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Hotel Jan Tabak tussen twee wereldoorlogen

Een terugblik op een bloeiperiode

Betty van Buuren

'De Omroeper' verschijnt vier maal per jaar. De abonnementsprijs voor 2003 bedraagt

minimaal € 15,00. 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.
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Dick van Buuren en Marie Ooster

meijerop hun trouwdagil11919.

ouderwetse bedrijfsvoering op na hield.
Door het achterstallig onderhoud en de
zeer gedateerde staat kon het hotel te
gen de rdatieflage prijs van goed 25.000
gulden worden aangeschaft. 'Mevrouw
Jurrissen', zo liet ze zich het liefst aan

spreken, zag evenwel grote mogelijkhe
den in de toekomst ervan. Ze voorspel
de op die plek een goudmijntje te heb
ben gevonden. Immers, Jan Tabak lag
aan een steeds drukker wordende

Amersfoortsestraatweg, die toen al de
status had van een rijksweg der eerste
klasse. Er moest echter enorm veelwerk

verzet gaan worden om het hotel de
broodnodige verjongingskuur te doen
ondergaan. Aanvankelijk leek het erop
dat ze met haar dochter de kar moest

gaan trekken, maar toen Marie op ze
keredagmetene Derk (Dick) van Buur

en (1890-1965) was thuisgekomen, kwam daar snel verandering in.

Bertha Oostermeijer- Jurrissen (1871
1952) verwierfJal1 Tabak in 1918.

Dick van Buuren raakte alwel heel spoe
dig met haar dochter verloofd. Van oor
sprong kwam hij uit Assen, volgde een
farmacologische opleiding en kreeg de
leidingvan een apotheek in Hilversum.
Daar had Marie hem voor het eerst ont

moet. Het was eigenlijk zijn bedoeling
om een baan te aanvaarden in het zie
kenhuis van de stad Medan in het toen

malige Nederlands-Indië. Zijn plannen
waren al zo ver gevorderd dat zelfs de
hut op de boot naar Indië was geboekt.
Toen hij echter op Jan Tabak aan zijn
latere schoonmoeder werd voorgesteld,
viel hij meteen bij haar in de smaak Ze

In 1903 besloot mijn nog jonge grootmoeder Lamberta Gerarda Maria (Bertha)
Oostermeijer-Jurrissen (1871-1952) om Amsterdam en haar echtgenoot de rug toe
te keren. Ze vestigde zich met haar zevenjarige dochter Marietje (M.A.M. Ooster
meijer 1896-1987) bij haar moeder en was daarmee weer terug in de contreien van
haar geboorteplaats Naarden waartal van haar familieleden woonden en in de boom
kwekerijen werkzaam waren. Haar nieuwe plek werd vervolgens devilla Spiegelhoek
in Bussum. Samen met haar zuster AgaathStronkhorst-lurrissenen een nichtje heeft
ze vandaaruit hotel-pension Beerenstein aan de Kom van Biegel in het Spiegel laten
bouwen. Het pand werd ontworpen door architect Kruisweg en toen het klaar was,
gingen de drie familieleden het zelf exploiteren. Dat ondernemende werk moet haar
in het bloed hebben gezeten, want haarovergrootvaderwas Johannes Jurrissen (1781
1870), een initiatiefrijk man die in de eerste helft van de 19deeeuweigenaarwasvan
het Amsterdamsche Veerhuis, het latere logement De Beurs op de hoek van de Oude
Haven bij de sluis dat tegenwoordig hotel-restaurant Poorters heet.
Vijftien jaar later besloot het drietal de samenwerking te beëindigen en verkocht ho
tel-pension Beerenstein. Mijn grootmoeder - inmiddels goed bekend met de hore
casector en het leiden van wat grotere projecten - kocht op een veiling vervolgens
op 13maart 1918van haar deel van de opbrengst hotel Jan Tabak en begon als zelf
standig hotelhoudster. Jan Tabak was voor die tijd van Jan van Aken, die er een wat

Honderd jaar geleden. Jan Tabak heet De Zal/dhoeve. Links de grote stal voor het

uitspannen en verwisselen van de paarden. De smalle rijksstraatweg heeft no~
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zag in hem een geboren hotelmanageren kwam dan ook zeer snel met hetvoorstcl
om samen met haar het pas aangekochte Jan Tabak als hotel-restaurant te gaan
runnen. Hij is toen op dat voorstel ingegaan. De reis naar Nederlands-Indië werd
gecanceld, althans zijn broer ging voor hem in de plaats, en na slechts drie maan
den verkering volgde op 22 mei 1919 zijn huwelijk met Marie. Vijf jaar later werd
ik geboren, waarna mijn hele jeugd zich voltrok in het levendige Jan Tabak geleid
door mijn grootmoeder en ouders.

In 1919 werd direct begonnen met het herstel van het verouderde complex. De
oude karakteristieke stal langs de straatv,",egen tramrails, waar vroeger de paarden
werden uitgespannen en verwisseld, viel wegens bouwvalligheid onder de slo
pershamer.In de kwekerij achter het hotel aande Jan Toeback1aan werden vierten
nisbanen aangelegd, die tot ver na de Tweede Wereldoorlog intensief werden ge
bruikt. De meeste liefhebbers van die sport waren afl<omstig uit de naaste omge

ving. Mijn grootmoeder en ouders woonden in het hotel. Onze kamers bevonden
zich langs de Amersfoortsestraatweg op de hoek met de Jan Toebacklaan. Beneden
lag de huiskamer en daarboven waren de slaapvertrekken.

Mijn vader bleek inderdaad een geboren hote1manager. Dankzij zijn grote inzet

schuur die bij het hotel in gebruik was als stalling. Links deAmersfoortsestraatweg.

Jan Tabak met tennisbanen in 1935. De 'wizenbouw in de Jan Toebackllliln is in-

groeide Jan Tabak in de vooroorlogse jaren uit tot een algemeen bekend en gere
nommeerd etablissement. Hij was een vlotteen elegante figuur die zijn gasten met
veel zwier en gastvrijheid ontving. Hij was een liefhebber van auto's, een bijzon
dere hobby in die tijd.
[n de ochtend van 7 september 1929 reed hij echter zijn mooie automobiel tata]
loss. Mijn vader wilde een neef en nicht naar het station Naarden-Bussum bren
gen. Ik, vijf jaar oud, mocht ook mee. Toen we van de Amersfoortsestraanveg rechts
af de Brediusweg wilden inslaan, naderde de Gooische tram. Mijn vader heeft de
tram niet gezien en stak de rails over met het gevolg dat zijn auto door de locomo
tiefwerd gegrepen. Waarschijnlijk is hij verblind geweest door de ochtendzon - het
was negen uur - en heeft hij het fluitsignaal van de tram niet gehoord. Vlak voor
het passeren van de tram denderde namelijk met veel kabaal het zandtreintje van
Oud Bussum met 25 wagens zand de rijksweg over.
De gevolgen waren fataal voor zijn auto. Het voertuig werd tegen een boom geslin
gerd en naast de trambaan neergedrukt. De carrosserie werd versplinterd en een
portierdeur enige meters door de locomotief meegesleurd. De grond was bezaaid
met glas en scherven. De botsing was zo hevig geweest dat het stuurrad geheel af
brak. Er was van de wagen maar een ding heel gebleven en dat was het gelukspop
petje dat aan de achterruit hing. Wonder boven wonder zijn wij met de schrik vrij-
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De eetzaal van het hotel ilJ de jaren twÎntig. CollectÎe: M.J.M. Heyne.

gekomen. Alleen ons nichtje had een hoofdwond en nog wat lichte kwetsuren.
Hoewel mijn vader in de rol van hotelhouder zijn ziel en zaligheid in de onderne-
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ming stak, bleef mijn grootmoeder eigenares van Jan làbak. Dat gaf natuurlijk wel
eens spanningen. Tot ver in de jaren dertig bleef zij ook daadwerkelijk de lakens
uitdelen. Zomers zat ze vrijwel altijd op een vaste plek op het terras vanwaar de be
drijvigheid van het etablissement goed te overzien was. Stopte ereen auto met po-



tentiële klanten, dan klapte zij in haar

handen en riep: 'Jongens,jongeps, pas
santen!' Dat hield in dat het bedienend

personeel zich bij de ingang in correc
te houding moest opstellen om de gas
ten te begroeten en van dienst te kun
nen zijn. Op latere leeftijd trok ze zich
terug in het hoekje bij het windscherm
aan de kant van de Jan Toebacklaan.
Daar zag men haar dan met haar brei
werkjes voor de missie of gewoon wat
uitrustend met haar rozenkrans.

