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'Swycht Utrecht'

Ter herinnering aan de wraak van Naarden op Utrecht in 1481

Henk Schaftenaar

In 1882 werd te Amsterdam de toren $wycht Utrecht, een in het complex van de

KJoveniersdoelen opgenomen verdedigingswerk uit1482, gesloopt. De toren, een

rondeel, was gebouwd ter herinnering aan een overwinning van de Hollanders op

de Utrechters in 1481. Bij de sloop van het complex werd een gevelsteen losgemaakt

waarop krijgsattributen waren afgebeeld met het onderschrift $VYCH UTRECHT.
De steen dateert uit het eind van de 16de

1882.

werd gebouwd.
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maakt door j.H. Teixeira de Mattos.

(jOt

Eind jaren zestig van de vorige eeuw
werd bij de restauratie van de vesting
werken op de plek van het voormalige
'Turfpoort' een stenen leeuwgevonden.
Het beeld was bevestigd aan het einde
van de muur van de hoge flank. Een vlak
deel meteen gatop de rug van de leeuw
doet vermoeden dat het ooit een zuil ofwat anders heeft ondersteund. Er was dus

sprake van hergebruik. De veronderstelling dat de leeuw aanvankelijk behoorde
bij de toren Swycht Utrecht vond men toen nauwelijks aanvaardbaar. Dat zou ech
ter toch wel mogelijk kunnen zijn als men bedenkt dat juist daar die toren stond.
Men heeft, in dat geval, bij de vernieuwing van de vestingwerken in de 17de eeuw
wellicht de herinnering aan het middeleeuwse wapenfeit levendig willen houden.
Amsterdam deed het immers vier eeuwen later ook door in 1882 opnieuw een ge
velsteen te plaatsen.

Utrecht-steen in de smalle

Gevelsteen uit de toren Swycht Utrecht. Collectie: Amsterdams Historisch Museum.

187()werdj.l~

In Naarden werd ter herinnering aan de revanche op de Stichtenaren ook een ves

tingtoren gebouwd. De toren kreeg dezelfde naam als die in Amsterdam en had
wellicht dezelfde vorm. De Naardense 'Swycht Utrecht', of wat er nog van over was,
werd omstreeks 1680afgebroken toen een verouderd bolwerk moest plaatsmaken
voor een veel groter bastion. Een getrouwe afbeeldingvan de Naardense toren ken
nen we niet. En over de plek van 'Swycht Utrecht' is men in de literatuur niet een
duidig. Sommige auteurs plaatsen de toren op Oranje, andere op het voormalige
Turfpoortbolwerk. De laatsten blijken gelijk te hebben (zietoelichtingaan het slot).

eeuwen bevindt zich tegenwoordig in het Amsterdams Historisch Museum.
Op de plaats van de oude Kloveniersdoelen, een herenlogement dat in de 17deeeuw
door de stedelijke magistratuurwerd gebruiktvoorontvangsten en buffetten, werd
in 1882 het Doelen Hotel gebouwd. In het nieuwe hotel werd wederom een steen

geplaatst. Toen met een afbeelding van de voormalige toren en de tekst 'SVvYCHT
UTRECHT 1482-1882'.
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De liggende leeuw W/Il Baumberger

steen die eind jaretl zestig van de vorige

eeulV il1 her voormalige Turfpoorfbol

lVerk werd gevonden. Collectie: Neder

lands Vestillgmllsellm.

op de Utrechtse bisschopszetel zat.

Maar in 1477 begonnen de Hoeken zich daar zo openlijk tegen hem te kanten, dat
David, die niet minder dan de halfbroer was van de machtige Karel de Stoute, zijn
zetel moest verlaten en de wijk moest nemen naar Wijk bij Duurstede. Toen een
jaar latcr ook al zijn medestanders de stad Utrecht werden uitgezet, hadden de Hoe
ken het daar geheel voor het zeggen. Dit alles tot groot ongenoegen van Davids
adellijke famiHe, die in HolJand de macht bezat. Men nam wraak door Stichtena

ren lastig te gevallen, vast t.ezetten en door goederenstromen naar de stad Utrecht
te blokkeren.

In de herfst van 1481 deden de hoeksgezinde Utrechters bij hel hof van hertogin
Maria van Bourgondië, de dochter van Karel de Stoute, en haar man, de aartsher

tog MaximiJiaan van Oostenrijk, pogingen om uit de impasse te komen. Tot een
verdrag kwam het niet omdat Maria (nota bene een nicht van de verjaagde bis
schop) en haar ega eisten dat hel gezag
van David hersteld moest worden en

alle niet in Utrecht horende krijgslie
den de stad zouden moeten verlaten.
Het mislukken van deze onderhande

lingen betekende het begin van cen on
gemeen harde strijd die drie jaa r zou
duren.

Op de waarheidsgetrouwe gravure vall

Adam Frans vall der Melden lIit 1672

omwaren we op liet oude Tllrfpoortbol

werk bij de molen twee bOl/wwerken

die voor Slt)'cht Utrecl,t in aanmerking

zouden kUllllell komen. Bij de pijl staat

een torenachtiggebollw min ofmeer in

de keel vall hel bastion. Meer op eelt

middeleeuws ralldeel /ijkt echter het

lagere bouwwerk vóór de mole" itl de
saillalll vlln liet bastion.

Wellicht onder hel devies van 'de eer

ste klap is een daalder waard' overviel
een ongeveer 600 manschappen tellen
de Utrechtse bende in de nacht van 10
op II december van 1481de Holland

se stad Naarden. Veel burgers waren

Wat zich in onze contreien omstreeks

1481afspeelde, iseen fase uit deze twis
ten die bekend werd onder de naam de

Grote Utrechtse Oorlog. Sleutelfiguur
was in die tijd David van Bourgondië.
die met steun van kabeljauwsgezinden

Op dezegravllre van BoxllorIl is in de

keel van liet vroeg-17de-eeulVse TI/rf

poortbolwerk schetsmatig een bouw

werk getekentl dat de toren Swycht
Utrecht moet voorstellen. De laren lrad

toell geen verdedigingsfimctie meer en

stond daar vermoedelijk louter ter her

illlleriligaall de slag Vall 1481.

De toren met pUIltdak Swycht Utrecllt
te Naorden als o"derdeel,'on de mid

deleeuwse sradsmllurop liet vroeg·

17de-eeuwse schilderij 'De brand van

!\laarden' ill de hal vau het Stad/wis.

Ree/lts de Turfpoort.

Dat wwel in Naarden als in Amsterdam

dergelijke torens werden opgericht, doet
vermoeden dat de vreugde over de over~
winning onder de Hollanders groot was.
Wat was er eigenlijk aan de hand?
Toen in 1481 aan de Utrechterseenfor

se klap werd uitgedeeld, waren onze ge
westen al 136jaar in een oorlog verwik
keld. De strijd staat bekend als de Hoekse en de Kabeljauwse twisten. Het waren de
namen van de partijen, die in de 14de en de 15de eeuw elkaar met grote heftigheid
bestreden. Verschîllende motieven z.ijnvoor deze twisten aan te wijzen: verzet van
een deel van de adel (Hoeken) tegen de economische positie van de steden, maar
evenzeerordinaire familieveten. Zo streden bijvoorbeeld de Hoekse Brederodes te
gen de Kabeljauwse Egmonds en ArkeIs. De graven van Holland kozen beurtelings
voor beide zijden partij. Het was een gruwelijke en langdurige burgeroorlog. Hel
enige gunstige gevolg was de verzwakking van de heerszuchtige adel, waardoor de
burgerstand gelegenheid kreeg om zich te ontwikkelen.



De overval vnn de Utrechters op Naar

den ilJ december 1481 opeen 19de

eeuwsegravure.

