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De toren van de Grote Kerk in doorsnede

en maten

'De restauratie van de oude toren kwam onlangs gereed', meldde De Gooi en Eem
bode in zijn editie van donderdag 9 oktober 1969. Een medewerker van dat week
blad had de moeite genomen de toren van Naarden te beklimmen om een be
schrijving te maken van wat hij zag door de openingen van de nieuwbakken kan
telen op de trans. 'Het iseen hele klim, meer dan 200 treden langs een steilewenteltrap.
Tot aan de trans ishet 52 meter en het haantje bekijkt de wereld vanaf76 meter bo
venA.P.', vervolgt hij zijn verhaal, waarin hij ook schrijft dat hij het dijklichaam van
de nieuwe Rijksweg als een zilveren streep in het zonlicht ziet liggen.
Een aardig verhaal, maar met onjuistheden waar het de maten van de 'nieuwe' to
ren betreft.

Met de afmetingen van de toren neemt men het overigens in meerdere artikelen
niet al te nauwkeurig. De lengte wordt meestal wat overdreven, daarentegen de
muurdikte flink onderschat. Dat wasvoorons de reden om de toren eens na te me-



Tot op IS m hoogte bevindt de \oJenteitrap zich in de noordelijke torenmuur. De
koker heeft daar een doorsnede van 1,90 m. Boven hel geweLfvan het kerkportaal
vervolgt de trap haar weg door een smaJlere schacht in een verdikt deel van de 005-

telijke torenmuUf. Die koker heeft nog
maar een doorsnede van 1,50 en zo
breed blijft hij tot alle 235 treden zijn
bedwongen.

De wijzerplaten van cle Naarder toren

tellell 2.80 m in het vierkant en kllllllell

van bitlllelluit geopend worelen voor

repamtieeloeleinden.

Tot slot nog enkele jaartallen. Met de
bouw van de toren werd in 1380 be

gonnen. Halverwegede ISdI.'eeuw werd
de toren voltooid. Bij een uitbreiding
van de kerk in 1479 werd de toren. die

aanvankelijkaan driezijdell vrij stond,
ingebouwd. De spits in de huidige vorm
dateert van 1661.Zoookdehaan, waar

in de maker A. Heer boven het jaartal
zijn naam heeft aangebracht. (Red.)

Doormede I'an de toremlllwr ter hoog

te valT het kerkportaal op 16 lil boven

de begane grol/cl. De muren zijn hier

2,40111 dik. Bovenaan de trapkoker ill
de noordelijke torellllllwr. Ol/deraal/

rec/us de smallere trapkoker ;n een

verdikt gedeelte l'a1l de oostelijke mllllr.

De cirkel iIJ het midden is een luik voor

evenflleel transport van de kerkklok

keil. Kijknissen zorgen voor lichtinval

op deze verdieping.

'Doorsnede nieuwe toestand, schaal

1: 100 en gemaakt in februari 1962',
lezen wc rechtsonder in de hoek van

het grote blad papier, waarop een
doorsnede en acht plattegronden (op
verschillende hoogten) van de toren
van de Grote Kerk zijn afgetekend.
De toren neemt een vierkant in beslag
met zijden van 11,5 111. Dat is een op
pervlakte waarop in de Vestingtwee rui
me woningen zouden kunnen worden
gebouwd.
Wat opde tekeningdiTCCtopvaltisde im
mense dikte van de torenmuren. Name

tenopde k..'\artgeeftaan devoeteen mllur
dikte van wcl 2,80 m en dat is toch op
merkelijk meer dan de bijna twee meter
die we in vrijwel alle publicaties hierover
terugvinden. Pas boven het kerkportaal,
en dat is op 15 m hoogte. verspringt de
muur naar een dikte van 2,40 m. Als op
30 m hoogtedevloer van deklokkenstoel
begint, wordt de muur nog eens 40 cm
smaJler.Vanaf die hoogte kunnen we pas
van een muurdikte van 2 m spreken.

Van de voet tot en met het piekje op de haan bedraagt de lengte 71 m. De basis van
de spits begint op een hoogte van 43,5 !TI en het loopvlak van de omloop ligt daar
nog, mede door de in bitumen gelegde natullrsteenplalen, 80 cm boven. De spits
heeft een lengte van 27,5 111, waarvan kroon, bal, kruisen haan 11.4 m in beslag ne
men. De kroon zelf is 3 In hoog en de bal maar liefst een meter.

ten aan de hand van een tekening van het architectenbureau Kruger uit Voorburg,
het bedrijf dat destijds de directie over de restauratie van de toren voerde. Met een
foutmarge van enkele centimeters zouden de onderstaande cijfers de werkelijkheid
heel dicht moeten benaderen.
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Berijpt Naarden berijmd
Weer en sfeer op 29 november 1849

Reeds uillangvervlogen tijden, toen de grillen van de dampkring nog nauwelijks
voorspelbaar waren, zijn talloze berichten overgeleverd over hevige onweersbui
en, verwoestende stormen, dichtgevroren rivieren, kurkdroge zomers en andere
extreme weersomstandigheden.
1. Buisman schreef er onder de titel 'Duizend jaar weer, wind en water in de lage
landen' enkele dikke boeken over. 'Een imposante kroniek van tien eeuwen na
tuurgeweld, uit een tijd toen één welgemikte hagelbui misJukleoogslcn, hongers
nood, pestepidemieen en wolvenplagen kon veroorzaken', schreef een recensent.
Ook Naarden komt vele malen in het zeer toegankelijke werk van Buisman VooT.
Via het plaatsnamemegister kun je er makkelijk doorheen 'surfen'. Zo lezen we bij
voorbeeld dat het op 16 december 1672 bij een sterke oostenwind kouder aan het
worden is en dat de veerman uit Harlingen bij Oud-Naarden strandt. Het is zo
maar een van de duizenden vermeldingen, waarvan Buisman zelf zegt dat ze een
begin genoemd moeten worden en geen eindpunt, want in elke boekenkast en in
de berging van ieder oud huis kan waardevol materiaal aanwezig zijn; een alma
nak met aantekeningen, een geschreven dagboek of reisverhaal, een bundeltje brie
ven, een notitie in een kerkboek ofin een bijbel.

Zulk bronnenmateriaal kennen we ook uit Naarden. Zo weten we dat J. P.van Ros

sum, de Amsterdamse beurshandcJaar dieop Zandbergen woonde, een bijzonde
re interesse koesterde voor de natuurkunde van de atmosfeer. In een aanteken

boekje van zijn hand vinden we onder de paragraaf'Weerkunde' vele berichten uit
dc jaren 1828, 1830 en 1834. Op 30 januari 1830 schreef hij bijvoorbeeld dat het ijs
in het Nieuwe Diep de afgelopen vrijdag onbeweeglijk vast zat; daar konden zelfs
de oudste lieden van toen zich geen voorbeeld meer van herinneren. In die week
was men met paard en slede over het ijs van de ZuiderLC'egereden en had men zich
zo van het eiland Urk naar Enkhuizen begeven. Vanuit Harlingen bereikte hem het
bericht dat er zoveel ijsop zee lag, dat zeven inwoners van Terschelling, weliswaar
met meenemen van een ijsboot, schaatsend naar de stad waren gereden. In dezelf
de winter schreef hij dat het Meer van Konstanz zo dichtgevroren zat dat de Zwit
sers zich over hCI ijsnaar het groothertogdom Baden konden begeven. Dat \"as se
dCrT1695 niet meer voorgekomen.

Allemaal interessante vermeldingen, maargclukkig bleef Van Rossum ook dichter
bij huis. Op 8 oktober 1849 noemde hij een hevigestorm, die zich zoals hij schreef
'Uil het barre Noorden zoo sterk over Zandbergen gevoelen deed'. Maar liefst 80

populieren, die hij zo'n 30 jaar eerder langs het Zandbergenlaantje had laten plan
ten, werden toen uit de grond gerukt. Hij was nogal gehechtaan deze bomen, want

ze stamden uit de tijd dat zijn kinderen nog jeugdig waren en ... 'met een hoogte
van meer dan zestig voet, lachten de kruinen hem al vanaf het Laarderhoogt tege
moet: In een drie bladzijden tellend gedicht voor zijn kinderen luwde hij vervol
gens de innerlijke beroering die de storm bij hem had veroorzaakt.
Twee maanden later werd de romantisch ingestelde zakenman wederom geroerd
door het weer en steeg naar hogere sferen bij het zien van het prachtige toneel dat

zich aan hem voordeed uit de vensters van Z,1ndbergen. We laten de in verrukking
geraakte Van Rossulll verder zelFmaar aan het woord. (Red.)

