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1905 voor het tollwis. Zittend v.l.n.r. Jall, Anna, Wim, Willempje
Riek, jan, Elbert, Rens, Everten Dirk.

1966 en tot woonhuis verbouwd. De schuur

kreeg onder de naam 'DcKal"chuur' ,el, nj,cu\Vcb"tcm"nia,~ als restauraat.
terugblik van die als zoon van Evert klein-

zoon (1860-1936) kind aan huis was op de boerderij en deze tot in alle uit-
hoeken leerde kennen. (Red.)

Van Oud Naarden naar de Tol

Jan Kos, mijn grootvader, begon zijn loopbaan als knecht op de boerenhofstede
Oud Naarden. In 1887 trouwde hij met Willempje Keijer (1860-1947). Het jonge
paar trok in bij boer Schaap op de hofstede, waar in 1888hun eerstekind Dirk werd
geboren. De familie was protestants en kerkte in het nabije Huizen. Toen Willempje
op een zondagmorgen via de Naarder Eng ter kerke wilde gaan, hoorde zij ter hoog
te van het Oude Naarderhoogt iets vreemds achter zich. Omkijkend zag zij dat het
eigen varken haar trouw was gevolgd. Van kerkgang is het die ochtend niet meer
gekomen.
In 1890 werd grootvader tolgaarder op
de Huizer Tol aan de Naarderstraat in
Huizen. Het karakteristieke witte to]

huisje, waar hij zich toen vestigde, staat
er nog steeds. 1111901 ruilde hij van baan
en van woning met zijn zwager Tinus
Dijs die op de Naarder Tol aan het be
gin van de Huizerstraatweg in Naarden
hetzelfde beroep uitoefende.

Tolgeld werd geïnd door grootmoeder.
Zij maakte van de gelegenheid gebruik
om aan passanten - veelal werkvolk van
de 'sjemise' (de voorloper van Quest,
Reel.) en de beetwortelzaadcultuur
Kuhn & Co - of aan passagiers en per
soneel van de Gooische Stoomtram
clandestien een borrel te schenken. Zo

bleef voor grootvader tijd over om wat
bij te boeren.
Voor de negen opgroeiende kinderen
(vijf jongens en vier meisjes) was het
een fantastische tijd om bij dat drukke

Tarievenbord van deNaarder Tol. Col

lectie: GooisMuseum, Hilversum.



stof naar het station Naarden-8ussum getransporteerd. Voor het uitladen, moest

de steenkool eerst 'opgezakt' worden. Eierkolen waren het ergst, die veroorzaak
ten een enorme stofbende, die je maar beter niet in je longen kon krijgen.

Koetsier bij 'Gods Akker'
Toen eind jaren twintig de vrachtauto
de paardentractie had vervangen, kwam
het accent te liggen op het boerenbe
drijf. Zo'n tien koeien, wat jongvee en
een paard waren de levende have.
Het paard moest altijd zwart van kleur
zijn om bij tijd en wijle de lijkkoets te
kunnen trekken. Vader was namelijk
koetsier bij de protestantse begrafenis
vereniging Gods Akker, die twee lijk
koetsen bezat. Een grote voor volwas
senen en een kleine voor kinderen. De

De Gooische Moordenaar slaat toe

Het vrachtrijden bleek niet altijd zonder gevaar. Toen vader in 1919 met zijn broer

Jan op de wagen door de Marktstraat reed, kwam plotseling de stoomtram hen
achterop. De Gooische Moordenaar, zoals het vervoermiddel door de vele onge
lukken werd genoemd, raakte de wagen en de paarden sloegen op hol. Jan viel vlak
voor de locomotief van de bok en Evert sloeg achterover. Ondanks zijn tuimeling
wist hij de teugels te grijpen en de paarden tot stilstand te brengen. Beiden kwa
men er zonder schrammen af. Maar na deze shock begon het haar van de nog jon
ge Evert in korte tijd spierwit te worden. En Jan heeft de traumatische ervaring al
helemaal niet kunnen verwerken en werd geestesziek. Hij overleed in 1922 op jon
ge leeftijd.
De route door de smalle doorgang in de Utrechtse Poort was ook bepaald niet vei
lig. Voerlieden moesten zich daar altijd bewustzijn van een mogelijk aanstormende
of achteropkomende tram. Toen vader in juni 1915 een vrachtje moest wegbren

genen de Utrechtse Poort wilde nemen,
werden de hekken rond de pas aange
legde Kapitein Meijerweg door weg
werkers net aan de kant geschoven. 'Hier
maar langs Kos' - zo werd vader de eer
ste Naarder die, nog voor de officiële
openingop 30 juni, van de nieuwe ver
binding gebruik kon maken.

De SilltAnnastraat met vooraan links

de boerderij van Kos omstreeks 1920.

knooppunt te wonen. Twee tramlijnen kruisten elkaar en hadden er een halte, die

de Abri werd genoemd. Vlakbij was een loswal, waar allerlei goederen werden over
geslagen vanuit de tram op een wagen, in een beurtschip of andersom. Bovendien
was het door de buitengracht een intensiefkomen en gaan van schepen die van en
naar een zandafgraving bij Oud Naarden voeren.

Veehouder en vrachtrijder
In 1910kocht]an Koseen boer~erij in de Sint Annastraat in de Vesting. Naast vee
houder werd grootvader ook vrachtrijder, een beroep dat toen nog 'sleper' werd
genoemd. Met vijf zonen, van wie mijn vader de middelste was, kon die dienst

verlening op transportgebied zich snel uitbreiden. In de jaren twintig werkte het
bedrijf met acht paarden en beschikte het over flink wat rijdend materieel. Voor

het gewonevrachtwerk dienden de platte wagens. Stenen werden vervoerd op een
smalle wagen zonder zijschotten. Zo kon je er aan twee zijden een rij stenen op
plaatsen. De buikplanken helden een beetje naar binnen, waardoor de stenen er
niet makkelijk konden afvallen. Verder bezat het bedrijf een 'langwagen' voor het
vervoer van steigerpalen. Een 'mallejan', voor boomstammen, completeerde het
wagenpark.
Duizenden 'tassen' kalkzandsteen zijn door grootvaders slepersdienst naar bouw
plaatsen in het Gooi met paardentrac
tie vervoerd. De steenfabriek van G.A.P.

de Kort aan de Jan ter GouW\veg was
een belangrijke opdrachtgever. Klin
kers en metselstenen werden bij de Abri
opgehaald. Die kwamen van buiten de
regio en moesten per schip worden aan
gevoerd. Ook werden kolen gereden
voor de PEN, de elektriciteitscentrale
aan de Prins Willem van Oranjelaan.
Naardense huisbrandleveranciers, zo
als Jaap Kamer, deden eveneens een be
roep op het bedrijf. Het vervoer van
steenkool was overigens een bijzonder
smerigkarwei. Per spoorwerd debrand-



dwenen. Waar de koetsen stonden, is

nu de garderobevan de kerk. Vaderheeft
dit koetsierswerk tot kort na de Twee

de Wereldoorlog gedaan. In 1948 heeft
de begrafenisvereniging de lijkkoetsen
aan particulieren overgedaan.

/915.

Omlopen en krikken
De boerderij in de Sint Annastraat be
stond oorspronkelijk uit twee particu 
liere woningen (de toenmalige num
mers 18 en 20). Twee eeuwen geleden
werd tegen de achterzijde een koestal

met een deel gebouwd. Nummer 18,met staldeuren aan de Sint Annastraat, deed
dienst als paardenstaL Omdat het erf zich aan het Kerkpad bij de Bussumerstraat

zien we de wagenloods.

grote werd getrokken door twee paarden. Het tweede paard werd gehuurd van an
dere boeren, die ook een zwart paard

bezaten. De lijkkoetsen waren gestald
op een steenworp afstand van de boer
derij, namelijk in de zuiderzijbeukvan
de Grote Kerk, pal tegen de toren met
een eigen toegang aan de Bussumer
straat. Bij de restauratie van de Grote
Kerk een halve eeuw geleden is deze
ruimte bij de kerk getrokken en is de
toegang- een neogotisch bouwsel- ver-

Koetsier Evert Kos met steek, bef en

toonkunstenaar

lohan Schoonderbeek in 1927. De lijkkoets is uit de stallillggeredell voor eell poetsbeurt door Ever{ Kas in 1930.



Uiterst links de hooischuur,

Plattegrond van de boerderij van Kas.

steeg stond de plee.