De Hollandse stadhouder Joost van Lalaing (ook een Bourgondiër), kon zich niet
nog een afgangveroorloven. TeNaarden werd daarom een troepenmacht van 5000
man samengebracht. Dat leger bestond uit sterke mannen uit het Zuiderkwanier
(Holland ten zuiden van het IJ) aangevuld met Engelseen Franse huurbenden. Een
befaamd ridder, overste Petit Salazar, maakte met zijn goed bewapende Biscayers
ook deel uit van deze strijdmacht. Zo'n 500 boeven, die geen soldij kregen maar
leefden van buit verzamelen, completeerden het geheel.
Het eerst was Eemnes aan de beurt. Daar had Lalaing een kleine schatting voorgesteld
om ze tegen de Utrechters te beschermen, maar de Eemnessers hadden geweifeld en
uiteindelijk een Utrechtse bezetting in huis gehaald. De stadhouder was hierover zo
vertoornd dat op 21 december 1481 de plaats werd aangevallen en aan 'koole'werd

gelegd. Op kerstavond kraaide ook in Baarn en Soest de rode haan, nadat de bevol
king naar Amersfoort was gevlucht. Maar ook Utrecht zou zijn aandeel krijgen. De
stad zelf innemen werd door Lalaingals onmogelijk beschouwd en daarom moesten
de inwoners naar buiten worden gelokt. Professor rA. de Rijkbeschreefeen eeuw ge

leden in zijn 'Wandelingen door Gooi- en Eemland en Omstreken' de list aJsvolgt:

bereikte Naarden dat er hulptroepen in
aantocht waren. De Stichtenaren be
sloten terstanddestad te verlaten. Som

migen lieten in paniek hun wagens met
buit achter en gingen er op het losse
paard vandoor. Tientallen Naarders had
den bij deze lafhartige overval het leven
gelaten. De schade was groot, maar de
stad bleef door de haastige aftocht ge
lukkig voor een brand gespaard.

De Hollanders hadden nu een gerede
aanleiding om revanche te nemen. Dat
pakte aanvankelijk verkeerd uit.
Jutphaas werd weliswaar in brand ge
stoken, maar bij het blokhuis (een klei
ne versterking) aan de Nieuwe Vaart
naar de Lek kregen ze klop. Voor ze zich daar goed hadden kunnen verschansen,
werden ze overvallen door Utrechtse ruiters en leden ze een geduchte nederlaag.
Veertig Hollanders werden gedood, zestig gevangengenomen en veel van de kost
bare krijgsuitrusting - moeizaam door de bevolking opgebracht - werd door de
Utrechters buit gemaakt. De vaandels werden in Utrecht in de kerk beschamend
te pronk gehangen.

beljauwsetwistcl1.
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Door de verrassing op dit vroege uur viel aan weerstand niet te denken. Een bron
uit die tijd verhaalt dat het op een moordpartij uitliep. Men achtervolgde de bur
gers tot in de kerk, waar ze zelfs tot op het 'heylige gratf' (mogelijk een beeldhouw
werk voorstellende de graflegging) werden doodgeslagen. De steen was zobesmeurd
met bloed dat deze niet meer schoon te krijgen was. Dankzij de zusters francisca
nessen van het klooster konden veel Naarders ontsnappen. Waarschijnlijk werden
ze door de kloostertuin en via een vestingpoort je en een valbruggetje naar buiten

geleid. Een plundering volgde, waarbij de kerkschatten niet onaangeroerd bieveil.
Nauwelijks hadden de Stichtenaren hun wagens met buit volgeladen of de tijding

naar Deventer gereisd om wol in te kopen voor hun weverijen. Het verhaal gaat dat
de overvallers zich in het holst van de nacht schuilhielden in de boomgaarden en
struiken voor de stad. Bijhet eerste schemerlicht begaven zich enkele Stichtse sol
daten, verkleed als ter markt gaande vrouwen, met mandjes en korven aan de arm
en emmers en vaten op het hoofd, naar de poort. Ze namen een vrouw meeom het
woord te doen. Voor de poort aangekomen, vroegen ze de poortwachter, deze te

openen. De wachter die niets kwaads vermoedde, ontsloot de poort, waarop ter
stond de verklede mannen binnendrongen, de man doodstaken en aan hun ver
scholen makkers het sein gaven om naar binnen te trekken.



Het was omstreeks vier ure des avonds, en 't had hardgevroren. Te Westbroekzelfwer

den elJ de v/uchtenden nagezeten tot onder de mI/ren van

Utrecht toe,

Ondanks de aanwezigheid van de krijgstoren in Naarden is het er in het Gooi niet
rustiger op geworden. Meer dan een halve eeuw bleef schrik en verwoesting nog
onze regio teisteren. Aan de strijd kwam pas een einde toen in 1543 onder keizer
Karel V alle Nederlandse gewesten werden verenigd.

'Swycht Utrecht' voorzien en erbij geschreven dat die plek in de volksmond 't Vlie
gen gat werd genoemd. Dat bleek achteraf een misvatting. (Pagina 100van De Om
roeper jrg. II nr. 3).
Ook de Gooise geschiedschrijver Dr.
A.C.l. de Vrankrijker liet zich mislei
den. Hij plaatst 'Swycht Utrecht'welis
waar op de juiste plek, namelijk bij de
Turfpoort, maarschreefer abusievelijk
bij dat de bevolking de deftige naam
niet gebruikte maar van 't Vliegen gat
sprak. (Pagina 25 van 'De historie van
de vesting Naarden', 1965).
De auteurs van vestingwerken C.A. de
Bruijn en W.H. Schukking vermelden
dat in 1673aan de westzijde van de stad
schutters op de toren 'Swycht Utrecht'
waren gepost. De kennis dat die toren
aan de westzijde van de stad lag, dus op
het oude Turfpoort, is te zien op een
kaart van het Beleg van Naarden in
1673. De toren wordt daar 'Swijg
Utrecht' genoemd. Op het voormalige
Oranje staat'De Vliege-Thooren'. (Pa- 17de eeuw.

gina's 47-49 van 'Naarden 1350-1950,
De Geschiedenis van een Nederlandse

Vesting', 1950).
Op grond hiervan heb ik in het artikel
'De acht poorten van Naarden in de
17de eeuw' mijn misvatting hersteld en
de torens op de juiste bolwerken ge
plaatst. (Pagina 113 van De Omroeper
jrg. 13nr. 3).
Andere aanwijzingen over de twee to
rens vinden we in een bijlage bij een

op

prent van Romeijn de Hooghe.

Utrecht, datzij

en er begon een

rukte het leger Naarden

Plaatsbepaling 'Swycht Utrecht' in Naarden
A. Perk schrijft dat de toren 'Swycht Utrecht' in 1681 is afgebroken en vermeldt
verder dat de toren later 'het Vliegengat' werd genoemd. (Pagina 287 van 'Over de
opkomst en den ondergang van Naarden' door Lambertus Hortensius, uitgegeven
in 1866).
P.A. Buis (pseudoniem voor Fabius) schrijft dat de toren 'Swycht Utrecht' bijna
twee eeuwen heeft bestaan (tot 1678) en op de plek van kazerne Oranje heeft ge

staan. Bij de bouw van die kazerne in 1875 werden er fundamenten van terugge
vonden. (Pagina 10 van 'De wallen van Naarden', uitgegeven in 1887).
Op basis van bovengenoemde bronnen heb ik in 1998 in een artikel de markante
toren in het oostelijk deel van de stad (zichtbaar op het 17de-eeuws paneel dat nu
de omslag van De Omroepersiert) ter hoogte van het Oranjebolwerkvan de naam

De Hollanders behaalden aldus een totale overwinning. Sommige bronnen spre

ken van zeshonderd gesneuvelde vijanden, andere zelfs van duizend lot vijf tien
honderd. Onder hen bevond zich ook een aantal leden van het gehate Hoekse stads
bestuur van Utrecht.

De overwinning werd zo roemrijk gevonden dat zowel in Amsterdam als in Naar
den nieuwe krijgstorens werden gebouwd. De dreiging die daarvan uitging, zou
Utrecht voorgoed het zwijgen moeten opleggen. De torens kregen dan ook de naam
'Swycht Utrecht'.

'Den 26en December, tweeden
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vroegere publicatie van W.H. Schukking. Het betreft een transciptie van een on
gedateerd handschrift (maar vrijwel zeker uit 1672) uit het Koninklijk Huisarchief.
Hierin wordt vermeld dat zowel bij 'swijgh uijter' als bij 'wiegetooren' (bij het
transcriberen heeft men waarschijnlijk de 1als igelezen) geschut stond opgesteld.
Hier dus ook twee verschillende torens. In hetzelfde stuk wordt in een opsomming
van de verdedigings-werken die begint bij 'd'amsterdammer poort', 'het wiege
toorens' na het 'begijnen bolwerck' genoemd. Vervolgens worden 'd'turfpoort' en
het 'bolwerck dOlerde meulen afgebroocken is' genoemd. De opeenvolging van deze
toponiemen staat de plaatsing van de VLiegetoren op het voormalige Oranje niet
in de weg. (Pagina 17 vaJr'De Vesting Naarden in 1672' in de Militaire Spectator,
1931).