'... op den vroegen morgen van den 29 November, toen alles nog in de schemering
lag, en alle voorwerpen, die ik uit mijne vensterramen aanschouwde, van lieverle
de door de zon werden verlîcht en mij den geest vervulden van al het schoone. dat

ik voor mij zag, - zoo als den toren van Naarden. voor mij als rijzende uit sneeuw
bergen, rustende tegen het azuur des hemels, den windwijzer door de opkomen
de zon verguld, als eene ster blinkende. en alles in rijm (rijp] en ijzel wit getooid,
vlak voor het raam cen bloemperk nogjeugdig als in den zomer, al dit maakte zulk
een' levendigen indruk op mij, dat ik besloot te beproeven, het voor mij als Slaan

de schilderij, in gebonden maat, op bet papier af te teekenen, in den korten lijd,
dat het zigtbaar bleef, daar, ten één ure reeds, al dat schoon verminderde en de zon

den rijpen ijzel weder vloeibaar maakte en deed verdwijnen, 't zijn dus vlugtigege
dachten, die mij op ééns als voor den geest kwamen en hier volgen.'
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Hoe prachtig prijkt Sint Vitus toren!
Dat dak der kerk, met blauwe lei,

Met wine lijst, bij 't ochtend gloren,
Als in een kunstvol schilderij.

Zijn gouden haan, als 't starlicht glimmend,
De spits, wit, met Azuur omzoomd,

Zich voordoende aan mijn' geest, als klimmend'
Uit 't Eider - donzige geboomt.

Kerk! vol herinnering voor mij zelven;
Toen God mij schonk voor twintigjaar,
'k T\\lee dochters onder haar gewelven
Leidde, op één' dag, voor 't echt-altaar.

Daar zie 'k die spits van 's raadhuis toren,
Met boog van Ijzel als omzoomd,

Wier 7-3.alnog tuigt van 't vlammen gloren,
En 't bloed door Spanje's wraak gestroomd.

Hier 't rood vierkant, in groene wallen,
Door Anna Meurs eens gesommeerd,

Toen 't stadje in Russen hand moest vallen,
Na 'I eens zich dapper had geweerd.

En ginds, die bonte en rode daken,
Die, uit der vestings hooge wal,

Het hoofd als uit een' sneeuwberg staken,
Door 't zonlicht, blinkende als kristal.

Regts, op den voorgrond, 't groene weiland,
Dat, hier en daarll1et rijm (rijp] bedekt,
Scheen in de scheemring als een eiland,
Waar 't IJs der sloot een' kringom trekt.

Links aan den straatweg elzen twijgen,
Door schaauwvan't huis gekleurd in bruin,
Wier toppen zich naar d'aarde als neigen 

Door 't wigt van d'ijzel boog hun kruin.

Dààr't schilderhuis! - op 't hoogst der wallen,
Gevcrwd in rijks-kleur, donker rood,

Dat, bij het licht der ijs-kristallen,
Aan 't oog een' wond ren indruk bood.

En links, die weg - naar Bussem leidend,
Zwart; - doch in wille lijst gevat,

Waarvan de vorst, den looi bereidend'
De paarlen vormde aan 't wilgenblad.

Dat bloemen-perk voor onze ramen,
Met ijzel hier en daar bestrooid,

Dat nog de bloeimaand kon beschamen,
Met rood en geel in 't groen getooid.

Wat wisseling van natuur-toonee1cn,
Die God ons, ook des winters, biedt,
Wat pracht van landlijke tafreelen!
Die schaars een stadsbewoner z.iet.

Natuur spreidt pracht in volle klaarheid,
Door schijn niet in den slaap gewiegd

Zien wij, rondom ons, schoon en waarheid,
Daar't wereldsschoon zoo vaak bedriegt.

Op 't land kan men zoo rein genieten,
't Geeft daaglijks hooge dankens-slof,
Doet stroomen van genoegen vlieten,

Verheft de ziel tot 's Makers lof.
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'Naarder nog dan naar'
Jan ter Gouws komst naar en vertrek uit het 'nare Naarden'

[n 1992 besteedde drs. Jan Pa,arclenkooperin ons

tijdschrift aandacht aan de Amsterclamse on

derwijzer en historicus Jan ter Gouw (1),
naar wie in Naarden in 1923 e,en weg werd

vernoemd. Aanleiding was een gedicht
dat Ter Gouwover Oud-Naarden maak

te. Zoals vele romantische auteurs uit de

negentiende eeuw, schreef Paarden
kooper, werd ook Ter Gouwgeobsedccrd

door het verleden en dan vooral dOOf het

geheimzinnige, het onverklaarbare daar

in. Zijn gedicht gaat dan ook over het

noodlottige verdwijnen vail het oude Naar

den, waarvan volgens overleveringen uit la

tere tijd bij een bepaalde lage waterstand nog

restanten zouden zijn waar te nemen. Na eerst wat

saillante details over de persoon Ter

Gouwen zijn oeuvre te hebben gege-

ven, richt Paardenkooper zich verder

op de inhoud van het gedicht. Terloops

merkt hij op dat het wonen in het Gooi

Ter Gouw 'kennelijk goed was bevallen'. Voor wat Naarden betreft is die constate

ringdiscutabe1. Het tegendee11ijkteerder waar. Ter Gouw kwam, zagen ... vertrok.

In 1866 verhuisde Ter Gouw van Amsterdam naar Naarden, om er een jaar later al

weeruit te vertrekken. Wat de reden daarvoor was, is te lezen in een studie van drs.

N.P. van den Berg. ln 1998 schreefdeze historicus onder de titel 'Een leven lang le

ren' in het negentigste jaarboek van het Genootschap Amstelodamum een bijdra

ge over Ter Gouw (2). Het werd een drieëndertig pagina's rijkelijk geïllustreerde

verhandeling, waarin vrijwel al het achterhaalbare over Ter Gouw is terug te vin

den. Reden om in De Omroeper terug te komen op deze hoofdonderwijzer, let

terkundige en geschiedschrijver, die van 31 maart 1866 lot 21 april 1867 in de Markt
straat te Naarden woonde.

Onderstaand volgt het deel uit Van den Bergs interessante artikel dat gaat over Ter

Gouws kortstondige verblijfin Naarden. (Red.)

128

Begin 1866 nam de toen eenenvijftig

jarige Ter Gouw een belangrijke stap in

zijn leven door te verzoeken hem eer

vol ontslag als onderwijzer te verlenen

'op grond van slechten gezondheids

toestand'. Het verzoek werd gunstig be

oordeeld. 'Z.M. heeft aan den heer J. ter

Gouw, eervol ontslagen hoofdonder

wijzer te Amsterdam, verleend een pen

sioen ten laste van den Staat, ten be

drage van f. 721,- jaars', meldde deAm

sterdamsche Courant op 5 april 1866.

Enige jaren later beschreef Ter Gouwde

toestand van de school waaraan hij als

hoofdonderwijzer was verbonden: 'Wa

tervrij is de school niet. Bij zware re

genbuien loopt het lokaal onder. Het

water komt tegelijk van onderen, van

boven en van voren [... ]. De schoollucht

is des middags onuitstaanbaar, vooral

bij windstilte, zomerwarmte en voch- tot april/866. E~;:~:;~:;::~'~~;:~,::tig weer. Koorts is de heersende kwaal ei

in deze school. Ikze1fben cr nog geen na, win,i,,, n,'~""nMde/iii:aa"-

jaar vrij van geweest. Geen klagten over k~':~i;:::,7,:::,7~la~~~~;,,~~:':::~;;~zoveel gebreken, geen voorstellen tot De trekschuit van

verbetering vonden ingang bij het aan de wal.'

Schoolbestuur. Een lid van het bestuur,

de heer P. van Eeghen, verzekerde mij in 1845 dat dit lokaal nog een van de beste

was. Deeenigeverbeteringen, die uiteindelijk, in 1856, zijn gedaan, waren: de kap

stokken en het verplaatsen van het urinoir naar het plaatsje. (Ofhetaltijd stinkende

secreet nog onder de trap bleef? Zeker!)'. Ruim twintig jaar later schreefhij er nog

bij: 'In dat schoollokaal heb ik langer dan 22 jaren gewerkt en mijne woning er bo

ven gehad. Ik heb er mijne gezondheid verloren ... Van 'togenblikafdat ik de school

heb verlaten heb ik eene vaste gezondheid genoten en niet ledig gezeten nu reeds

19 jaren lang.'

En hij, de Amsterdammer, besloot met zijn gezin naar buiten te verhuizen (waar

het leven goedkoper was) en vertrok naar Naarden, naar de Marktstraat 349. Zijn

zoon, inmiddels net tot eerste hulponderwijzer aan de Openbare Burgerschool be

noemd, ging bij zijn grootmoeder Michels-Koene op de Nieuwendijk wonen.