Evert Kos tijdelijk werkzaam als me/k

ven/er voor zijn zieke broer Wil/em die

Het dagelijks leven op de boerderij
Het dagelijks leven op de boerderij was
hard. Een groot deel van het boeren
werk in de Sint Annastraat kwam op
oma Willempjeneer. Zij mestte de stal
len, verzorgde het vee in de stal en be
stierde alles rond het huishouden. Haar

keuken werd gevormd door een afge
schot en met behangsel beplakt hoekje
van de deel. Een fornuis, een tv.eepits

gastoestel, een triplex kastje met borden en schalen en een tafel met stoelen vorm

den de eenvoudige inventaris. Drinkwater tapte ze in de stal uit een kraantje waar
onder een spoelbak was gemetseld. Moest ze een grote hoeveelheid water verwar
men, zoals voor de was, dan stookte ze altijd het fornuis, met hout of kolen. Een
wc ontbrak. Een ouderwetse plee stond buiten in de steeg.

Toen inde jaren t\vintig mijn ooms naar
andere beroepen uitzwermden, ismijn
vader Evert in de boerderij gebleven.
Vanaf die tijd is hij zich steeds meer gaan
toeleggen op het boerenbedrijf. In 1921
was hij getrouwd en woonde tegenover
de boerderij in het huisSintAnnastraat
23. Uit dit huwelijk zijn lwee kinderen
geboren, Jan die jong is overleden en
Greet. Na het overlijden van zijn vrouw
Matje Boor in 1929trouwde hij in 1932
met Maart je Vreeswijk en uit dat hu-

was afgescheiden.

bevond, moest met de paarden steeds worden omgelopen. Omstreeb 1920 is die
situatie verbeterd. De staldeuren aan de straat werden dichtgemetseld en aan de
erfzijde werd een toegang naar de paardenstal gemaakt. Bijde laatste verbouwing
is de oude situatie weer teruggebracht.
Omdat het dak van de koestal op de kap van het woonhuis rustte, werd door de
druk van het zware gewicht de voor
muur van de woning langzaam maar
zeker naar buiten geduwd. Ook ging het
dak gevaarlijkdoorhangen. Aannemer
Van Zeggelaar, die in de Sint Annaslraat
recht tegenover ons woonhuis zijn werk
plaats had, krikte het dak zo'n driekwart
eeuw geleden met dommekrachten 80
cm omhoog. Het hele huis piepte en
kraakte bij dieoperatie. Sindsdien on-
dersteunen robuuste eiken staanders Schets met vooraanzicht van de boerde-

op stenen voet de kap. rij in /965.



Pastoorstraat in

Achteraan de Bussumerstraat.

welijk ben ik, met de volle naam Gijs

bertus, in 1933geboren. Toen grootva
der in 1936 overleed, zijn wij verhuisd
naar de boerderij aan de O\;erkant.Voor
grootmoeder, inmiddels 76 jaar oud,
werd het leven daar te zwaar. Toen in

het voorjaar van 1937 de koeien naar
het land waren gebracht en de stal moest
worden uitgemest en geboend en ook
de muren en de staken gewit en de plin
ten met zwarte paraffine bestreken
moesten worden, zei ze: 'Ikga voor de verandering nu maar eens een tijdje bij onze
Henk (dochter Hendrika) wonen'.

Uittocht naar de Meent

Mijn herinneringen aan de boerderij dateren vanafdie tijd. Omdat mijn vadererf
gooier was, kon hij zijn vee op de Meent - het grote buitendijkse weidecomplex ter
weerszijden van Fort Ronduit -laten grazen. Begin mei, als de 'bulleboer' (de meent
opzichterlstierhouder) het vee van een brandmerk in de horem had voorzien, waar
aan men de eigenaar kon herkennen, mochten de koeien van stal. Op de dag zelf,
de schaardag genaamd, waren de beesten in een uitgelaten stemming. Maanden
lang hadden ze op stal moeten staan en nu mochten ze opeens lopen en springen.
Heterfwerd afgezeten alle buurjongens hielpen de dieren in toom te houden. Een
koe met een touw om de horens voerde met de boer de meute aan. De andere hol

den er ongeordend achteraan. Dit jaarlijks terugkerend evenement trok altijd veel
bekijks in de Vesting. Bij iedere steeg ofzijstraat stond een jongen met een stok om
de beesten in de juisterichting testuren. Buiten de Vestinggekomen, waren dekoei
en helemaal niet meer te houden en gingen ze steeds harder hollen. Op de Meent
maakten ze uiteindelijk de meest dolkomische sprongen.

Hooien, een vak apart
Het hooiland werd gehuurd van het Pater Wijnterfonds, een stichting die de be
zittingen van het Burgerweeshuis beheerde. Het perceel, circa 2 Yl ha buitendijks
land in de '\Veeshuismaten', lag tussen hetHavenland bij Fort Ronduit en de voor-

raam erboven om binnen te komen.

malige IJsselmeerweg. Nu staan daar de huizen van het Naarderbos. Ook werd van

Domeinen het grasgewas van de bastions Promers en Turfpoort gehuurd. Het hooi
daarvandaan was kort en droog. Ons paard lustte het niet. Die ging alleen voor het
veel smakelijker hooi van de Weeshuismaten. We hielden altijd een voorraadje voor
hem apart.
Na de Eerste Wereldoorlogwerd in ons land de maaimachine geïntroduceerd. Mijn
grootvader was de eerste Naarder die zo'n machine in gebruik nam. Voor de ken
ners: een met een lamoen en van het wereld merk McCormick. Het lamoen werd

later vervangen door een disselboom, geschikt voor hvee paarden. Daardoor kon
ookde maaibalk worden verlengd, waardoor het zwad (de gemaaide strook gras)
anderhalve keer zo breed werd. Om de machine lonend te houden, werkte mijn va
der er ook mee voor andere boeren. Een vroege vorm van een loonwerkbedrijfdus.
Ondanks die mechaniseringwerden er in de hooit ijd lange dagen gemaakt. Als het
gedroogde gras in stroken was geharkt en de bijeen getrokken hopen tot mooi af
geronde 'oppers' waren gevormd, moest het hooi met paard en wagen naar de Ves
ting worden vervoerd. Twee man waren er nodig om een 'voer' (tien tot twaalf op-



V.l.n.r.

mevrouw Ter Beek. Veearts Ter

Beek zelf ontbreekt. Op de achtergrond

Een nieuw paard en circusartiesten
In de Tweede Wereldoorlog ging ons paard dood. Het betekende een ramp, want
een tractor hadden we niet. In de Vesting was door de Duitsers een paardenlazaret
ingericht. De zieke beesten stonden in de Vijf Loodsen en in het Groot Arsenaal.
Veearts Ter Beek,onze naaste buurman
in de Bussumerstraat, onderzocht en
keurde deze paarden. Eén ervan was in
een put terechtgekomen en had daar
bij de benen verwond. Ter Beek keurde
de viervoeter af voor actieve dienst en

gafde Duitsershetadviesom het paard
tcr observatie bij ons te stallen. Voor
ons een gelukkige omstandigheid, want
het dier herstelde en is tot ver na de oor

log een trouwe medewerker op de boer
derij geweest.
De achteruitgang van Ter Beeks woning
- we hadden een goede buur aan hem
liep over ons erf. De relatie met hem le
verde weleens ongewonc situaties op.
Zo was er eens een circus in de buurt

waar een paar dieren ziek waren ge
worden. Het circus trok verder, maar
de dieren konden niet mee. Ze bleven

bij Ter Beek in behandeling. Zo ge
beiIrde het dater zebra's en kamelen in

onze stal logeerden. Wij waren ook aan
gewezen als 'schutstal' voor degemeente
Naarden. Los]opend vee werd naar onze
sta] gebracht. Na betaling van een boe- de Sint Vitusstraat.

te en het 'schutgeld' kon de eigenaar zijn

dier weer bij ons ophalen. Een duur grapje, want al had het dier maar een uurtje
bij ons gestaan, de overheid berekende minimaal een dag schutgeld.

- de hooischuur ingereden. De lader was nu ook de losser. Hij immers wist precies
hoe het hooi op de wagen lag, dus ook hoe het eraf moest. Traditiegetrouw kwa
men de buurtkinderen 'hooitrappen'. Ze zorgden ervoor dat het hooiniveau niet
te snel steeg. Hooien was zwaar werk, vooral omdat het tussen de twee melkens

tijden door en voordat het donker werd snel moest gebeuren.

pers) te laden. Een 'schater' gaf het hooi aan en een 'lader' stond boven op de wa
gen om het hooi goed te stapelen. Op het erf werd de wagen met paardentractie
achteruit - rug tegen het hooi en voet met gestrekt been tegen de kont van het paard

Evert Kos op de Naardermeent in 1955.

de achtergrond

Everl Kos met Rosa omstreeks 1960.

