
laan. Een illustratie uit de Strijdkreet van zaterdag 20 mei 1905.

toezending van het eerste nummer. Abonnementen gaan in
eerste nummer van de lopende jaargang. De reeds verschenen nummers van de lopen

de jaargang worden toegezonden. Opzeggingen dienen schriftelijk doorgegeven te
1 december.

DE OMROEPER, SEPTEMBER 2007, JAARGANG 20, NR. 3

Redactie: HenkSchaftenaar, te1.(035) 694 68 60

E-mail: in[o@stichtingvijverberg.nl Website: www.stichtingvijverberg.nl

Vormgeving: Grad Neijenhuis, Nieuweschans

Op de artikelen in dit tijdschrift berusten auteursrechten

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen en illustraties is slechts toegestaan na

voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

INHOUD
hlz

81 Het Kinderhuis van het Leger des HeiJs te Naarden. Anonieme schenking van een ruimharti

ge familie, Armie VelWeij.

98 Pieper jassen voor de militair.

102 Stratego voor pruikendragcrs. Amsterdam tegen de versterking van Naardell in de 17eeeuw,

HenkSchaftenaar.

112 Laag Bussum op de kaart van Krayenho[[(1796), Hellk Sc/wflerwar.

117 \Villem \Vitsens stemmige etsen van Valkeveen.

Het Kinderhuis van het Leger des Heils te Naarden

Anonieme schenking van een ruimhartige familie

Annie Verweij

Toen op 1 mei 1896 de steenrijke verffabrikant Dirk Yettewinkel zich met zijn ge
zin in zijn gloednieuwe kapitale villa aan de statige Lambertus Hortensiuslaan ves
tigde, zou niemand hebben kunnen bevroeden dat het paleisje negen jaar later al
het onderdak zou worden voor kinderen die dreigden op te groeien als verschop
pelingen van de maatschappij. Het Kinderhuis van het Leger des Heils werd het
pand sindsdien genoemd en later werd daar nog de naam De Wiekslag aan toege
voegd. Zo herinneren veel Naarders zich het markante huis ook nog wel, want pas
laat in de vorige eeuw werd het een kantoor. In dit artikel blikken we fragmenta
risch (1) terug op de villa als kinderhuis maar we beginnen met de bouw, 115 jaar
geleden.



ViUa Nardincklant

In 1892gaf Dirk Hendrik Vettewinkel (1836-1900) opdrachtvoor de bouw van zijn
nieuwe woonhuis in Naarden. De architect werd de Bussumer C.I. Kruisweg en de
aannemer o.Q. van Walsteijn, eveneens uit Bussum. Dirk Wattcz werd de tuinar
chitect. Ruim 40.000 gulden zou volgens het zakboekje van Vettewinkel het geheel
hebben gekost, maar daar was dan ook de grond bij inbegrepen. Het perceel, later

uitgegroeid tot een halve hectare, was gekocht van boomkweker A.G.M. Richard.
Ontwerp en bouwproces hadden enige jaren in beslag genomen, maar daar was
het dan ook een heel grotevilla voor geworden. De aannemer was er na afloop flink
bij ingeschoten. Maar bij.de oplevering deed Vettewinkel niet al te moeilijk en gaf
hem een extraatje van 1200 gulden.
Nardincklant werd de nieuwe woning genoemd en op 1 mei 1896 verhuisden Vet
tewinkel en zijn vrouw Antje met vijf nog thuis wonende kinderen in de leeftijd
van zevenLien tot 25 jaar en twee bedienden van .Amsterdam naar Naarden. Het
imposante gebouw telde vele vertrekken. In een boede1beschrijvingworden naast
de normale vertrekken, een dienstbodenkamer, een strijkkamer, een kamer van de
juffrouw, een studeerkamer en een biljartkamer genoemd. In de badkamer stond
een bad met badkachel. Het huis had bovendien zijn eigen watervoorziening. Van-

Col/ectie: StadsarchiefNaardel1.
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uit 12 metcr diepte werd water opgepompt, dat volgens de apotheker en schei
kundige Cl. Koning van uitstekende kwaliteit was.

Dirk Vettewinkel heeft helaas niet lang van zijn droomhuis kunnen genieten. Op
11 april 1900 overleed hij. Enkele dagen later werd hij in een familiegrafbijgezet
op de begraafplaats van Muiderberg. Zijn weduwe, Adriana (Antje) Vettewinkel
Kotting (1838-1908) bleef nog vier jaar in Naarden wonen en vertrok op 2 januari
1904 naar het Zwitserse Montreux. Het huis Nardincklant bleef met een ongewis
se toekomst achter.

Van de Hortensia- naar de Hortensiuslaan

In september van datzelfde jaar moest in Ermelo een kinderhuis van het Leger des
Heils worden gesloten. Het gehuurde pand stond op de hock van dc Hortellsialaan
en de Horsterwegen werd aan een particulier verkocht. Een onzekere tijd brak aan
want het was niet duidelijk of op korte termijn een ander pand kon worden ge
huurd.

Aan adjudante Roosede taak om het nare bericht aan de twintig kinderen na de maal
tijd te vertellen. Zij gaf hen de raad om voor een nieuw huis te bidden. Eén van de
meisjes zei toen dat bidden ook gepaard moest gaan met werken. Ze stelde voor om
met alle kinderen naar Londen te reizen om daar aan generaal William Booth, de op
richter en generaal van het Leger des
Heils, te vertellen dat ze zo gelukkig wa
ren in het kinderhuis. Misschien zou hij
er voor kunnen zorgen dat er spoedig
een nieuw huis zou komen.

Van een deputatie naar Londen is het
niet gekomen, van een nieuw huis wel.
Dankzij een ruimhartige schenking van
een altijd onbekend gebleven familie
kon op 20 februari] 905 van de wedu
we Vettewinkel de villa Nardincklant

op het toenmalige adres Lambertus
Hortensiuslaan 819 worden gekocht.
Op dezelfde dag verhuisden ook de kin
deren van Ermelo naar Naarden.

omstreeks 1906.

Vijverberg.
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De kinderen van het KinderhuÎs omstreeks 1910 op de open gaanderij (jan de Z1lid

zijde van het huis.

Officiële opening van het Kinderhuis
Op 11mei 1905werd in het bijzijn van burgemeester Wesseling, wethouders, raads
leden en schoolhoofden van Naarden, het kinderhuis geopend door miss Booth,
een dochter van de generaal en stichtster van het legeronderdeel Reddingswerk
voor kinderen. In haar ernstige toespraak noemde ze drankmisbruik en hartstocht
(ongehuwde moeders) de oorzaken van het leed waardoor huizen als hier in Naar
den nodig waren. Maarzetoondeook veel erbarmen met de vrouwen die 'zo'n klei
nen lieven last' in de armen droegen.
De speech van mevrouw Estill, de vrouw van de Nederlandse Legercommandant,

was opgewekter van'

De vreugde over die heuglijke feiten werd nog vergroot bij de bezichtiging van het
huis, waar op dat moment 28 kinderen werdcn verpleegd in de leeftijd van ecn tot

vijftien jaar. Meteen al viel op dat de villa zich bij uitstek leende voor hct nieuwe

doel. Alle vcrtrekken waren luchtig, schoon en keurig ingericht. Tijdens de rond
leiding werd wel verteld dat het nog niet af was. Een gepland bijgebouw, waarin
een washuis met droogzolder annex linnen- en naaikamer, zou pas kunnen verrij
zen als voldoende kapitaal bijeen was gebracht.
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Dit liet niet lang op zich wachten. Al in september 1906 kon mevrouw Estill in de
lommerrijke tuin, waar in een grote witte tent een aantal genodigden bijeen was
gekomen, het washuis en ook nog een gebouwtje voor de verplegingvan kinderen
met een besmettelijke ziekte laten zien. In het huis woonden toen 38 kinderen, die
keurig in witte pakjes gekleed voor de gasten met vlaggen, sjerpen en halters een
vrolijke show ten beste gaven.

