijn uit het straatbeeld verdwenen evenals het schil
derachtige rijtje op de linkerzijde van de foto.
Wel heel bijzonder zijn het tweede en derde huisje links: de witte tweeling onder
hetzelfde dak. Uit een 18e-eeuwse bron kenden we al de naam 'De Twee Troffcl

tjes', maar dankzij speurwerk en assistentie van Jan Boer Rookhuizen (2) kan nu
aantoonbaar worden bewezen dat het deze huisjes waren die naar deze grappige
naam luisterden. Let eens op de ruitjesvensters direct onder de dakgoot en de ty
pische bouwstijl van de dakkapellen. We zien dit nergens meer in Naarden. Het
hier vastgelegde beeld zou ook drie eeuwen ouder kunnen zijn.
Terverdere oriëntatie: de bakstenen gevel met gaslantaarn aan de muur heeft plaats

gemaakt voor de huidige woningen 34 en 34a. Daar werd in 1894 de eerste Rcho
bothschool, later het fröbclschooltje van juffrouw Van Dalen, geopend.

Er zijn op deze foto meer interessante details te zien: drie stadspompen, schoor
stenen met aarden buis als regenkap, de bestrating met 'kinderkopjes', stoephek
ken, kelderingangen en een diepliggende straatgoot met 'bruggen' voor kruiwa
gens en karren. Op een uithangbord voorbij de Wijde Steeg is te lezen dat daar de
broodfabriek van De Jonge was gevestigd.
Tot slot de kerktoren. Het ijzeren hek op de trans dateert van 1826. Het werd ge-
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sloopt tijdens de grote restauratie in 1966. De toren heeft sindsdien kantelen, zo

als hij heel vroeger ook al had. Ook de houten galmborden werden vervangen door
de huidige gemetselde galmgaten.

'Billard Rooyaal' in de Oranjeboom
Anders dan in de vorige foto's maakt de Marktstraat een meer statige indruk. Mi
litairen in uniform, een deftig geklede dame, een koets op de achtergrond en gro
tere huizen passen bij het karakter van een hoofdstraat. Jacob Olie moet inderdaad
als een toneelregisseurzijn werk hebben gedaan. Ofwachtte bij met veel geduld op
een geschikte invulling van het decor?
Opmerkelijk zijn de reclameuitingen op de uithangborden. Geheel links deelt uit
bater Dirk van Rooijen mee dat zijn logement 'In de Oranjeboom' over een 'Bil
lard Rooyaal' beschikt. Aan de overzijde zien we een bord waaruit blijkt dat daar
het 'haarsnijden en scheeren' de praktijk van alle dag was. Dat gebeurde ook in het
pand waar tegenwoordig Boekhandel Comenius is gevestigd. 'Nesenberend's Ca
cao' was blijkens het opschrift hoog aan de muur verkrijgbaar bij zijn buurman,
waar ook tabak en sigaren over de toonbank gingen.
Op de foto is het ijzeren hek rond de kerk nog niet geplaatst. Jammer dat we daar
niet om de hoek kunnen kijken naar de hardstenen visbanken die tegen de kerk
aanstonden, op de plek waar nu het standbeeld van Comenius is.
Het pand op de hoek met de Raadhuisstraat is de slagerij van Levie David van Gel
der (1842-1906). Een stootpaal beschermtdestoep daar en aan een stang voor het
raam van het huis ernaast hangt een geslacht varken om de klant te tonen dat vers
varkensvlees in voorraad is. De slagerij werd in 1913gesloopt voorde bouw van de
gemeentesecretarie, nu zijn er de kantoren van de sector grondbeheer.
Wat restauraties kunnen doen, illustreert het rechter beeldje boven de ingang van
het Stadhuis dat 'de Hoop' voorstelt. Het laat een minder slaphangend armpjezien
dan nu het geval is. Bovendien blijkt dat het anker toen in metaal was uitgevoerd,
waar het nu van steen is. Opvallend zijn ook de hoge bomen. Ze zijn al lang gele
den geveld.
Laten we besluiten meteen blik op de tramrails die hiertien jaaroud zijn. Tot 1890

lag er ook nog een zijspoor, bedoeld voor het opstellen van rijtuigen, in de Raad
huisstraat. Dat spoor werd grondigopgedoekt, wantop de foto iser niets meer van
te zien.
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Claes Arisz. Caescooper (I 650~ 1729),

de bedenker vmt de Twaalfstedelllocht

va1l1676. Collectie: Gemeentearchief
Zaal/stad.