[n [937 was het hotel aan een belang
rijke verbouwing toe. Zo werden de
fraaie ouderamen met jaloezieën uitde
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voorgevel verwijderd en door grote mo
derne raampartijen vervangen. Binnen
vormde de nieuwe open haard, met
daarboven een schilderij van het oude
logement Santbergen, een aantrekke
lijke centrale plaats bij het binnenko
men. Mijn vader had het doek speciaal
voor die gelegenheid door de Haagse
kunstschilder Wiegersma laten ver
vaardigen. In de tuin werd tussen het
hoofdgebouwen het nieuwe huis een
grote vijver compleet met fontein en
prieel aangelegd. Bijdeze vijver was het
goed toeven onder de schaduwrijke bo
men. De metamorfose van het gemo
derniseerde hotel werd op feestelijke
wijze gevierd met talrijke gasten, die
zich bijzonder lovend over alle ver-

Renovatie van tl/in en bestrating van

hef complex in 1937.



De siervijver en hel groenlerras van Jan Tabak kort na de aanleg in 1937.

nieuwingen uitspraken. Het jaar 1937
was voor ons namelijk zeer gedenk
waardig, want precies tweeëneenhalve
eeuw eerder stichtte Jan Toebacxman
in 1687zijnherbergSantbergen aan de
toenmalige nieuwe weg van Naarden
naar Laren.

In september 1939 werd de bouw ge
start voor ons woonhuis op een stuk ei
gen terrein om de hoek aan de Bre
diusweg. Op 9 mei 1940 gingen we daar
wonen. Mijn grootmoeder bleef ge
woon op haar oude stek in Jan Tabak.

1937. De huizen slaan langs de Olld

Blaricunlll1erweg.

9°

Ik vond de nieuwe behuizing maar niets
en sliep zo af en toe nog op mijn oude
kamer in het hotel.

Grote schrik was er toen op de dag na
onze verhuizing, het was de eerste dag
van de Tweede Wereldoorlog, plotse
ling granaten door de tuin vlogen. Ge
lukkig raakte niemand gewond. Niet
alle blindgangers zijn toen teruggevon
den en men vermoedt dat er een of meer

in de vijver zijn verdwenen. Ze zouden Het woonhuis van de familie Van

tot op de dag van heden daar nog er- Buuren op de Brediusweg 75.

gens in de grond moetenzitten. Ernsti-
gerwerd de situatie toen in 1943 Jan Tabakdoorde Duitsers werd gevorderd. Mijn
vader voeldeer niets voor om deze militairen te gaan bedienen en de zaak werd ver
pacht aan de heer Peeperkorn. Dat werd ook het ogenblik voor mijn grootmoeder
om naar de Brediusweg te verhuizen. Het was op dat moment precies 25 jaar gele
den dat zij Jan Tabak had gekocht. Bijde verpachting was evenwel de voorwaarde
bedongen dat, indien er een calamiteit zou plaatsvinden, het contract zou worden
ontbonden. Twee jaar later gebeurde dat. Vlak voor de bevrijding, op 30 maart
1945, werd Jan Tabak door bommen getroffen en ernstig beschadigd. De geal-

Onwelkome gasten in het oorlogsjaar 1943. Collectie: M.].M. Herne.
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lieerden meenden dat de 'Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden, der Ge

neral der Flieger' Christiansen zich in het hotel ophield. Dat was echter niethet ge
val, waardoor de vernielingen voor niets werden aangericht.
Ik herinner me het nog als de dag van gisteren. Bijde bouw van ons huis Bredius

weg 75 had mijn vader in het souterrain uit voorzorg al een grote schuilplaats la
ten bouwen. Deze kelder was ook bestemd voor gasten van het hotel. Toen de bom
men vielen, lagen we plat op de vloer van de kelder. Alleen grootmoeder zat daar
rechtop in een stoeL Onze twee 110nden sprongen uit angst boven op mijn vriend
in die naast me lag. Tussen twee raids door probeerde ik nog de petroleumlampen
die op een randjestonden naar de grond te verplaatsen omdat: îk vreesde dat ze om
laag zouden vallen. Juist op dat moment volgde een daverende klap, die de muren
van de kelder deed bewegen. Een blindganger was tegen de gevel van het huis in de
grond geslagen. Het oorverdovende lawaai deed ons vrezen voor het ergste. Een
traumatische ervaring. Toch zijn we er heelhuids uitgekomen. In het hotel lag de
trap bezaaid met kogels uit de mitrailleurs van de vliegtuigen. Een bom van vijf
honderd pond was in de kleine eetzaal terechtgekomen maar niet geëxplodeerd.
Daardoor stond het hotel nog overeind. Ook in de tuin lag zo'n gevaarte. Enkele
bommen waren op de begraafplaats terechtgekomen en daar ontploft. De inhoud
van een graflag op de ventweg. Een luguber gezicht.

Tabak1984 weer worden voortgezet;

officieel opende. (Red.)

Naschrift

blissement te starten. Door toevallige omstandigheden kon hij toen van de oude
heer en mevrouw Rens, die iets verderop langs de Amersfoortsestraatweg in de vil
la Tanah Abangwoonden, hun kapitale landhuis kopen. Daar startte hij vervolgens
een restaurant, dat na enkele jaren werd verpacht.
Eind jaren vijftig ging echter de gezondheid van mijn vader achteruit. Tanah Abang
werd verkocht en kreeg een andere bestemming. Door een ernstige ziekte raakte
vader vervolgens zes jaar aan zijn bed gekluisterd. Hij overleed in februari 1965 in
de ouderdom van 74 jaar. Verschillende kranten herdachten hem en stelden dat
een zeer bekend en geacht figuur uit de Gooise samenleving was heengegaan en
dat hij Jan Tabak tot grote bloei had gebracht.

Dickvan Bl/uren (1890-1965) die het

oude]an Tabak tot grote bloei bracht.

Na de bevrijding in mei 1945 heeft mijn
vader het hotel opnieuw bedrijfsklaar
laten maken en hetvoor vijf jaar aan de
heer Sybren Haite Speerstra verpacht.
Die was daar als een kind zo blij mee.
Zijn oog was al eerder op Jan Tabak ge
vatlen, maartoen was Peeperkarn hem
voor geweest. Speerstra heeft het hele
complex in 1950 voor drieëneenhalve
ton van mijn grootmoeder gekocht. Hij
wist Jan Tabak wederom naar een nieu

we bloeiperiode te leiden.
Grootmoeder overleed op iS februari
1952. Vijfjaar laterzijn wij naar de Prins
Hendriklaan in Blaricum verhuisd.