Achter hel hek de Bussumerstraat.
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Het einde van de boerderij
In 1962overleed mijn moeder. Mijn vader heeft toen nog een jaar de boerderij aan
gehouden. De hooischuur heeft hij daarna nog een tijdje verhuurd aan garagebe
drijfKoudijs, als extra stalling voor zijn auto's. Op 12 augustus 1966heeft vader de
boerderij aan de gemeente Naarden verkocht, die toen al druk doende was met al

lerlei wilde plannen voor het restylen van het hart van de Vesting. Vader is toen bij
zijn dochter Greet in Huizen ingetrokken. Zij heeft hem tot aan zijn dood in 1989
liefdevol verzorgd.
De boerderij heeft na de verkoop nog enige tijd 'krakers' gehuisvest. Inde jaren ze
ventig werd het complex-gesplitst. De boerderij werd verbouwd tot woonhuis en
de hooischuur onderging de metamorfose naar restaurant.

Bij de Stichting Vijverbergzijn nog verkrijgbaar:

De Omroepcr,jaargang1990(E10,50),1995,1996,]998,1999(E11,50),

2000,2001,2002(E12,50),2003,2004,2005,2006 (E] 5,-)perjaargang.
Oude Naardensebuitenplaatsen,'degeschiedenisvan BerghuysenenKommerrust' E 16,

Gids voor devesting>verkenvan Naarden E 16,-
DekaartvanFabius,facsimilevanNaardenenomgevinginfulJ-colorE 7,-

De kaart van Du Moulin (1748), facsimilevanNaardenenomgevinginfull-colorE8,25
De zanderijenkaart (1817), facsimilevan NaardenenomgevinginfulJ-colorE 8,25

Besteladres: Gansoordslraa/16, 1411 RHNlwrden, tel. (035) 6946860
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'En leeren doen zij het nooit!'

Duitsers op eendenjacht in het Naardermeer

Henk Schaftenaar

De jacht op het waterwild van het Naardermeer dateert al van oudsher. Visser en

opzichter Jan Hoetmer (1841-1925) vertelde in 19I5 dat vele heren er in zijn jon
ge jaren kwamen jagen. Hij hielp ze met varen en herinnerde zich de lange mod
derbanen met een schiethut aan het eind vanwaaruit de jagers op watersnippen
schoten. In de trektijd kwamen grote troepen snippen op die modder af en vaak
werden met een paar schoten bij de honderd van die dieren geveld.
Dat soort jacht gebeurde overigens niet meer toen Hoetmer dit verhaal vertelde.
Maar in 1906, toen de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten het meer

kocht, stonden er nog steeds vele schiethutten en sedert die tijd is er grote belang
stelling blijven bestaan voor het pach
ten van de jacht op het meer.
Het bestuur van de Vereniging had de
keus uit vele gegadigden en kon naar
goeddunken bepalen aan wie de ver
gunning zou worden verstrekt. Een pe
perdure vergunning welteverstaan,
waarmee de jacht op het waterwild bin
nen de Meerkade het exclusieve voor

recht werd van de vermogende jager.
Zodra er een zat te zeuren over de exor

bitant hoge pachtsom, dan wilde deVer
enigingeigenlijk liever van hemaf. Het
bestuur moest immers naar de leden

toe laten blijken dat de verpachting uit
sluitend ging om de broodnodige in
komsten en anders liever niet.

Een van de pachters van het eerste uur
was de heer Schlimmer, directeur van
de Borsumij. Boven de pachtsom be
taalde hij roeiloon aan een van de Hoet
mers plus een bedrag voor het onder
houd van de jachthutten. Schlimmer
liet de rekeningen door zijn onderne
ming betalen. Hij zag het jagen op het
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meer als exclusiviteit voor zijn zakenrelaties en zichzelf.
Als er sprake was van wederzijds vertrouwen, dan kon de relatie tussen de Vereni

ging en de jager lang duren. Onder die omstandigheden pachtte dc margarinefa
brikant Frans Jurgens (1869 -1941) uit Nijmegen de jacht in de jaren twintig en
dertig. Jurgens, een groot liefhebber van de jacht, decd nooitergens moeilijk over.
Hij onderhield de jachthutten en liet er voor eigcn rckening nog twee bij plaatsen.
Dat ging nog wel eens anders met de anderc jagers. Vaakbetrofhet die van de land
jacht. Zo was in 1922een pacht~r ontstemd over de hoge prijs die hij voor zijn ver
gunning moest betalen. In dat jaar had hij 46 eenden, 11 hazen en 6 fazanten ge
schoten. Omgerekend kwam dat ncer op een prijs van 9 gulden per dier, stelde hij.
Op zo'n brief van een 'kruidenier' zat de Vercniging echt niet te wachten.

De verpachting van de jacht in het Naardcrmccr bctrof in de eerste plaats de jacht
op eenden op het meer zelf. Er werd daarbij gebruik gemaakt van boten. De jager
moest wel buiten de afpaling van de eendenkooi blijvcn. In zeer uitzonderlijke ge
vallen werd ook weleens 'binnen het kooirecht' gejaagd. Dat was alleen mogelijk
op dagen datde eendenkooi niet was 'geregistreerd', wanneer er nietwerd gekooid.
Daarnaastverpachtte de Vereniging de landjacht. Die vond uitsluitend plaats in ge
bieden die te voet bcreikbaar waren. Daar werd op hazen, fazanten en snippen ge
jaagd, maar ookop eenden die tijdens de jacht op het andere wild werden opgejaagd.
Verder onderscheidde men nog de 'kantjcsjagers'. Dat betrof een veelheid van ja
gers die rond het meer van boeren een jachtterreintjc hadden gepacht. Om op wa
terwild le mogen jagen, moest men per vergunning over cen aaneengesloten are
aal van slechts één hectare kunnen beschikken. Voor een vergunning voor de jacht
op hazen cn fazanten daarentegen was maar liefst 40 hectare vereist.
Met de kantjesjagers had de Vereniging formeel niets te maken. De jagers bouw
den schiethutten in de weilanden rond het meer en stonden 's avonds meesta] net

buiten de ringdijk om op de het mccr vcrlatende eenden te schieten. In 1946 be
stond deze categorie uit een stuk of veertig jagers, maar opzichter Dirk de Bruijn
had er ook wel eens zeventig geteld. Ze beschikten over de nieuwste en zwaarste
jachtgeweren en volgens verontruste leden van dc Vcreniging, die het allemaal van
buitenaf goed konden aanschouwen, schoten ze duizenden eenden uit de lucht.
Gejaagd werd er ook door stropers. De 'beroeps' uit Muiden, Weesp en Naarden
waren wel bekend. Daardoor kon de politie en de opzichter van het Naardermeer
ze goed in de smiezen houden. Meer problemen veroorzaakten gelegenheidsstro
pers. Dat waren lieden die op geregelde en ongeregelde tijden voor hun werk in het
meer mochten komen. Hetwas zeer moci]ijk die te betrappen. In een brief aan het
bestuur gaf opzichter Klaas de Bruijn in 1929 te kennen dat de lastigste categorie
die stropers waren die in de Meer woonden en bovendien over een geweer en een
jachtakte beschikten. Hij noemde toen de jongens Kruiswijk, die op de boerderij
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de Fuut aan de Karnemelksloot woonden en hem bijna altijd te vlug afwaren. Een
jaar eerder had hij ook een van de Hoetmers al eens verboden om met een geweer
op het meer te jagen. Soms losten de problemen zich vanze]fop. Bijvoorbeeld toen
in de jaren twintig de zonen van boer Pieterse niet meer in het meerwerkten. Van

af dat moment werden er ook geen strikken en klemmen meer in de bossen ge
vonden. Toen een Hi]versummer dan ook aan het bestuur vroeg om 'bramen in de
randbossen van het Naardermeer te mogen plukken', adviseerde De Bruijn zijn
werkgever om vooral geen vreemden binnen te halen; hij had met zijn contro]e
rende functie zijn handen al vol met de bewoners van de Meer zelf.

In de Tweede Wereldoorlog werd er op het Naardermeer voora] door de Duitsers
gejaagd. SS-Gruppenführerund Generatleutnant der Polizei HannsA]bin Rauter,
die in Nederland de functie had van Generalkommissar für das Sicherheitswesen,

was er meerdere malen bij jachtpartijcn gesignaleerd. Welke figuren hem verge
zelden, bleef altijd een duistere zaak.Volgens visser Chris Hoetmer, die ze heeft

rondgevaren, waren het in ieder geval hogc pieten. In 1980 vertelde hij dat allcs
heel geheim ging. De Duitsers wilden namelijk niet dat via hem zou kunnen uit

lekken wie cr op een bepaalde dag kwamen jagen. Dat vergroottc de kans op aan
slagen. Pasde avond voor de jacht kwam ereen telcfoontje daterde volgende mor
gcn een of meerdere roeibootjes gerced moesten liggen voor Duitse gasten. Nooit
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zei men wie er kwamen, maar Rauter was door de foto's in de kranten makkelijk te
herkennen, aldus Hoetmer.