Hoog bezoek
Een soortgelijk optreden kon worden herhaald toen op 22 oktober 1906 H.M. de
koningin-moeder Emma op bezoek kwam. De wijd geopende deuren, de gezelli
ge drukte in en om het huis, de fier wapperende driekleur, de Leger des Heilsvlag
op het dak, de brede smyrnaloper die uit de vestibule tot in de tuin was uitgerold,
de kleurrijke planten en bloemenprachtwaarmee de ingang was versierd, dat alles
voorspelde dat er iets buitengewoons stond te gebeuren en dat had de nieuwsgie
rigen doen toestromen. Even na drie uur kwam er plotseling beweging in de scha
re en even later reed de open landauer met de hoogheid het terrein op. De com
mandant van het Leger des HeiIs, Thomas Estill, heette de koningin van harte wel
kom. Eenmaal binnen, bood een van de kleintjes een boeket bloemen aan en werd
er een toespraak gehouden. Daarna volgde een bezichtiging van het huis. 'Eerst
naar de kinderen', verlangde Hare Majesteit. Deze waren in de eetkamer bijeenge

komen, waar zij voor devorstin een wel
komstliedje zongen. Een aller min
zaamst gesprek van de koningin met de
kinderen en de officieren volgde.
De koningin toonde zich zeer tevreden
en liet er geen hvijfel over bestaan welk
een indruk zij van dit belangrijke werk
had gekregen. Onder het genot van een
kopje theehad zij nageven uitgerust in
de ontvangstkamer. Daar werden nog
wat plannen van het Legerdes Heils toe
gelicht. Vervolgenswerd het sein tot ver

trek gegeven. Onder luid gezangen ge
jubel van de kinderen en de toejui
chingen van de massa buiten werd door
de populaire vorstin de terugtocht naar
Soestdijk aanvaard.
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'Een zegenrijke inrichting'
De jonge bevolking van het Kinderhuis te Naarden bestond in april 1913 uit 32
meisjes en twaalf jongens in de leeftijd van een tot achttien jaar. Daarvan waren er
achttien afkomstig uit het elders in Nederland gevestigde Moederhuis van het Le
ger, 21waren onder voogdij geplaatste kinderen en vijf geplaatst door armenbe
sturen. De geneesheer van het huis, de arts ].A. Le Coultre, verklaarde dat de in
richting een zegen was voor de kinderen, dat de opvoeding en lichamelijke ver
zorging zo goed was dat de gezondheid doorgaans niets te wensen overliet. Het geld
aan die inrichting gegeven, kon niet beter worden besteed. Een beschrijving uitdie
tijd geeft ook al zo'n positief beeld:

zou
kinderen,

'Zoudt u misschien de kinderen eens aan fale/wil/en zien?' vraagt de moeder van het



babykamer staan tiet1

van verschillend I!taaksel/iggcn. Van de kamer

Bewoners van het Kinderhuis in een lommerrijke omgeving eind jaren twintig. Co/

lectie: Stichting Vijverberg.
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Zo gaat het nog even door, over de dagindeling en over de discipline, maar uit alles
blijkt dat de kinderen er met liefde door gediplomeerd personeel worden geleid.

Jubileumvieringin 1930
Ondanks de verzwaring van het werk door de financiële zorgen die de crisisjaren
met zich meebrachten, kon op 15 november 1930 het zilveren jubileum worden
gevierd. AlleNaardense hoogwaardigheidsbekleders waren voor een feestelijke bij
eenkomst in de Lambertus l-Iortensiuslaan uitgenodigd.
Vanuit diverse maatschappelijke geledingen uit alle delen van het land waren ver

tegenwoordigers komen opdraven om sympathie te betuigen voor het werk van

in de kelder de provisie-is, benevens de eetzalen, keuken en werkkamer,

kamers bevinden.

Gelukkig wor



het Leger in het algemeen en de arbeid van de werkers van het Kinderhuis in Naar
den in het bijzonder. Want, zo werd er gememoreerd, wie zouden die plichten be
ter kunnen vervullen dan de Zusters van het Leger, die hun arbeid onder de mis
deelden verrichten uit liefde voor Hem, die gezegd heeft: 'Laat de kinderkens tot
Mij komen .. '
Ook de Naardense burgemeester Van Weltum gebruikte dat thema in zijn toe
spraak, die een eresaluut inhield voor de heilsoldaten die hier met voorbeeldige
toewijding de kinderen opvoedden tot nuttige leden van de maatschappij.
Verder werd natuurlijk gerefereerd aan de warme Legervriend (zijn naam werd niet
genoemd) die 25 jaar eerder het huis had geschonken en sedert kort uit hun mid
den was weggenomen. Dezelfde familie, vervolgde men, had ook in al die 25 jaren
het Kinderhuisedelmoediggesteund, en nu weer voor de centrale verwarming ge
zorgd.
Toen vervolgens de kinderen het lied 'Daar is een huis voor kJeine kinderen!' zon
gen, werden in veIer ogen tranen gezien. De Naardense dominee Drijver besloot
het officiële gedeelte van de jubi1cumviering met een dankgebed, waarnaallcn blij

De ingebruikneming van de speeltuin achter het Killderl1uis begin jaren dertig. Het

gebollwop de achtergrond staat in de Wethouder Köninglaan.

Het kinderl1uis net voor de Tweede Wereldoorlog.

waren met het feit dat de stad Naarden zulk een tehuis bezat. De middag werd be
sloten met een thee met de kinderen.
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moeder in Utrecht te kun-

nen uithuilen.

Er waren best veel uitstapjes. Vaak gingen we zwemmen in lIet Ijsselmeer. Eens kre-

\'\1assen, aall-

die hadden :eand;:;;':J":;'~~'~Na het avondeten 0111 zeven uur ging

iedereen naar bed. 'sNachts werd dooreen zuster, zittend op de prachtige houten trap,

eell wakend oogje in het zeilgehouden.
I stond er warme chocolr

Om zes uur 's ochtends rinkelde een bel op de slaapzalen

naarsc1IOOl. Warm eten

Een ex-bewoner vertelt •..

Jan Florijn, geboren in 1950 en woonachtig in Westbroek, bewaart goede herin
neringen aan zijn tijd in het Kinderhuis. Hij kwam er, na de scheiding van zijn ou
ders, als vijfjarig jongetje met zijn drie zusjes van zeven, negen en elf jaar. Negen
jaren zou hij er doorbrengen.