Ter Gouws schrijverstalenten zullen hem wel in staat hebben gesteld een aanvul-
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DeMarkrstmat in Naarden met rechts

het huis Illl1nmer 349. Hier woonde/all

ter Gouw met Zijll vrouw, zijn dochter
en eell diellStbode ill1866ell 1867.

"lègenwoordig is hiereell hakkerswill

kef. De foto dateert van omstreeks 1900.

lend inkomen te verwerven. Toch was

er sprake van een zekere verbiHering.
Volgens de biograaf van de schrijver en
dichter Jacob van Lelll1ep (diens klein
zoon M.F. van Lennep) zou Ter Gouw
geen op zijn capaciteiten afgestemde be
trekking hebben kunnen krijgen. Daar
mee zou volgens de hoogleraar en ge
schiedschrijver Hajo Brugmans een
plaats bij het middelbaar onderwijs zijn
bedoeld.

TerGouws vrienden betreurden zijn vertrek uit Amsterdam in hoge mate. Een van
hen, Louis Splitgerber, liet hem op de achterkant van een gravure van Lutma het
volgende weten:

'Is 't //logelijk? Heb ik het goed vernomen

Dat gij op l1el Denkbeeld zijt gekomen

Uw vriendenkring in d'Amsre/stad teor/tl'liën

en dat /log weI om U naar het /lare Noarden fe begeven.

0, kom toch lot inkeer, Tergol/w h/ijfin dees veste leven.

opdaf wij U lIog sfeeds re midden vall ons zien.'

J.lCobvan unnep jammerde met: 'Ook mij spijl het innig. dal gij van hier gaat; ik
was zoo gewend als ik raad of hulp nodig had Uwe trouwe vriendschap in te roe
pen, en gij waart altijd zo gedachtig aan de leer dat wie spoedig geeft dubbel geeft
inlusschcn,

Dat gij, mijll vriel/d, d'O/ldallkbare stad verlaat,

Zie, dm besefik kinar;

Maarach! dat gij /laar 't nare Naarden gaat,

is naarder /log dallllaar!'

IJO

Ter Gouw diende zijn vrienden op passende wijze van repliek:

'Nu steven ik met volgepakte schuit

mij/l Amstelgracht, ell d'Amstel tevens lIil.

'k Zie lIogeel1s om C1lIV"Îf- nietdroefelI moe

Mijnliel1e stad vaarwel en afscheid loe.

Eli 'k deklameer, tenvijl ik henellga,

ZelfsgeelI: 'Hoe bitter valt het sclteidell!' /la.

'k Heb slechts een bee - zij is tot U gerigl

Wiens vriendschap steeds me op 't hoogste hield verpligt;

WiellS vriefl(lschap mij vereerd heeft en verheugd;

WielIs woord: 'mijn vriend!' mijn trots was en mijn vretigd;

Ew bee 101 U - vervlil/war, ze is me lief-

Schrijf menigmaal als vroeger mij een brief

Ee/l, U eerentl, immer hlijwtI

Vriend en dienaar, steedsgetrollw
].terGol/w.'

Ondertussen bleef Ter Gouw zich vanuit Naarden toch veel mei Amsterdam be

zighouden. Maar ook Naarden werd bezongen en wel in 'Oud-Naarden', een breed
uitgesponnen, romantisch gedichtvan46 vierregelige strofen over het Naarden ten
tijde van de Hoekseen Kabeljauwse twislen. Dcvrijmetselarij in de hoofdstad bleef
een beroep op hem doen: op 27 november 1866werd het gouden feest van de Groot
meester Prins Frederik in het Paleisvoor

Volksvlijt gevierd, een evenement dat

door de cholera-epidemie een halfjaar
was uitgesteld. De feestcantate wasgeënt
op woorden van)an ter GOllw.

Hel wonen in Naarden viel Ter Gouw

danig tegen. 'Het verveelt mij', schreef
hij aan Jacob van Lennep, 'op stal te
staan in dit hedendaagsch Pompeji, ik
ga er uil zo spoedig ik kan'. Op 13 mei

De Hercnmarkl ill Amsterdam, waar

Jan ter Gouw juist zijn huis uitstapt

voor ecn riljc met de voorrijdel/(le

koets. Tekening lIit /884.

IJl



1867 was het zover, het gezin Ter Gouw, inmiddels herenigd met zoon, keerde te

rug naar de hoofdstad en vestigde zich aan de Herenmarkt op nummer 17. \'\feer
terug in zijn geliefde omgeving zou Ter Gouw zich ontwikkelen tot befaamd ge
schiedschrijver van Amsterdam.
lbt zover het verhaal van drs. van den Berg in het tijdschrift Amstelodamum.

Totslotnogeen Ter Gouw-vondst meteen Naardenskarakter.ln zijn boek de 'Uit
hangteekens', dat hij samen qlet Jacob van Lennep (3) schreef en waarvoor hij het
onderzoek startte in zijn Naardense tijd, lezen we het volgende:

'Men weet, dat in de eeuwen, die aan de onze zijn voorafgegaan, elke Stad haar ei

gen maat had; maar minder bekend is 't, dat ook het leger te velde zijn eigen veld
maat had, diede Zoetelaars [marketentsters] gehouden waren te gebruiken. Toen

Prins Wil1em III in September 1673Naarden belegerde, hing aan een Zoetelaars
tent De Prince Veldmaet uit, met dit rijm:

Dit is in de Prince Veldmaet.

'32

Het huis van de zandbaas van de Hollebol

Henk Schaftenaar

De Hollebol? De meeste Naarders hebben er waarschijnlijk nooit van gehoord. In
1741 lezen we de naam voor het eerst in de eigendomsregisters van onze stad en in
1912 wordt hij nog steeds in notariële akten gebruikt. Aanvankelijk werd met de
Hollebol een zes schepels groot hakhoutperceel in de voormalige eng De Duinen
bij Valkeveen aangeduid. Later ging de ve1dnaam in de volksmond over opeen gro
ter gebied, waarschijnlijk vanwege de sprekende naam, want het hele gebied tus
sen de Meentweg, de Leeuwenberg en het Vogellaantje bestond aanvankelijk uit
hobbelige, beboste voormalige stuifzandheuvels. Eigenlijkeen onvruchtbaar, droog
en daardoor waardeloos gebied. Afzandingtot nabij het grondwater was vanuit het
perspectief van onze voorvaderen er de beste remedie tegen. En dat gebeurde dan
ook, hier in de tweede helft van de 19de eeuw. Daardoorvinden we er nu vochtige
weilanden naast droge zandgronden.

Op de rand van de Hollebol en op de grens met Huizen stond ten tijde van de af
zanding ook een huis. Twee verbleekte en niet al te scherpe foto's uit de jaren ze
ventig van de 19de eeuw laten ons zien hoe die woning er uitzag.
De foto's zijn gemaakt in opdracht van J.W. Mijnssen (1809-1880), die met een
dochler van grootgrondbezitter ].P. van Rossum (1778-1856) was gehuwd. Het
echtpaar woonde op het landgoed Nieuw Valkeveen en zette na het overlijden van
Van Rossum diens zanderijbedrijf in deze omgeving voort. Tussen 1870 en 1880



Blik op de achterzijde van de woning va/l de zandbaas. De bomen rec11ts staa" langs

de Valkeveenselaa". Links ee" zllnderijs/oot.

werden tal Vlm vorderingen van het landschappelijke werk op de gevoelige plaat
vastgelegd.

Op een van de foto's zien we het huis waarin de zandbaas woonde, die tevens jacht
opzienervan Valkeveen was. Willem Bakker (1824-1891) had toen die functie. Hij
zou het dus kunnen zijn die op een stoel voor het huis poseert voor de fotograaf.
WiJlem was toen ongeveer 50jaar oud. Defo(o isgenomen in noordoostelijke rich
ting, waardoor we op achtergrond het nog jonge lalud van de niet afgezande bos-

De zanderij bij de LeellWellberg op een foto uit de 19de eeuw.
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sen van het zogeheten Kraaienbos zien.
De tweede foto laat ons de achterkant
van het huis zien. Dat deel van het huis

blijkt uit een grote luchtige bergplaats
te bestaan. Vermoedelijk werden daar
de gereedschappen en materialen op
geslagen die noodzakelijk waren op de
zanderij. De zanderijsloot op de lin
kerhelft van de foto komt uit de rich

ting van de Leeuwenherg en loopt om
het huis in de richting van de brug in
de Valkeveenselaan. Geheel links zien

we de jonge aanplant tegen de helling
naar het Kraaienbos. De bomen uiterst
rechts t]ankeren de Valkeveenselaan.