Over de Duitse jagers en hun gedragingen op het Naardermeer bleek toch wat meer
terug te vinden dan wat tot dusver door ooggetuigen was vastgelegd.
Al op 24 mei 1940, dus kort na de capitulatie, beëindigde de 71-jarige Frans Jurgens
uit Nijmegen zijn jachtovereenkomst. Zijn geweren waren gevorderd en het vervoer
vanuit Nijmegen was zo slecht ,dat het voor een man op zijn leeftijd praktisch on
mogelijk werd het Naardermeer te bereiken. Hij had nog wel zijn bootjes laten op
knappen, voldeed ook trouwde rekening, maar van jagen zou het niet meer komen.

ger geschikt voor ongeveer 1000 stuks bout. Een slecht jaar zoals het mobilisatie
jaar 1939 dan niet meegerekend, want toen huisden veel eenden op de geïnun
deerde weilanden. Vijfschiethutten waren er,waarvan drie in slechte staat. Hij had
er geen probleem mee dat zijn bootjes zouden worden gebruikt.

Op 15 september 1940 liet de baron aan visserWillem Hoetmerweten dat hij wat
heren op het oog had met wie hij wat wilde schieten. Die heren, schreef hij, zijn
niet zo heel veel gewend op jachtgebied. Een week later gaf het bestuur Hoetmer
de opdracht een derde schiethut in orde te brengen, want omstreeks 25 of26 sep
tember zouden er drie heren komen om te jagen.

In een briefvan 18september 1940geschreven door Van 'I'ienhoven aan Baron van
Hardenbroek lezen we meer:

flen vindelI. Misschien zal ook de heer

aanwezig zijn, aan wien ik

'ven ell wien ik nog zal

Uw brief hebben ont-

Mr. Pieter Gerbrand van Tienhoven

(1875-1953), assuradeur met talloze

relaties in vooraanstaande kringen.
Voorzitter van Natuurmonumenten

van 1927 tot 1952.

Hetwas Mr. K.J.G. Baron van Hardenbroek, burgemeester van Bennebroek, die in
september 1940 Mr. PG. van Tienhoven, de voorzitter van de Vereniging tot Be
houd van Natuurmonumenten, attendeerde op een nieuwe kandidaat voor de een
denjacht. Samen met het hoofd van de afdeling Forst und Holzwirtschaft van het
Generalkommissariat fiir Finanz und vVirtschaft, Oberforstmeister Hagemann
had de baron een paar jachtterreinen in de duinen bezocht en zo was het Naarder
meer ter sprakegekomen. OeOberforstmeîster liet doorschemeren daar wel te wil
len huren, vooral ook omdat de heer Rauter, de hoogste Duitse politiefunctiona
ris hier te lande, een groot liefhebber was van de waterwildjacht.
Van Tienhoven liet er geen gras over groeien en al op 3 september 1940 berichtte
hij aan Hagemann, die op de Bezui
denhoutseweg 30 te Den Haag zijn kan
toor had, dat het bestuur van de Ver

eniging het aangenaam zou vinden om
met hem een pachtovereenkomst afte
sluiten voor de eendenjacht.
De Vereniging haastte zich vervolgens
om de Duitsers goed te kunnen infor
meren en vroeg Jurgens om inlichtin
gen. Het meer was volgens de oude ja-

eenden schietelI. Hij werd laler jager

tKeWOlle dienst \!(lll

Mr. Karel]all Gijsbert Baron van Har

den broek, heer van 's-Heeraartsberg ell

Bergmnbacht (1890-1963 J.

1940 de Duitsers
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delijke verhuring van de jac/u, terwijl hel

Ook een
doch IIU

veil dat wij niet meer vrij zij/I.'

Het werd uiteindelijk vrijdagochtend 27 september 1940. Twee DUitsers kwamen
er jagen. Rauter kon helaas niet meekomen, die had het zeer druk mct zijn werk.
In diens plaats kwam volgens Baron van Hardenbroek ene 'Plcsberg', waarvan hij
had gehoord dat het een 'hooge' moest zijn. In de nacht van donderdag op vrijdag
logeerden de twee Duitsers in]an Tabak. 'Piesberg' bleekMinisterialrat Dr. H. Pies
bergen, de kabinetschefvan Reichskommissar Seyss-Inquart, te zijn. De ander was
Oberforstmeister Hagemann. Baron van Hardenbroek begeleidde het stel. Van
Tienhoven zelve, wachtte ze op.

Ook de taling werd gretig vervolgd.

Naar later bleek 'hat es Hagemann sehr gefreut Herr Van Tienhoven zu sprechen nach
dem erfolgreichen Entenjagd: De jacht was inderdaad succesvol verlopen. Erwaren
59 stuks bout geschoten. De routinier Van Hardenbroek nam er 46 voor zijn reke
ning. Piesbergen en Hagemann moesten het met de schamele rest doen. In januari
1941, twee maanden voor zijn overlijden, had Frans ]urgens hierover geschreven dat
hij er wel een beetje van had genoten dat die heren die ons, HoUanders, meenden al
les te moeten leren toen zo'n erbarmelijk figuur sloegen op ons mooie maar moei
lijke waterwild. 'En leeren doen zij het nooit!', had hij er nog aan toegevoegd.
Waarom het Hagennnn 'sehr ge6-eut' had bleek al snel uit het contract. De Duit
sers betaalden voor het jachtrecht niet meer dan 1000 gulden, terwijl ]urgens er
kort tevoren nog 500 gulden meer voor had moeten dokkeil. Het jachtseizoen was
weliswaar al begonnen, maar van compensatie was al sprake door het seizoen met

een maand te verlengen. Verder was overeengekomen dat er maximaal vijf perso
nen mochten komen jagen. Zevenjachthutten zouden ervoor de Duitsers worden

vernieuwd en in de gcsneden rietvelden werd ze ook vergund om op watersnippen
te jagen en een fazant of haas te schieten. Wel moest aan Willem Hoetmer per uur
zcstig cent roeîloon worden betaald plus voor Iedere geschoten volle eend 7Y2 cent.



Voor de talingen gold 5 cent. 'Graag driedagen van tevoren aanmelden', had Hoet
mer gezegd, want de eerste keer had hij snoekvissers moeten afbellen en dat von
den deze helemaal niet leuk!

It","'o11",,,,"""
H-G,.pp<nl.m •.• ~•• <;""",.110.'.'" der Pöli •• i

G_m' ••.•••__ .'" .••• ,..... ••••• w_ ....
," •••.••.•~_•••• P,,"";""uu '"""' n~•••• _.;_.

f"" ••• _"'".'"""""' ••• _G ...•..
DJ;t\ HIlAG. den 19.Àuguat 1941.
Plein J.•

Op 16 oktober 1940 schreefHagemann aan Van Tienhoven dat in zijn plaats ook
Dr. H. Piesbergen, Forstmeister Grünewald en Oberrentmeister Bartling de jacht
mochten leiden. Van Tien hoven kon niet veel anders dan akkoord gaan, maar ver
zocht wel of ze niet te vaak w~den komen. Eén keer per twee weken vond hij ei
genlijk wel genoeg. Het was nu eenmaal een 'Naturschutzgebiet'. Maar daar had
den de heren geen boodschap aan. In augustus 1941kwam het stel maar liefst acht
keer, zelfs met z'n zessen tegelijk. VVillemHoetmer, die de inhoud van het contract

ook kende, vroeg zich afwathij ermee aan moest. Erger nog vond hij het dat ze ook
op zondag kwamen jagen. Hagemann had Van Tienhoven echter al laten weten dat

de Duitse Wel1fmacht niet gebonden was aan de bepalingen van de Nederlandse
Jachtwet. Het bestuur van de Vereniging dacht voor Hoetmer niet veel te kunnen

doen. Wel schreven ze aan Hagemann dat ze een hoger roei loon op zondag ge
rechtvaardigd achten. Aan Hoetmer werd te verstaan gegeven dat hij die hogere
prijszelfmaar aan ze moest gaan vragen en trachten gedaan te krijgen dat die werd
aanvaard.

De Duitsers verlangden echter meer. In november 1940 had Forstmeister Grüne

wald al aan Van Tienhoven gevraagd om binnen de afpaling van de kooi te mogen
jagen. Ook dat werd toegestaan door er voor te zorgen dat op enkele dagen in de
cember het kooirecht niet werd geregistreerd. 'Es freut mich, dasz ich 1hnen die
sen Dienst habe erweisen können', schreef de voorzitter nog, maar hij voegde er al
wel aan toe 'bitte nicht im unmittelbaren Umkreisder Koje zu jagen'. Hij zat er van
af dat moment echter ook voor de volgende oorlogsjaren aan vast.
Opzichter en kooiker Dirkde Bruijn was er helemaal niet blij mee. Ervie1geen eend
meer te vangen door al dat geknal in die maand. Toen er ook nog Duitse militai
ren uit de \-Yeeshuiskazerne in de buurt van de eendenkooi kwamen jagen, werd
het hem helemaal te dol. Hij had de soldaten verteld dat de jacht was voorbehou
den aan de Reichskommissar, maar dat wisten ze allang en de mededeling maakte
niet de minste indruk op ze.