Naarden als schakel in de Twaalfstedentocht

CoenMlllder

111december 1676 werd er door vier mallllellllit Koog aan de Zaan een mOtlster

schaatstacht door Noord- Holland geredetl. Bi'l'/en een dag werdetl twaaJfsteden aaf/

gedaan, waaronder Naardefl. Van deze tocht is een summier verslag in een äagboek

bewaardgeblevCl/. DaarilllVordtoverdedoorkolllstill N(/(/f(lell CII watde rijders daar
aallSc1lOl1wdclllliets vermeld.

Schaatsliej1/ebber Coen Mlllder probeert ill dit artikel de tocht te reconSlmerel!. Hij

raadpleegde arc1lieven en bestudeerde oude kaartelI 0111 emeltIer te komen over welke

lVaterm de rijders Naarden passeerden en IIoe tie statl er toenllitzag. Hier volgt liet re

sultaat Vatt zijll bevindingen. (Red.)

Caescooper, een ondernemend en sportief persoon
De bedenker van de monstertocht was Claes Arisz. Caescooper. Hij werd geboren
in Koogaan deZaan in 1650en overleed daar in 1729. Zijn vader had een o]iemo
Jen langs de Zaan waarin Claes een aantal jaren werkte. Hij werd net als zijn vader
olies]ager, maar werkte zich bovendien op tot koopman en reder.
Vanuit zijn beroep en uit belangstelling voor andere streken maakte hij voor die

lijd verre reizen, tot in Brabant en
Vlaanderen toe. Ook Naarden en het

Gooi waren hem goed bekcnd.In 1673
had hij 'geseijh Naerde over', had daar
'alles wijt bekeeken' en 'oock de Prins
gesien die mei sijn geheele leeger lagh
bij Bussem een half uure van de stat'.
Nog in de zomer voor de monstertocht
was hij 'per schuil naer Soesdijck en
voort op Amersvoort gegaen en van
daer gerede d'haeijde over op Naerde
en voort op Muijden:
Opgegroeid als kind van de 11101en,was
hij sterk geïnteresseerd in het gedrag
van wind en water. In 1669 begon hij
een dagboek, of zoals hij het noemt

'Nootijsije Boeck',bij te houden, waar
in hij tot vlak voor zijn dood, naast a]
lerlei gebeurtenissen zijn woonplaats
betreffende, weerkundigewaarnemin-

'jO

Fmgmem lIit !tel 'Nootijsije Boeek' val/ Claes Caescooper, waarin hij 'Naerde' als

eCIJ van de schakels va/l zijn TW(/(llfstcdelltocllt vermeldt.

gen heeft opgeschreven. Uit zijn notities blijkt voora] een speciale belangstelling
voor het weer in de winter. Dit had te maken mei zijn favoriete vrijetijdsbc.<;teding,
het maken van flinke schaalStochten door grote delen van Noord-Holland.
Uil alles blijkt dal Caescooper een ondernemende, reislustige en sportieve man
was mei een veelzijdige belangstelling.
In 1673, drie jaar voorde grote tocht, nam hij een \'erstandig besluit 'Novcmber4
ben iek uijt toeback rooke gescheidc'.
De schaatstocht van 1676 ondernam de toen 26-jarige Claes met drie vrienden,
over wie niets anders bekend is dan dat het dorpsgenoten van hem waren.