Zandbaas Willem Bakker was een van

de drie zonen van erfgooier Klaas Bak
ker(1794-1840),een weeskind uit Hui
zen die omstreeks 1825in een oude ta

baksschuur op het landgoed Berghuy-
sen een boerenbedrijf begon. Mede Dewaardig/lcidsstafwlII 'koddebeier'

dankzij het recht om enkele koeien op Wilfem Bakker.

de meent te mogen laten grazen, lukte
het Klaas om in zijn bestaan te kunnen voor,Óen. Zijn zonen Gerrit (1818-1858),

Jan (1820-1859) en de al genoemde Wil lcm vonden werk op de landgoederen van
Van Rossum. Deze schreef omstreeks 1854 in zijn herinneringsboek dat hij over
deze jongens geen kwaad woord wilde horen.

Klaas Bakker werd in de volksmond Klaas Kluit genoemd. Nadat hij in 1840 was
overleden, werd zijn enigszins rossige zoon Willem voorzien van de bijnaam 'Rooie
Kluit:

Willem Bakker werd al snel bevorderd van aardwerkcr totzandbaas.ln 1857 \'cr

trok hij uit de Vesting en nam met zijn nog jonge gezin zijn intrek op de voorma
lige blekerij Schoonzigt op Valkeveen Om van daaruit het opzicht over het zande
rijbedrijfte kunnen voeren. Nadat zijn broodheer Van ROSSUlll in 1856 was over

leden, is Willem in dienst gebleven bij diens dochter, mevrOllW Mijnssen-van
Rossum (1812 -1899). Zij was het die de Valkeveense bossen, waaronder de Holle

bol, van haar vader erfde. Evenals bij haar vader genoot Willem bij haar een groot
vertrouwen. Hij kreeg er de functie van jachtopziener bij en werd later officieel be-
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Gezicht vanafde Ue/lwenbergoverde Hollebol. Op deachtergrolld links lIet dak
Vafl het hl/is Drafna etl rechts de boerderij Nieuw Valkeveen. Oedotlkere plukken it,
het velttzijn klampen boomstrollkell die voor de verkoop zijn bestemd. Defoto da
leert van omstreeks 1870.

Het 37 cm langejachtmes met schede (kapot) van de familie Mijnsse".

Op een tien jaar later vanaf dc Lecllwenberggemaakle foto zien we een gebied waar
de naam 'Hollebol' al niet helemaal meer van toepassing voor was. We kijken in de
richting van de Meentweg en zien de nog maar kort tevoren afgezande percelen.
In de verte staat de boerderij Nieuw Valkeveen, waarvan de achtergevel en de hooi
herg goed zichtbaar zijn. Links in het bos onhvaren we het dak van het huis Draf
na. Op de voorgrond staan klampen boomstronken die als brandhout hun weg
naar de gegadigden zullen vinden. Geheel links is de wand zichtbaar waaruit nog
zand gewonnen wordt. De afzanding van de Hollebol nadert echter haar voltooi
ing; tweederde isal in weiland herschapen.

]n diezelfde tijd werd er ook al volop zand gedolven bij de Leeuwenberg en waren
er zanderij sloten getrokken in de Huizer heide, rlchtingde Naarclerstraat. Toen in
1878 het afzandingsproces in oostelijke richting was voortgeschreden, verhuisde
Willem andermaal met zijn gezin. Daar waar nu het huis Gingko staal, werd een

Gietijzeren plaatje van 14x Ilcmen I
Ctlldik met ',et opscllrift 'EIGEN/AGT
MIJNSSEN'. Gevollden in/Ier Gooi

meer bij landgoed Olld Naardell.

noemd tor onbezoldigd rijksveJd".ach
ter.
'Koddebeier' was hij van beroep,zeg

gen nu nog - endat iszes generaties ver
der - zijn nnaten, die met zorg de ma
honiehouten slafkoesteren, waarmee

hun betovergrootvader zijn waardig
heid van veldwachter kon tonen. Op het
boveneinde van die stok zien we een ge
butste koperen knop waarop jachthon
den zijn afgebeeld.
Toen Schoonzigt in 1860 werd afge
broken om plaats te maken voor het
Zwitserse chalet Drafna, verhuisde Wil

lem met zijn gezin naar een voor zijn
werk strategische plek aan de periferie
van de Hollebol. Daar woonde hij te midden van de zanderijen met zicht op de
brug in de ValkeveenseJaan, zodat hij iedere zandschuit kon signaleren.

}acllttafereel ill de bossen van Valkeveell. In /tet midden (methorlogekettillg) j.P.
MijlISselIdie danromstreeks 1885/tet jachtrecht bezat.
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De woningen val! zandbaas Willem Bakker: 1 SdlOonzigt (/lil Dmfna), 2. De wo

Iling ilJ de Holfebol langs de Valkeveetlselaan, 3. De wonitlg nn" de Naarderslraat

(IIuGillgko).

nieuwe woning voor de zand- annex bosbaas gebouwd. Willem Bakker werkte en
woonde daar nog tot 1891, het jaar waarin hij overleed.

Het huis bij de brug in de Valkeveenselaan in de HoUebol werd omstreeks 1880 af
gebroken. Tegelijkertijd werd de grond tot op zanderij peil verlaagd. Gaande in de
richting van het spee1park Valkeveen staat daar nu meteen na de brug rechts in de
laagte en ingeklemd tussen de laan en een zanderijsloot, een fraaie bungalow. Land
schappelijk gezien is het een esthetisch hoekje. De hier door oude beuken geflan
keerde Valkeveenselaan ligt door het afzandingsproces als een graat in het land
schap. Reliëflnversie noemen wc dat verschijnsel met een mooi woord.

Voormalige eendenkooien en stellingen op

geallieerde luchtfoto's

In het archief van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Neder
land vonden wij tussen de paperassen van het Naardermeer twee door de geal
lieerden genomen luchtfoto's. De fOlO'Swerden gemaakt op 3 februari 1945 voor
strategische doeleinden en onthullen duidelijk de ruimtelijke structuur van het
Naardermeergebied.

Een van de foto's toont ons de met riet en bos begroeide oever van de Wijde Blik
met de landerijen tot aan de Karnemelksloot. Het bijwndere van deze foto is dat
hij de plekken onthult van twee voormalige vogelkooien. De eerste bevond zich
achter de boerderij Meerlust. In het weiland daar tekenen zich opde foto nogdui
delijk de plekken af waar het kooi meer en de vangpijpen lagen. De andere vogel
kooi (1) springt er wat minder duidelijk uit. Deze bevond zich in de bosrijke zui
delijke hoek van het meer. Dat gebied wordt nu nog heel toepasselijk reservaat 'De
Oude Kooi' genoemd.
We kenden deze eendenkooien al van 18de-eeuwsc kaarten. In het landschap lijn
ze tegenwoordig aan niets meer te herkennen. Binnen en buiten de ringdijk van
het meer zijn in totaal vijflocaties aan te duiden waar ooit een vogelkooi heeft ge
functioneerd. Nu is er nog maar een eendenkooi over. Die heet de Grote Kooi en

bevindt zich aan de noordoosrzijde van het meer. Op grond van haar ligging bin
nen de meerkade zouden we deze bij de oudste vogelkooien van het Naardermeer
kunnen indelen.

Over de ouderdom van de vogelkooien in het Naardermeer kunnen we iets vinden
in de 'Reeckeningen van de Graefflicheyts van Holland\'. Op 26 maart ]641 ver
leende deze instantie (de Staten van Holland) toestemming om drie vogelkooien
in het meer (binnen de kade) te mogen stichten. De toenmalige eigenaren van hel
meer, Johan van Bodick, Abel Mathijsz Burch en Johan van Baerle, mochten ze
aanleggen op plekken die zij het best daarvoor geschikt vonden. Zeven pond en
tien schellingen (ongeveer drie en een halve euro) moestcn ze er in totaal jaarlijks
voor betalen aan de rentmeester-generaal van de Staten.
Aanvankelijk waren de eigenaren nieterg tevreden over de rust in de omgeving van
hun kooien. Met name ergerden ze zich aan het 'roepen en krijtcn' van vissers en
hengelaars. Op 30 mei 1645 werd er een verbod uitgevaardigd om met 'roers en
busschen' in de omgeving van hun kooien te schieten. Tevens werd toen verboden
om binnen 500 roeden van de kooien 'gerucht' te maken door te roepen of an
derszins. Ook mochten dcvis.<;ersniet meer in de buurt van de kooien komen. Al

leen de ringsloot bleef voor hen bestemd als viswater.
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De oostkam vau het Naardermeergebied. Op de Meerkade boven Kooi/ust is de

omtrek van eet! veldhospitaal zichtbaar. Billllen de overige cirkels zien we decolI·

tOl/rell vall militaire versterkillgell.