Onteigening in de Tweede Wereldoorlog
Op 21 maart 1941 werd het Leger des Heils, een organisatie met een Engels bestuur,
door de Duitsers opgeheven. Om toch het heilswerk te kunnen voortzetten, werd
een oplossing gevonden door als een kerkgenootschap verder te gaan. De eerder
ontnomen eigendommen werden echter niet teruggegeven, het Leger kon haar ei
gen gebouwen terughuren van de bezetter.
Over het verloopvan de gebeurtenissen tijdens de oorlog in het kinderhuis van Naar
den, heb ik in de archieven niet,skunnen terugvinden. Wel isbekend dal luitenant
kolonel Hendrika Camelia Haman (1882-1983), een verklaard tegenstandstèr van

de bezetter, zich inspande.om de tehuizen die aan haar leiding waren toevertrouwd
uit handen van de nationaal-socialistische Volksdienst te houden. Hel lukte haar

om een aantal tehuizen onder te brengen bij de Stichting De Opbouw, een Neder
landse organisatie op christelijke grondslag. De officieren die werkten in tehuizen
diewel bij de Volksdienst gevoegd werden, raadde zij aan om met de vrouwen en de
kinderen die aan hun zorgen waren toevertrouwd het betreffende pand te verlaten
en onder te duiken. Mevrouw Haman onderhield tijdens de oorlogsjaren nauw con
tact met deze officieren en de mensen voor wie zij werkten. Kort na de bevrijding
zien we haar dan ook terug op foto's die gemaakt werden toen generaal George Lyn
den Carpenter het Kinderhuis te Naarden bezocht.
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gaard en zijn vrouw.

jongenspaviljoen. Het grote huis kreeg
ter onderscheiding de naam De Wiek
slag. In de tuin verrees in ]959 het Ka
bouterhuis, een speelhuis voor de klein
tjes. Zo volgden ook nog uitbreidingen
naar naburige panden als Lambertus
Hortensiuslaan 17 (De Koperwiek) en
19 (De Rietzanger).
Het laatstgenoemde pand werd op 8 no-

Hetkabouterhuis in 1959. vember 1966 geopend. Er waren daar
een speel- en eetkamer, slaapkamers

voor vijftien kinderen en voor vier zusters en een psychologe. De kosten voor dit
bijgebouw bedroegen 130.000 gulden, een bedrag dat voor een groot deel uit gif
ten van plaatselijke weldoeners bijeen kon worden gebracht. Commandant Kaare
Westergaard, het toen nel benoemde hoofd van hel Nederlandse Heilsleger, ver
richtte de opening van hel gebouw. Hij vertelde trots te zijn op deze nieuwe aan
winst in Naarden, die qua inrichting en sfeer gunstig at:~takbij de vele andere kÏn
derhuizen die hij in verschillende landen had gezien.

Naardel1.

Uitbreidingen
Met het stijgen van de welvaart aan het eind van de jaren vijftig kwamen er ook
grote veranderingen voor hel Naardense kinderhuis. Hetwashuis werd verbouwd
en ging verder als bijgebouw De Wielewaal. Het ziekenhuisje veranderde in een
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De laatste ansichtkaart van de villa als

kinder/Illis. Tien jaar later (1979) trok

d:t;'::~;~~:;~;~::;:,:,'Co/-le, Bussum.

In I967noggeelliwijfels over de bestemming van het huis. Collectie: Martin Heyne,
Bussum.

Een gezinshuis als laatste trend
Begin jaren zeventig keerde echter ook het tij voor deze vormen van opvang. Be
stuurders uit de residentiële zorg raakten ervan overtuigd dat het voor kinderen
waarvoor geen pleeggezin kon worden gevonden beter zou zijn om in een gezins
vervangend huis te worden geplaatst. Vier kinderen in een huis met een daarvoor
geselecteerd echtpaar, al dan nietmet eigen kinderen, werd de niellwevorm. Dank
zij de geestdrift van kolonel Hofman kon het Leger des Heils in Hilversum in 1974
met zo'n gezinshllis starteil. Anderhalf jaar later kwam ook te Naarden in de na
bijheid van De Wiekslag zo'n gezinshuis tot stand.
Deze en nog meer ontwikkelingen kondigden het einde aan van het tijdperk van
het Naardense kinderhuis. De accommodatie voldeed niet meer aan de nieuwe in

zichten van hulpverlening. Zo raakten grote slaapzalen in onmin, omdat deze de
kinderen te weinig privacygaven. De hoge onderhoudskosten van oude villa's speel
den ook een rol in de afweging om eind jaren zeventig de activiteiten in Naarden
te staken en ze te concentreren in de ruimere en groenere omgeving van ]eugdhuis
Trompendaat te Hilversum.

Nieuwe eigenaren
De voormalige villa van Vettewinkel werd tenslotte op 3 januari] 979 door het Le-

ger des Heils aan de Staat der Neder
landen verkocht. Er is daarna een ont

vangkantoorvoorde Belastingdienst in
ondergebracht. Toen dat naar Hilver
sum werd overgeheveld, werd op 23 de
cember 1991 de gemeente Naarden de
nieuwe eigenaar van het pand en de gro
te tuin. Om de achtertuin bleek hel

vooral te doen, die kreeg een nieuwe be
stemming en bergt nu een complex met
seniorenwoningen. De villa zelf werd
in 1993door de gemeente verkocht aan
de bv Dubois Ording Design, een ont
werpbureau dat er zijn kantoor vestig
de. Terzijde van het pand werd een in
een eigentijdse vorm gestoken depen
dance bijgebouwd.
Op 1juli 2006 is de villa opnieuw van
eigenaarverwisseld. Dit jaar is erin het
statigepandeen kinderdagverblijf en in
de dependance een naschoolseopvang
gevestigd metdagelijks plaats voor zo'n

negentig kinderen. Dat is bijzonderaardig, zeker als we bedenken datde onbekend
gebleven, ruimhartige familie van een eeuw geleden juist de jeugdigen voor ogen
heeft gehad toen zij de villa Nardincklant aan het Leger des HeiJs schonk.
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Piepers jassen voor de militair

Dat de burgers van Naarden een aardig duitje meepikten uil de geldbuidel die het

garnizoen jaarlijks te besteden had, is telkenmale in ons tijdschrift ter sprake ge

komen.

Een dik belegde boterham werd er bijvoorbeeld verdiend aan het onderhoud van

militaire gebouwen. Dat bleek onder meer uil het levensverhaal van aannemer Cor

nelîs Ver haar uit de Peperstraat (jrg. 14 nr. 2). Datzelfde gold voor het bouwen van

nieuwe vestingwerken, waarmee sommige ondernemers zelfs schatrijk zijn gewor

den. Omstreeks 1880 gingen in de Naardense kroegen nog de verhalen rond over

hoe men twee eeuwen eerder 'het land' getild had toen de helcvesting op de schop

ging. Meerdere akten in de notariële archieven van Naarden getuigen van de geval

len van bouwfraude die loen veelvuldig plaatsvonden (jrg. 4 nr. 2 en jrg. 5 nI. 2).