Op 19 augustus 194 t schreef Generalkommissar Rauter hoogstpersoonlijk een
brief aan de Vereniging. Hij vroeg om een brochure en twee plattegronden van het
meer. Hem werden daarop vijf jaarboeken toegezonden. Op 23 augustus bedank
te hij correct en informeerde nog even naar de twee topografische kaarten die er
van het meer zouden bestaan. Op 15 november 1941 werd aan Hagemann een kaart
gestuurd met daarop de bezittingen van de Vereniging in het Naardermeergebied.

An die

Naturschutzvereinigung ,
Amsterdam

Heerengracht 540

Wie Bie wissen, Ubc ich des öfterllhd:iii"Jl:.:gä.
auf dem Ihnen gehörenden Naarder Me!-,X'- a'!1~.
VomFischer Hoetrner hörte ich, daas e/j· ,zW:ei.~rle:k
Karten vom Naarder Meer gfibe und· àuoh eine· ,Bro
schüre, die das Naarder Meer behandelit.
Da mich dieses Gebist als Jäge:r utid VOIll:'$tand'
punkt des Naturschutzes sehr 1nteress:tètt .•• ä~e,
ich Ihnen dankbar, wenn Sie m1r diese,.zwei Karton'
und genannte Ilrosohüre nach Ven Haag, Plein 1 ,
umgehend zukommenlassen könnten.
Auch bitte ioh urnBekanntgsbe der Kosten, dami"
ioh Ihnen diese sofort übermitteln ke.nn.

Verzoek om documentatie van de Generalkommissar. Col/ectie:ArchiefNaluurmo
numenten in het Gemeentearchief van Amsterdam.

In november 1941 lezen we dat de 'Reichskommissar für die besetzten niederlän

dischen Gebiete' ook de landjacht in het Naardermeergebied had gepacht. Gezien
het geringe aantal eenden dat ze in de laatste jachtperiode hadden geschoten, acht
te Hagemann de pachtsom voor de waterjacht echter te hoog. Bovendien was de
afstand vanaf Den Haag groot en er heerste benzineschaarste waardoor ze minder

vaak konden komen. Inclusief de pacht voor de landjacht (200 gulden) bood hij
niet meer dan 1000 gulden. Dat werd het ook. Aan De Bruijn werd toen door het
bestuur gevraagd er aantekening van te maken op welke dagen ze er waren. Nou
dal had hij al eerder gedaan, bijvoorbeeld in september toen onaangekondigd de
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Naardense Ortskommandant Giessen met een militair uit de \Veeshuiskazerne

vlakbij de eendenkooi had gejaagd. De HilversumseOrtskommandant, ookal zo'n
liefhebber, was nog zo beleefd geweest om vooraf te melden dat hij twee aalschol
vers wilde komen schieten om op te zetten. De Bruijn had hem buiten de deur we
ten te houden door aan te geven dat hij dat dan liever zelf deed, op een avond.

Inmiddels stonden er tien jachthutten in het Naardermeer. Naast Piesbergen, Grü
newald, Barding en Hagemann, trad nu ook Forstmeister H. Rau op als jachtlei
der. Grünewald werd in juli 19"42in diefunctievervangen door F. Gerlinghoff, ook
aJ een Forstmeister.

Rauters belangstelling voor het meer breidde zich in 1942 uit met de werking van
de eendenkooi. Hij liet Hagemann informeren naar de vangsten. Diewerden hem
gedienstig door Van Tienhoven in het Duits toegezonden. Terloops maakte de voor
zitter van de gelegenheid gebruik om opnieuw te verzoeken of de Duitsers toch

vooral nÎet binnen de kring van de kooi wilden jagen. Dat gebeurde namelijk her
haaldelijk met als gevolg een aanzienlijke terugval van inkomsten van de Vereni
ging. Maar de Duitsers trokken zich er geen snars van aan. Op 9januari 1943, hUll
jachtdag, was de kooi op hun verzoekopnieuw buiten de registratie gehouden. Op

de nazi-rijkscommissaris voor het bezette Nederland. Collectie: NIOD.
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die dagjaagde de gewestelijke jagermeester Van Beckerath (een Rijksduitser uit de
Bussumse Da Costalaan) met twee vrienden op eenden. Ze jaagden over het ijs.
Dat was volstrekt in strijd met de bepalingen van het contract. Tot groot onge
noegen van De Rruijn waren ze ook nog vlak langs zijn huis en dwars door de een
denkooi gelopen. De kooiker vermoedde dat ze ook wel in de strikte reservaten

zouden jagen. Verder had jachtopziener Ham uit Hoogland, die in dienst was van
Van Beckerath, er in dezelfde maand ook nog drie katten geschoten. Deze Ham
had bovendien een voor De Bruijn grotendeels onleesbare vergunning (in het Duits
gesteld) op zak van de Reichskommissarom met klemmen 'schadelijk gedierte' op
te ruimen in het Naardermeer. De Bruijn vreesde dat er met dit tuig behalve bun
zings en wezels ook hazen het loodje zouden leggen. Het werd al moeilijker.

Vanafbegin t943 leidde de als vriendelijk bekend staande Von Beckerath de jacht
in het Naardermeer. Hij wist wanneer de Duitse jagers zouden komen en maakte de
afspraken voor de bootjes. Maar halverwege 1943 kreeg De Bruijn toch de indruk
dat deze jagermeester de landjachtvoorzijn Duitsevrienden rond de meer ook nog
wilde uitbreiden met de Hilversumse Meent. Gunstig was wel dat Van Beckerath
probeerde paal en perk te steJJen aan de vele stroperij in en rond het Naardermeer.
Daartoe diende hij samen met de Vereniging bij de autoriteiten een verzoek in om
WiJlem Kruiswijk, een van de jongens van de Fuut, aan te stellen tot onbezoldigd
rijksveldwachter.

Oberforstmeister Hagemann bleef de contactpersoon voor het verlengen van het
contract en pachtte ieder jaar opnieuw tegen het vastgestelde tarief van 1000 gul
den. In juni 1944 gafVon Beckerath te kennen dat hij vond dat de manier waarop
in het Naardermeer gejaagd werd, niet geheel in overeenstemming was met de be
langen van het natuurmonument. Bij de jacht vanuit de boot konden te veel aan
geschoten eenden niet meer worden opgespoord. Daarom wilde hij deze vorm van
jagen beperken. Daar is het in het nieuwe jachtseizoen - de voedselschaarste werd
steeds nijpender - niet meer van gekomen. Integendeel, er werd zelfs een record
aantal eenden geschoten.
Zo goed als het archiefvan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten ons

informeert over de eerste jaren van de oorlog, zo slecht is het gesteld met de bericht
geving over het laatste halfjaar. Het laatste verslag over de jacht in het Naardermeer

typte directeur]. Drijver in december 1944. Daarna verstomt de berichtgeving.

Nog voordat de Duitsers hun biezen hadden gepakt, stelde in juni 1944al weer een
eerste Nederlander zich kandidaat voor de eendenjacht. Het was ene Otto Men
ten, die 'amice Piet' (Van Tienhoven) van zijn interesse liet blijken. De eerste na
oorlogse pachter werd L.M. de Jong Schouwenburg uitAmsterdam. Depachtsom
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werd opnieuw op 1500 gulden gesteld.
In het seizoen 1951-'52 had de nieuwe

pachter elf keer gejaagd. Hij had 100
'volle' en 110 'halve' eenden geschoten
en hetroeiloon plus de kosten voor het

maken van een jachthuisje bedroegen
660 gulden. De Jong Schouwenburg
achtte een pachtsom van 600 gulden
meerdangenoeg. Het bestuur vond dat
overdreven, maar gunde hem wel een
korting van 250 gulden. Een jaar later
deed het bestuur dal nog eens.

Tegenhetzelfde gereduceerde tariefwerd
Arnold Foeke van der Wal (1920-1987)
uit het Gelderse Speulde in 1963 pach-
ter. Hijwas sinds 1952redacteur van het Arnold Foeke van der Wal met zijn

blad De Nederlandse Jageren ook jacht- tm-i" _Paupi i" het N,,",,lem,,,, om-
pachter van het Speulder en Spriclder Foto: O. Kaha.