Na de verkoop miste mijn vader toch
wel erg de bezigheden rondom het le
ven in de horeca. Voormalige bezoekers
van Jan '[àbak deden bovendien een be
roep op hem om weer een nieuw eta-
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De vaandels van de Naardense schutterij

teruggevonden

Naarder 'Schweizers'

Frans de Gooijer

In het tweede nummer van De Omroeper van vorig jaar werd een artikel gewijd
aan de twee vaandels die tot 1949 in de raadzaal van het Stadhuis hingen. In ver
band met de restauratie van het Stadhuis verhuisden ze in dat jaar naar de zolder,
waar ze decennia lang opgerolQ lagen op de stoffige vloer van het zogeheten An

keveense kamertje. Sinds pakweg de jaren tachtig ontbrak echter elk spoor van deze

18de-eeuwse vlaggen. Mede gezien de slechte staat waarin zij verkeerden werd aan

genomen dat ze bij een schoonmaakactie aan het grof vuil waren prijsgegeven.

grond verdreven, maar kwamen om economische redenen. Hollandgänger

Na de publicatie van bovengenoemd artikel ontving de redactie echter een brief van

de directeur van Het Nederlands Vestîngmuseum waarin de oplossing van het vraag
stuk werd aangedragen. Hoewel niets schriftelijk lijkt te zijn vastgelegd, moeten de
vaandels omstreeks 1990 door de gemeente Naarden aan het Vestingmuseum zijn
geschonken. Het museum heeft zevervolgens door het toenmalige Provinciaal Res
tauratieatclier laten conserveren. Tijdens dat werk heeft men er enkele dia's van ge
maakt, waarvan een detail nu de omslag van deze Omroeper siert. Sinds 1991 lig
gen de vaandels veilig opgeslagen in het textieldepot van de Stichting Museaal en
Historisch Perspectief Noord-Holland te Haarlem. De vaandels verkeren echter nog
steeds in slechte staat. De bedoeling isdat, zodra er een geldfonds beschikbaar komt,
deze historisch gezien waardevolle vaandels zorgvuldig worden gerestaureerd en
een vaste plaats in het Vestingmuseum krijgen. (Red.)

Conservering in het Provinciaal Restauratieatelier dertien jaar geleden.
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Twee soorten Hollandgänger
Populair onder de Hollandgänger waren de marskramers of de 'kiepenkerls', zo
als ze in de eigen streek werden genoemd.
Aanvankelijk reisden deze kooplui met hun handelswaar in een mand hoog op de
rug te voet heen en weer tussen hun woonplaatsen en bet Hollandse afzetgebied.
Daar deden ze weken over. De markt in het rijke Holland werd echter zo lucratief
voor ze, dat velen hun \iVestfaalsedorpen verlieten en zich voorgoed in Nederland
vestigden. Als vlijtige en gedisciplineerde ondernemers wisten ze het vcr te bren
gen. Onder hen zijn de stichters van de latere winkelconcerns Vroom & Drees
mann, Brenninkmeijer, Peek & Cloppenburg, Lampe en Hunkemöller.
In de zomermaanden werd Nederland overstroomd door een ander soorL Hol

landgänger, de zogenoemde hannekemaaiers. Dit waren bedreven grasmaaiers, af
komstig uit het Duitse Oost-Friesland, het Emsland en Westfalen. In de hooitijd
kwamen de boeren in de welvarende weidegebieden in Holland en Friesland han
den te kort en de hannekemaaiers werden door de rijke boeren dan ook met open
armen ontvangen. Maar zodra de oogst gedaan was, mochten ze weer vertrekken.
Slechts weinigen onder hen wisten zich blijvend in Nederland te vestigen. Erg ge
liefd waren ze niet, deze gastarbeiders van eenvoudige boerenkomaf. De Neder
landers beschouwden hen als lomperds ofbotteriken en bedachten weinig vleien
de bijnamen voor ze, in Friesland poep, in Holland mof.
Daarmee werden de hannekemaaiers onjuist naar waarde geschat. Ze kwamen naar
Nederland om met hard werken (alles ging nog metdezeis) en tegen een karig loon
te helpen de booioogst op tijd binnen te halen. Dit gebeurde in een tijd waarin de
vele werklozen in Nederland niet in staat werden geacht dit zware werk te doen.
Uiteen krantenbericht uit die tijd bleek: 'De werkman is krachteloos en traag, marlr

Hoe kon het ook anders! De voeding was ellendig, zij bestond uit aard-
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Ook uit de 19de-ecuwse keuringen voor de militaire dienst bleek de zeer slechle

gezondheid van de Nederlandse arbeider. In onze regio waren de hannekemaaiers
voora] actiefin de uitgestrekte Eempo]ders en in deweidegebieden langs de Vecht.

Holländische Schweizer

Het omgekeerde kwam ook voor. Talrijke Nederlanders trokken aan het eind van
de 19de eeuw naar Duitsland om te werken in Mo]kereien ofSchweizereien, grote
veehouderijen van het type modelboerderij. Die bedrijven waren hoofdzakelijk
gevestigd in de vruchtbare Nederrijnse laagvlakte, ruwweg in de streek tussen Ven
lo, Duisburg, Wesel en Kleef. Voor de voedselvoorziening van de bevolking in de
snel opkomende industriesteden van het nabijgelegen Roergebied waren deze be
drijven van groot belang.
De naam Schweizerei was afkomstig van arme Zwitserse bergbewoners die als eer
sten voor dit werk werden aangetrokken. Blijkbaar voldeden deze Schweizer niet
helemaal, want weldra ontstond een grote vraag naar ervaren Hollandse veehou
ders en melkers. Tegen het eind van de 19de eeuw steeg het aantal van de Holland
se gastarbeiders aanzienlijk en hun vakbekwaamheid was dermate dat de naam
Schweizerei als bedrijf al gauw plaats maakte voor die van Holländerei. Het begrip
Schweizer voor de individuele werker bleef in Nederland echter nog lange tijd ge
handhaafd.

Jonge Gooiers op zoek naar werk
Rond de vorige eeuwwisseling zochten
vele Gooise boerenzonen in hun eigen
omgeving vergeefs naar werk in de land
bouw ofin de veeteelt. De oorzaak was

dat na de aanleg van de spoorweg Am
sterdam-Amersfoort in 1874 steeds

meer Gooise enggronden werden ont
trokken voor woningen voor indus
triearbeiders, maar ook en vooral voor
grote villa'smet ruime tuinen. Het Gooi
werd het favoriete woongebied van wel
gestelde Amsterdammers. Hele villa
parken ontstonden zo.
Geen wonder dus dat de Gooise boe

renjongens werkgelegen heid buiten de
eigen woonstreek gingen zoeken. Be
richten over de gunstige arbeidsmarkt
in Duitsland sijpelden ook in het Gooi
door en het duurde niet lang of de eer
ste Gooiers trokken oostwaarts.

Ook vanuit Naarden vertrokken jonge
boerenzonen naar de Molkereien in zeT werkte bij Joh.

Duitsland, met namenaar de streek be- huysen in de omgeving van Maers.

westen de stad Meurs, in het Duits ge-
speld als Moers. Zij kregen daar ieder het beheer over een grote stal met koeien.
Hun werk bestond uit het voederen en het melken van de vele dieren. Dit laatste

moest driemaal per dag gebeuren. Een hele overgang voor de Gooiers, want thuis
waren ze met een kleinere veestapel slechts twee keer melken gewend, 's morgens
om vijf uur en 'smiddags om dezelfde tijd. Melkmachines kende men nog niet, al
les moest met de hand gebeuren. Ook het uitmesten van de sta] behoorde tot hun
taak. Ondanks de stevige knuisten van de boerenjongens, bezorgde het zware werk
hen in het begin pijnlijke polsen. Maar de verzorging was prima en ook de belo
ning was goed.