Het beknopte tochtverslag van toen
In zijn 'Nootijsije Hoeck' heeft Caescooperde tocht van 1676als volgt beschreven:

'Oesember 19. stilkes d'wint o. en s. ben ick in camp. met Maijnder Arentsz, Jakop
Blau en Jakop Buir op scaelZ uijt gereden van dino M. Arentses de doc smorgens
vier ueren in heldere maenescijn tot HaTlem van daer tot Amsterdam van daer tot
vVesopvan daer tot Naerdevan daer tot Muijden van daerover Pampoes tot Mun
kedam van daer tot Eedam van daee door Purmerent van daer op de Ouwendijc
daer wij de eerste mael plaijstcrdesijnde ontrent decloceen uervan daer tot Hoor
en van dacr tot Enchuijz van daer tot Medenbliek van daer tot Alcmaer daer nogh
eens plaijsterde en van dacr naer huijs doen wij even van Alcmaer af waarc begos
te snauwen en qua me soo thuijs ootrenl de doek haLfnege savents hebbende bo
vengemelde 12 steede besoght op een dagh'
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Zoals u ziet, een verslag geschreven in
een Nederlands dat ondanks het ont
breken van leestekens moeiteloos zal

worden begrepen, maar dat er wel erg
beknopt uitziet. Vandaar mijn poging
om meer inhoud te geven aan deze wel
opmerkelijke schaatstacht.

Ervaren rijders en ideaal schaatsweer
Duidelijk is de keuze voor slechts twee
rustpauzes, een in Ouwendijc (het hui
dige dorp Oudendijk tussen Purmer
end en Hoorn) en de andere in Alkmaar.

Die keuze werd bewust gemaakt; als er
varen schaatsers wisten ze dat veel on

derbrekingen zou inhouden een lange
re terugtocht in donker en het niet vo]
brengen van de tocht binnen een dag.
Vanaf 4 december 1676 begon het ge
stadig te vriezen. Op 15 december noteerde Claes een 'starcke vorst, bij Medenblic
lage enighe Oostvaerders bevrooren'.
De strenge winter had voor een betrouwbare en redelijk berijdbare ijsvloer gezorgd.
Ook over het weer tijdens de tocht had het vierta] niet te klagen. Het vroor matig
en er stond weinig wind. De volle maan aan een heldere hemel bleek tot aan het
ochtendkrieken een gunstige metgezel. De baan werd zo enigszins verlicht, waar
door obstakels van verre konden worden onderscheiden. Voorbij Alkmaar begon
het te sneeuwen, maar toen waren de rijders al bijna thuis.

Een knappe prestatie
Ik heb de aangegeven route op de kaart nagemeten en kom op een totale afstand
van ongeveer 200 kilometer. Daarover deden de rijders 16 'I> uur. Als we voor de
twee pauzes en kortere onderbrekingen twee uur uittrekken, komen we op 14 'I>

uur zuivere rijtijd. Die gedeeld op de afstand, levert een rijsnelheid op van J 3 à 14

kilometer per uur. Dit isbeslist een knappe prestatie voor schaatsers uit die tijd, te
meer daar de smalle ijzers waarop zij reden (vermoedelijk de Noordhollandse
schaats die qua vorm leek op onze Friese doorloper) wel solide, maar lang niet zo
verfijnd waren als de modellen waannee nu veel sneller wordt gereden.

Goed beslagen ten ijs
Doorzijn zakenreizen per trekschuit en zijn vele schaatstochten door Noord-Hol-
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land kende Caescooper de wateren van zijn voorgenomen Twaalfstedentocht op
zijn duimpje. Hij kende ook de gevaren en de kwaliteit van het ijs op de bevroren
wateren. Heli) stond in verbinding met de zee en was onderhevig aan eb en vloed.
De plaatsen aan de rand van dit water zullen dus een slecht soort ijs hebben gehad.
De voorkeur van de schaatsers zal dan ook geweest zijn om zo veel mogelijk te rij
den op betrouwbare binnenwateren met liefst lange rechte stukken. Dit laatste was
goed mogelijk omdat praktisch alle grote meren enkele decennia eerder door teegh
water waren leeggemalen en de smalle ringvaarten rond de nieuwe polders veilige
en overzichtelijke schaatsbanen vormden. Ook de vele kaarsrechte trekvaarten die
in de Gouden Eeuw werden gegraven, golden als ideale schaatstrajecten. Claes en
zijn vrienden kwamen goed beslagen ten ijs.