Bij de Stichting Vijverberg zijn nogverkrijgbaar:

DeOmroeper, jaargang1990(E10,50),1995,1996,1997,1998,1999(€ 11,50),
2000,2001,2002(€ 12.so),2003,2004,2005(€ 15,-)perjaargang.

Oude NaardensebuitcnplaaL'ien,'degeschiedenisvanBerghuysenen Kommerrust'€ 16,~
Gids voor de vestingwerkenvan Naarden € 16.~

Dek:mnvanFabius,facsimilevanNaardenenomgevingin fuU-color€7,-
De kaart van Du Moulin (1748), facsirnilevanNaardenenomgcvinginfuU-wlor € 8,25

De zanderijenkaart (1817), facsimilevanNaardenenomgevingin full-color€ 8,25

Besrclndres: Gnnsoordsrrntl/16, 1411 RH Naarden, tel. (035) 6946860
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Van veldwachter tot regiokorps

De Naardense politie in de periode 1814 -1994

Frans Slootman en Joop Verhoeven

Nog niet zo /anggeledcfl kende Naardcfl gcmcelltepolitie. Wat dir inhield, wordt in on

derstaand artikel verteld door twee politiemannen die decennialallg het gemeemckorps

(hem/eli. Zij b/ikkcfllliet al/een terug op de eÉgell diel/stperiode, //laar geven ook een be.

kt/opt overzidlfva" deolltwikke/ing van liet plaatse/ijkepolitiewezell voor hUil tijd. (Red.)

Een eigen korps

De gemeente Naarden verkeerde lange tijd in de gc1ukkigeomstandigheid over een
eigen politiekorps te kunnen beschikken. In tegenstelling tOl kleinere gemeenten
die het met Rijkspolitie moesten doen, bood dit voordelen. Het beheer lag recht
streeks in handen van de gemeente; de burgemeester was hoofd van de politie. Be
slissingen konden sneUer worden genomen en er bestond een sterke band met de

bevolking. Vooral in onze dienstperiode, de jaren zestig tot negentig, ging het er
gemoedelijk aan toe. Er was een goed direct contact met de burger, als politieman
was je gezien. Bij het la1er toenemen van de criminaLiteit zou daar verandering in
komen. In 1994 vond er een reorganisatie bij de Nederlandse politie plaats. De

Rijkspolitie en de gemeentelijke korpsen gingen op in een nieuw levormen regio~
nale politie. Het belekende het einde

van de gemeentepolitie.

Begin en groei
Sinds 1814bestond er in Naarden al een

vorm van rC!,TUlierepolitie. Toteind 19de
eeuw was de sterke arm echter steeds

beperkt tot een enkeJeveldwachter. De
opmerkelijkste moet ene Luijslerburg
zijn geweest, die wegens zijn gestalte
door de bewoners met Klein Duimpje
werd aangeduid. Met zijn gezagviel ove
rigens niet te spotten. Luijsterburg dien
de van 1878tot 1903. Nog in zijn dienst
periode werd een tweede veldwachter

Veldwacllter Lllijsterbllrg, de sterke
arm ;11 Naardell vall 1878 tOf 1903.
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aangesteld. Rond de eeuwwisseling kwam er nog een bij en in 1911 kunnen we met

vier man bezetting langzamerhand spreken van een politiekorps. De jaarwedde

bedroeg loen 550 gulden. In 1935 was het korps gegroeid tot zeven man, onder lei

ding van een inspecteur. [n 1950 was de bezetting negentien man, met een inspec

teur-korpschef aan het hoofd.

Begin jaren zestig telde het korps 22 man, onder wie een inspecteur-korpschef, een

adjudant, drie brigadiers en twee man voor de administratie, de overigen waren

(hoofd)agenten in vo1continud.ienst.ln de latere jaren zestig was het korps 28 man

sterk en in 1994 bereikte het met 45 man zijn top.

De recherche bestond in de beginjaren zestig uit een brigadier en een hoofdagent.

Zij waren tevens belast metwerkzaamheden voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst

(BVD), de voorganger van de huidige AIVD. leder gemeentelijk korps had een of

meerdere medewerkers die vielen onder de Politieke Inlichtingendienst (PlO). Die

verrichtten bovendien werkzaamheden voor de Inlichtingendienst Buitenland (lOB)

en de Militaire Inlichtingendienst (MlO). De PlO, binnen het korpsookwelde 'sec

tie stiekem' genoemd, werd later overgeheveld naar de Vreemdelingendienst, die

belast was met de registratie van vreemdelingen binnen de gemeente. Op een zeker

moment telde Naarden ruim 500 vreemdelingen met zo'n 35 nationaliteiten.

Het zeven man sterke korps in de hal van het Stadhuis in 1935. v.l.n.r. staande:

A. WiinberJ:cn, D. van Buuren en A.
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Cf.H. StalIman, w: van Gullik, L.A. Hilhorst, G. van Aalst,

J. Vonk, J. Bekendam, P. Dekker, P. Hams/ra, HZ"Doppenberg, H.C Overeem,

F Mijwaart, A.MI Koning, H. HZ" van Ge/der, c.p van den Heerik,

J.H.M. Verhoeven, A. Hendriks, B.H. van Mier/o.

Vanaf 1952 werd het korps ondersteund door de in dat jaar opgerichte reservepo

litie. Zij trad op in buitengewone omstandigheden en vervulde een brugfunctie

tussen de reguliere politie en de samenleving. Gedurende veertig jaar kweten de

reservisten zich uitstekend van hun taak, waren altijd gemotiveerd en toonden een

grote verbondenheid met de reguliere politie.

Het bureau

Het bureau was gevestigd in een 19de-eellws herenhuis aan de Cattenhagestraat

(het huidige pand nummer 16). Door de statige voordeur kwam je in de hal. Rechts

was een loket met een belletje. Daarachter hadden de dienstdoende (hoofd)agen

tenhlln werkplek, de 'wacht' genaamd. Daar kwamen ook de brandmeldingen bin

nen. Bij het indrukken van een knop ging er bij alle brandweermensen een minuut
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lang een bel rinkelen, een hels lawaai. Luttele minuten later hoorden wij de brand
weerauto met al zijn toeters en bellen vertrekken.
In de wacht stond ook de mobilofoon, het enige verbindingsmiddel met de auto's;

portofoons bestonden nog niet. Er werd in de wacht, die altijd bezet was, gewerkt,
gerust, gegeten, koffie gedronken en 's nachts geslapen.
In aparte ruimten waren de administratie, de telex en het archief ondergebracht.
In de kelder werden de gevonden voorwerpen bewaard en stond een arsenaal aan
bandrecorders die al het communicatieverkeer registreerden.
In een andere kamer was de 'meldtafel' geïnstalleerd. Daarmee werd direct contact
onderhouden met de zuster korpsen in de gemeenten die de zuidgrens van de pro
vincie Noord-Holland vormden, dus van Laren tot Zandvaart. Dit was van belang

wanneer er ergens een ernstig misdrijfwas gepleegd en bijvoorbeeld de rijkswegen
moesten worden afgegrendeld. Vanaf de meldtafel kon ook worden gecommuni
ceerd met ingesloten arrestanten. Zelfs de toiletten konden ermee worden door
gespoeld. De ruimte rond de meldtafel was afgeschermd door kogelwerend glas.
Achter in het gebouw bevond zich gescheiden door een traliehek het 'cellenhuis',
bestaande uit een dagverblijf, een dronkemanscel, twee gewone cellen, een dou
checel en een ruimte om te luchten. De maaltijden voor de celbewoners kwamen
vanuit een cafetaria en waren altijd van goede kwaliteit.
Ook de arrestanten zelf werden goed behandeld. Zeker zij die door de recherche
nog moesten worden verhoord, zij kregen op tijd hun rokertje enz.
Voorts wasereen fotokamer meteen voor die tijd moderne uitrusting, onder meer

een eigen doka en diverse dactylosco
pische hulpmiddelen. Bepaalde ver
dachten werden hier gefotografeerd.
Ook vingerafdrukken werden hier af
genomen. De fotokamer grensde aan
hetarrestantendagverblijf. In de muur
van de fotokamer was een confronta

tiespiegel aangebracht. Opgeroepen ge
tuigen konden daarmee een verdachte
herkennen zonder zelf gezien te wor
den. Over die confrontatiespiegel straks
een anekdote. In een ruime, comforta

bel ingerichte kamer uitkijkend op de
Cat tenhagestraat zetelde de korpsch.ef.
De recherche beschikte over twee ka-