Gooijerzonen verlaten de Vesting
Willem (Heinsz.) de Gooijer was vermoedelijk de eerste telg van een Naardense
boeren familie die in een Molkerei ging werken. In maart 1905 verliet deze pionier
de Vesting om in de 'Kreis Moers' zijn geluk te beproeven.
WilJem was de zoon van 'Hein de Bullenboer' (een veehouder annex meentbe-

97



Naarder Schweizers aan het bier. Het

Willem HeÎnsz. de

ambte, die ook met de stier langskwam, PdG). Diens boerderij stond in de Raad
huisstraat, op de hoek van de Duivensteeg. Ter plaatse vinden we nu de entreevan
het Stadskantoor. Later bewoonde \Villem als zelfstandige boer een houten boer~

derij (inmiddels verdwenen) in de Huibert van Eijkenstraat.
In 1906volgde neefJan (Jacobsz.) de Gooijer Willems voorbeeld. Deze Jan was in
de jaren vijftig van de vorige eeuw nog meentbeambte op de Naarder Meent.
De berichten over werk en verdiensten die deze Gooijerzonen naar huis stuurden,

werkten blijkbaar aanstekelijk en een drietal neven van Willem (Heinsz.) de Gaaij~
er vertrok eveneens richtingMoers. Het waren Willem (Lambertsz.) de Gaoijer in
1907, Gerrit (Lambertsz.) de Gooijer in 1908 en Jo (Jacobsz.) de Gooijerin 1910.
Ook zij vonden allen moeiteloos emplooi in de Molkerei.
Tijdens de spaarzame keren dat de Schweizers in Naarden op bezoek waren, ver
telden ze enthousiasteverhalen. Van hun loon konden ze sparen voor een fiets, zo

dat ze geen dure treinreis hoefden te maken. Soms kregen ze een verlofvan welacht
dagen om naar huis te gaan. Die gebruikten ze meestal voor bijzondere gelegen-

De aftocht van de Fransen werd op 12 mei 1914 met een feestelijke optocht herdacllt.

heden. Zoals voor 12mei 1914, toen ze

met z'n aHen de 100-jarige herdenking
van de aftocht van de Fransen uit Naar

den feestelijk vierden, tezamen met de
andere Naarders.

Aangemoedigd door de mooie verha
len van de Schweizers trok het avontuur

ook jongere neven aan. Zo vertrokken
'Herman van de Bullenboer'( die het la
ter tot hoofdopzichter bij Stad en Lan
de van Gooilandzouschoppen) en zijn

het midden is Hermanus Wilhelmus

lansz. de Gooijer.
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neven Rijk (Lambertsz.) de Gooijer cn Herman (Jansz.) de Gooijer naar Duits
land. De laatstgenoemde Herman woonde in zijn jonge jaren in de ouderlijke en
nog bestaande boerderij op de hoek van de Gansoordstraat en de Pijlstraat. In de
periode 1927-1967 had hij een eigen boerderij in de Bussumerstraat.
In aangetrouwde families kregen jongelui eveneens de smaak te pakken. De neven
Bertus (Lambertsz.) Krijnen en Gerrit (Lambertsz.) Krijnen vertrokken ook naar
Moers. Deze broers woonden in een boerderij in de Gansoordstraat. Het woon
huis ervan staat er nogen vorm~ tegenwoordig tegenover het Stadskantoor de hoek
met de in 1984 gemaakte Nieuwe Steeg.
Van andere Naarders die-Schweizer werden, is alleen Jacobus (Ko) Vrakking be
kend.

Minstens tien neven uit de familieband De Gooijer/Krijnen verbleven voor korte

re oflangere tijd als Schweizer in de contreien van Moers, op zijn minst tot aan het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914.

Het dagboek van een Naarder Schweizer
Een van de Naarder Schweizers legde zijn ervaringen vast in een dagboek. Dat was
de in 1882geboren Willem (Lambertsz.) de Gooijer, die in 1907 de Vestingverliet.
Willems vader was al op jonge leeftijd overleden. Zijn moeder, de weduwe Mietje
de Gooijer-Schrager, moest als brugwachtster in het onderhoud van haarzelf en
een stel jonge kinderen voorzien. Vanuit een 'rijkswoning' bediende zij de 'Groe
ne Brug' in de Amsterdamsestraatweg. Die rijkswoning is er niet meer, maar de

brug (zij het vernieuwd) nog wel, het is
de eerste vanuit dc Vesting in de rich
ting Muiden. Hoewel werkzaam als boe
renknecht hielp Willem zijn moeder
waar mogelijk, tot aan zijn vertrek naar
de Molkerei.

Willems 'Schweizer-dagboek' bestond
uit een eenvoudig schoolcahier dat hij
met een zwierig handschrift vol schreef
met dein Duitsland opgedaneervarin
gen. Op het etiket pende hij 'Herinne
ringen uit de jaren 1914-1915:
Lezenswaard is vooral de beschrijving
van zijn laatste roerige week in Duits
land. Dat was de week vanaf eind juli
tot aan zijn terugkeer in Naarden op
vrijdag 7 augustus 1914. Willem ver-

Wil/em Lnmbertsz. de Gooijer. bleef toen in het Duitse dorp Schaep-

Mietje de Gooijer-Schrager, brugwachtslervan de Groene Brug.

huysen, dat zo'n tien kilometer van de stad Moers verwijderd lag. Zijn broers Ger
rit en Rijkalsmede twee neven werkten ook in dieomgeving. Zijn belevenissen op
getekend in het dagboek volgen in de rest van dit verhaal.

Een knagende onzekerheid
De Eerste Wereldoorlog was net aan de gang en bijnagelijktijdig met het Duitse le
ger mobiliseerden ook de Nederlandse strijdkrachten. Hoewel Willem 32 jaar oud
was en in 1903 zijn militaire dienstplicht al had vervuld, verkeerde hij toch in on
zekerheid ofhij opgeroepen zou worden. Het liefst zou hij in deze onzekere tijd zo
gauw mogelijk naar huis gaan om zijn moeder te helpen. Zijn broers hoefden nict
in dienst, die waren vrijgeloot of hadden vrijstelling vanwege volbrachte broeder
dienst. De jongere neven daarentegen waren wel dienstplichtig. Een van hen werd
zelfs via het Nederlandse consulaat per direct opgeroepen om naar huis te keren
om zich te melden. \Villem bracht hem naar het station in Moers.

Onderweg daarheen bemerkten de Naarders dat de Duitsers overal bezig waren
om bij de boeren paarden te vorderen voor hun veldartillerie. Ze zagen ook Duit
se soldaten 'in hunne nieuwe veldgrauwe ulliformen met helmen op en laarzen aan.'