Soms werd er letterlijk meegegeten uit de pot die voor het garnizoen was bereid.

Daarvan was aan het eind van de 1ge eeuw sprake in het dramatische geval van het

straatarme gezin Timmer dat op het plein tegenover de Promerskazerne woonde.

Vader leed aan tuberculose en zoon Gerrit van tien jaar oud kon, dankzij de goed

geefsheid van de kok, elke dag steevast op een halve emmer soep uit de soldaten

menage rekenen. Zo kon het gezin Timmer in leven blijven (jrg. 5 nr. 1).

Het militair gezag had vele kleine baantjes te vergeven. Smeden, geweerherstellers,

schoenlappers, kleermakers, keukenpersoneel, aardappelschilsters, bedienden voor

achter de tap, en noem maar op. Het garnizoen van Naarden had deze functies zo

nu en dan in de aanbieding. Een bur

gerbaantje in de Weeshuiskazerne was

in decrisisjaren een groot goed. De bij

komende voordelen wogen dik op te

gen het karige loon.

Bekend werd in dat kader het echtpaar

Behm-Crucq, waarvan hij, Karel Au

gust Herman, (1884-1935) zijn loon

verdiende als corveeër. Zijn uit Arne

muiden afkomstige vrouw Marie (1887

1969), in Naarden algemeen bekend als

'De Zeeuwse', werkte ook in de kazer

ne. Zij schilde van 1921 tot in de na

oorlogse jaren - een machine nam toen

Mnrie Behm-Crucq (/887-/969), bij
genaamd 'De Zeeuwse:

dat werk over - samen met twee andere vrouwen alle aardappelen voorde in Naar

den gelegerde militairen. Toen zij in 1957 met haar werk stopte, kopte een plaat

selijke krant met 'In 36 jaar 240 wagons aardappclen geschild'. Jaarlijks versleet zij

dan ook vier aardappelschilmesjes. Hoewel veel oudere Naarders haar in gedach

ten nog zien werken op de vensterbank van de houten schi1100ds aan het eind van

de Jan Massenstraat, kennen we van die situatie helaas geen foto's.

Beelden zijn er wel van oudere datum en met ander keukenpersoneel. Ze kwamen

onlangs te voorschijn uit de 'schoenendozen' van de nazaten van de afgebeelde per

sonen. In een geval gaan we zelfs vijf generaties terug. Dat deze foto's inmiddels

meer dan alleen maar een biografische betekenis hebben, behoeft geen betoog. De

redactie van De Omroeper zou graag vaker dit soort 'cultuurdragers' uit particu

liere schoenendozen in haarpublicaties over Naardens verleden willen verwerken.

De eerste foto lijkt gemaakt te zijn omstreeks 1915. Van twee poserende aardap

pelschilsters kennen we de naam. Derde van rechts is Johanna van Rhijn-Tesser

(geb. 1855) die in de Huizerpoortstraatwoonde. De kleine dame links is I-Iendri

ka (Rika) Menzink (geb. 1891) uit de Kloosterstraat. We kunnen ons niet voor

stellen dat er zoveel schilsters op een moment in Naarden werb.aam waren. Spe

ciaal voor de foto zullen de vrouwen wel even de rol van schilster hebben gespeeld.

Voor welke barak de foto genomen is, weten we niet. Er stonden er vele en de mees

te zijn inmiddels afgebroken.
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De tweede foto dateert uit de jaren twintig van de vorige eeuw. We zien het keu

kenpersoncel van het in Naarden gelegerde rcgiment Vesting Artillerie met rechts
sergcant H.N.L. Marquenie (1891-1964). Marquenie was toen op herhaling. Ook
deze barak kunnen we niet meer lokaliseren.

De derde foto biedt mcer aanknopingspunten. Het gezelschap poseert voor de ka

zerne Oud Molen. Tegenwoordighebben tal van bedrijfjes daar hun domicilie. De

foto moet gemaakt zijn aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog (1914 -1918)
toen de Vesting overspoeld werd met militairen. Op Oud Molen waren toen een
bakkerij, een slagerij en een grote keuken vol in bedrijf. Geheel rechts zien we de
slager en in het midden met een soortgelijk voorschoot zijn hulp. De namen van
de militairen kennen we niet, maar de man met de tuitschenkkan is Hendrik de

Ronde (geb. 1872), een burger dic in het garnizoensmagazijn werktc. Deaardap
pelschilster links is zijn vrouw PetronelIa de Ronde-Bleijs (geb. 1876). Het echt
paar woonde in de Kloosterstraat. Naast haar zit Lambert je Bakker-dc Gooijer
(1863-1950), een Huizer vrouw van gcboorte die na haar huwelijk in 1890 onaf
gebroken in de Huizerpoortstraat woonde en nooit meer in Huizer dracht liep.

Terug naar 'De Zeeuwse'. In de vooroorlogse jaren verdiende zij met het aardap
pelschillen en schoonmaken van groenten nog geen twee gulden per week. Voor
een dubbeltje per week deed zij het bordenwassen erbij. Geen vetpot voor de we
duwe om haar derticn kinderen groot te brengen. Maar honger werd er in haar ge
zin en in dat van de andere hier afgebeelde vrouwen nietgeleden. Aardappelen wa
ren er immers te over en daar werden zelfs heerlijke cakes van gebakken. Stond er
in de kazerne iets voedzaams op het menu, dan at men deze kost ook in de gezin
nen van de schilsters. Sterker, als het erg lekker was, aten de buren ook nog eens
mee. Een anekdote in een herinneringsboekje over de familie Behm dat in 1992
werd uitgegeven, illustreert dit als volgt:

De soldaten aten dan

achter het hek, de kok vulde de panllen el/moeder gaf die

Het f(ebeurde dali



Stratego voor pruikendragers

Amsterdam tegen de versterking van Naarden in de 17e eeuw

Henk Schaftenaar

Nadat in 1579 de noordelijke Nederlanden zich tot een verbond, de Unie van Utrecht,

hadden verenigd om de Spanj.aarden te verdrijven, ,verd het noodzaak voor deze

alliantie om een goede verdediging op te bouwen. Daarmee was de Republiek ge

boren.

Door deze ingrijpende gebeurtenis werd aan Naarden zoveel strategische waarde

toegekend, dat het fortificeren van de stad tot een 'Landszaak' (de provincie Hol

land) was geworden. De besluitvorming over de defensie vail Naarden vond voor

taan plaats in Den Haag, in de vergadering van de Staten van Holland.

In de eeuw die volgde, liepen de denkbeelden over hoc de defensie van Naarden

vorm moest krijgen nogal eens uiteen. Een politiek krachtenveld, waarin ook de

Prins van Oranje als stadhouder bij tijd en wijle een stevige partij mocht meebla

zen, bepaalde het al dan niet verbeteren van de vesting.