De route in zijn geheel
In sneltreinvaart geef ik een beschrijving van de gehele route. Dankzij de hulp van
]ocale informanten is het traject vanafde start tot Naarden vrij nauwkeurig vast te
stellen. Vanuit Koog aan de Zaan werd over de Weelsloot recht op Westzaan aange
reden. K]U11endover de Nauernasche Vaart werd over de Assendelfter Delft en de

Bloks]oot naar Buitenhuizen geschaatst waar het stijtbevroren IJ op zijn smalst was.

Bij Spaarndam aan de overkant ging het langs de Mooie Nel en over het Spaarne
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naar Haarlem. Over de Haarlemmervaartwerden de stadsmuren van Amsterdam

al snel bereikt. Over de nieuwe brede Singelgracht, de Amstcl, de Weespertrekvaart
en de Gaasp ging het op Weesp aan en vandaar over de Vecht en de 's-Graveland
sche Vaart richting Naarden. Het traject langs Naarden wordt apart besproken.
Over de Muidertrekvaart werd de tocht voortgezet richting Muiden. Vandaar ging
het over de Zuiderzee naar Monnickendam en over de trekvaart en de Punner

ringvaart naar Edam.
Omdat in het verslag de Zuiderzee alleen bij Pampus, als blijkbaar enige gunstige
oversteek over zee, wordt genoemd en er voor het verdere traject zinnige informa
tie ontbreekt, moeten we--ervan uitgaan dat vanaf Edam tot Alkmaar steeds voor
de kortste weg over land werd gekozen, vaak de ring- of trekvaarten. Vanaf Alk
maar, hun tW'aalfdeen laatste stad op de tocht, werd over de Schermerringvaart,
de Markervaart en de Zaan het eindpunt Koog bereikt.

Op weg naar Naarden
Vanaf de 's-Gravelandsche Vaart zwierden Claes en zijn kompanen rond half ne

gen in de ochtend de 'CarnemeJcksloot' binnen. Ze hadden 55 km achter de rug,
ruim een kwart van de tocht. De botergele maan was intussen veranderd in een
grijze schijf, een opkomende vuurrode bal achter de Gooise bosrand in de verte
kondigde een fraaie winterdag aan.
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Het eerste obstakel op hun weg naar de vestingstad was de in 1646gebouwde meent

brug over de Karnemelksloot, maar met licht bukken hoefden ze hun vaart nau
welijks in te houden.
Met links uitzicht op de talrijke molens en kooibossen rond het Naardermeer
schaatsten ze Naardens grondgebied binnen, langs de 'Leysjescamp', een moeras
sig gebied met kleine heuvels.
Ter hoogte van de 'Varckenscamp' zullen ze hun das strak rond de neus hebben ge
bonden door de afgrijselijke stankdiewerd verspreid door rottend walvisspek, be
dorven zeepziedersresten en ander afval dat op de bevroren oever van de ver bui
ten de bewoonde wereld gelegen stadsbelt was gestort.
Hoe dichter ze de vierde stad van hun Twaalfstedentocht naderden, hoe meer be

drijvigheid de rijders ontdekten. Langs de Volmolenszijde bij de 'Keverdyck' wa
ren de volmolens van de lakenweverij volop in bedrijf. Nog dichter bij de vesting
zagen ze de vele moestuintjes van de stedelingen. Ook de overal in het land ver
spreid liggende en deels al geslechte schansen en loopgraven en de scherpgepunte
houten palissaden moet hun zijn opgevallen. Zij zagen de trieste overblijfselen van
een hevig bestreden voorterrein. Drie jaar voor hun tocht, in juni 1672, het be
ruchte Rampjaar toen de Republiek van alle kanten werd bedreigd, hadden Fran
se troepen van koning Lodewijk XIV het verzwakte garnizoen Naarden ingeno
men. Na een belegering van slechts een week werd de vijand door de strijdmacht
van stadhouder Prins Willem I[I in september 1673uit de vesting verdreven. Naar
den was bevrijd, maar had aanzienlijk onder de artilleriebeschietingen geleden.