Het oude politiebureau aan de Catten

hagestraal.
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1

mers. Daarin werd tijdens verhoren dik
wijls 'met enige stemverheffing' ge
sproken. Fysieke middelen waren ech
ter uit den boze en werden nooit toe

gepast.
Direct buiten het pand was de garage
voorde voertuigen, waaronder een vol
ledig toegeruste verkeersongevallen
bus. In beslag genomen voertuigen wer
den gestald in de Gele Loods aan het
Ruysdaclplein.
Op het dak stond een antenne, die naar-

mate de verbindingsmiddelen werden ':~;~;';:~~':;~:;'~,;~~,~~::,;~;~jJ;~~"uitgebreid zich steeds hoger in de lucht bracllt,

priemde. kist voor lIet geval dat ...

]n een militair gebouw achter de
Utrechtse Poort was tenslotte een 'lijkenhuisje' gevestigd, waar de stoffelijke res
ten van slachtoffers van verkeer of moord tijdelijk werden ondergebracht.
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Een dure spiegel
De confrontatiespiegel in de foto kamer was eens de redding voor vier politiemen
sen die zich per ongeluk hadden opgesloten bij het opbrengen van een zich hevig
verzettende arrestant. Twee nog in de wacht aanwezige agenten schoten te hulp en
met vereende krachten lukte het uiteindelijk de lastpak in een cel op te sluiten. ln

tussentijd was wel het traliehek dichtgevallen. Wie had de sleutel? Niemand ... die
hing nogin de kast in de wacht. Lichte paniek brak uit, personeel zat opgesloten in
het eigen cellenhuis. Mobieltjes-bestonden nog niet en de enige manier om de aan
dacht te vestigen op de noodsituatie was luidkeels om hulp roepen. Als eerste kwam
de buurman van nummer 14 op de noodkreten af. Maar toen die op het belletje
van de wacht drukte, kwam niemand opdagen. Wel hoorde buurman een enorm
kabaal achterin het gebouw, maar hij paste ervoor zich daarheen te begeven, met
criminelen wilde hij niels te maken hebben. Buurman ging naar huis.
Tenslotte werd de kostbare confrontatiespiegel maar vernield, waarna een van de
'criminelen' in de fotokamer kon komen om de dichtstbijwonende collega te bel
len. Na dit voorval werd het verplicht het traliehek altijd dicht te houden, zodat je
eerst de sleutel moest pakken alvorens het cellenhuis te betreden.

1

Een krap dienstrooster
Ons dienstrooster zag er als volgt uil: twee nachtdiensten van 23.00 tot 07.00, een
nachtdienst van 19.00 tot 03.00, een middagdienst van 13.00 tot 23.00, een och
tenddienst van 07.00 tot 18.00 en daarna een vrije dag.
Om het weekend was je vrij. De dagdienst in het weekend was van 07.00 tot 19.00.
Maar als je tegen zeven uur's avonds een verkeersongeval moest behandelen, kwa
men er een paar uurtjes extra bij. Later werden de diensten versoepeld, maar door
personeelstekort werden er weer veel overuren gedraaid. In de vakantieperioden
vingje elkaars diensten op en deed je soms vierofvijfweekeinden op rij dienst. Een
krap dienstrooster, maar het was niet anders.

Handen vol bij het verkeer
Door de groeiende verkeersdrukte bestond ons werk voor een belangrijk deel uit
het behandelen van ongevallen. In totaal liep er door Naarden negentien kilome
ter rijksweg en daar gebeurde altijd wel iets. Er waren talrijke gevaarlijke kruis
punten, met verkeerslichten die we tijdens de spitsuren dikwijls handmatig moes
ten bedienen. Bij de Godelindeschool aan de Amersfoortsestraatweg werden de
leerlingen viermaal per dag veilig overgezet. Regelmatig deden zich verkeersonge
vallen met dodelijke afloop voor, zowel op de Rijksweg als op de onbewaakte over
gangen van de spoorbaan Naarden/Bussum - Weesp.

Het werkterrein

Onze actieradius strekte zich uit van de Hollandse Brug tot aan de dorpskern van
buurgemeente Huizen. In de drukbezochte uitspanning Oud- Valkeveen was voor
al in de weekeinden politietoezicht onontbeerlijk. Dan was er nog het woonwa
genpark aan de Amsterdamsestraatweg. De contacten met de bewoners daar wa
ren prettig. Deverplaatsingvan daar naar de Abri verliep zonder problemen. Slechts
eenmaal moest de assistentie van de Mobiele Eenheid (ME) worden ingeroepen
toen van de Abri enkele illegale woonwagens moesten worden verwijderd.

De nachtdienst

De nachtdienst werd gedraaid van elf uur's avonds tot zeven uur 's morgens (in
het weekend van zeven uur tot zeven uur). Er was een minimale manbezetting.
Door de week deed je praktisch alle dagen dienst en je vrije weekend was heilig.
Was je vrij, dan moesten je collega's wel een dubbele dienst draaien. Ook bij ziek
te ofander verzuim was er weinig speelruimte. Het bureau kon ook nooit gesloten
zijn. Niet alleen dat hetarchiefen de dienstwapenscontinu bewaakt moesten wor
den, ook brandmeldingen waren aan de orde van de dag.
Evenementen als de Sinterklaasintocht, de Mattheus Passion of de braderie bete

kenden dat het gehele korps inclusief de reservepolitie werd ingeschakeld. Vrij
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weekend, vrouw of kind jarig? Jammer voor je, maar je deed gewoon dienst.
Na drie uur 's nachts bestond de bezetting uit twee man. Waren er ergens moei

lijkheden, dan ging er een naar buiten en stond je er alleen voor. Bij ernstige voor
vallen was er geen andere oplossing dan een collega uit zijn bed bellen.
Over de nachtdienst tenslotte een anekdote. Bij weinig drukte mocht een van de
twee van de korpschefwel eens een uiltje knappen. Beslist geen luxe, want niet zel
den moest je diezelfde dag om twee uur 's middags weer present zijn.
Een van de schrijvers van dit artikel draaide zijn eerste nachtdienst toen hij net van
de politieschool kwam. Hij meende het korpsdevies Vigilat ut Quiescant (Ik Wake
Opdat U Slaapt), datop ieder politie-uniform zichtbaar is, in omgekeerdevolgor
de meteen maar in praktijk te moeten brengen. Maar zijn oudere collega was hem
net even voor. Groot was de verbazing op het gezicht van de nieuweling, toen zijn

collega meteen om drie uur op de tafel van de wacht een bed begon op te maken
van spullen uit het cellenblok, zich op zijn lange ondergoed na geheel ontkleedde
en voordat hij onder de wol kroop verordonneerde om het licht uit te doen. Hij
voegde er nog aan toe vooral niet op de typemachine te rammen, omdat hij onge
stoord wilde pitten. Beteuterd voldeed de nieuweling aan de instructies.
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in feite overbodig.

Een hechte gemeenschap
De band met de collega's was hecht. Kwam er een te overlijden, dan werd hij met
korpseer begraven en zijn familie kreeg alle denkbare steun. Wanneer een collega
om gezondheidsredenen de dienst moest verlaten, bleek een langdurige collegiale
betrokkenheid een stevige pleister op de wonde.
Ook indien een burger iets overkwam, deed je bovenmatig je plicht. Viel er een
dode te betreuren, dan werd eerst in allerijl de dominee of de pastoor van huis ge
haald, dit tef\vijl het onderzoek nog gaande was.