Scherpe discussies hierover spitsten zich toe in 1668 toen de Franse koning Lode

wijk XIV zich als een geduchte vijand aandiende. De Staten van Holland wilden de

grenzen van hun provincie versterken. Daarom kwam Naarden in aanmerkingom

aanzienlijk te worden verbeterd. De stad Amsterdam, die een importante bijdra

ge leverde aan 's Lands begroting, had

echter bedenkingen. Aanvankelijk bleek

deze stad een machtige speler in een

strategisch steekspel, maar toen na het

rampjaar 1672 de politieke kaarten op

nieuw waren geschud, moesten de Am

sterdamse stadsbestuurders, die zich

eerder nog de koningen van het Land

waanden, inbinden.

Geschiedschrijver Jan Wagenaar (1709

1773) verrichtte onderzoek in deze

kwestie en legde zijn bevindingen vast

Jan Wagenaar (1709-/773), historie
scheijv"V,'"i\mst,,"'am Tussen 1749
en Vaderlandse
Historie in21 delen.

in zijn geschiedenis over Amsterdam. Hier volgt een bewerking van zijn verhaal.

Twee forten bij Naarden

Nadat in 1667 LodewijkXlV verscheidene steden in de Spaanse Nederlanden had

bezet, werden in de Staten van Holland besprekingen gevoerd om de grenzen van

de provincie te versterken. De heren dachten daarbij inhet bijzonder aan Naarden,

omdat Amsterdam daar zoveel belang bij zou hebben. Op 19 oktober J 667 werden

de Heer van Wimmenum (namens de ridderschap), loan Eleman (namens Lei

den) en Gerard Hasselaer (namens Amsterdam) tot commissarissen benoemd om

een ontwerp voor de versterking van Naarden te maken. Van Wimmenum bleek

door een ziekte al snel afte haken, maar de andere heren, die kort tevoren nog hun

capaciteiten hadden bewezen door 's Lands vloot op deugdelijke wijze van geschut

en buskruit te voorzien, gingen voortvarend te werk.

Naarden zou er twee grote forten bij moeten krijgen. Eén tussen de stad en de Zui

derzee, waardoor de haven beschermd zou worden, een ander tussen de stad en het

Naardermeer. Bij het laatste fort zou een sluis moeten worden aangelegd, waarmee

indien nodig het land onder water gezet zou kunnen worden. Een bouwplan werd

goedgekeurd met instemming van Amsterdam en de uitvoering van het werk kon

beginnen. Te Naarden werden vervolgens landerijen opgekocht, bomen gerooid

en al enkele huizen afgebroken om de locaties bouwrijp te maken. De aanbeste

ding was gepland op maandag 27 februari 1668. Hasse1aer was de zaterdag ervoor

al naar zijn hoeve Landskroon bij Weesp gereisd, waar Eleman zich zondag bij hem

zou voegen om maandag de aanbesteding in Naarden te kunnen regelen.

In datzelfde weekend strooide Amsterdam onverwacht roet in heteten. Metde jaar-
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/626. (C;/lectie: NatiolJaal Archief Den

Haag).

lijkse verandering in het stadsbestuur - drie van de vier burgemeesters waren ver
vangen - bleek ook de visie over de versterking van Naarden plotsklaps te zijn ver
anderd. Erzou overdit onderwerp nog niet voldoendezijn gedelibereerd in de ver
gadering van 's Lands Staten, meenden de nieuwe magistraten. Zij vonden boven
dien dat zijzelf onvoldoende tijd hadden gekregen om over de details van het plan
hun gedachten te laten gaan. Rijpere overwegingen zouden er aan vooraf moeten
gaan. Aan zo'n sterke plaats waren namelijk niet alleen voordelen maar ook nade
len verbonden!

Amsterdam wordt wakker en traineert

Waar niet over gerept werd, was dat ene luitenant-admiraal Willem Joseph baron
van Gendt kort tevoren bij een van de burgemeesters van Amsterdam op bezoek
was geweest om hen te vragen ofhet Amsterdam zou schikken, als aan hem het be
velhebberschap over het versterkte Naarden werd opgedragen. Dit had de burge
meesters wakker geschud. Zij waren namelijk helemaal niet geporteerd voor een
versterkt Naarden dat ook nog eens kwam te staan onder het bevel van een Gelders
edelman, wiens vader nota benegouverneurvan de Prins van Oranje was! De prins
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Luitenant-admiraal Willem joseph

baron van Gendt(1626-1672), de be
commandant voor het versterkt

was namelijk nog niet zo lang geleden
alle hoop op herstel van zijn waardig
heid kwijtgeraakt doordat, juis door
toedoen van Amsterdam, het stadhou
derschap was afgeschaft. Door de be
trekkingen met Van Gendt zou de Prins
van Oranje zich weleens van het ver
sterkte Naarden meester kunnen ma

ken. En dat zou niet goed zijn voor de
machtigste stad van het Land.

Den Haag leest Amsterdam de les
Terstond werd de heer Hop, de pensionaris van Amsterdam, naar Den Haag ge
stuurd voor overleg. Daar belaagde Johan de Witt, de raadpensionaris van Hol
land, dat met hel werk was begonnen na een gedegen besluitvorming binnen de
Staten van Holland. Een besluitvorming die met instemming van Amsterdam tot

stand was gekomen. In februari 1666 was er al op gewezen dat de vesting Naarden,
zoals die er nu bij lag, geen weerstand zou kunnen bieden tegen de Fransen en de
Munstersen. Als Naarden viel, zou de vijand vrij baan hebben om door te stoten
naar het hart van Holland en dus ook naar de poorten van Amsterdam. Een vol
gens de plannen versterkt Naarden daarentegen zou in staat zijn om een leger van
wel meer dan 50.000 man te stuiten en daarmee Amsterdam legen alle uitheems
geweld kunnen beveiligen. Bovendien zou de provincie Holland baat kunnen heb
ben bij een versterkt Naarden, bijvoorbeeld ingeval van een geschil met de andere
provincies van de Unie. Het ware beter geweest als de Amsterdamse heren eerder
met hun bedenkingen waren gekomen!

Met dit antwoord reisde Hop terug om op de dag van de voorgenomen aanbeste
ding verslag te doen aan de Vroedschap van Amsterdam. Die volhardde echter in
zijn voornemen: opschorten van de aanbesteding tot de eerstvolgende vergadering
van de Staten van Holland.

In Naarden ondertussen stonden de aannemers al klaar om te beginnen. Hun brief

jes met aanneemsommen mochten ze nog even op zak houden, wanl de aanne
ming werd tot nader order opgeschort.
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Het onderhoud vond plaats op 29 februari 1668. E1eman voerde het woord en ver
telde dat de geplande versterking van Naarden uitsluitend bedoeld was ten dien
ste van de stad Amsterdam, die wel 's Lands machtigste stad te water, maar niet te
land was. In 1629had men er nog in grote bekommering gezeten en ook in de jong
ste oorlog met Munster was er beroering toen een inval vanuit de Veluwe werd ge
vreesd. Dat potentiële gevaar was nu dagelijks te duchten van de kant van Frank
rijk, wiens machtige en zegepralende legers al in de nabijheid waren. Tot dusver
hadden de stadhouders een versterking van de grenzen van Holland steeds uitge
steld om tegemoet te komen aan de wensen van de andere provinciën. Maar nu er
geen stadhouder meer was en meerdere vijanden constant op de loer lagen om Am
sterdam te veroveren, was het zaak om Holland zorgvuldig te beschermen. Juist
om die redenen werd er nu snel een eenduidigantwoord van Amsterdam verlangd.
Te Naarden waren de bomen al geveld, de bouwtekeningen gemaakt en goedge
keurd, de aannemers ontboden en er was al extra geld betaald om deze nog even te

laten wachten. Een te lang uitstellen kon niet worden gedoogd, ook al niet om de

Diezelfde dag nog reisde Hop, nu in ge
zelschap van Eleman en I-lasselaer,weer
naar Den Haag. Hijzelf met het verzoek
om uitstel van de aanbesteding, de twee
anderen om nader order te krijgen hoe
nu te handelen.1en tweede male liet De

Witt aan Hop weten dat de gehele pro
cedure met inslemming van Amster
dam was verlopen en dat het moeilijk
te verteren was te horen dat de stad nu
'wankelde'.