Bos.Sinds 1962was hij lid van een jacht-
combinatie met de heren Van Doorninck (van de Limiten bij Valkeveen) en Doude
van Trooshvijk. Toen Van Doorninck overleed en Doude van Troostwijk geen inte
resse meer bleek te hebben, heeft Van der Wal het Naardermeercontractvan de com

binatie overgenomen. Een opgave door hem gemaakt laat zien dat er in het hele jaar
1966 nog maar 51 wilde eenden, 38 tafeleenden, 36 watersnippen, 12 fazantenha
nen, 1 haas en 120 houtduiven waren geschoten. Hij had cr 16keer kunnen jagen,
waarvan 10keer met gasten. Heel andere getallen dan in de tijd van Jurgens die voor
de Tweede Wereldoorlog zijn jaarlijks geschoten bout nog op 1000stuks schatte.

In de jaren zeventig liepen de resultaten van de waterwildjacht steeds verder terug.
AJs compensatie mocht Van der \Val van opzichter Schaap 10 tot 15 hazen offa
zanten per seizoen schieten. Moesten er reebokken worden afgeschoten, ook dan
kreeg de jager als tegemoetkoming de opdracht daarvoor. De bout moest evenwel
voor de Vereniging zijn, alleen het gewei mocht de jager behouden. Van der Wal,
die onder het pseudoniem Cartouche verhalen over de jacht schreef, was de laat
ste waterwildpachter van het Naardermeer. Aan het zoveelste traditionele bedrijf
in het natuurgebied was definitief een einde gekomen.
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Aan de vooravond van het Rembrandtpark

Henk Schaftenaar

Uit de nalatenschap van boer Cas de Bruijn (1926-2004) kwamen kort na diens

overlijden enkele [oto's te voorschijn waarop werkzaamheden te zien zijn met be
trekking tot bet bouwrijp maken van het Rembrandtpark. De Bruijn (zie De Om
roeper jrg. 15, pp. 132-140) was een verwoed verzamelaar van oude ansichten en
foto's van Naarden. Hij was een bekende verschijning op ruilbeurzen, waar verza
melaars en handelaren beeldmateriaal van Naarden voor hem vasthielden. Daar

heeft hij wellicht ook de [oto's gekocht die gemaakt werden van de bouwlocatie
Rembrandtpark. Enige tijd geleden kreeg de redactie van De Omroeper ze ter pu
blicatie in handen. De foto's zijn gemaakt door de fotograaf Reintjes van Veerssen
die in de jaren twintig in de Heidelaan te Bussum woonde. Hoewel een jaartal ach
ter op de foto's ontbreekt, kunnen we ze dateren in 1928. In dat jaar werd met de
exploitatie aangevangen.

In de 17e eeuw stond de locatie van Naardens toonaangevende villapark nog in de
boeken onder de veldnaam de Langeweyn (1627). Deze veldnaam komt op veel
plaatsen in Nederland voor en werd ook wel vervormd tot Langewijnen. De woor
den wijnen of winnen zijn oude vormen van aanwinsten, hier in de betekenis van

heideontginningen. Een uit zandgrond bestaand akkercomplex dus en gelegen tus
sen de Kerkweg naar Bussum en de weg naar Laren.
In de tweede helft van de 18e eeuw werd het gebied in Lands belang afgezand. In
het zo ontstane schootsveld vestigden zich kwekerijen. Dat karakter had het gebied
nog steeds toen een eeuw geleden de eerste plannen voor woningbouw daar tot
ontwikkeling kwamen.

Naarden was echter een echte vesting, waar binnen het kader van de Kringenwet
stringente verbodsbepalingen en andere restricties voor het bouwen in het schoots
veld van kracht waren. Sommige particulieren namen die regels voor lief en gingen
met alle risico's van dien over tot de bouw van woningen en bedrijven, al dan niet
van hout, langs enkele doorgaande wegen. Zo ontwikkelde zich een lint van bebou

wing lang de Laarderweg (Amersfoortsestraatweg), de Kerkweg (Lambertus Hor
tensiuslaan), de Galgesteeg (Godelindeweg) en de Kattensteeg (Jan Toebacklaan).

Nadat op 28 mei 1926de verbodsbepalingen werden opgeheven, kon de Naardense
gemeentearchitect B.T. Deenikop basis van een oud plan van bouwmeester K.P.c.
de Bazel (overleden in 1923) en in samenwerking met de tuinarchitect D.F. Ter

steegîn 1927 een plan maken op grond waarvan in 1928 tot bouwexploitatie kon
worden overgegaan.
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Waar woningen en lanen waren geprojecteerd, moest het maaiveld tot 70 cm bo

ven NAP worden verhoogd. Het zand werd verkregen uit een grote bouwput die
in ecnlalere fase tot vijver met plantsoen wcrd omgebouwd. Dezc groenpartij werd
gcnoemd naar boomkwcker Jan Jurrissen, die hier veel grond bezat. De vijver werd
met de rondom aangelegde weg de kern van het plan, waarop meerdere zijwegen
zouden gaan aansluiten.

De foto's zijn gemaakt tijdens de eerste uitvoeringsfase van het plan. De vijver is
bijna uitgegraven en de Iracésvoor de lanen zijn al met zand opgehoogd.

De eerste folo gunt ons een blik over de kuil in zuidelijke richting. Rechts zien we
de gebouwen van de Gooische Stoomwasserij van de familie Vlek. Die familienaam
ging al snel over op de vijver die het als 'Meertje van Vlek' beter zou gaan doen dan
het officiële Jan Jurrissenplantsoen. Op de achtergrond zien we de woning en de
schuren van Toon van Thienen die een kwekerij dreef op de gronden waar zijn
voorvaderen een kJeine eeuw eerder nog het beroep van kleerbleker uitoefenden.
Op de verre achtergrond doemt de toren van de Wilhelminakerk van Bussum op.

De tweede foto is genomen in noordelijke richting. Links zien we de toren van de

Grote Kerk van Naarden. Uiterst rechts steekt de brug in de Amersfoortstraatweg
over de zanderijsloot (nu ter hoogte van sportcentrum de Lunet) nog net boven
de horizon uit. De schoorsteen van de Melkfabriek aan de Godelindeweg looptpa
rallel omhoog met de lange paal rechts. De woningen op de achtergrond zijn de
houten villa's die vanaf 1921 aan de Galgesteeg (Godelindeweg) werden gebouwd
en door de Hilversumse bouwmeester W.M. Dudok werden ontworpen.
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De derde foto is een gezicht over de kuil in westelijke richting. De schoorstenen
staan op het complex van de kalkzandsteenfabriek van G.A.B. de Kort aan de Jan
ter Gouwweg. De 29 woningen die r.J.lurrissen daar op eigen grond in 1929liet
bouwen, ontbreken uiteraard nog op de foto.

Op de vierde foto staat een loods afgebeeld dieook op de nveede foto is te zien. Het

gebouwtje stond ter hoogte van de latere Van der Helstlaan aan de noordzijde van
de vijver. Binnen stond een elektrische pomp die nodig was voor de bronbemaling
van de zandput. Het water werd geloosd op een oude zanderijsloot.
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Op de vijfde foto worden de kiepkarren gelost die over een smalspoor door een
stoomlocomotiefje van de zandput naar de bouwlocatie werden getrokken. De kar

ren werden met schoppen door een ploeg aardwerkers, het was de beruchte crisis
tijd, geladen. Een soortgelijk smalspoor pendelde in diezelfde tijd van de zandaf
gravingen aan het eind van de Huizerweg en de Blaricummerheide naar het tracé
voor de nieuwe rijksweg tussen de Melkfabriek en de Karnemelksloot om een zand

baan op te werpen (zie De Omroeper jrg2, pp. 95-97).

Dezesde foto zou weleens gemaakt kunnen zijn in de omgeving van de Paulus Pot
terlaan of de Jan Steenlaan. Zoals overduidelijk blijkt waren de Gebroeders Ho
genbirk uit Laren er de asfaltleggers. Op het tracé voor een van de lanen is reeds
een stevige puinondergrond aangebracht.

Op de laatste foto is men bezig met de aanleg van de Rembrandtlaan. Op de ach
tergrond links zijn huizen langs de Amersfoortsestraatweg te herkennen. Achter
de wegwerkers zien we vaag de woningen aan het begin van de Oud Blaricum

merweg. Rechts staan de Naardense woningen van de Jan Toebacklaan. De hoge
bomen zijn de beuken op het driehoekje voor Jan Tabak.