Sport en spel
Ook bij plezierige zaken vormden de Naardense politiemensen een hechte ge
meenschap. Het jaarlijks korpsfeest was altijd een succes. Een sinterklaas uit eigen
gelederen bezocht de kinderen van het personeel, daarbij steevast voorlezend uit
het 'grote dikke dagrapportenboek'.

In 1970 werd een 'damesclub' opgericht, die iedere maand een gezellige bijeen
komst organiseerde. Uit deze club kwam ook het 'verkeerspoppenkastteam' voort
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dat een stuk aanschouwelijk verkeersonderwijs voor scholen opvoerde. Het werd

vijfhonderd keer herhaald, een unieke prestatie die met een koninklijke onder
scheiding werd gewaardeerd.
Al in de oorlogsjaren veertig deed een elftal onder de naam De Vikingen met wis
selend succes mee aan het voetbalkampioenschap van Naarden. Tegenstanders wa
ren de toenmalige rivalen Naarden, De Meervogels en Chefana.
In 1966 werd de Naardense Politie Sportvereniging (NPSV) opgericht, die zich

richtte op diverse takken van sport en spel: schieten, volleybal voetbal, schaken,
klaverjassen, kaatsen en triatJon. Het accent lag op volleybal. Op menig toernooi
kwam ons team als winnaar uit de bus. De NPSV had zelfs een eigen orgaan, met

de originele titel NPSV-Nieuws. Een eclatant succes was de in J 988 gehouden en
gesponsorde fietstocbt naar de AJpe d'Huez, de beroemde 2000 meter hoge bult
van de Tour de France met een gemiddeld stijgingspercentage van 12 %. Aan die
tocht was een goed doel gekoppeld. Ruim 35.000 gulden kon worden geschonken
aan de Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland. Mede door dit bedrag kon
een manege worden verwezenlijkt. Door deze sportieve prestatie annex liefdadig
heidsactie werd een enorme goodwill gekweekt voor de Naardense politie.

Van hiërarchienaaroverleg
Bij de politie heeft er altijd een sterk verticale, bijna militaire structuur bestaan.
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Een treffend voorbeeld hiervan was het onmiddellijk opstaan van het personeel
zodra de korpschefhet bureau binnentrad.
Ook op lager niveau was er standsverschil. Of je nu een twintig of dertig jaar oude
vader van twee kinderen was, maakte geen verschil. Was je degene die het laatst in
dienst was gekomen, dan was je de 'jongste bediende', lot je werd afgelost door een
andere nieuwkomer.

Pas in de beginjaren zestig veranderde dit en ontstond cr zelt:~een vorm van korps
overleg. Tweemaandelijks kwam het korps bijeen om ondervoorzitterschap van de
korpschefondermeerpersoneelszaken te bespreken. Hetvormde het begin van wat
later overal uitgroeide tot allerlei vormen van inspraak en werkoverleg. Naar onze
mening werd loen al de grondslag gelegd yoor de latere Poldermodelstructuur.
Ook aan modern onderzoek viel niet te ontkomen. Eind jaren tachtig werd het
korps doorgelicht. Een belangrijk resultaat daarvan was dat er plannen ontston
den voor de bouw van een nieuwbureau aan de Amersfoortsestraahvegdat aan de
modernste eisen moest voldoen.



In de woelige jaren zestiglzeventig speelden zich zenuwslopende gebeurtenissen
af. Het was de tijd van de Molukse gijzelingen, de Rote Armee Faktion en het Pa
lestijnse terrorisme. Extra alertheid werd van ons vef\vacht; de minister van Justi
tie en andere prominenten woonden in onze gemeente.
Een andere aard van waakzaamheid werd verlangd bij de bezoeken aan Naarden
van leden van het Koninklijk Huis, van de geestelijk leider de Dalai Lama, van de
Israëlische premier Begin en van het Tsjechoslowaakse staatshoofd Havel. De aan
komst van laatstgenoemde bij het Stadhuis verliep zeer chaotisch. Opdringerige
mensen wilden hem aanraken en de politiemensen, zo ookde PID,konden dit niet
voorkomen. Havels veiligheidsdienst werd hier zeer nerveus van en eiste een bete
re bescherming. ]n allerijl werden korpsleden van huis getrommeld. Toen Have!
weer naar buiten kwam, werd rondom hem een kordon gelegd. Zo kon de wande

]jng naar het ComeniusstandbeeId voor de kranslegging verder rustig verlopen.
Een kranslegging daar werd ook jaarlijks verricht door de Tsjechoslowaakse am
bassadeur. Slechts eenmaal deed zich daarbij een incident voor toen enkele na de

Praagse Lente gevluchte Tsjechen met spandoeken bij het standbeeld stonden. Ze
eisten meer vrijheid. De ambassadeur weigerde vervolgens de krans te leggen. De

Frankrijk.

IN. Win CulIik, ].J. Pouw, F. Mijwaarl,
; B.H. van A1ierlo,

Koning,

Het politicwerk
Het politiewerk ze1fvarieerde van eenvoudige overtredingen tol verkeersongeval
len met dodelijke afloop. Werd je geconfronteerd metde dood, zeker van een kind,
dan kon je op het bureau niet uithuilen. Een BOT (Bedrijfs Opvang Team), zoals
we dat nu hebben, moest nog uitgevonden worden. Het klinkt nu hardvochtig,

maar je moest niet zeuren, anders had je maar een ander vak moeten kiezen.
Door het behandelen van zo veel verschillende zaken in Naarden werd iedere po

litieman al snel allround. Dit werd bevestigd door de beoordeling van justitie;
hoogst zelden werd een in Naarden opgemaakt proces-verbaal teruggezonden.
Een belangrijke taak voor de politie was weggelegd bij diverse bedrijfs- of wo
ningbranden die Naardenhebben getroffen. Grootschalig waren de branden in het
Groot Arsenaal in 1954, in de Manege Oud- Valkeveen en in de Pokon-fabriek aan

de Thierensweg in 1964.
Een keer moest bij een woningbrand een schrijnend geval van fraude worden vast
gesteld. Hetpandstond op drie plaatsen in de hens, maar de bewoners kwamen bij
aankomst van de politie met kant en klaar gepakte koffers naar buiten!

c.~
Staal/dv.l.nf.: R.

B. Iazae, rc. MeertclJs,

CH. de Vries, A./. Schaap, P J-Iamstra, I.H.M.

L. Jansma, A.M. van Leeuwen, A. Hendriks.
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PID heeft toen de spandoeken in beslag genomen waarna de ceremonie zich kon
voltrekken. De demonstratie haalde wel de landelijke pers en een film ervan lagde
zelfde avond al bij de KGB in Moskou.
Een hoogtijdag was het voor de Naardense politie toen koningin Juliana in 1963
een bezoek aan het politiebureau bracht. Het was dé gelegenheid om ons als korps

te presenteren in een zojuist ontworpen schitterend nieuw uniform. Het oog wil
tenslotte ook wat.

Op de handhaving van de korpsetiquettewerd streng gelet. Werd je tijdens de werk
uren betrapt zonder pet, dan was het mis. Het uurtje fietssurvcillance dat als corri~
gerende maatregel voor je werd uitgekozen, viel altijd samen met een fikse regenbui.

Het wagenpark
Tot aan de Tweede Wereldoorlog werd voor het surveilleren de fiets gebruikt. Eind

jaren veertig werd een legerjeep aangeschaft zodat knelpunten sneller konden wor
den bereikt. Inde jaren zestig beschikte hel korps over twee auto's, een voor deuni
formdîenst, met zwaailicht, en een voor de recherche, zonder zwaailicht.
Om de 7.oveeljaar werden de wagens ingeruild. Als een nieuw exemplaar door het
meest ervaren korpslid moest worden ingereden, betekende dat steevast dat hij gra
tis naar verre familieleden kon rijden. Vol trots werd de auto vervolgens aan de bur-

gemeester getoond, die zonder techn ische vragen te stellen, altijd beaamde dat het
inderdaad een 'zeer' mooie auto was.