Fmgment uit hel document van 'Natuurmonumenlen' waarop de schade is begroot

ill de omgeving vml de Varkensdijk alsgevolg vml de aanleg van verdedigingswerken

door het Ministerie van Oorlog.

272.--

~ 250.--

aan '::'oetzlfte van d.en 7nf!cstlOdl,l1< ean 5B-t !l:9gra.von . tnr
lengte va.n onS' 62 /later en tal' bra~dte vnn o:V~:.le
kater, i>. f 2500. -- per H".••

Varkenedljk, stelling gelmfLkt, wI\p.rbl,l wef!; vorp)'!l.ven
werd, 120 J.;eter lo.nd.en 'I J.:eter ]:reed, ','II\F\rvll.n vl\n
het grlLBln.n:1 oen breedte vo.n 8 ~...,ter geno)~on \O"erd,
!l.d f 2000.-- per H.ft.

va.n bet boeoh~roeel 5veneens 960 .Loter A.d ' 10(\0':;.-
per H••••.

versterking, lieetel.\jk van l'"..athu1s VRn P1eterse,
34 lI: :52 J..eter, lUl I 2.600.-- pgr ti.tt ••

vereterk:t.ng ten Oosten v&nde woning van Pieterse
op het perceel Gs:c. Naarden. Sectie E. )fr. 17, opper
vlo.kte 25 x 50 1.:eter ad I 2.500.-- :!>arH.A••

Elementen van geheel andere aard zien we op de luchtfolo van hel oosteUjk deel
van het meergebied. Deze foto loont allerlei aardwcrkenlangs de Meerkade. Het
blijken voorÛeningen en versterkingen te zijn die daar op last van het Ministerie
van Oorlog tussen oktober] 939 tot mei 1940werden aangelegd om aan een even
tuele Duitse inval het hoofd te kunnen bieden (2). Ter hoogte van de eendenkooi
binnen de ringdijk van het meer werd toen een vijftien meter lang gecamoufleerd
hospitaal ingericht. Duidelijk is IC zien waar de aarde voor dit veldhospitaal van
daan kwam: ernaast ligt namelijk een door afplaggen ontstaan meertje van onge
veer dezelfde oppervlakte.
Volgen we de Meerkade naar het zuidoosten dan zien we daar een drietal stellin
gen. Zo ook op de Varkensdijken de kade ten zuiden van de spoorlijn. De boerde
rij De Rietgors, waar destijds veehouder Willem Pieterse woonde, Îs gedekt door
aarden wallen.

Na de oorlog werd door het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Natuur
monumenten eell lijst samengesteld van alle vergraven weilanden, bossen, sloten
en kaden van hel Naardermeer. Het werd een ruim drie pagina's tellenddocument,
dal aantoonde dat de waarde van het bezit van de Vereniging door al die aardwer
ken met bijna zesduizend gulden was geslonken. Althans. lenzij alles weer in de

De zl/idelijke IlOek vallhet Naardermeer meI decontollrell van een voormalige 1'0

ge/kooi. Binnell de lillkercirkel zijn illhet reservaar de Gilde Kooi vaag de Oll/trek

keil van ee" ol/dere vogelkooi zic1l1baar.
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Meer over een bijzondere Naardense familieoude staal zou \\'orden hersteld. Kennelijk heeft 'Defensie' dat gedaan, want te

genwoordig vinden we er niets meer van terug. (Red.)

Noten:

I. Dezevogclkooi staat getekend op d•••'Kaart van de ••••••rste droogmaking van hel Naardemleer' van
Nicolaas Bonifaliusuit 1629.

2. In het archief van de Vereniging Natuurmonumenten vonden we een aantekeningwaaruit bleek
dat cr op 4 januari 1940 groepsnestcn werden aangelegd op de ringdijk van het Naardermeer. Op

~:!:ld;~~:;n\~~s~~~~::~dti;~a~~dea~~;1~~ije\~~~~~:~~~~t.sO~C:: J:~:e~~;al~~g\~~~:,~:.
der strikte geheimhouding, melding gemaakl van een onafgemaakte stelling bij dt" boerderij van
Pielerse.

~~~ezj~~~~~:~~o:';~:de~::~~:;:~~~~~~~~~~~:e~~~::
pbnken. Frcd Marqut"nieverteldedat achter het toenmalige NVG-tenein (voetbalclub) omstreeks
193911940de plank.en op maat werden gezaagd en in ecngrool bad met groent" carbolineum wer-

~;~~I~~ir~~:hok~~~~sng~~i~:r~~a;~e~~:::~~i~~~~~:~:~~~at~~feir~~b':::~~:

~~~e~:;~~~~~~ i:~;~e:e~~:~~l~~~~i~cgoold. Bij de AdmIraal He1frichweg waren in 2004 nog

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:

DcOmroeper,jaargang 1990 (€ 10,50),1995,1996,1997,1998,1999 (E 11,50),

2000,2001,2002 (E 12,50),2003,2004 (€ 15,-)perjaargang.

Oude Naardense buitenplaatsen, 'de geschiedenis van Berghuyscn en Kornmerrust' € 16,

Gids voorde vestingwerken van Naarden € 16,-

De kaart VJ./lFabius,fucsimilevan Naarden en omgeving in fulI-color €7,-

De kaart van Du Moulin (1748), fucsimile VJ.nNaarden en omgeving in fulI-color € 8,25

De zanderijen kaart (I 817), facsimile van NaardcncnomgC\~ngLn full-color € 8,25

Besleiadres:GIl'ISQordUT(lat 16, /411 RH NmmJel1, tel. (035) 6946860
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In De Omroeper van juli 1994 schreef

Rob Hufen het artikel 'De betekenis van

de familie De Roeper voor Naarden'

(jrg. 7 nr. 3 Pl'. 81-89). Daarin werd aan
dacht besteed aan Cornelis Petrus de

Roeper (1796- 1854), die in 1828 zowel

notaris als gemeentesecretaris van Naar

den werd. Zijn zoons Jacobus Philip

pus (1818-1879) en AntonÎe Lodewijk

(1820-1893), van wie tot voor kort ie

der beeld ontbrak, volgden hem na zijn

overlijden in die functies op.

Jacobus Philippus, de notaris, huwde

met Susanna van Abeleven en woonde

in de Gansoordstraattcgenoverde Dui

vensteeg. Het huwelijk bleefkinderloos.

Antonie Lodewijk, de gemeentesecre

taris, bleef ongehuwd en woonde op la

tere leeftijd met een huishoudster in de

Come/is PetnIs de Roeper (1796-1854),

notaris en gemeentesecretaris van

Naardetl. De milfiaf'l/llr draagt hel

jaartal 1850.

Vrouwenstraal (nu C.'lttenhagcstraat7).

In 189 I vestigde zich nog een derde De

Roeper in Naarden. Hij was een volle

neef van bovengenoemde gebroeders

en kwam Uil Hoorn. Daar was hij goud

smid geweest. Joannes Petrus (1821

1893) was zijn naam en dat werd dus

geschreven met dezelfde initialen als

zijn inmiddels overleden neef. Samen

meI zijn vrouw Maria Wageman kocht

Jacobus PhilippIls de Roeper (1818

1879), notaris te Naardell. Zijll wonillg
annex kantoor stond itl de Gallsoord

straat.
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hij het huis Peperstraat 3 om er zijnlaatste jaren als rentenier door te brengen. Hun
huwelijk was gezegend met maar liefst Iwaalfkinderen, van wie sommige ook eni
ge tijd in Naarden woonden. Een van hen, dochter Eva Maria (1857-1945), huw
de de in Naarden woonachtige Gerrit Munnikhuizen (1844-1919), die bij Jacobus
Philippus de Roeper het beroep van notaris leerde. Later werd Munnikhuizen in
die functie in het dorp Huizen benoemd. Zijn broer Pieter (] 839-1905), werd ook
opgeleid voor het notabele ambt. Hij volgde in 1879 Jacobus Philippus de Roeper
op en vestigde zich in de Gasthuisstraat (nu Turfpoortstraat).