Hop bracht daar tegen in dat niemand
van het bestuur van de stad .Amsterdam

iets had geweten over de plannen voor
Naarden en dat de stad tijd verlangde
voor nader onderzoek. Bovendien wil

de Amsterdam de meningen peilen van
de heren Statenleden.

Een herhaling van argumenten volgde,
waarna besloten werd om een afvaar

diging (E1eman, Hasselaer en Pesser)
naar Amsterdam te sturen om in een

onderhoud het Haagse standpunt aan
de burgemeesters nog eens toe te lichten.

Johan de Witt (1625-1672), raadpen

sionaris van Hol/and en voorstander

van een versterkt Naarden. Gebeeld-

blaam te vermijden die de Staten van
Holland zou worden aangewreven als
de voorgenomen versterking van Naar
den na alle moeite geschrapt zou wor
den.

Amsterdam stelt harde voorwaarden

Op 1 maart 1668 vond te Amsterdam
een raadsvergadering plaats waarin de
burgemeesters met naar hun mening
steekhoudende tegenargumenten kwa
men.

Ook al zou Naarden versterkt zijn, dan
nog zou de vijand via andere wegen
Holland binnen kunnen vallen en zelfs

Amsterdam bedreigen. Er liep name
lijk een brede, goed gezande weg door
's Graveland en vandaar naar de Vecht. Am!rie,; deC""JJ,(i61 burge-

Over de parallel aan de weg lopende ,onAm"",1am
trekvaart zou de vijand zich makkelijk der van de versterking van

kunnen bevoorraden. Achter de hoge Cd"d,iho,"wdpor,rcetdoor A,"as
Vechtdijkzou zelfs een heel leger schuil Quellinus. (Col/eel'i" lZijksm"seum
kunnen gaan. Over de vaste bruggen Amsterdam).
zou de vijand de Vecht kunnen over-
steken of anders wel met schuiten die overal voor de hand lagen. Een sterke bezet
ting van Naarden zou daar niets tegen kunnen uitrichten. Het ware beter om uit
de huidige krappe geldmiddelen de penningen die voor Naarden waren uitge
trokken te benutten voor het aanwerven van krijgsvolk.
Zou Naarden toch versterkt worden, dan zou dat een eeuwige last voor de provin
cie en haar ingezetenen betekenen.
Teveel nadruk op de versterkingvan Naarden zou ook ten koste gaan van de sterk
tevan de vestingen aan de grenzen van de Unie. Dat zou de andere provinciën wel
eens tegen de borst kunnen stuiten en misschien doen verleiden om elders be
scherming te gaan zoeken. Holland zou zo alleen kunnen komen te staan, geen aan
lokkelijk perspectief met een oorlog in aantocht
Door de versterking van Naarden zouden de welvarende kooplieden argwaan kun

nen krijgen en vertrekken. De ervaring had geleerd dat nu juist geen kooplieden
Amsterdam meden ofvertrokken.

Een ander gevaar hield in dat vanuit een versterkt Naarden Amsterdam zou kun
nen overvallen worden door iemand die in zorgelijke tijden zijn gezag zou willen
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In de eerstvolgende Statenvergadering kwam Amsterdam met háár voorwaarden
voor een versterking van Naarden. Er zou alleen een commandant over de vesting
Naarden benoemd mogen worden die Amsterdam welgevallig was. Die comman
dant zou er niet langer mogen verblijven dan het bestuur van Amsterdam nodig
vond. In Naarden zou bovendien geen ruiterij mogen worden gelegerd. De bezet
ting zou niet groter mogen zijn dan vijf tot zeshonderd man te voet. De bezetting
zou in oorlogstijd niet mogen worden opgevoerd dan uitsluitend met kennis en
uitdrukkelijke toestemming van Amsterdam. De afbouw zou ook alleen na over
leg met het bestuur van Amsterdam moeten plaatsvinden.

Het zal duidelijk zijn dat deze voorwaarden in de vergadering van de Staten van
Holland niet met enthousiastme werden ontvangen. Maar men kon niet om het
machtige Amsterdam heen. Het werk werd de aannemers dan ook opgezegd en de
versterking van Naarden werd opgeschort.

Tegen de aannemers werd echter wel gezegd dat pas over een week of drie het
definitieve ja of nee zou volgen.

De ommekeer

In 1672besloot LodewijkXIV om de Republiek de genadeslag toe te dienen. Door
die dreiging besloot Amsterdam, zij het weer onder zekere voorwaarden, in te stem
men metde versterkingvan Naarden. Maar het was al te laat. Injuni 1672 trok de
Franse koning met een leger van 100.000 man over 's Lands grenzen. Vele vestin
gen, waaronder Naarden, vielen in Franse handen. Een in allerijl teruggehaalde
Prins van Oranje als stadhouder van Holland en legeraanvoerder van de Republiek
moest redding brengen. Zijn troepen moesten zich echter terugtrekken achter een
in de haast gestelde inundatie. Holland bleef ternauwernood vrij van een Franse
bezetting. De staatsgezinde Johan de Witt werd door het gepeupel op gruwelijke
wijze vermoord. Het jaar 1672 werd een rampjaar in alle opzichten.

Toen in het jaar erop de oorlogskansen in het voordeel van de Republiek uitpak
ten en Naarden op de Fransen kon worden heroverd, werd opnieuw gedacht aan
een versterking van de vesting. De Waterlinie had Holland behoed voor erger en
met die kennis besloten de Staten van Holland in 1674 om Naarden nu echt te ver

sterken. Er werd begonnen door aan de Gooise kant zand afte graven.
Over de algehele versterking van de Vesting werd nog geen uitdrukkelijk besluit

genomen. Maar de Prins van Oranje, die gezien zijn verdiensten inmiddels stevig
in het stadhouderlijke zadel was gehesen, was zeer gesteld op een sterk Naarden.
In het begin van 1679 bracht hij de zaak weer ter tafel. Toen Amsterdam daar ken
nis van kreeg, werd bij monde van het statenlid Coenraad van Heemskerk aange-

IwnnesBlonJl1Iendae1. (Collectie:

Mauritshuis Den Haag).