Alleen op de terugweg van Moers naar Schaephuysen kwam Willem door dorpen
'in volle feestdos, waar werd gevlagd en zelfs de klok geluid.'Op zijn vraag wat dit te
betekenen had, antwoordden uitgelaten dorpelingen hem dat de Duitsers glori
euze overwinningen hadden behaald. De gehele Russische oorlogsvloot was ver-



nietigd, 20.000 Franse vijanden waren gevangen genomen en de bevriende Oos
tenrijkers hadden hetzelfde gedaan met 20.000 Serviërs en bovendien het gehele
Servische hof in hechtenis genomen. Toen Willem tegenwierp dat hij hun blijd
schap wel wat wrang vond en bovendien aan de successen twijfelde, werden de dor
pelingen kwaad en achtte hij het na een scheldpartij maar beter om door te lopen.
Buiten het dorp ontmoette Willem nog een 'Hollandsche huzaar', die hem wist te
vertellen dat hij van de 'Hollandsche consul' vernomen had dat in Nederland ie

dereen die dienstplichtig was oQ-derde wapenen moest komen. WilJem's hoop om
buiten het leger te blijven, kreeg een gevoelige knauw.
Terug op de Molkerei in Schaephuysen kon hij nog net afscheid nemen van zijn
baas. Ook deze had 'Wehrptlicht', moest direct het leger in en stond op het punt te
vertrekken.

Willemzagindie roerige dagen drommen Duitsemannen, vergezeld van hun vrou

wen, mismoedig naar het station gaan: 'allen met roodgeweende oogen, zwijgend
naast elkander.'

Het vaderland roept
In overleg met neefBertus Krijnen besloot Willem naar de Nederlandse consul te
gaan om te vragen hoe voor hem de vork nou precies in de steel zat. Voordat het
zo ver kwam, toonde een andere Nederlander die in de buurt werkte hem een Duit

se krant met een oproep

'in de Hollandsche laaI,

Door dit onzalige bericht werd Willems laatste sprankje hoop om buiten schot te
blijven definitief de bodem ingeslagen. Zijn militaire plunje had hij lang geleden
al ingeleverd en begin augustus 1914 - en dat was deze week - zou hij officieel vrij
zijn gekomen van alle dienstplicht. Maar nu, nu was er geen ontkomen meer aan,
het vaderland had hem nodig, hij had zijn plicht maar te vervullen.
Na een ontroerend afscheid van de achterblijvende Naarder Schweizers, wendde
hij zich tot neef Bertus, die hem zou vergezellen op weg naar huis. Hij ging zich
melden.

ons geld. Al het andere lieten we bij de boer staan. Waarom? Och,

worden we doodgeschoten, dan hebben we toch niets meer noodig en overleven we de
crisis dan zullerl we het eens komen halen.

Problemen aan de grens
In normale tijden vertrok de trein vanuit Moers om 14.30 uur en zouden de jon
gens om 19.00 uur op het station Naarden-Bussum aankomen. Nu was daar geen
sprake van. Al het personenverkeer lag stil.
De beide Schweizers besloten daarom maar op de fiets naar Venlo te gaan. Een fiets
tochtje van anderhalf uur en ze zouden daar zijn. Vanuit Venlo zouden ze de reis
naar huis dan met de trein kunnen voortzetten.

Maar helaas, net buiten het dorp Schaephuysen werden ze al aangehouden door
mannen van de plaatselijke 'Feuerwehr', die alle wegen rond het dorp controleer
den en hen, ondanks het vertonen van geldige papieren, voor verdere controle naar
het 'Bürgermeisteramt' commandeerden. In de volgende dorpen herhaalde zich
deze tijdrovende procedure.
Pas laat in de middag kwam eindelijk de grens bij Venlo in zicht. Maar: '0 wee, daar
wilden ze ons absoluut niet Duitschland uit laten.' De Duitse douane eiste een be

wijs waarin stond dat zij voor de militaire dienst in eigen land waren opgeroepen.
Alleen op vertoon van dat papier zouden ze de grens mogen passeren.
De jongens werd bevolen de Nederlandse consul in het 50 km verderop gelegen
Kleef te bezoeken die hun dit bewijs kon verschaffen.

Via Kevelaer en Kleef naar Naarden

Daar het al te laat was om Kleef nog op tijd te bereiken, besloten de Naardense ne
ven door te fietsen naar het halverwege in de richting van Kleef gelegen bede
vaartsoord Kevelaer om te proberen daar logies te vinden.

Processie er was, want dan troffen we altijd familieleden en bekenden.'

Maar onderweg kregen ze bandenpech en werden ze bovendien geteisterd door
zware onweersbuien. Kleddernat en met bemodderde kleren bereikten ze 'savonds

laat Kevelaer, waar ze in een Gastwirtschaft hun kleren mochten drogen, wat te eten
kregen en de nacht doorbrachten.
De volgende ochtend vervolgden ze de reis per trein, de fietsen gingen mee. In Kleef
aangekomen bleek de wachtkamer van het consulaat met vijftig lotgenoten afge
laden. Maar de consul en zijn assistent schreven en stempelden er lustig op los.
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Eenmaal in het bezit van het vereiste document werd de reis per fiets door een

prachtig heuvellandschap in de richting Nijmegen voortgezet. Op vertoon van het
oproepbevel werd de grens bij Berg en Dal probleemloos gepasseerd. Ze waren
thuis in eigen land.
De oude keizerstad werd in de namiddag vlot binnengepeddeld, maar bij het sta

tion aangekomen, bleek de eerstvolgende trein pas om 19.30 uur te vertrekken. Ze
besloten daarom de stad wat te gaan verkennen. Het was onrustig in het centrum,
veel pratende burgers op straat en daartussen wemelde het van de militairen.

'Zoo kwamen we dan ten laatste in de nacht van Donderdag op Vrijdag 7 Augustus

lIog.

Een militaire verrassing en een dooie boel
Eenmaal thuis werd Willem door zijn moeder en de andere familieleden hartelijk
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Fragment uit het dagboek van Wil/em Lambertsz. de Gooijer.

verwelkomd. De legerleiding bleek bovendien een verrassing voor hem in petto te
hebben. Toen zijn moeder hem het toegezonden militaire zakboekje overhandig
de, bleek dat hij was gelegerd in ...de kazerne Oranje te Naarden. Een geluk bij een
ongeluk, maar het weerzien met Naarden bleek voor Willem toch geen onverdeeld
genoegen.

'Het was een dooie boel hier in de stad. De tram mocht er niet door en niemand kon

veel familieleden en bekenden van de soldaten over;doch
enorm. Doch na een paar weken kwam daarin verandering, want op
dat toch niet goed gegaan om al die soldaten rnt

Toen was hel
rad uit,

uurbillnen. Later werd het 10 uur en met 1 Februari 11 uur.'

Voor Willem (Lambertsz.) de Gooijer en zijn meeste neven was de mobilisatietijd

aangebroken. Het zou een tijd worden van paraatheid en weinig actie, want Ne
derland bleefgelukkig buiten de oorlog. In foto's in de familiealbums staan de Naar
der Schweizers niettemin krijgshaftig afgebeeld. Enkele beelden zijn in dit verhaal
opgenomen.
Toen de oorlog in 1918 was afgelopen, koos iedere ex-Schweizer zijn eigen weg. De
meesten keerden terug in het vertrouwde boerenvak.
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Henk Schaftenaar

CarelDiederik du Moulin (1728

1793), werkzaam als jeugdige ingenieur

te Naarden il11748.

Waterperikelen rond Naarden

De inundatieproef van 1748

Geen land ter wereld bezatzo'n uniek middel om zich te verdedigen tegen invallen van

vijandelijke troepen als Nederlal1d. Eeuwenlang werd in ons land water toegepast als

een natuurlijk defensiemiddel in het gevechtsterrein. Ook de vesting Naarden, be
langrijk steunpunt in de verdediging van de stad Amsterdam en het Hollandse ach
terland, heeft van 11Ct begin af een rol gespeeld bij pogingen de vijand tegen te houden

door land onder watcr te zetten. Dat die pogingen ruim 250 jaar geleden gepaard gin

gen met grote problemen, daarover gaat dit artikel.