De familie De Roeper is in Naardenon
der meer bekend door de imposante
zuil met wapenschilden die nog altijd
het familiegraf op de oude algemene
begraafplaats aan de Amersfoort
sestraatwegsiert.
Tot voor kort herinnerden oude Naar

ders zich nog de 'De Roepers overtuin',
een stukje grond dat tegenover het no
tarishuis aan de Gansoordstraat lag. In
de achtertuin van het notarishuis stond

een koepel die uitzicht bood op de
Utrechtse Poort. Het karakteristieke ge
bouwtje werd door de notaris gebruikt
als theehuis. Enige tijd geleden kreeg de
redactie de in dit artikel afgebeelde foto
van dat tuinhuis toegestuurd.
Notaris Cornelis Petrus de Roeperwas
in 1831, waarschijnlijk als curator, be
trokken bij de opheffing van de Ham
burgerpost, die met diligences reizi
gersdiensten naar en van Duitsland on
derhield en waarvan een station in de

Vrouwenstraal (nu Cattenhagestraat) was gevestigd. De Roeper was behalve post
meester van deze dienst ook nog erelid van het voormalige fluweelwerkers- en zij
deweversgilde, een toen al nostalgisch fonds waaruit deleden ingeval van ziekte en
overlijden een uitkering konden krijgen. Om het voortbestaan van deze noodlij
dende instelling te garanderen, stortte De Roeper 400 gulden (zijn jaarsalaris als
secretaris van de gemeente Naarden) in haar kas. In ruil daarvoor kreeg hij in 1854
een passende begrafenis. Vanuit de zaal van het Militair Hospitaal in de Gans
oordstraat droegen veertien busleden hem naar het indrukwekkende graf op de

Eva Maria Munnikhuizen-deRoeper

(1857-1945), dochter van Joannes

Petrus en Maria.van Jacobus Philippus de Roeper.

Gerrit Mllnnikhllizen
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wonillgel1llurnmers 7 en 9.

toen nog jonge begraafplaats. Honderd busleden volgden de baar en kregen naar
oud gebruik na afloop van de plechtigheid brood, bier en kaas aangeboden.
Notaris Jacobus Philippusde Roeper heeft vooral naam gemaakt als ontdekker van
het graf van Comenius. Hij vond het grafregister van de Waalse Kerk met de aan
tekening dat de Tsjechische geleerde onder een zerk met daarop het nummer 8 rust
te. Toen in 1861 bij een verbouwing de grafstenen van de voormalige kerk werden
gelicht, is de steen in het bezit van de notaris gekomen.
Na het overlijden van de gebroeders Jacobus Philippus en Antonie Lodewijk ging
hun erfenis - waaronder de grafsteen van Comenius - naarde nog in de Peperstraat
wonende weduwe Maria de Roeper-Wageman. Na haar verscheiden werd het be-

zit in 1908 geveild bij Frederik Muller
en Co te Amsterdam. Bij die gelegen
heid is de steen aangekocht door het
Tsjechisch Nationaal Museum te Praag.

Door het ontbreken van nakomelin

gen zijn de persoonlijke bezittingen van
de Naardense De Roepers verloren ge
gaan of verspreid geraakt. Het lukte ons
daardoor niet om portretten van de ge
broeders Jacobus PhiJippus en Anto
nie Lodewijk voor het artikel van 1994
te bemachtigen. Hetenigewaarmeeeen
ver familielid van een De Roeper au
teur Rob Hufen toen kon verblijden,
was een ivorenminiatuuruit 1850met

daarop een geschilderd portret van de
Naardense notaris Cornelis Petrus.

Nu, elf jaar na het verschijnen van het
artikel, kwam de redactie, dankzij de Stichting Oude Begraafplaats Naarden, in
contact met een tot dan onbekend gebleven telg uit het geslacht De Roeper die ons

kon helpen aan foto's van de Naardense notaris en zijn broer. We meenden ze als
nog te moeten afbeelden. Weliswaar als mosterd nade maaltijd, maarte important
voor de Naardense geschiedenis om ze achterwege te laten. Men leze nog eens Rob
Hufens verhaal over deze bijzondere familie. (Red.)
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De gewoonte van het roken van siga
retten kwam in ons land pas halverwe
gede 19deeeuw in zWang.De eerste Ne
derlandse sigarettenfabriek werd in
1885 in Amsterdam geopend. Na 1900
en vooral toen na 1914 door de gevol

gen van de Eerste Wereldoorlog de im
port van sigaretten stagneerde, vestig
den zich echter meer bedrijven in ons
land. Weurmans initiatiefpastegoed in
die latere fase. Elektriciteit als beweeg
kracht was inmiddels overal beschik
baar en met het station Naarden-Bus

sum in de onmiddellijke nabijheid be
lette hem niets meer om als locatie de
Naardense kant van de Comenîuslaan
te kiezen.

Op 18 november 1915 richtte Weur
man zijn verzoekschrift aan de ge
meente Naarden.'Atelier tot het ver

vaardigen van Sigaretten' noemde hij
de machinale inrichting die toen nog
van de grond moest komen. De Am
sterdamsearchitect j.P.W. Brelingont
wierp het oosterse gebouw, waarin zes
elektrische machines en minstens tien

werknemers het werk zouden gaan ver-
richten. \Ve lezen over 'een snijmachi-
nevoor de ruwe tabak' en 'een eestma-

chine'. De rook en damp die bij het ees-
ten (drogen) ontstond, zou via een
gemetselde schoorsteen boven het dak gebouw had een etage. Daar waren de

worden gebracht. In 'een zeefmachine' verpakkingsafdelingen eell schaftlokaal

werd de tabak van de fijnere bestand

delen gezuiverd. De sto(zou door een
'exhauster' worden weggezogen en via een ijzeren buis die boven het dak uitkwam,

klacht was geuit bij het gemeentebe
stuur.

gnrettelJ vervaardigd.

'Pa[azzo' heette het gebouw, toen het in 1916 aan de statige Comeniuslaan werd

opgeleverd. Buurtgenoten waren echter niet zo gecharmeerd van het paleis, dal
daar eventjes tussen twee villa's werd ingedrukt. De boosdoener die de sfeer in de
toen enige Naardense villawijk kwam verpesten, was de Amsterdamse zakenman
Antonius Jacobus Weurman. In no
vember 1915 had hij Comeniuslaan 8
gekocht - een groot huis dat langs de zij
kant van een zeer ruim bemeten kavel
stond - niet om erzelfin tewoneo, maar

om in de tuin een sigarettenfabriek te
beginnen. De gemeenle Naarden had
nog maar weinig ervaring met indus
triële activiteiten in woongebieden. Een
raadslid deed daarom navraag in Am
sterdam waar, in de Watergraafsmeer,
een soortgelijk bedrijf actief was. Daar
had de fabrikant de hinderwet kunnen

omzeilen, maar er moet bij gezegd wor
den dat er door omwonenden nooit een

He/ 'Palazzo' in de jaren zestig van de

20s/eeeuw.

Schoonderbeeks muzieklessen door machinegedreun verstoord

HetJk Schaftenaar

Weerstand tegen de sigarettenfabriek
aan de Comeniuslaan
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Toonkunstenaar Johan Schoonderbeek, die als bewoner van het aangrenzende per
ceel de naaste buurman van de fabriekdreigde teworden, pakte het doortastender

aan. Bijhem bestond de ernstige vrees dat hij de via het dak afgevoerde tabaksstof

Over het functioneren van de sigaret
tenfabriek onder \Veurman, wetcn we

niet veel. In 1924 verkocht hij het be
drijf aan Reemlsma GmbH in Ham
burg, een grote onderneming dic in
meerdere landen sigarettenfabrieken
bezat. Het bedrijfin Naarden werd toen
uitgebreid met vier machines, wat geen
bezwaarschriften van de omwonenden

tot gevolg had. Kennelijk was de over-
last meegevallen. vervaardigd.
In Naarden werden onder meer de in

die tijd populaire ovale Egyptische sigaretten gemaakt. Ze werden verkocht per
twintig stuks in een blikje. 'Senoussi' heette het merk en bedoeïenen sierden het
dekseltje. Het waren geen goedkope sigaretten. De detailhandel betaalde er al vijf
tig gulden de duizend voor. Andere merken van het Naardense bedrijf waren 'Sam
soun', 'Seres' en 'Swanenbloem'.
Toen er in mei 1926wederom een aanvraag kwam om er nog een machine bij te
mogen plaatsen en bovendien werd verzocht een andere van 3 naar 5 pk te mogen
verzwaren, diende alleen nog de vrouw van Johan Schoonderbeek een bezwaar
schrift in. Op 6 juni 1926 schreef zij het volgende aan het college van B en W:

Maar ondanks alle bezwaarschriften - een bestemmingsplan bestond in die tijd nog
niet - kon de gemeenteraad niet veel doen. Als het bedrijf zich aan de bepalingen
van de hinderwet en de veiligheidswet zou houden, dan had men geen ander in
strument meer om de vestiging tegen te houden. Op 31 december 1915 viel dan
ook het besluit dat vVeurman met de bouw van zijn fabriek kon beginnen. Op 1

augustus 1916moest het werk geklaard zijn. Welwerd aan de bezwaren van Schoon
derbeek tegemoet gekomcn door Weurman te verplichten de elektromotoren op
dikke platen van kurk te plaatsen om geluidshinder te voorkomcn. Ook werd ver
boden om de tabaksstof via de schoorsteen af te voeren. Daarvoor moest een lei

ding gemaakt worden waarop een 'cycloon' was aangesloten.

in zijn woning zou kunnen krijgen en daarom vaakzijn ramen en deuren dicht zou
moeten houden. Bovendien zou het gedruis van de machines zijn muzieklessen
kunnen verstoren. Misschien zou hij daardoor zelfs wel moeten gaan verhuizen.
Ook hij achtte het stichten van een fabriek in een villapark strijdig met de belan
gen van de bewoners, temeer daar er in de gemeente Naarden elders plaats genoeg
was.