Het Rembrandtpark, waarvoor de naam bedacht werd in 1929, is grotendeels tot
stand gekomen in de vooroorlogse tijd. Er is van zuid naar noord gewerkt. De eer
ste woningen werden in ]929 gebouwd aan de Jan Steen-, de Paulus Potter- en de

Rembrandtlaan. Door middel van de toen gebouwde brug over de Nagtglassloot
(genoemd naar een 18e-eeuwse exploitant van de zanderij daar) werd een verbin
ding naar de Brediusweg gemaakt. Van de Gerard Doulaan en de Van Ostadelaan

ging het daarna naar de Van Dijck-, de Vermeer- en de Van der Helstlaan (1933).
In 1934 werd er gebouwd in de Ferdinand BolJaan en in ]936/37 waren de bouw-
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werkzaamheden verplaatst naar de Frans Hals-, de Teniers- en de Rubenslaan. Na

de oorlog is men begonnen met de voltooiing van het Rembrandtpark aan de Van
Ostadelaan en de Paulus Potterlaan. In die tijd kwam ookde Godelindeschool tot
stand.

De meerderheid van de huizen bestaat uit ruime per twee of drie geschakelde mid
denstandswoningen omgeven door tuinen. De structuur en vormgeving van het
geheel straalt een zekere mate van uniformiteit uit, die ook terug te vinden is in het
aangrenzende Bussumse llreqiuskwartier, waar eveneens tuinarchitect' Dirk Ter

steeg werkzaam was. Er is dan ook veel plaats ingeruimd voor groenvoorzienin
gen, waaronder laan bomen. Van de 18e-eeuwse zanderijsloten zijn tussen en ach
ter de woonblokken in de vorm van vijverpartijen nog veel rudimenten over.

Inhoud van alle jaargangen

De stichting Vijverbergpresenteert zich sinds maart 2005op het wereldwijdeweb.
De site bevat ondermeer een inhoudsopgave van alleverschenen jaargangen. Er is
een indexbeschikbaar op auteursnaam en op jaargang. Ook aan andere door de

stichting uitgegevenpublicatieswordt aandacht besteed. U vindt de informatie op

www.stichtingvijverberg.nl
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Kanttekeningen bij de interieurfoto's

van de synagoge van Naarden

Henk Schaftenaar

Op 14december 1730werd door de Naardense overheid toestemming gegeven om
een synagoge binnen de stadsmuren te stichten. Het gebedshuis kreeg de naam
Beth Shalom (Huisdes Vredens) en werd gevestigd in een gehuurd huis in de Gans
oordstraat.

In 1758werd de synagoge verplaatst naar een groot pand in de Korte Marktstraat (nu
Raadhuisstraat), waarvan een deel werd bestemd tot woning van de voorganger.
De laatste voorganger was de godsdienstonderwijzer Marcus Haalman (1841-1921)
diè daar tot zijn overlijden met zijn echtgenotewoonde. Na zijn dood raakte de sy
nagoge, mede door hetgeringe aantal gemeenteleden, buiten gebruik. Het gebouw,
met daarin aanvankelijk nog een zeer waardevolle inboedel, werd vervolgens aan
de invloeden van de elementen overgelaten.

Fred Marquenie, die in de jaren dertig schuin achter de synagoge in de zogenoem
de jodenhuizen woonde (Gansoordstraat 23), had vanafde bovenverdieping zicht
op de achtergevel van het gebouw. Hij weet nog te vertellen dat de tuin sterk was
verwaarloosd. Het onkruid en struikgewas tierden er welig, maar er stond wel een
prachtige walnotenboom. Hel gebouw zelf verkeerde in een deplorabele staat. Het
was, volgens hem, gewoon wachten op het moment dat het in elkaar zou zakken.
Dat gebeurde dan ook en wel op vrijdag 21 juni 1935. Fred kan het zich nog her
inneren als de dag van gisteren. Het was op de verjaardag van zijn moeder. Er wa
ren veel ooms en tantes met hun kinderen op bezoek. Ineens hoorden ze een ge
weldig lawaai achter het huis. Even ontstond grote paniek, wat gebeurde er? Desy
nagoge stortte gedeeltelijk in.
Ter voorkoming van ongelukken met voorbijgangers werd, op advies van de ge
meente, het pand afgebroken. Om een legen desynagogeaanlcunende 17de-eeuw
se woning voor een zelfde lot te behoeden, werd tegen dat pand een nieuwe zij
muur geplaatst. Op de plek van de synagoge werden in 1937 hvee woonhuizen, de
nummers 18 en 20, opgeleverd. Er bleef nog voldoende ruimte over voor een rui

me steeg die nu nog steeds deze nieuwbouw van de oudere bewoning scheidt.

Met dat al, zo schreef dominee Drijver (1) in 1936, had Naarden een historisch ge
bouw minder en nog wel een dat in miniatuur een nabootsing was van de grote
Amsterdamse synagoge. Drijver kende het gebouw van binnen. Uit zijn publica

ties weten we dat hij vaak bij Marcus Haalman op bezoek kwam. Met genoegen,
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schreef hij, mocht hij in diens woonkamer vertoeven. Maar bij die korte opmer
king bleefhet helaas.

Naar de indeling van het gebouw zouden we anno 2007 alleen maar kunnen gis
sen als er op 9 oktober 193 I niet onder de titel 'Een merkwaardige oude synagoge
te Naarden' een geïllustreerd artikel in het blad De Stad Amsterdam was versche
nen. Het verhaal was van dr. J. Zwarts, een kunsthistoricus, die zich in het artikel

archivaris noemt. Hij was de eerste die daarmee een poging deed iets vast te leggen
over de geschiedenis van de N;prdense synagoge. Het resultaat van zijn bevindin
gen werd later door anderen deels weer herzien. Interessant blijven echter de foto's
van het interieur van de synagoge die bij het artikel werden geplaatst. De beelden
moeten in1931 ofwat eerder zijn gemaakt. Helaas beschikken we niet over de ori
ginelen en moeten we het nu met de sterk gerasterde tijdschriftafdrukken uit de
jaren dertig doen. De bewaarplaats van de foto's - als ze nog bestaan - is bij ons niet
bekend. [n het boekje van Hendrik Henriehs (2) over de synagoge van Naarden
werden dezelfdefoto's ook als îUustratieopgenomen. Bij twee ervan wordt daar de
naam van J.H. Coppenhagen te Jerusalem vermeld, evenwel zonder nadere aan
duiding. De kwaliteit van de afbeeldingen is bovendien net zo slecht als die in het

artikel in De Stad Amsterdam. Ze helpen ons dan ook niet om een nauwkeurig
beeld van het interieur te krijgen.
Laten we de foto's toch nog eens aandachtig bekijken en beginnen met die van het
straatbeeld. We zien daarop de noordelijke en de westelijke gevel van de synagoge.
Het is een ruim 12 m breed en bijna even diep gepleisterd pand met aan de achter
zijde een forse aanbouw. Rech lsbevindt zich een erf dat in vroeger tijd toebehoorde
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aan een boerderij waarvan het woonhuis stond op Gansoordstraat 15. Geheel links
tegen de synagoge leunt de I7e-eeuwse trapgevel van de bakkerij van Van Rooijen.
In de rechterbovenhoekzien we het loofvan dewalnotenboom, die Fred Marquenie
imponeerde. Alsjongetje keek hij weleens door de openstaande voordeur en zag dan
een vestibule met een vloer die met stenen platen was bedekt. [n het linker gedeelte
van het pand, tegen de bakkerij aan dus, woondevolgens Fredvoorganger Haalman.
Het gebedshuis zelf, hij was er nooit in geweest, was volgens hem gesitueerd aan de
achterzijde van het pand. Misschien zelfs wel geheel in de aanbouw.

Het laatste wordt bevestigd bij het bestuderen van de drie interieurfoto's. Op de
eerste zien we tussen twee ramen de heilige ark staan. Dat was de kast waarin de
thorarollen en ook andere gezaghebbende joodse boeken werden bewaard. Uit het
artikel van dr. Zwarts, hij isde linker persoon op de foto, vernemen we dat die kast
van binnen met 'goudleer' was bekleed; de perkamenten rollen met daarop de in
inkt geschreven tekst van de vijfboeken van Mozes mochten immers niet worden
beschadigd. De toenmalige beheerder S.Ph. Heilbron, hij staat naast Zwarts, toont
volgens kenners een thorarol.
[n een synagoge staat de heilige ark altijd in het oosten. We kijken hier dus tegen
de oostelijke muur van het pand en uit de aanwezigheid van ramen kan de con
clusie worden getrokken dat het gebedshuis zich in de aanbouw moet hebben be
vonden. Het voorhuis stond immers tegen de muur van de bakkerij. Let vervol
gens op de rechter hoek, omdat die ook zichtbaar is op de volgende interieurfoto.
Op deze foto zien we de zuidelijke muur, dus deachtergevcl van het gebouw. Zwarts
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(links) en Heilbron hebben plaatsgenomen in de bank bestemd voor de bestuur
ders van de synagoge. Overbelichting door dezuidelijk georiënteerde ramen dreigt;
het lijkt erop dat de foto's vroeg op een zonnige middag zijn gemaakt.
De koperen kandelaars en andere ornamenten op de houten balustrade herinne~

ren aan de Raadzaal van het Stadhuis van Naarden, waar deze voorwerpen jaren
lang in bruikJeen een nieuwe bestemming hadden gevonden.