Proberen maar ..
Omstreeks] 675 al werd in Naarden een

begin gemaakt met de afzandingvan de
directe omgeving van de vesting. Het
was de bedoeling om tot 1130meter uit
de boorden van de buitengracht het ge
bied zodanig te verlagen dat een over
zichtelijkschootsveld zou worden ver
kregen en dat een inundatie totde mo
gelijkheden behoorde.
Toen na 75jaar graven ongeveer de helft
van de klus was geklaard, besloot men
het laatste maar eens uit te proberen.
Met goedvinden van de ]andelijke over
heid werd in het vroege voorjaar van
1748 een commissie belast met de uit

voering van de proef. 'Met zo min mo
gelijkschadevoorde landeigenaren het
gebied rond Naarden onder-water-zet
ten', luidde de opdracht. Salomon van Dedel en Adriaan van Groenendijk (die ]a
ter werd afgewisseld door Abraham van Bleiswijk), allen statenleden, kregen de ]ei
ding van deze belangrijke klus. Slechts een week was er voor nodig om rivierwater
naar Naarden te leiden, maar veel langer duurden de voorbereidingen en de na
sleep van de proef.
Het onder-water-zetten bleek uiteindelijk geen succes. Wel leverde de proef een
schat aan informatie op. Deze kennis werd door de heren commissieleden in een
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rapport vastgelegd. Hun verslag is bewaard gebleven, evenals een door de ingeni
eurs Du Moulin en Ricard getekende bijbehorende kaart. Enige tijd geleden trof
ik in het Nationaa] Archief ook nog een dikke bunde] notities en kwitanties over
de afwikke]ingvan deze klus aan. Daarmee was genoeg materiaal voorhanden om
enig zicht te krijgen op de waterstaatkundige problemen van die tijd. Onlangs al
gafde Stichting Vijverberg de getekende kaart uit. Nu volgt een uiteenzetting van
de inundatieproef.

De voorbereidingen
A] in november 1747 had de Commandant van Naarden de nodige beschikkingen
in orde laten maken om, zodra het weer het zou toelaten, de inundatie ter hand te
nemen. Maar door het koude en natte seizoen dat volgde kon daar pas in maart
1748 voor het eerst mee worden begonnen. Ook in die maand zat het weer weder
om niet mee, waardoor het verhogen van kaden en de aanleg van een nieuwe wa
terkering gebrekkig werden uitgevoerd. Daardoor moesten er, toen het rivierwa
ter reeds naar Naarden stroomde, in de haast nog allerlei herstelwerkzaamheden
plaatsvinden.

Rivierwater

Wat was eigenlijk de bedoeling? Men wist al dat Naardçn niet te inunderen was met
water uit de Zuiderzee. Bijnormale vloed stond het Zuiderzeewater nogaltîjd drie
duim (ongeveer 7 1j2 cm) beneden het peil tot waar de gronden rond Naarden wa
ren afgegraven. Daarom bleef alleen een inundatie met rivierwater als mogelijk
heid over. Om die reden besloot men de deuren in de zeesluis bij Muiden te slui

ten en die in de Vaartse Rijn bij Vreeswijk te openen. Zo kon water uit de rivier de
Lek via de Vecht en de Muidertrekvaart naar Naarden stromen om het afgezande

gebied rond de Vesting te inunderen. Of dat zou lukken, hoeveel tijd daarvoor no
dig zou zijn, welke voorzieningen getroffen moesten worden en in hoeverre de
Vecht zelf ook als waterleverancier zou kunnen dienen, waren belangrijke vragen
waarop men toen graag een antwoord wilde hebben.

Devoorzieningen
Waaruit bestond het voorbereidende werk nu precies? Om alleen het gebied rond

Naarden te 'submergeren' en niet de hele streek tot aan de Vecht, moest een nieu
we dam ofkade gemaakt worden. Deze dam liep van de ringdijk van de Naarder
meer naar de Zeedijk dwars door de polders ten westen van de vesting. Hij sloot
daarmee de Naardense zanderijen waterstaatkundig af van de lagere gebieden in
de richting van Muiderberg, Muiden en Weesp. Dat lage dijkje werd 'de dwarska
de' of'keerkade', maar later ook wel 'de driehonderd roeden' genoemd omdat deze

kade precies op die afstand van de buitengracht lag. Tot in de tweede helft van de
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vorige eeuw heeft deze kade bestaan, hoewel een deel ervan bij de ruilverkaveling

van de Keverdijksche Overscheensche

Polder werd geëgaliseerd. Een ander deel

- hierover liep het IJssclmeerweggetje

ligt nu onder het tracé van de toe
gangsweg naar het Naarderbos.

Het overige werk bestond uit een ver
hoging van de kaden langs de buiten

singels van Muiclen (van de Keetpoort

tot aan de Zeedijk bij het Muiderslot)

en langs twee zijden van de Muicler
trekvaart (van Muiclen tol aan de Hak

kelaarsbrug). Verder moest het zuide

lijke zandpad langs de trekvaart tot aan

de nieuwe dwarskadeworden verhoogd.

Moutin.



De sc/lOtbalksluis in de Karnemelksloot ligt op de plek van hel voormalige

sleekgebinl.

Dat gold ook voor de kade langs de oostzijde van de Goog (van de Hakkelaarsbrug
lot aan Muiderberg).
Al deze voorzieningen waren dus nodig om het rivierwater van Muiden naar 'de
kom' rond Naarden te kunnen laten stromen, zonder dat er elders overstromingen
ontstonden.

Bij Naarden moest daarentegen voorkomen worden dat het inundatiewater zou
wegstromen in de richting van 's-Graveland en Uitermeer. Daarom moest in de
Karnemelksloot een 'steekgebint' geboll\\'d worden en diende een aantal lage plek
ken in de ringdijk van de Naardermeer te worden verhoogd.

Het verloop van de proef
Op 13 april 1748hadden de hoge commissarissen het Haagse Binnenhofverruild
voor een logement binnen onze vestingwallen om vandaar de directie over de

inundatieproef te kunnen voeren. Twee dagen eerder hadden ze al opdracht ge
geven om de ebdeuren van de Grote Sluis in Muiden te sluiten en de sluis in Vrees

wijk te openen en op 16 april werd aan hen gerapporteerd dat het waterpeil van de
Vecht maar liefst 20 duim was gestegen. Dat was echter nog welll!2 duim beneden
het peil van de Naardense zanderijen. Een nog hogere waterstand was dus nood
zakelijk, maar dat waagde men niet omdat door enkele kaden, waaronder de dwars-

De sluis in de Vaartse Rijn /Jij Vreeswijk in decem/Jer 2002.

De Grote Zeesluis bij Muiden.



waarop

met een Franse lelie he/peil van de

Naarde/JSe zanderijen staat aangegeven

Conclusies en aanbevelingen
Voor de commissarissen was het werk echter nog niet voorbij. Hun bevindingen
en conclusies moesten worden vastgelegd en die waren van veelsoortige aard.
Interessant is het om te lezen wat volgens hen de consequenties waren van het te
hoge peil van de Naardense zanderijen. Die landerijen, zo bleek nu, lagen immers
bijna 3 voet (ongeveer 85 cm) hoger dan de weilanden langs de Vecht. Zou men het
hele gebied onder water zetten dan zouden de landen langs de Vecht aanmerkelijk
dieper onder water komen te staan, met het gevolg dat daar de vijand de gelegen
heid zou krijgen om over te varen. De waterlinie zou dan bovendien elders gemak
kelijkgeforceerd kunnen worden, waardoor de zone rond Naarden weer droog zou
vallen. De inundatie bij Naarden kon immers maar weinig water missen.
Als zo'n groot district (Naarden-Utrecht-Woerden-Muiden) zo diep onder water

werd besloten om ook het sluisje bij de
Keetpoortte Muiden te sluiten. Dat bleek
echter niet voldoende om deze water

kering te ontlasten, waarop na een uur
al de Grote Sluis in Muiden voor enige
tijd moest worden geopend om wat
Vechtwater naar de Zuiderzee te lozen.