De doorkomst in Naarden

Waar de Karnemelksloot tegenover het 'Carnemekkbolwerck' uitmondde in de

zeventig meter brede enkele vestinggracht (ter plaatse ligt nu het bastion Nieuw
Molen) moeten de rijders van verbazing hun vaart hebben ingehouden. De aan
blik op de vesting was dan ook bepaald niet fraai.
Niet lang na het Beleg van Naarden van 1673 was men op aandringen van prins
Willem III en onder toezicht van Adriaan Dortsman begonnen aan de renovatie
van een zwaar beschadigde en toch al verouderde vesting. De oude stadsmuren en
bolwerken waren deels al gesloopt en de grondvormen voor de nieuwe verdedi
gingswerken hier en daar al getrokken. In de ogen van Claes Caescooper en zijn
mederijders moet het overhoop gehaalde landschap, met overal zandhopen, puin
stort, bouwputten en bouwsteigers, een gigantische janboel hebben geleken.
Het zicht op de stad zelf moet vriendelijker zijn geweest. De Grote Kerkhad in 1661
zijn huidige slanke torenspits gekregen en het zonbeschenen gouden haantje hoog
in de heldere lucht moet Claes en zijn kompanen vrolijk hebben gestemd. Ook de
molens op de bolwerken moet de tochtrijders zijn opgevallen. De eerste die ze al
van ver in het oog kregen, was de korenmolen de Joncker, die hoog op het tot de
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sloop gedoemdeTrompenbolwerck (nu bastion Turfpoort) de wind opving en kor
te tijd later zou worden afgebroken. Bovenop het Amsterdamse bolwerck (nu bas
tion Oud Molen) trok de run- en pelmolen de Joffer hun aandacht.
Moeizaam krabbelend over de zandbestoven vestinggracht reden ze om de ruïne
van het oude Carnemelckbolwerck heen en passeerden ze de lange stadswal waar
in het midden de nieuwe Amsterdamse Poort enige jaren later zou worden ge
bouwd. Daar iets voorbij kwamen ze langs de enige stadspoort op hun tocht, de
Koepoort, die ook al spoedig zou worden afgebroken voor de bouw van het hui
dige bastion Oud Molen.
Bukkend onder de houten brug voor de Koepoort reden ze op de enkele maanden
eerder begonnen bouw van de beer bij de 'Westzeedyck' aan. Zoals overeldçrs langs
de vestingwerken lag door 'vorstverlet' het werk hier vandaag volledig stil. Wat
Caescooper en zijn tochtgenoten niet konden zien, was dat er aan de bOLlwvandeze
waterkering nogal het een en ander mankeerde. De beer was onvoldoende onder
heid en slecht gemetseld waardoor hij later vernieuwd moest worden. Ook op an
dere plaatsen in de vestingbouw werd hevig gesjoemeld. Bouwfraude is niet alleen
een fenomeen van onze tijd.

Het vertrek uit Naarden

Tegen half tien verlieten de rijders het slordige Naarden over een verbindingswa
ter naast de Koepoortbrug die aansloot op de in 1641gegraven Muidertrekvaart.
Misschien dat aan het begin van de vaart een in het ijs vastgevroren fraaie trek
schuit hun nog isopgevallen. Dit vaartuig bracht reizigers vanuit Amsterdam naar
Naarden, waar ze overstapten op de diligence van de Hamburger Post. Erg waar
schijnlijk is dit niet, want Claes en zijn mannen hadden genoeg van Naarden en
zetten stevig koers richting Muiden om de resterende 140 kilometer van hun tocht
met goed gevolg uit te rijden.