Links zien wc een deel van het leesgestoelte dat ook op de volgende folo te zien is.

De derde en laatste interieurfoto is in westelijke richting genomen. Een wand met
geblindeerde ramen verhindert de doorkijk naar het voormalige boerenerf. Ach
ter de gerasterde afscheiding bevindt zich de vrouwenafdeling (vrouwen en meis
jes boven de 12jaar). Zij namen geen deel aan de eredienst. In andere synagogen
werd aan hen een plaats toebedeeld op een galerij.
Heilbron (links) en Zwarts staan achter het leesgestoelte opde teba, een Portugees
woord voor verhoging of podium vanwaar de voorganger in hel Hebreeuws voor
las uit de thorarol. Daarbij werd doorgaans een jat gebruikt. Dat iseen aanwijsstok
in de vorm van een hand met een gestrekte vinger '''aarmee van rechts naar links
de tekst werd gevolgd.

Rechts zjen we een deel van een deur die zich in een noordelijke binnenwand van
de synagoge bevond.

Uit de analyse van deze foto's komt dus duidelijk naar voren dat het gewijde ge-

deelte van de Naardense synagoge zich bevond aan de achterzijde, in de latere aan
bouw van het pand. De voorzijde. vanouds een groot woonhuis. moet haar oude
functie grotendeels hebben behouden. Marcus Haalman immers woonde er aan
het eind van de 19de eeuw met vrouwen drie kinderen.

Het is jammer dat '\'e op een nogal omslachtige wijze het bovenstaande over de in
deling van een belangwekkend gebouw hebbcn moeten reconstrueren. Het kon
echter niet anders omdat documcnten over de synagoge van Naarden zeldzaam
zijn (3). Kort na 1933 werd namelijk het archiefvan dit instituut door bestuurder

S.Ph. Heilbron verbrand uit onvrede over het besluit de synagoge op te heffen.

Noten:

I. g~~;~:~.~~:,~a::~~11~~~:~;~~~~~~:~~d:'~~~~~~i,~fd~~~'lg;T=hl:~;~
meente- instortingder synagoge. Hilve-rsum, 1936.

2. Henrichs, Hendrik, De synagoge van Naarden 1730-1935, hoofdstuk V. De synagoge, conflict
e"opheffing 1913-1935. Amsteh'een.1982.

3. Bij het antiquariaat A.G. van der Sleur in Haarlem werden in 2006 twee brieven overdcsyna-

~~~e~~~. ~:r~~~:~'~~I~rl ~~:~:sc~;~~~n~i7~::;~~~ldd~~~~~~:~e~~e~~~:I~td:~~;a6go~~~~~~:~~~~
OrolJio de Castro Jr en de wed. Moses Hz. de Castro te Amsterdam, voor alle verbel.enn~en die
zij aan drsynagoge hebbrn lOllenaanbrengen. Verdrr delen zij .da~rin mee dat het IllwiJdings
feest op)1 augustus ]856 za] worden grhouden. De twerde bneflS V(ln30 november 1856 en
g<.'SChrcvendoor P. Verkerk Wl.. aan J. Henriques over de staat van de verbeteringen en de af
rekening met de aannemer E.I. Nijkerkcn Zoon.
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Een gedenksteen voor de commandant

Nederlands eerste Vrijwillige Landstormcompagnie opgericht te
Naarden in 1914

Hellk Schaftetlaar

Verscholen in het bosrijke gebied van hel

landgoed 't Gracveveldt, een vogelre

servaat aan de Valkeveenselaan, bevindt

zich een klein monument. 'JE MAIN

TIENDRAJ' staat op de in reliëf uitge

houwen gedenksteen onder Neerlands

wapen dat, zoals dat hoort, door leeu

wen wordt gedragen. De tekst eronder
laat weten dal het monument in 1919

werd geplaatst en onthuld door kapitein

A.E. Dudokvan Heel,diecommandant

was van een Vrijwillige Landstorm

compagnie. Dal nieuwe legeronderdeel

werd op 6 augustus 1914 te Naarden in

'5 lands belang opgericht. Het werd de

eerste Vrijwillige Landstonncompagnie
in ons land en dal was de reden voor de

officieren om dat feit vijf jllar later in
steen te doen herdenken.

Het bestaan van de Vrijwillige Land

stormcompagnie 'Naarden' valt samen

met de Eerste Wereldoorlogdie op 28 juli

1914 uitbarstte en ruim vierjaar later ein

digde. Nederland bleefneutraal maar het

leger was in opperste paraatheid en over

al, zo ook rond Naarden, werden verde

digingswerken aangelegd ofverbeterd.
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Om 's lamis weerkracht te vergroten, moedigde de minister van Oorlog de schiet

vaardigheid aan van met groot verlof zijnde dienstplichtigen. Mannen tussen de

16 en 40 jaar werd de gelegenheid geboden om met de karabijn op militaire en par

ticuliere schietbanen te oefenen. In de garnizoensplaats Naarden, waar volop in

structiepersoneelaanwezigwas, werd die mogelijkheid al kort na hel uitbreken van

de oorlog benut. Het vereiste minimumaantaJ van tien landstormers werd hier

ogenblikkelijk overschreden en daarmee was de eerste Vrijwillige Landstorm

compagnie geboren. Kapitein A.E. Dudok van Heel werd de commandant en uit

zijn familie meldden zich ook zijn neven Henry Dudok van Heel en Willem Bru

no Kuhn aan. Andere zich spontaan aanbiedende Naardense landstormers waren

Dirk Jan de Beus, Hermanusvan Raaijen, Willem Gies, Klaas Ver hoef, Piet Schip

per, Gerard Eijpe, Jacobus KuursIra. 'oseph van Tienen en Caspar Mariede Bruijn.

Van de Vrijwillige Landstormcompagnie 'NaMden' zijn op enkele namen nll geen

schriftelijke bronnen bewaard gebleven. Ook foto's ontbreken tal nu toe. Alleen

vandccommandant,die in het dagelijks leven directeur was van de Vetfubrick aan

de Galgesleeg (nu Godelindeweg), weten we dal hij in die rijd permanent paraal

was; we zien hem op fOlo'sdan ook uitsluitend nog in kapitcillsuniform. Van Heel

moet, evenals prins Bernhard later, een grote liefde hebben gekoesterd voor de

krijgsmacht.

Toen na afloop van de oorlog de com

pagnie 'Naarden' werd opgeheven en

de L'mdstorm werd omgevormd tot een

reserve die bij binnenlandse ongere

geldheden zou kunnen optreden, werd

bij de ex-officieren het initiatief gebo

ren hun legereenheid in steen te doen

herdenken.

Direct na afloop van de oorlog al. eind

1918, had de commandant het vaandel

van zijn compagnie een plaats toege
dacht in het Stadhuisvan Naarden. Het

stadsbestuur ging daarin mee en ver

gunde hem een plek in de hal.

Kapiteill A.E. DIldok lIa/l Heel (1859

1924), commalldmltvall decompagllie

'Naarden' vall de Vrijwillige

Landstorm, IC midden vml zijn ZOllell.
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Toen daar op initiatiefvan de officieren een halfjaar later ook nog een gedenksteen
van de compagnie 'Naarden' aan zou moeten worden toegevoegd, wasBen Wech
ter van mening dat zo'n steen op die plek niet thuis hoorde. 1bch eigenlijk niet zo'n
vreemde gedachlevan de landstormers, want in de hal stonden in die tijd wel meer
gedenkstenen. Dezewaren vrijgekomen bij de sloop van de Amstcrdamsche Poort

en afkomstig uit andere in verval geraakte delen van de vestingwerken.
De mannen lieten zich echter niet van het plan afbrengen en lielen een door hen
gemaakt ontwerp in een hardstenen plaquette uithouwen. Korte tijd lateronthul
de de commandant een in een piramide van veldkeien geplaatste gedenksteen in
het bos van zijn pas verworven landgoed 't Graeveveldl.

Door het private karakter van deze plek bleef de reikwijdte van de commemora
bele intenties van de lalldstormers beperkt tot een relatiefkleine groep bezoekers
van het landgoed. Een plaatsing bij een van de Naardense bomvrije kazernes had
meer gedenkwaardigheid opgeleverd. Wellichl draagt dil artikeltje postuum wal
bij aan hun vaderlandslievende bedoelingen.
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