We kijken vanuit het oosten

worden afgevoerd. De 'sigarettenma
chine' deed het belangrijkste werk. Hier
in werd de tabak nogmaals gezuiverd,
werden de papierhulzen bedrukt, ge
lijmd en van een mondstuk voorzien,
waarna de sigaretten werden gevormd
en op maatafgesneden. Goed voor een
capaciteit van 3.600 sigaretten per uur.
Tegenwoordig zijn dat er 720.000. Een
draaibankje en een slijpmachine com
pleteerden Weurmans machinepark.

.,5tTUATlt: -

De bewoners van het Naardense Wil

helminapark en het Bussumse Prins
Hendrikpark zagen in de komst van het
bedrijf echter een verstoring van hun
rust en een daling van het cachet van

hun woonomgeving. De waarde van hun kapitaJe villa's zou weleens kunnen ver
minderen en ook vroegen ze zich af of zo'n fabriek wel in het algemeen belang zou
zijn. Het was immers de verwachting dat er vooral meisjes zouden gaan werken.
Die werden, volgens hun redenering, dan onttrokken aan het huiselijk leven en dat
was weer niet in het morele en stoffelijke belang van de arbeiders. Daarom richt
ten ze zich in een gezamenlijke brief tot de gemeenteraad waarin hun verzoek om
afwijzcnd te willen beschikken, werd toegelicht.

Situatieschets van een deel van de Co
meniuslaan in 1915. We zien de villa
met huisnummer 8, waar in de tuin de
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'Door het aanbrengen van
noemde uitbreidingen in
grenzende aan
zalhetmijnecA

wordt het voor hem een be-

zien.

boven wonder weer in het bezit van het Reemtsmaconcern. Nadat Ted van Hall,

directeur van Reemtsma Nederland, bij toeval had ontdekt dat zijn bedrijfzijn wor

tels in de Naardense Comeniuslaan had, kreeg hij van zijn commissarissen de vrij

heid om het pand wederom te verwerven. Toen hij in 1994 bij een makelaar infor

meerde, bleek het zelfs te koop te staan. Twee maanden later kocht hij het en ver

huisde met zijn marketingkantoorvoor rookwaren van De Bilt naar Naarden. Acht

jaar heeft het bedrijfin het gebouw met de ziel van Reemtsma kunnenhuizen. Daar

na werd het bedrijfverkocht aan Imperial Tobacco en moest de onderneming, tot

groot verdriet van de directeur, naar het Brabantse Oosterhout vertrekken. Voor

ruim een miljoen euro stond 'de moskee' vervolgens weer te koop en dat was bij

na honderd keer zoveel als de vraagprijs van 1931.

Hetvoormalige 'Palazzo' heeft inmiddels de status van monument. De wrevel van

negentigjaar geleden lijkt plaats te hebben gemaakt voor waardering.

Toonkunstenaar Johan Schoonderheek
tweemaal indiener van

hriek.

op uw hulp en steun, om hem

Het mocht evenwel niet baten. Op 1juli 1926 kreeg Reemtsma de vergunning. Acht

maanden later overleed Johan Schoonderbeek.ln datzelfde jaar werd ookde Naar

dense sigarettenfabriek door Reemtsma stilgelegd met de bedoeling deze vestiging

af te stoten. Het kantoor werd verplaatst naar een prachtig pand op de Amster

damse Herengracht.

In het karakteristieke pand in Naarden werden toen, ke11l1elijk vanwege de econo

mische malaise, geen fabrieksmatige activiteiten meer ontplooid. Het kwam zelfs

voor een habbekrats te koop. Na een aantal jaren vestigde zich er een leerfabriek

en nog later werd het een kantoor.

Na enkele malen van eigenaar te zijn verwisseld, kwam het pand in 1994 wonder

J5'
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Ophef over de Meersteeg

He"k Sclwfteunnr

Wat tegenwoordig Meerstraat, Voormeer en Naardenneer wordt genoemd, heet

te vroeger de Meersteeg. Omdat het onduidelijk was wie hier de onderhoudsplicht
had. verkeerde dat onbestrate landweggetje, in het bijzonder hel deel tussen de

brug over de trekvaart en de-Keverdijk, tot ver in de 19de eeuw doorgaans in er
barmelijke staat. In september 1866 hadden enige huurders van landerijen in de
nabijgelegen Kcvcrdijks'che Overscheenschcpolder zich daarom tOl het Naarden
se gemeentebestuur gewend met het verzoek om de weg daar zo spoedig mogelijk
in orde le maken. Door hel veelvuldig rijden me! hooi- en mestkarren en de zwa
re regenbuien in het najaar was de Meersteeg bijna geheel onbruikbaar geworden.
'Slechts met levensgevaar', schreef men, was hij te gebruiken.
Het antwoord van de gemeente was kart en krachtig. De Meersteeg viel niet onder
haar bestuur. Het was dus de vraag wie daar dan wel de onderhoudsplicht had. De
weg werd weliswaar het meest benut door gebruikers van landerijen die zich naar
de stad Naarden begaven, maar direct daarop volgde het gebruik door ingelanden
van de Keverdijksche Overscheenschepolder, vervolgens door dat van de pachters
uit de Naardermeer en tot slot door de bewoners van Ankeveen.

De Meerstraat i" de jaren ustig van de vorige ee/llV. Ollder de I/(Ultll Meersteeg

verkeerde dit traject eerl eel/weerder in ee" erbarmelijke staat.
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Boer F.G.W. Linck Sr bedacht snel een oplossing: de helft van de onderhoudskos
ten voor de gemeente, een k\.Vartvoor de ingelanden van de polder en de pachters
in de Meer en de inwoners van Ankeveen elk een achtste. Maar zover was het nog
lang niet. Bovendien bleef de prangende vraag bestaan wie tluuiteindclijk het on
derhoud zou moeten uitvoeren.

Een jaar later was de kwestie oog steeds niet opgelost. Het gemeentebestuur bad

intussen wel wat extra studie verricht en was er achtergekomen dat het betreffen
dedeel van de Meersteegeigenlijkeen onderdeel van de Keverdijk was en vanouds
gebruikt werd als hooiland. Het was min of meer een waterkering van de Kever
dijksche Overscheenschepolder en daar ging niet het gemeentebestuur maar het
polderbestuur over. Bovendien lag hel tracé binnen deeersle Verboden Kring! Een
verzoek tot verbetering zou dus moeten worden ingediend bij het polderbestuur,
dat op zijn beurt zich zou moeten wenden tot het Ministerie van Oorlog.
Afgezien van het bovenstaande vond het gemeentebestuur het overigens maaron
zin om een weg op te kJlappen die ook gebruikt werd door inwoners van Ankeveen.
De Meersteeg, schreef de gemeente verder, is altijd onderhouden door de eigena
ren van de belendende weilanden. Die eigenaren hadden volgens hun koopbrie
ven recht op de opbrengst van het hakhout dat in overvloed langs de weg groeide.
Met dat geld zou de weg behoorlijk kunnen worden onderhouden. Omdat het pol
derbcstuur,aldusde gemeente Naarden, zich in de loop der tijd een grool deel van
het hakhout had toegeëigend, kwam hel haar het beste voor dat hel polderbestuur
zelf voor het onderhoud van de Meersteeg zou gaan opdraaien.