Dit gaf zowaar enige verlichting, waar
door de volgende dag tientallen pioniers
en vrijwilligers aan het werk konden
worden gezet om alle lekkende kaden
weer in behoorlijke staat te brengeil.
Daardoorwerd het uiteindelijk toch weer
mogelijk om een nog iets hoger Vecht
peil te realiseren. Dezehoge waterstand
bleefniettemin nogaltijd een duim on
der het officiële peil van de Naardense
zanderijen en van een inundatie rond
de Vesting was ondanks alle moeite nog
vrijwel niets te merkeil. Als ongewenst
neveneffect begonnen inmiddels welen
kele poternes langzaam onder waler te
lopen en kwam een deel van de bedek
te weg blank te staan. Een nog hoger wa
terpeil was dus niet haalbaar. De proef zou bovendien te lang gaan duren en nu al
waren de kosten tot bijna drieduizend gulden gestegen. Daarom werd op ]9 april
het experiment afgeblazen en konden de werklieden worden ontslagen.

kade, het water begon te sijpelen. Daarom moest men nog op dezelfde dag de sluis
bij Vreeswijk weer sluiten.
Door het toestromende water werden ten zuiden van de Vesting inmiddels enkele
van de te inunderen landen drassig. Dat waren overigens alleen maar de weilan
den vlakbij de buitengracht op de meent Ondersloot (het huidige weiland tussen
de Abri en de Godelindeweg is daarvan een restant), die bij wijze van proefin het
begin van de 18de eeuw precies volgens de regels, dat wil zeggen het officiële peil,
waren afgegraven. Uitsluitend dáár stond het water tot aan de rand van de sloten.
Maar onder normale omstandigheden was het daar toch ook al vrij zompig, waar
door biezen en andere waterminnende planten er welig konden tieren.
De rest van het afgezande gebied bleef echter krukdroog en bleek dus veel te hoog
te liggen. Wat men eigenlijk al vermoedde, werd nu genadeloos zichtbaar: het peil
van de Naardense zanderijen was gewoon te hoog. Dat peil werd hier het Leliepeil
genoemd, naar de Franse lelie op de schalen bij de Utrechtse en de Amsterdamse
Poort waarop het niveau van de afzanding werd afgelezen. Bovendien hadden de
Naarders het aflezen nooit zo nauw genomen. Uit eigen belang, de grond moest
immers agrarisch bruikbaar blijven, werd altijd een hoger afzandingspeil aange
houden.

Op 16 april begon de dwarskade echter zo sterk door te sijpelen dat in de middag
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Keetpoortsluis te Mlliden.

zou komen te staan, zou het een binnenzee worden met alle gevolgen van dien.
Harde wind zou schade toebrengen aan huizen, molens en kaden. De hele boel daar
zou geruïneerd kunnen worden. Zelfs de Vechtdijken zouden kunnen doorbreken.
Dat zou een verschrikkelijke ramp betekenen.
Een oplossing zou zijn het peil van de Naardense zanderijen te verlagen. Maar.
wilde men het zand nog dieper weghalen, dan zou men het zelfs moeten wegbag
geren. Het land zou dan volstrekt onbruikbaar worden voor hetverbouwen vancul

tuurgewassen en de eigenaren zouden genoodzaakt zijn hun bezit te verkopen aan
de Staat. Een eenvoudige berekening liet zien dat daar een bedrag van wel driehon
derdduizend gulden mee gemoeid zou zijn. Om dat probleem weer te omzeilen,
zou men rond de vesting tv.ee polders kunnen maken, maar ook dat werd te kost
baar waardoor al deze pseudo-oplossingen het stempel 'onuitvoerbaar' kregen.
Uiteindelijk bleef decondusieoverdat Naarden uitsluitend 'separaat' kon worden
geïnundeerd (dus gescheiden van de overige gebieden), maar dat was alleen maar
mogelijk met Lekwater. Noch de zee noch de Vecht konden op zichzelfvoldoende
water leveren voor een inundatie bij Naarden.

Smakaarde als remedie

Om het gebied rond Naarden tot een afzonderlijke kom te maken, was er, zoals ook
al tijdens het experiment was gebleken, een stelsel van kaden en extra voorzienin-
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gen nodig. Doorsijpelende kaden waren sowieso uit den boze. Daarom is het aar
dig te lezen hoede heren dat probleem dachten op te lossen. Tijdens de proefkwam
aan het licht dat het doorsijpelen het gevolg was van een gebrek aan de juiste grond
soort. Ter plekke bestond de grond uit veen en dat was geen geschikt materiaal voor
de aanleg van kaden. Een oplossing zou zijn het gebruik van \dei, maar die grond
soort was te kostbaar. Daarom werd gekozen voor de toepassing van 'smakgoed'
of'smakaarde'. Dat was bagger uit de Amsterdamse grachten die enige tijd was in
geklonken. Deze substantie bevatte stenen, glas en vuilnis en zou door deze sa
menstelling ook bestand zijn tegen het gewroet van mollen. Bovendien was de ver
wachting dat het nieuwe spul zich goed aan de venige ondergrond zou hechten en
was het voor een luttel bedrag verkrijgbaar.
De commissarissen hebben meteen de proef op de som genomen. Op 29 april maak
ten ze met Jan van Breda, een opzichter van de aardwerken bij Amsterdam, de af
spraak dat hij de schippers die van Naarden kwamen de allerbeste kwaliteit smak
aarde zou bezorgen. Een dag later al werd het materiaal toegepast in de kade langs
de Muidertrekvaart. Het hechtte zich inderdaad uitstekend met de bestaande on

dergrond en daarom werd Jacob Cornelisse, de opzichter van de zeedijk beoosten
Muiden, meteen aangesteld voor het toezicht op de uitvoering van de verbetering
van de kaden en belast met de betaling aan de schippers die de smakaarde zouden
aanvoeren. Op dezelfde wijze werd ook de bij de inundatieproef aangelegde dwars
kade versterkt. De smalle strook weiland werd door de landsoverheid aangekocht
en het onderhoud bleefvoor rekeningvan de staat. "s Lands kade', zeiden de Pol
dermeesters voortaan als ze over de dwarsdijk spraken, waardoor de waterkering
er nog een naam bij kreeg.

Een nieuwe schans

Vrijwel de hele maand april zijn de commissarissen in Naarden aanwezig geweest.
Ze hebben bepaald niet stil gezeten, want uit hun aanbevelingen blijkt dat ze een
goede kijk hadden gekregen op de waterstaatkundige situatie en de defensiemo
gelijkheden van Naarden.
Zo was het hun opgevallen dat de Zuiderzee langs de Naardense kust doorgaans
een tamelijk hoge strandwal opwierp. Voor een eventuelevijand zou het daardoor
een koud kunstje zijn om onder dekking van deze wal over het strand ongezien ten
noorden van de stad langs te sluipen om zo de Westdijk te bezetten. Om zo'n vij
andelijke doortocht ten noorden van de stad te voorkomen, was er al een schans
gebouwd maar die lag helaas niet dicht genoeg op de strandwal. De commissaris
sen pleitten daarom voor het bouwen van een tweede schans, die liefst enige roe
den in zee moest liggen om dit probleem op te lossen. De nieuwe schans zou door
een linie verbonden moeten worden met het bestaande verdedigingswerk om een
doortocht naar het westen uit te sluiten. Het duurde meer dan een eeuw, eer deze
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De 'zwakke plek' ill de ringdijk van de Naardermeer ter hoogte van de boerderij

Stadzicht.