Het zwaardere werk

Met het klimmen der jaren groeiden ook in Naarden de moord- en doodslagza
ken. De befaamde patholoog-anatoom dr. Zeldenrust werd een bekende verschij
ning op het bureau. Bij zijn secties moest altijd een van ons aanwezig zijn om in
zijn opdracht aantekeningen te maken.
Hoewel er een TED (Team Ernstige Delicten) was opgezet, kon één moordgeval
tot op heden niet worden opgelost; verjaard is deze zaak echter nog niet.
Van een man die door een misdrijf om het leven was gebracht, kon de identiteit
nooit worden vastgesteld. Deze man, van niet-Europese afkomst, werd in alle stil
te begraven op Valkeveen. Triest om zo aan je eind te komen.
Geweldplegingen kwamen in Naarden vooral bij evenementen voor. Met praten
probeerden we de boel te sussen; fysiek ingrijpen deden we zelden. Toch kon het
weleensmisgaan. Tijdens de braderie van 1961waren de rapen gaar in een café aan
de Marktstraat. Door acht agenten moest de zaak met de gummilat worden onl-

straal.

Ilcm korpschef E.]. janscn.
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ruimd. Een van de collega's sloeg zo hard, dat hij zijn pols brak. Als onderdeel van
het genezingsproces mochten wij zijn processen-verbaal uittypen.
Ook de Cattenhagestraat was een keer aan de beurt. Een twintigtal HeJl's Angels
wilde op een zondag een cafetaria aldaar verbouwen. Een van ons, zeker niet de
grootste qua gestalte maar wel met veeloverredingskunst, gingatleen naar binnen
en zorgde er voor dat ze binnen enkele minuten vertrokken, zonder dat ereenklap
was gevallen.
OokNardinc (een toenmaligjeugdhonkinde Promerskazerne, Red.) kwam nog
al eens negatiefin beeld. Op een zaterdagnacht liep het uit de hand en de tent moest
worden ontruimd. Meerdere personen van buiten Naarden hadden zich in het ge
bouw 'genesteld'. Eén bezoeker dacht dat het bevel om zich te verwijderen nietvoor
hem gold en nam nog een biertje. Met een geweldige dreun werd hij van zijn bar
kruk geslagen en de volgende dag had hij niet alleen last van een kater. Soms moest
je streng maar rechtvaardig zijn.

Opgedrongen samenwerking
Het korps bemoeide zich alleen met de langzamerhand ontstane samenwerkings-

w6

Th ijs Pieters, Dirk Broe

Brink. Collec-

tie: StadsarchiefNaardell.

verbanden binnen het Gooi, als de leiding er echt niet onderuit kon. In de jaren

tachtig werd Naarden 'een haard van verzet'.Vanuit de Vestingstad werden de meest
kritische vragen gesteld over de inbedding van de gemeentelijke korpsen bij een
op handen zijnde invoering van regionale politie.
In die periode deed ook de eerste executieve vrouw haar intrede in het korps. Er
wuden er nog drie volgen.
Ook jong personeel stroomde toe, soms wel drie per jaar. Dit bracht beweging in
bestaande leidinggevende posities. De jongeren uit de jaren zestig werden de bri
gadiers van de jaren tachtig.
Door de vele veranderingen ontstonden positieve verschuivingen in werkpatro
nen. Initiatieven vanuit het personeel leidden tot de invoering van een onderne

mingsraad. Dat was wel even wennen voor de oudere korpsleiding. Maar de sfeer
bleef onveranderd goed en iedereen zag dat de Naardense politie bezig was de maat

schappelijke veranderingen snel op te pakken.
Ook in regionaal opzicht stapte Naarden in de rijdende trein. Geparticipeerd werd
in de Mobiele Eenheid (ME). Aan vele optredens in den lande werd dus ook door
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Naardense politiemensen meegedaan. De recherche deed mee aan soms specta
culaire bovenregionalc onderzoeken, waaronder een grote ontvoeringszaak.

Verdwenen loodsen en privaten in het garnizoen
Naarden

Laten we beginnen met de Affuitloods op het bastion Katten. Dit gebouw dateert
van 1854, de periode net voor de grote vernieuwing van de Vesting. Het was een
dubbele loodswaarbinnen een rij standvinken (palen die het daken de dakgoot on
dersteunden) ogenschijnlijk het geheel in twee ruimten verdeelde. Het gebouw had
een lengte van 35 m en was 15111breed. Aanvankelijkwas de loods in gebruik bij de
artillerie - er konden 80 affuiten staan - maar later werd er geniematerieel in opge
slagen. In 1912 werd een deel van de loods afgescheiden om te dienen als eet- en
theorielokaal. loen in 1939 aan de Weeshuiskazerne een nieuwe vleugel werd ge
bouwd, heeft men de loods tot op ongeveer tweederde ingekort. Tijdens de bouw
van het Weeshuiswooncomplex (1991-1994) werd de Affuitloods gedemonteerd en
opgeslagen. Op de vrijgekomen plek werden in 'loodsvorm' driewoningen gebouwd.

Toen in 1873deVesting werd vernieuwd
en in bomvrije gebouwen huisvesting
bood aan ruim 1500 militairen, ont
stond al gauw een groot gebrek aan an
dersoortige ruimten. De in vroegereeu
wen gebouwde opslagplaatsen zoals het
Arsenaal, de Turfloods en de Vijf Lood
sen hadden te weinig capaciteit voor het
functioneren van zo'n groot garnizoen.
Daarom moesten er enkele loodsen

worden bijgebouwd. Het werden meest

allanggerekte houten bouwwerken, ge
plaatst op een stenen voet. Van die ka
rakteristieke 19de-eeuwse opslagplaat 
sen bestaat er binnen de Vesting nog
maaréén: de Gele Loods. Dat 45 mlan

geen 6 m brede gebouwdateert van om
streeks 1880 en staat naast de Utrecht-

se Poort. De meeste andere loodsen zijn Gele Loods uit de 19de eeuw.

in de loop van de erop volgende eeuw

afgebroken. Wat er ooit aan miJitaire loodsen gestaan heeft, is te zien op oude an
sichten, foto's en tekeningen. Een laat-19de-eeuws register geeft van de meeste een
korteomschrijving. Het bouwjaar en de datum van de sloop worden echter meest
al niet vermeld.

Dikken.

TI1.M.Pieters.

Het onverbiddelijke einde

Het einde van het gemeentekorps kwam in 1994. De pijn was groot. Bij de oude
ren, bij de jongeren, in de familie, zelt:~bij menig burger. Een hechte groep men
sen, dienstbaar, dag en nacht klaar staan, eigen verantwoordelijkheid kennen en
werkzaam zijn in een gemeensthap die je door en door kent. Het bange vermoe
den dat dit alles zou verdwijnen, werd bewaarheid door het opgaan van het ge
meentelijke politiekorps Naarden in een nieuw te vormen regionale politie.

v.

Fokker, F. Slootman, M. IN: Verhulp-ReijlJcveld,rC. Meertens,

J. v.d. Woning, rBoshuizen, A. V.d. Brink,

v.l.n.r. P. Horst, RJ. v. Loveren, GJ Slapp<

JJ Selders, PH.A. Calis, A. W Kervel, J.M. v.d. Boom, P W

Vierder rij v.l.n.r. /. v. Someren, H.M.
Zeeman-Evers.
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van staat in de Kloosterstraal. De gang daarheen Iwet tegenwoordig Zusterenstraat,

de gang naast de linkerloods Katten.

In de rechter lage flank van bastion Pro
mers werd in 1893een batterij toiletten
bijgebouwd. Het aantal bestaande bom
vrije plees in de op het bolwerk gelegen
kazerne bleek al gauw niet toereikend
voor de honderden daar gelegerde mi
litairen. Een uitbreiding met twintig
stuks was uit hygiënisch oogpunt onaf
wendbaar. De oplossing werd gevonden
ineen te bouwen houten loods, die, ge
zien zijn niet-bomvrije karakter, de onverbeterlijke naam van 'Vredesprivaat' kreeg.
Tegen de lage flankmuur naast het Vredesprivaatwerden bovendien twee, in totaal
14-staanplaatsen tellende, urinoirs gemetseld. Al eerder was er achter de loods bij
het Kantinegebouw een waterplaats
voor de militairen aangelegd.
Om het storende wild plassen onder zo
wel militairen als burgers terug te drin
gen had de gemeente Naarden een aan
tal ijzeren 'krullen' geplaatst: een aan
het begin van het stenen pad dat vanaf
de Turfpoortstraat over het bastion
Turfpoort naar de Kippenbrug voerde,
een aan de Nieuwe Haven tegenover het
beurtvaart bedrijfvan Karssemeijeren
een bij de Utrechtse Poort. Een urinoir
inde Duivensteegachter het woonhuis

De foto dateert van 1926.

in

Bovenaanzicht van de WeeslJUiskazer~

ne met schuin in het midden dedubbe-

lengte.