Een eenmalige gebeurtenis
De Noordhollandse Twaalfstedentocht van 1676 is ongetwijfeld de eerste schaats
tocht in Nederland geweest die over een superlangeafstand werd verreden. Als ge
organiseerd evenement kreeg hij echter nooit een vervolg. Hij isdan ook geen con
current geworden van zijn ruim twee eeuwen later voor het eerst gehouden be
roemde tegenhanger in Friesland. Hoe het ook zij, de stad Naarden kan zich erop
beroemen ooil een schakel te zijn geweest in een opzienbarendeTwaalfstedentocht
die diverse historische publicaties heeft gehaald.

'57



Hoe het Claes verder verging
Daags na de grandioze prestatie van Claes Caescooper en zijn tochtgenoten sloeg
het weer radicaal om. Het ging sneeuwen, dooien en tegen het eind van het jaar
zelfs regenen.
Het 'slordige' Naarden hield Claes kennelijk in de ban. In januari 1685was hij op
nieuw, nu met 'stiLkens de wint uijten suie met secker compagnie nae Naerde op
scaetz uijtgereden'. Hij zal verrukt zijn geweest over wat hij toen aantrof. De nieu
we vesting was voltooid en zag er met strakke bekledingsmuren, stoere bastions,
ravelijnen, bedekte wegen en de bijna gerealiseerde Amsterdamse Poort indruk
wekkend uit. Hij zag de unieke Vesting Naarden zoals wij die nu nog kennen. Hij
had er nog niet genoegvan, want in de zomer van 1687 bezocht hij de vestingstad
andermaal, nu per trekschuit.
In januari 1725 bond een hoogbejaarde Claes Arisz. Caescooper de smalle ijzers
voor de laatste keer onder. Vier jaar later blies hij op 79-jarige leeftijd de laatste
adem uit, een magistraal dagboek uit de Gouden Eeuw achterlatend, waaruit dit
verhaal is geschreven.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:

DeOmroeper,jaargang1990(€ 10,50),1995,1996,1997,1998,1999(€ 11,50),
2000en2001 (€ 12,50)perjaargang.

De Naardereng € 4,50
Oud Naarden, 'verdronken stadje, middeleeuwsklooster, oude buitenplaats' € 14,

Oude Naardensebuitenplaatsen,'degeschiedenisvanBerghuysenenKommerrust'€ 16,
Tussen Zandbergen en Valkeveen,'negentiende eeuwse '\Vandelingen'

over de buitenplaatsen van J.P.van Rossum' € 16,-
Gids voor de vestingwerkenvan Naarden € 16,-

Oude ka.:"1rtvanNaardenenomgeving,(facsimilein full-color)'de KaartvanFabius'€ 7,-

Beste/adres: Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarderl, tel. (035) 6946860
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Willem Jan Klinkenberg (1882-1965),

klokkenluider van de Grote Kerk

Henk Schaftenaar

Het is iedere keer weer verrassend te constateren hoe diep de vesting Naarden gewor
van oud-Naarden

Willem Jan Klinkenberg was een ras-Naarder en daar was
hij trots op. Hij werd geboren op 23 november 1882, huw
de in 1906met de uit Kampen afkomstige Geertruida Strî
ker en had het beroep van schilder-behanger. In decem
ber 1912legde de oude heer Veerman het ambt van klok
kenluider neer. Het iedere keer weer luiden van de zware

klokken het hele jaar door werd de grijsaard te zwaar en
vaak kwam het voor, dat hij door ziekte zijn taak niet kon
uitoefenen. Gelukkig hielp zijn buurman, de toenmalige
schildersgezel Klinkenberg, die ook vlakbij de toren op het
Kerkpad woonde, hem dikwijls en graag een handje.