Weer een jaar later - we zijn inmiddels in april 1868 aangeland - besloot men met
elkaar om de tafel te gaan zitten om uit de impasse te komen. Als particuliere be
langhebbenden zaten daar de heren F.W.G. Linck, G.J. van Eyken, B. Bossenbroek
en G. Koeman. Zij bezaten belendende percelen, hadden recht op het hakhout en

waren dus onderhoudsplichtig. Van de besturen waren vertegenwoordigd de ge
meente Naarden, de Keverdijksche Overscheenschepolder, de Volmolenszijdelan
den en de Meerlanden. Een voorstel om de onderhoudskosten over de acht in

stanties en personen naar rato te verdelen, haalde het niet.
Twee maanden later k\vam wel een voorlopig contract op papier. De gemeente zou
tegen een eenmalige som van 600 gulden alle zorg voor de Meerstccg op zich nemen.
Van Eyken, Bossenbroek en Koeman, behielden daarbij de opbrengst van het hout
gewas op de Meersteeg maar zouden samen met het bestuur van de Meerlanden een
malig200 gulden bijdragen. Linckbleekeenandcre mening te zijn toegedaan en was
niet meer van de partij. Het polderbcstuuren dat van de Volmolenszijdelanden ten
slotte zouden ieder de helft van het resterende bedrag \'oor hun rekening nemen.
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Eelt recollstructiekaart die de silllatie

vall omstreeks 1875 weergeeft. Weziell

het lIer/oop vall lIet kwetsbaredul van

de Meersteeg en de ligging lIa1l de i1l die

tijd nog aalllvezige zatlderijs/otell.

Injuni 1869specldede kwestie opnieuw.

Hel voorlopige contractwasal.tergoed

keuring aan hel provinciaal bestuur

voorgelegd. Helaas meende het polder

bestuur echter dat zij niet aan haar in

gelanden mocht voorstellen om de

Meersteeg nit de grens van de Ke\'er

dijksche Overscheenschepolder te ha

len. Ze zou daarbij het recht van schollw

en toezicht uil handen geven en boven~

dien l1og200 gulden moeten bijbetalen.

Derhalve stelde hel polderbestuur aan

de provincie voor om de contractuele

verplichtingen van de gemeente Naar

den over te nemen. In dat geval zou niet

de gemeente Naarden maar het polder
bestuur van ieder van de contractanten

200 gulden ontvangen. Maar daar ging

het gemeentebestuur niet mee akkoord.

Volgens een akte uil 1717, waarbij de

gronden van dc Schapenmeent in erf

pacht werden uitgegeven, was het pol

derbestuur geen eigenaar van de Meer

steeg. Bij het opmaken van het reglement

van de Keverdijksche Overscheensche

polder moet het een vergissing zijn ge

weest om de weg onder dat bestuur te

brengen.

Het probleem werd uiteindelijk opge

lost in ] 871 toen de gemeente Naarden

de Meersteeg officieel buiten de grenzen van de polder plaatste en het polderbe

stuur ontsloeg van elke zeggenschap over deze weg.

Toen al hC'l gehakketak over het onderhoud van de Meersteeg van de baan was,
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diende zich toevalligerwijs een nieuwe, kapitaalkrachtige partij aan.

In september 1873 werden de batterijen aan de Karneme1ksloot vernieuwd. Een

goede verbinding met de Vesting bleek voor het functioneren van die verdedi

gingswerken onmisbaar en men hoefde niet lang te wachten ofhet voorstel van de

Eerstaanwezend Ingenieur van de Genie was daar om de Meersteeg te verbeteren.

Het Rijk wilde er een grintweg van maken en zo geschiedde. In december 1875 werd

het werk aanbesteed en op 1 april 1877 was het kJaar. De Meersteeg was daarbij

aanzienlijk verbreed, opgehoogd en met grint afgedekt. Toen in ] 895 het Rijk ook

nog de ophaalbrug over de trekvaart in een draaibrug veranderde, waren alle Meer

steeggangers er heel veel beter op geworden zonder er een cent aan te hoeven uit

geven.

Inhoud van alle jaargangen

Destichting Vijverberg presenleert zich sinds maart 2005 op hel wereldwijde web.

De site bevat ondermeer een inhoudsopgave van alle verschenen jaargangen. Er is

een index beschikbaar op auteursnaam en op jaargang. Ook aan andere doorde

stichting uitgegeven publicaties wordt aandacht besteed. U vindt de informatie op

www.stichtingvijverberg.n)
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Om aan de schamele bijverdiensten van het omroepen nog iets te kunnenIocvoe
gen, lieten de Naardense stadsomroepers en nachtwachten altijd een nieuwjaars
wens drukken. Daarmee gingen ze van huis tot huis op hoop van zegen voor een
stuivertje fooi. De nieuwjaarswens uit I 867van omroeper Derks. Jaap de Gooijers
voorganger, is bewaard gebleven. 'Opgedragen aan de ingezetenen te Naarden'
staat er boven het geestverheffende gedicht. Aardig wellicht om er op de laatste pa
gina deze jaargang mee afte sluiten. (Red.)

Toen Jaap dit vertelde, was hij 63 jaar oud en een van de bekendste Naarders. Be

halve stadsomrocper was hij bezorger van De Gooi- en Eemlandcr. Ook ventte hij
met petroleum. Geëmailleerde reclameborden op de gevel van zijn woning Sint
Annastraat 45 toonden aan waar hij zijn boterham mee verdiende. Van het om

roepen alleen kon je immers niet leven. Eerder dreef Jaap een gezellig kruideniers
winkeitje in deTurfpoortslraat en ventte hij bij de kazernes mei zelfgebakken pan
nenkoeken en vis. Van politiek moesl hij echter niets hebben. Steevast weigerde hij
tijdens verkiezingen voor de ene partij iets om te roepen wat voor de andere. zoals
hij zelf zei 'meestal bvajigheid' betekende.

of andere dingen. die gauw weg moe
ten omdal '1bederft of de schippcr geen
tijd heeft, dan moet ik er aan te pas ko
men. Dan kunnen ze niet wachten tot
ereen krant uitkomt voordeadverten

lie. Vroeger had ik het drukker, kwa
men de kranten minder uit. Voor vei

lingen had ik veel te docn, maar dat gaat
nu allemaal ook per advertentie. Bijde
doktoren was ik busloper, het laatst bij
dokter Le Coultre. In de mobilisatie
(1914-1918, Red.) had ik het bar druk,

had de gemeente mij ook nodig. Ja ze
ker, toen kwam ik ook vaak in Bussum.

Nu ook nog wel. Alsereen koe isdiede
slagers niet mogen verkopen, dan wordt
het vlees afgepond en dat moel omge
roepen worden. Ik kan zeJfs een vaste
betrekking krijgen in Bussum als om
roeper. maar ook alweer zonder pen
sioen. Dan blijf ik liever in mijn oude
Naarden.'

Jaap en echtgellote rijdells de vierÜlg

van/Hw gouden huwelijksfeest.

'Hoort, zegt he/ voor/ .. .' Stadsomroeper

Jaap de Gooijer Ül adie ;1/1930.

'Bent u eigenlijk een soort collega van
me?'. vroeg in 1930 een journalist aan
stadsomroeper Jaap de Gooijer. 'Nee'.
zei Jaap, 'kijk, als een schipper met ha
ringvoorde wal komtofeenlading turf

In de jaren dertig van de vorige eeuw was het beroep van sladsomroeper in Ne
derland al bijna uitgestorven. NaaTden heeft van dit stokoude nieuwsmedium ech
ter nog tot in de Tweede Wereldoorlog gebruik kunnen maken. Het was Jacob de
Gooijcr (1867-1950) die hier zijn Slem beschikbaar stelde voor deze antieke vorm
van nieuwsverbreiding. In 1900 werd hij de opvolger van de oude heer Johannes
Decks (1829-1900), de laatste-omroeper die nog door de gemeenle werd bezoldigd.
De plaatselijke overheid nam Jaap echter niet meer in vaste dienSL Daardoor ba
zuinde hij als kleine zelfstandige zijn berichten door het vooroorlogse Naarden.
Een gulden voor een boodschap voor iemand die hij kende, 1'.'lee voor een vreem·
de en drie voor de gemeente. Dat was zijn vaste tarief. De gemeente moest het meest
betalen want die instelling onthield hem - zo zag hij dat nu eenmaal- een vast baan
tje en dus ook een klein pensioen.ln de hal van het stadhuis hing tot voor kort nog
zijn geelkoperen bord afbekken, waarmee hij in devestingslraten de aandacht trok
om vervolgens met luide stem en beginnende met de woorden 'Hoort, zegt het
voort!' een belangrijke boodschap te brengen.

In vroegereeuwen maakte de stadsomroeper, net alsde nachtwacht, meestal gebruik
vaneen ratel. In 1721was Hendrik Bonnet de stadsomroeper van Naarden. Voorecn
rondje boodschappen door de stad lllet de ratel bedroeg het tariefdrieen zonder ra

tel twee sluivers. Voor het omroepen in
de buurtschap LaagBussum rekende hij
zesstuiversen voor Muiderberg zelfs ne
gen. Soms was het nodig om berichten
op de huisadressen van ambachtslieden
ofboeren aan te zeggen.In dat gevaJwerd
er per woning betaald. Was er ergens
'boelhuis' (een ouderwetse boedelvei

ling), dan liepen de verdiensten al gauw
op tot 15stuivers.

De laatste stadsomroeper van Naarden
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