Langs de courtines aan weerszijden van
de Promerskazerne stond een tweetal

houten loodsen op stenen voet. Beide
werden in 1883 gebouwd. Die bij de
Manschappenkantine (nu de VVV-in
formatiewinkel) diende voor deberging
van artilleriematerieel. Later werd het

een opslagplaats voor nachtlegermate
rialen en stalling voor de paarden van de
hoofdofficieren. Aan deandere zijde van
de Promerskazerne, achter het Bureau

gebouw, stond een identieke loods. Die diende aanvankelijk tot berging van genie
materieel. Later werden hier ook nachtlegermaterialen in opgeslagen en diende het
gebouw tevens als rijwielstallingvoor het garnizoen. De loods is in 1945afgebroken.



De Gymnastiek/oods lIIet de turners
van Keizer Ouo in 1903. De eet/traal

opge5telde sergeant De BrIli" was IHHI

instructeur. Deze loods keilde maar cm

kort be5taan. Gebouwd i/l 1883, moest

hij ill 1915af worden (lfgebroken door

de aallieg vall de Kopitein Meijerweg.

De Mallsehappe"kal/tine op liet Pro- De 'krul' aall de Nieuwe Have" op een

mersplein (t/u VW-irl[ormatielVit/kel) foto uit omstreeks 1910.

met redus naast het gebouwde water

plaats. De voor een mars aangetreden
militaÎren behoren tot l1et TIveedeRe

gill1ent Vestingartillerie. De foto da~

teert lIit omstreeks 1900.

gedekt door een pannendak. Een zol
der was van buitenaf in het dak toe·

gankelijk.
Achter het gebouw lageen dooreen pa
lissade afgesloten lcrrein, dat evenals
de ruimte voor de Utrechtse Poort door

de militairen met 'Plein' werd aange·
duid.

In 1950 heeft het Rijk het loodsen
complex aan de gemeente verkocht, die
besloot het te slopen om er 20 eengc
umwoningen en 4 woningen voor klei
ne gezinnen te bouwen. Tegenover het complex, aan de zijde van de Turlloods,
werden in 1922enkele oude woningen, waaronder die van dewachtervan de Am
sterdamse Poort, gesloopt waardoor de daar gelegen Amsterdamsche Poortstraat

van de gemeentebode voltooide deze reeks. Alle hier genoemde voorzieningen zijn
in de eerste helft van de vorige eeuw verd\\o'enen.

Het grootste loodsencomplex lag tussen de Westwalstraat en dc Cattenhagcstraat.
Het werd gebouwd in 1747 en kreeg de naam 'De Vijf Loodsen'. Het diende voor
de berging van artilleriematerieel en alsstalling van de ruiterij. ln 1837 stonden er
vooral affuiten. Het houten gebouw stond op een stenen voet en was door middel
van vier rijen standvinken, zonder schonen ertussen, in vijf ruimten verdeeld, elk

Ter rechterzijde van de Utrechtse Poort stond tot 1915 ook een loods. Dcze werd
gebouwd in 1883 en diende als gymnastieklokaal voor de in 'de Promers' onder
gebrachte troepen. Ook de plaatselijke, nu reeds meer dan een eeuw oude gym
nastiek- en turnvereniging KeizerOtto mocht gebruik maken van deze loods voor
haar activiteiten. Toen in 1915 de Kapitein Meijenveg werd aangelegd en daarvoor
de courtine Oranje-Promers moest worden doorgraven, stond het gebouw in de
weg en werd het afgebroken.

Tussen de Weeshuiskazerne en de Grote Pijp of Zeepaart in de Oude Haven lag

ooit de Timmerloods. Dit magazijn diende voor de opslag van bouwmaterialen
van het Rijk. In 1914 isdeze loods afgebroken en tot nu toe kennen we er geen af
beelding van.

Het dak van het Vredesprivaat gezien vanaf de Korte Bedekteweg in de jaren twintig

van de vorige eeuw.
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~~~~~:!~:~~:~?,;;;.H~e~t:d:e;:ed:~d~~;~en:;,stals mortuarium toen Naarden noggeen

Ter plaatse staan nu woonhuizen
en de We"walmaat.

aanmerkelijk kon worden verbreed. In

1915, het jaar van de sloop van de poort,

had men de straat al tot plein opge
waardeerd en er de naam van de toen

aftredende burgemeester WesseJingaan

gegeven.

Op bastion Oud Molen, vlakbij de bom

vrije bakkerij annex slachterij, stand de

Steenkolenloods. Het gebouw verrees

daar in 1896 en was geschikt voor de
opslag van 60 ton steenkolen. Het is niet

duidelijk wanneer dit houten gebouw
is afgebroken. De nu op die plek staan

de en tot winkels verbouwde twee loodsen stonden aanvankelijk op het plein naast

het Arsenaal. Een diende als herstelplaats voor 1cgcrvoertuigen, de andere als op

slagplaats voor materieel van de genie.

Ook buiten de Vesting stonden tal van militaire loodsen. Hel door de dreiging van

de Eerste Wereldoorlog gebouwde barakkenkamp langs de Meerstraatop de Scha

penmeent was wel het grootste. Maar ook op hel fort Ronduit stond op het plein
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voorde kazerne een loods voor de opslag van genie- en artilleriematerieel. Hel on

derkomen van de scoutinggroep Olav aan de Lange Bedekleweg stond in de 19de

eeuw nog als loods bij de forten aan de Karnemelksloot. Omstreeks 1945 werd dit

gebouw naar het barakkenkamp op de Schapenmeent verplaatst. Sinds de jaren

zestig staat het aan de Lange Bedekteweg. (Red.)

Inhoud van alle jaargangen

De stichting Vijverberg presenteert zich sinds maart 2005 op het 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 door de

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

www.stichtingvijverberg.nJ

115



'Meervreught'
rijmen van Norren. een leven lang sloven, werken en wonen
in het moeras

Wie bij de Machinevan het Naardermeer bij mevrouw Anoie Mostert-Pieterseeen

kopje koffie of thee drinkt - haar theetuin ligt op de wandelroute rond Nederlands

oudste natuurmonument - wl?rdt door haar al snel iets wijzer gemaakt over het

harde leven van de voormalige bewo
ners daar. Zo kwam bij ons de naam van

rietsnijder Tijmen van Norren (1867
1949) over tafel die ruim een halve ecuw

geleden nog in een houten krot, 'Meer

vreught' genaamd, op nummer 8 langs

de Meerkade woonde.

In archiefstukken waren we zijn naam
weleens eerder tegengekomen en ook
dI. H.P. Gorter, de vroegere hoofddi
recteur van Natuurmonumenten, had
al eens iets over deze karakteristieke man

en zijn hut geschreven (De Omroeper,

jrg.14, p. 144). Toen echter ook een foto

van Tijmen uitde verzameling van me

vrouw Mostert te voorschijn kwam en

we elders een plaatje van het 'Meer

vreught' vonden, besloten we opnieuw
aandacht aan deze Naardermeerbewo

ner te schenken.

Een krantenknipsel uit 1938 bevestig

de het vermoeden dat deze oude meer

bewoner daar in die tijd op wat minder

maatschappelijke bescherming kon re

kenen dan de gevederde vrienden in het
riet. De reeds door het zware werk ver-

Co/lectie:mevr.
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sleten Tijmen was toen in conflict met Naardens 'Maatschappelijk Hulpbetoon'.

We weten niet uit welke krant het knipsel stamt en wie het artikel schreef maar la

ten hieronder de sociaal bewogen auteur maar verder aan het woord. (Red.)