De afzanding gaat door
Ondanks alle bedenkingen werd onverdroten verder gewerkt aan de afzandingen
rond de vesting. Jan Nagtglas, de administrateur van de zanderijen, en zijn mede
belanghebbcnden moesten als vanouds het Leliepeil aanhouden. Maar daar werd
nu wel aan toegevoegd dat alles wat hoger lag op hun kosten zou worden verlaagd.
Om de afzandingen rond Naarden sneller te voltooien, bleven alle andere zande
rijen in het Gooi en ook elders op last van de overheid verplicht gesloten. Stimu
leringsmaatregelen, zoals een vrijc passage door de trekvaarten vrijdom van sluis
geld voor de zandschippers, werden ingezet en voor de verkoop van zandsoorten
waar weinig vraag naar was, werd een subsidie verleend.
Tot slot werd geadviseerd om een jaar lang, minstens tweemaal per etmaal, me
tingen te verrichten van de waterstanden op de Vecht en op de Zuiderzee en die te
relateren aan het Amsterdams Peil. En dat allcs, althans zo besloten de commissa
rissen op 26 juni 1748 hun verslag, 'ten nutte van deze grote zaak'.

Naschrift

Een halve eeuw later (] 797) moest de toenmalige directeur van de Hollandse For
tificatiën C.R.T. Krayenhoffzich ook nog eens met deze ingewikkelde materie be
moeien. Nauwkeuriger berekeningen en peilmetingen toonden toen aan dat een
inundatie rond Naarden slechts moge
lijk was op een kunstmatigewijze, d.W.Z.
met behulp van eengemaal. Alleen een
vuurmachine (stoomgemaal) zou vol
gensKrayenhoffzo'n klus kunnen kla
ren. Maar hoe het bcsluit ovcr die mo

gelijkheid ook zou uitvallen, aan deves
ting Naarden zelfkleefden volgens hem
ook ernstige gebreken en daar zou eerst
wat aan moeten worden gedaan. Het
grootste en praktisch niet op te lossen
probleem was dat een inundatie altijd
voor aftapping vatbaar zou blijven. De
vijand hoefde nabij de buitenplaats Val
keveen (toen nog buiten het bereik van
het geschut van de vestingwallen) al-
leen maardeOostdijken dcZomerka- CR. T. KrayenllOff(1758-1840).

gebint doorgestoken zouden kunnen worden, waardoor al het Naardense inunda
tiewater naar de Hilversumse Meent zou aflopen. Ook aan dit voorstel is, overi
gens pas tientallen jaren later, gehoor gegeven.

De oude schans tussen de strandwal en

de Vesting op de kaart van Du Moulin.

aanbcvclingwerd uitgevoerd. De schans
kreeg de naam Fort Ronduit en werd,
zoals we nu nog kunnen zien, met een
linie aan de vesting verbonden.
Een soortgelijke zwakke plek bevond
zich daar waar de ringdijk van de Naar
dermeer het dichtst de Vesting nader
de. Deze dijk was daar zo zwaZ!ren zo
hoog dat hij de vijand dekking zou kun
nen geven voor een passage. Een verla
ging van dat dijkvak werd echter niet
voorgesteld. Vermocdelijk had dat te
maken mct het fcit dat iets zuidelijker,
bij het steekgebint in de Karnemelk
sloot, toch al een schans moest worden
aangelegd. Een tweede schans aldaar
bleek noodzakelijk om te voorkomen
dat de slechts 150 meter brede hoge
zandgronden ten oosten van het steek-
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de door te steken om het inundatiewater naar de Zuiderzee te doen wegvloeien.

Vooral door dit gegeven werd het enthousiasme voor 'de grote zaak' drastisch ge

temperd. De Fransen hadden er dan ook helemaal geen oren meer naar en toen die

weg waren, werd het schootsveld nog wel tot op 300 roeden verder afgegraven, maar

over een inundatie van die gronden werd met geen woord meer gerept.

Bij de Stichting Vijverbergzijn nog verkrijgbaar:

De Omroeper, jaargang 1990 (€ 10,50), 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 (€ 11,50),

2000,2001 en 2002 (€ 12,50) per jaargang.

De Naardereng€4,SO

Oud Naarden, 'verdronken stadje, middeleeuws klooster, oude buitenplaats' € 14,

Oude Naardense buitenplaatsen, 'de geschiedenis van Berghuysen en Kommerrust' € 16,

Tussen Zandbergen en Valkeveen, 'negentiende eeuwse 'Wandelingen'

over de buitenplaatsen van l.P. van Rossum' € 16,-

Gids voorde vestingwerken van Naarden € 16,-

De kaart van Fabius, facsimile van Naarden en omgeving in full-color € 7,-

De kaart van Ou Moulin (1748), facsimile van Naarden en omgevingin full-coIor € 8,25

De zanderijcnkaart (1817), facsinlile van Naarden en omgeving in full-color € 8,25

Beste/adres: Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, tel. (035) 6946860
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Drakenkoppen terug op De Viersprong

Op de hoek van de Flevolaan en de Hui%erstraatweg werd aan het eind van de 19de

eeuw in opdracht van A.E. Dudokvan Heel (1859-1924) hel huis De Viersprong

gebouwd. Het werd een geprefabriceerde houten woning in de neo-romantische

Noorse drakenstijl van de Strömmen Traevarefabrik. Houten drakenkoppen sier

den dan ook de hoogste delen van het dak, zoals een foto van omstreeks 1900 laat

zien (zie De Omroeper,jrg. 14 nr. 3 pp. 91- 99). Van Heels voorkeur voor dat huis

is vrijwel zeker terug te voeren op het feit dat zijn moeder van Noorse afkomst was.

In 1912 werd De Viersprong door brand verwoest. Kort erna verrees op de plek een

nieuw houten huis van exact hetzelfde type. Dat huis verkeert na ruim 90 jaar nog

steeds in goede staat. De drakenkoppen waren evenwel al vele jaren geleden door

het weer zo aangetast dat ze verwijderd moesten worden. De Viersprong stond er

dus ietwat onafgemaakt bij. Enige tijd geleden heeft de eigenaar, de familie Van

Ame1svoort, het initiatiefgenomen om de versieringen weeraan te brengen. Oude

foto's, tekeningen en deskundige op het gebied van deze Noorse houten huizen

Johan Doornenbal werden geraadpleegd. De bevindingen waren dat de voorma

lige drakenkoppen van De Viersprongvan de hand van architect H.H. Munthewa-

111de ochtend van la april staan de drakenkoppen klaar om op de geveltoppen te

worden bevestigd.
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De drakenkop wordt geplaatst.

ren en dat ze tot de oudste ontwerpen behoren. Daarop heeft houtbewerker Cees
Slot vicr identieke drakenkoppen van grenenhout vervaardigd: drie grote voor de
geveltoppen en een kleinere voor boven de entree. Ook de gedecoreerde houten
vorstkam, die symbool staat voor het drakenlijf werd nagemaakt. In april van dit
jaar zijn de versieringen op het huis aangebracht De Viersprong is met deze knip
oog naar het Vikingtijdperk weer volmaakt. Het is zeer de moeite waard om er in
het voorbijgaan een blik omhoog te werpen. (Red.)
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