Nadat de Vroedschap van Amsterdam
al deze bedenkingen van de burge
meesters had aangehoord, werd een
commissicvan wijze mannen benoemd,
met onder anderen mr. Andries de

Graetf en dr. Nicolaes Tulp, om allesna
der te onderzoeken. Toen die hun be

vindingen op tafel legden, besloot het
bestuur van Amsterdam om zijn een
maal ingenomen standpunt te hand
haven. Amsterdam bleef tegen het plan
tenzij aan vele voorwaarden werd vol
daan. intussen ging de aanbesteding
van het werk in Naarden gewoondoor.

doen gelden. Dat zou bijvoorbeeld de commandant van Naarden kunnen zijn of
iemand die deze bevelhebberin zijn macht had. Ofschoon ervan stadhouders niets
meer te vrezen viel, ontbrak hetdergclijke personen nooit aan staats- ofheerszucht.
Met vriendelijke bejegeningen en bevorderingen van hoge officieren zou zo'n per
soon aanhang kunnen krijgen en onder het gezag van de krijgstucht verspreid lig
gende eenheden kunnen concentreren om deze te misbruiken tegen Amsterdam.
Hij die zich van Amsterdam en haar middelen meester weet te maken, maakt zich
meester van heel Holland en dus van de hele Republiek!
Vanuit de andere provincies was het niet mogelijk om Amsterdam plotseling te
overvallen. Er was immers meer dan een dag of nacht nodig om met een aanzien
lijke troepenmacht, zo men die al bij elkaar wist te krijgen, zo ver op te rukken.
Vanuit Naarden was Amsterdam echter in minder dan vier uur te bereiken.

Het was dus gevaarlijk om midden in het land een sterke vesting te hebben, waar
de vijand bij kon komen zonder andere steden aan te doen.
Het werk bij Naarden zou bovendien
minstens wel twee jaar in beslag gaan
nemen en dat terwijl de koning van
Frankrijk en de bisschop van Munster
al bijna op de stoep stonden. De Staten
hadden er beter aan gedaan om, toen
het besluit over de versterking van de
grenzen werd genomen, niet zo te dra
len maar verder waren gegaan met de
versterking van het dichter bij Amster
dam gelegen \Veesp.
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voerd dat het stadsbestuur daar niets voor voelde. Neem eerst maar eens de afzan

ding bij Naarden goed ter hand aJvorens de vesting te versterken, zo luidde het be
toog. De Prins zou er bovendien beter aan doen eerst een plan te maken voor de
versterking van de gehele provincie Holland.
Niet gevoelig voor deze argumenten besloten de Staten om de versterking van Naar
den nu definitief en met spoed voort te zetten. Daarbij werd Van Heemskerk ter
loops verweten dat hij had laten doorschemeren dat Amsterdam de Prins ervan
verdacht om door het versterken van Naarden meer macht over Amsterdam en

daardoor over de hele staat te krijgen. Van I-Ieemskerkzou onder meer gezegd heb
ben dat de versterking van Naarden wel driehonderdduizend gulden zou gaan kos
ten, maar dat er een moment zou komen dat Amsterdam er wel drie miljoen voor
over had gehad als dat nooit was gebeurd. Door het gezaaide wantrouwen jegens
de Prins werd Van Heemskerk tenslotte beticht van onrust stoken. Zowel Amster

dam als hijzelf haastte zich om te vertellen dat de praatjes die rondgingen roddels
waren en dat de stad aUeen maar beducht was voor een sterk Naarden in vreemde

streepjeslijn) weergegeven.

prins Willem 111 om Naarden te ver

sterken en raakte daardoor betrokken

in de onaangenaamheden tussen de

prins en de stad Amsterdam.

handen. De Prins nam genoegen met
dit excuus en de zaak leek te zijn gesust.
Toen echter Amsterdam alle beden

kingen die de stad in 1668tegen een ver
sterkt Naarden had ingebracht ten zo
veelste male ging herhalen, wekte dat
opnieuw veel ongenoegen.
Het politieke tij bleek echter definitief
in het voordeel van de Prins van Oran-

je en zijn plannen voor Naarden te zijn gekeerd. De versterking van Naarden was
niet meer te stuiten. Na een jarenlange belangenbotsing, die steeds meer ging lij
ken op een strategospel voor pruikendragers, was de vesting Naarden in 1685 zo
goed als vernieuwd en in de vorm gebracht zoals wij die vandaag nog kennen.

Bij de Stichting Vijverbergzijn nog verkrijgbaar:

DeOmroeper,jaargang 1990 (€ tO,50), 1995, 1996, t998, 1999 (E t t,50),

2000,2001,2002 (E 12,50),2003,2004,2005,2006 (€ 15,-) per jaargang.

Oude Naardensebuitenplaatsen, 'de geschiedenis van Berghuysen en Kommerrust'€ 16,

Gids voor de vestingwerken van Naarden E 16,-

De kaart van Fabius, facsimile van Naarden en omgeving in full-wlor E 7,-

Beste/adres: Gansoordstraat 16, /411 RH Naarden, tel. (035) 6946860



Laag Bussum op de kaart van Krayenhoff (1796)

Henk Schaftenaar

De vroegste vermelding van Bussum dateert van 1306. 'Bussen' schreef toen bal
juw Barend van Dorenweerde, die vanuit Vreeland naar de nederzetting was ge
reisd, in de declaratie die hij indiende bij zijn heer, de bisschop van Utrecht. OfBa

rend in Hoog (Oud) of Laag Bussum was geweest, weten we niet, want in zijn on

kostennota staat geen enkele aanwijzing over de liggingvan de plaats.

Ook middeleeuwse bronnen geven over de twee buurtschappen onvoldoende in
formatie. Het lijkt echter aannemelijk dat Hoog Bussum er eerder was, vandaar
ook de naam Oud Bussum. Toen in de 13e en 14e eeuw de ontginning van de
moerassen aan weerszijden van het Gooi ten einde was gekomen en daardoor la
gere gebieden voor bewoning geschikt waren, verhuisde een deel van de Gooise be
volking van hoog naar laag. Het ontstaan van Laag Bussum wordt daarom in die
periode geplaatst.
Meerdan boerengehuchten waren beide nederzettingen niet. Oud Bussum viel on
der het bestuur van Huizen en Laag Bussum onder dat van Naarden. Oud Bussum
bleef tot op de dag van vandaag binnen de grenzen van de gemeente Huizen. In de
18e eeuw bestond deze buurtschap nog maar uit één boerderij. De naam van het
gehucht ging dan ook over op die hoe
ve. Laag Bussum daarentegen groeide
en na een emancipatieproces in de Fran
se tijd wrikte de bevolking zich los van
het bevoogdende Naarden. Op 1janu
ari 1817werd Bussum een zelfstandige
gemeente en raakte Naarden haar buurt
schap en een aanzienlijke hoeveelheid
grond definitiefkwijt.