Zo beschreefde dichter Van Collem bet troosteloze bestaan van de biezenvlechters

in het land van Genemuiden. Wij moesten hieraan denken, toen wij op de noor

delijke oever van het schilderachtige natuurreservaat, dat als 'Naardermeer' her

berg verleent aan zovele bontgevederde zwervers en doortrekkers, stonden naast

onze oude vriend Tijmen van Norren de rietsnijder. De felle noordooster joeg over

de vlakte aan, deed de bladerloze wilgentwijgen hevig wiegen, ritselde door de op

staande peppelsprieten als een huiveringdoor losgetrilde snaren en drukte met gi

gantische vlakke hand, het als een vergeten korenveld golvende riet naar den moe

rassige bodem. Het oude kereltje stond recht op zijn klompjes, het ongedekte hoofd

omwarreld door pluizig grijs haar, dat bij een oude man weer zo teder wordt als de
eerste blonde krullen van een kind.

'Meervreught' aan de Meerkade op 3 december 1950. Collectie: Dr. H.P. Garter.
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Deze regeling heeft geruime tijd de oude man en zijn gezin voor de bitterste nood
bewaard. Totdat de hoge heren van de Naardense vroedschap er achter kwamen,
dat Tijmen nog een begrafenisfondsje bezat. Tijmen werd schriftelijk meegedeeld
dat ... 'alleen indien u bereid is, ten eerste om een gedeelte van uw polis namelijk
fl. 125,- af te staan en ten tweede om wekelijks opgave le verstrekken van uw in
komsten ...' hem nog uitkering zou worden gedaan.

Armbestuur' moest plaatsmaken voor 'Maatschappelijk Hulpbetoon', kwam Tij
men van Norren, die te oud was en te afgesloofd, niet meer in aanmerking voor
werk bij de steun. Hem werd meegedeeld, dat hij - evenals een aantal andere afge
werkte oudjes - wekelijks een uitkering zou ontvangen van zes gulden. Mocht hij
nog eens een kleinigheid verdienen met rietsnijden ofmeteen ander karweitje, dan
zou dat voor dekking en voeding mogen worden behouden en dan zou dat niet
worden afgetrokken van zijn maatschappelijk genadebrood.

Gelukkig waren er nog een paar 'na
tuurvrienden', die het wenselijk achtten
ook deze rietbewoner van het reservaat
in het leven te houden en daarom heb

ben minnaars van flora en fauna, al dan
niet gewapend met geïllustreerde zak-

De oude baas die wel erg arm, maar niet eerloos is, heeft zich tegen deze belofte
breuk verzet. Hij heeft zich beroepen op de bestuurders van het voormalige Bur
gerlijk Armbestuur. Doch een van het drietal schrapte eigenhandig de handteke
ning door van zijn confrater onder een schriftelijkeverklaring waarin bovenstaan
de belofte werd bevestigd, terwijl de ander helaas zelf ten graven daalde. Tijmen
wendde zich tot de Raad. Geen gevolg. Tijmen schreef in de onschuld van zijn hart
een briefaan H.M. de Koningin, welke natuurlijkom advies, linea recta door de mi
nister van Sociale Zaken aan de Naardense vroedschap werd gestuurd. Tijmen van
Norren, de oude rietsnijder van het schone reservaat ten gerieve van het gevogelte,
is tot de ontdekking gekomen, dat een aalscholver en een rotgans veel belangrijker
zijn dan een arm, krom gewerkt kereltje op klompjes, die zijn armoedje nog deelt
met twee andere verschoppelingen in dezevan goedertierenheid druipende en maat
schappelijk hulp betonende wereld.

'Meervrellgl1t' en detail. Collectie:
Dr. H.P. Gorter.

Maar Tijmen, die zoveel seizoenen over zijn hoofd zag trekken, tezamen met de
vogeischaren, Tijmen heeft de wiekslag gehoord van de eeuwigheid. Het is nog
maar weinig jaren geleden dat de donkere vogel een zwarte schaduw wierp over
zijn hut in het rietveld en dat de buren planken legden over de sloten, opdat het
oude vrouwtje dat vrijwel levenslang liefen leed met hem gedeeld had, over de wei
landen weggedragen kon worden naar de straatweg en zo naar de 'akker'. Het was
zijn trots dat dit niet 'van de armen' zou moeten gebeuren en de vriendelijke en
welwillende lieden met zilvergetreste jassen en zwarte handschoenen, waren wel
zo goed dit plechtige transport te verrichten in ruil voor Tijmens zuinig met cen
ten bijeengegaarde 'vermogen'.
Tijmen zelfhoopt, als de donkere vlerk ook hem zal hebben aangeraakt, ook nog
eens zo 'fatsoenlijk' te worden begra
ven. En het is alsof Hildebrands dia

kenhuismannetjeis opgestaan, wanneer
hij daarvan spreekt.
Maar deze vrome wens zal OfTijmens
einde zeer bespoedigen, Of.... nimmer
in vervulling doen gaan, want ..

Toen enige jaren geleden namelijk te
Naarden het voormalige 'Burgerlijk

Tijmen heeft levenslang gewerkt en gesloofd in het moeras. Het riet ruiste om zijn
wieg, zoals het over zijn graf zal fluisteren. Hij baggerde sloten, hij stak veen in
zwarte hompen tot korte turf, hij hakte wilgentwijgen en elzenhout en ...hij sneed
riet. Hoeveel miljoenen malen zijn stugge armen het korte kromme snij-ijzer ge
zwaaid hebben is niet bekend, evenmin als het getal der rietschoven die zijn bezi

ge knuisten gebonden hebben.

Tijmen van Norren de zeventigjarige oude rietsnijder van het Naardenneer, voor
wiens schilderachtig keuterboerderijtje zo menig 'natuurbewonderaar' heeft staan
zwijmelen van kunstgenot, heeft sinds half oktober van het vorigjaar in datzelfde
picturale krotje zitten kleumen rondom wat rokerig nattewilgentakken en zich ge
oefend in het aanhalen van de buikriem rondhet levenslang op ontberinggetrainde

lijf. Met hem hebben in deze weelde gedeeld zijn huishoudster, een hardwerkende
vrouw, die 'met haar kind' bij deze arme drommel een toevluchtvond voorde goe
dertieren fatsoenlijke burgerij.
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boekjes, dit voorjaar nog kans hem levend aan te treffen, wanneer zij langs de Meer
kade wandelen door blanke madelieven en gele dotters. Misschien zalhet ook te laat

zijn, want de laatste strofe van Van Collems eeuwige vers ruist hier al door het riet

'Van biezen stram, van biezen moe,

Naschrift van de redactie

Tijmen van Norren werd op 15 mei 1867 in de voormalige gemeente Weesperkar
spel geboren. Op 18september 1895trouwde hij met Willemijntje Kruiswijk (1876
1934) die bij de Karnemelksloot aan de Naardense kant van het meer woonde. Het
echtpaar kreeg twee zonen en een dochter. Het gezin woonde op verschillende
adressen rond het Naardermeer. De eerste vijf jaar van het huwelijk bij de ouders
van Willemijntje, daarna wisselend aan de andere zijde van het meer op grondge
bied van Muiden en Weesperkarspel.
in 1919 isTijmen met zijn gezin de bewoner/eigenaar van een boerenoptrekje aan
de Meerkade in de Spijkepolder. Hij was toen in conflict met de hoge heren van
Natuurmonumenten die hem het eigendom van een stukje grond betwistten.
Op 17 oktober 1933vestigden Tijmen en Willemijntjezich weer in Naardenen wel
op het adres Meerkade 8. Daar overleed zij op 19 februari 1934 op 57-jarige leef
tijd. Tijmen bood vervolgens onderdak aan Froukje Rosinga die haar milieu in
Friesland was ontvlucht vanwege de geboorte van haar buitenechtelijke dochter
tjeTruus.
In 1947 deed Tijmen pogingen om van de gemeente Naarden een woning te hu
ren. Natuurmonumenten wilde zijn hut voortaan liever als boerderijtje gaan ver
huren. Huurwoningen waren echter zo schaars dat Tijmen het Naardermeer tot
zijn dood trouw moest blijven. Op 8 maart 1949 overleed hij op 8I-jarige leeftijd
op Meervreught. Twee jaar later werd zijn hut voor directeur Gorter omgetoverd
in 'De Elshof'. Gorter woonde er tot in 1998. Tegenwoordig woont er de beheer
der van het Naardermeer.
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