Hij was het dan ook, die na het overlijden van Veerman van de kerkvoogdij gedaan
kreeg dat hij de klokken mocht blijven luiden. Eén voorwaarde stelde men toen:
hij moest wat regelmatiger in de kerk komen! Daarnaast werd hem 'De instructie
voor den klokkenluider' overhandigd, die hij correct moest naleven. 'Persoonlijk
de klok luiden en zich niet door een ander te doen vervangen' en 'de klok telken

male gedurendevijf minuten luiden', waren enkele van de regels. Daarmee werd in
het verleden nogal eens de hand gelicht en het was aan de koster om dat te signa
leren. Maar Klinkenberg kende zijn plicht, hij luidde de klok altijd precies vijf mi
nuten, zonder op zijn horloge te kijken.
Toch liep het een keer bijna mis, toen Klinkenberg bij uitzondering het luiden aan

zijn jongste zoon hadovergelaten. Zoonliefwas hetvergeten, waarop moeder Klin-
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ken berg in paniek haar dochter Roelie, die wel eens met haar vader mee was ge
weest, inzette. Gauw heeft deze toen des]eutel gepakt, die in huize KJinkenbergal
tijd aan de schoorsteen in de keuken hing, en is met een wekker onder haar arm
naar de toren gehold. Het ging gelukkig perfect.

Het klokluidengeschiedde iedere zondagmorgen drie maal voor het aankondigen
van de kerkdiensten: om 9.30, 10.00 en 10.30. Daarnaast waren er de buitengewo
ne gelegenheden, zoals bij begpfenissen. Klinkenberg moet in zijn leven de klok
ken wel tienduizend keer hebben geluid. ln 1962 was hij op tachtigjarige leeftijd
een halve eeuw klokkenluider. Voor dat werk hoefde hij toen niet meer zijn jasje
uit te trekken om aan de dikke touwen te hangen, want met een druk op de knop
gebeurt het tegenwoordig elektrisch. Voor de oorlog was het nog puur handwerk
en dal kostte hem de nodige zweetdruppels. Bij begrafenissen moest een half uur
lang worden geluid en soms meer dan een uur zoals bij de teraardebestelling van
Johan Schoonderbeek. Met zijn staat van dienst heeft hij vele dominees zien ko
men en gaan. Zo diende hij onder de predikanten Voorduin, Drijver, Poldervaart,

Dorgelo, Oort, Brakman en Mulder. Maar hij luidde ook voor de organisten Jo
han, Herman en Va]entijn Schoonderbeek. vete uitvoeringen van Bachs Mat

lhäuspassion werden harmonisch doorgalmd met de lonen van zijn klokgebeier.

Een droeve dag was hel voor hem toen tijdens de Tweede Wereldoorlog de grote
klok uit zijn stoel werd gelicht en door de bezetter werd afgevoerd om er wapens
van te smeden. Maar feest was het toen hij na de Bevrijding de stem van de nieu
we grote klok opnieuw over de wallen en grachten kon laten klinken. Ook in de
oorlogstijd, bleven door zijn voortdurende inspanningen de mensen naar de kerk
komen, toen geroepen door de heldere tonen van de kleine bel.
Naast het luiden der klokken, sloeg KJinkenberg bij het muziekkorps Door Oefe

ning Beter de grote trom. Voorts was hij aanspreker bij de begrafenisonderneming
'Gods Akker'. Zijn kinderen waren altijd trots op hem als hij in vol ornaat en met
zijn steek op huis aan huis ging om een overlijdensbericht plechtig voor te lezen.
Het aansprekersuniformhing in een muurkast in de huiskamer. De 'dooiekast' zei
den de kinderen altijd schertsend. Tegenover hun woonhuis in de Turfpoortstraat
werden ze overigens veelvu]dig met het vergankelijke geconfronteerd. Daar was
namelijk timmerman Bertus Koopmanschap in zijn werkplaats constant bezig
doodskisten le timmeren en te bekleden.

Willem Jan Klinkenberg is tot op hoge leeftijd zeer arbeidzaam gebleven. Op het
oudemannenbankje bij de voormalige eendenkooi heeft men hem nooit zien zit
ten. Het laatste deel van zijn leven woonde hij in de Cattenhagestraat, waar hij op
7 september 1965 overleed.
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