Een goede indruk van de ruimtelijke
structuur en omvang van Laag Bussum
vlak voor de verzelfstandiging geeft een
kaart uit 1796. Die werd gemaakt om
de stand van zaken met betrekking tot
het peil van de zanderijen rond de ves
ting Naarden vast te leggen. Dit op last
van luitenant -kolonel ingenieur C. R.T.
Krayenhoff, die toen directeur van de
Hollandsche Fortificatiën was. Door-

De dorpskern van 'Bussern' op de kaart van Krayenhoff(1796).

dat de kaartmakers de zone rondom de zanderijen ook in hun kartering betrok

ken, staat de dorpskern van Laag Bussum er helemaal op. Door de schaal van 1 :
2880 en de aan een kadasterkaart grenzende nauwkeurigheid - de naam 'Krayen
hof(' staat bij kenners daar eigenlijk al garant voor - geeft het kaartblad een ver
rassend goede kijk op de ruimtelijke ordening van het dorp. Al eerder maakten we
in De Omroeper (jrg. 13 nr. 4) van deze kaart gebruik. Toen om de voormalige ge
bouwen van de buitenplaats Oud Naarden te reconstrueren. Nu gunt hij ons een
blik op het voormalige Laag Bussum, want ook daar rest ons geen gebouw meer
uit de tijd van de kaart.

Wat direct opvalt op de kaart is dat het wegenplan van Bussum vrijwel onveran

derd is gebleven. Bij overtekening van de kaart zijn moeiteloos de huidige straat
namen bij de zandwegen van 1796te plaatsen.
Bijde bouw van boerderijen, woonhuizen, kapel en school lijkt rekening te zijn ge
houden met de overheersende windrichting; de richting van de lengteas is door

gaans west-oost. We tellen zo'n vijftig gebouwen en nog wat schuurtjes. Als we
daarvan de kapel, de schuilkerk en de school aftrekken, komen we uit op 47 hui
zen. Dat komt wonderwel precies overeen met het aantal haardsteden in Bussum
dat in die tijd door de historicus Van OUefen wordt vermeld in zijn boek 'De Ne-
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derlandsche stad- en dorpbeschrijver'. In 1806 kregen al die gebouwen een huis
nummer. Men begon te tellen in de Vesting Naarden, waarna de buitengebieden
volgden. Laag Bussum werd desluitpost, waardoor de eerste Bussumsewoning be
gon met het hoge getal 528. Omdat de huisnummeringtien jaar na het maken van
de kaart plaatsvond, sluit deze niet naadloos aan bij het plaatsen van de nummers
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bij de huizen op de kaart. Niettemin slaagde historisch onderzoeker Jan Boer Rook
huijzen erin vrijwel alle huizen het juiste nummer te geven. Daardoor konden ook
de eigenaren van toen worden opgespoord en is verder onderzoek, bijvoorbeeld
naar huisnamen of eerdere eigenaren, per boerderij/woning mogelijk geworden.
Op de overgetekende kaart in dit artikel hebben we de huidige straatnamen en de
huisnummers uit 1806 weergegeven. In het onderschrift staan de eigenaren van
alle gebouwen.

Nog even terug naar het boek van Van OJiefen met de laat-18e-eeuwse beschrij
ving van Laag Bussum. We lezen daarin dat in de 47 haardsteden 73 huishoudens
wonen. In totaal, de kinderen meegerekend, nog geen 200 mensen. Slechts vijfhuis
houdens waren van gereformeerden huize en gingen in de Vesting Naarden ter ker
ke. De rest van de bevolking was rooms-katholiek.
De gereformeerde kapel (nr. 561) bleek al anderhalve eeuw niet meer te worden
gebruikt voor godsdienstoefeningen. Het gebouw wordt omschreven als allereen
voudigst met binnenin een oppervlakte van slechts 26 bij 18 voet. In het houten
torentje bevond zich evenwel een 'goed onderhouden uurwijzer' en een 'papklok'
die tegen etenstijd werd geluid om de op de engen werkende dorpelingen te waar
schuwen huiswaarts te keren.

Het 'kerkgebouw' van de rooms-katholieken was een boerderij op nummer 571
en wordt als 'zeer net' beschreven. De parochie werd bediend door Johannes Ny
hoff, de priester van Naarden.

ningvan H.
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Het schoolhuis (nr. 562) werd bezocht door 20 kinderen, waarvan er een het gere
formeerde ge1oofbeleed. Maar, schreef Van Ollefen, dal verliep 'zonder eenige
stoorenis'.

Tot slot vermeldt Van Ollefen dal er in hel dorp geen vreemdelingen konden over
nachten. Althans niet in logementen of herbergen omdat die ontbraken. Wel was
hel mogelijk om bij de 'een of andere dorpeling het noodige ter ververschingc te
bekomen'.

Kennelijk hadden de etablissementen 'De Rooseboom' (nr. 538) en 'De Haas' (nr.

552) naar hel oordeel van de schrijver nog onvoldoende status om de naam loge
ment of herberg te dragen.
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Willem Witsens stemmige etsen van Valkeveen

de naakt, de bomen donker,

uit het dagboek van Frederik van
1891.

Terwijl Van Eeden zijn bespiegelingen neerpende in zijn dagboek, vertrouwde Wil
lem Witsen zijn indrukken liever toe aan het tekenpapier. Tweeëntwintig jaar na
zijn poëtische tijdgenootgenoot ook Witsen - schilder, tekenaar, etseren fotograaf
- van het buitenzijn in Valkeveen. Drie etsen die wat weg hebben van kiekjes wa
ren het resultaat: een strandgezicht met figuurtjes wandelend naar het oosten, een
idem dito naar het westen en nog een gezicht in noordelijke richting, dwars door
het bos en met een blik op de wijde Zuiderzee. Wie de figuurtjes waren en waar het

Bos {jan de Zuiderzee bij Valkeveen. Ets. Rijkspremenkabinel.

"7



Valkeveen. Ets elJ vernis mou. Rijks-

was? Het is te lezen in een agenda van de kunstenaar.

Op maandagochtend 24 maart 1913 was Witsen met zijn vrouw in Amsterdam op
de trein gestapt met bestemmingstation Naarden-Bussum. Daar namen zeeen rij
tuig naar het huis 'Heerlijkheid', het buitenverblijf van de heer en mevrouw Den

Texaan de Meentweg (zie noot). De Wltsens hadden een uitnodiginggekregen van
het echtpaar, dat zich doorgaans bewoog in voorname kringen. Willem '-Vitsen
(1860-1923) was een telg uit een notabel geslacht. Dit verklaart wellicht zijn con
necties met 'Heerlijkheid'. 'sMiddags werd een wandeling naar het Zuiderzeestrand
bij Valkeveen gemaakt. Ze waren met z'n vijven, Walrave Boissevain (1876-1944),
een broer van mevrouw Den Tex,was ook van de partij. In zijn schetsboekje legde
Witsen de sfeer van toen voor later vast.

Dan kzij de data van het KNMI op het internet is tegenwoordig snel te zien wat voor
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weer het was op die bewuste dag: geen neerslag, weinig wind (kracht 3), ruim 10
graden en het maartse zonnetje liet zich al zo'n vier uur zien. Goede omstandig
heden dus voor een inspirerend middagje langs het zilte nat van de Zuiderzee in
het prille voorjaar.
Het wekt dan ook geen verbazing dat, terug in Amsterdam, Witsen dezelfde dag
nog begon aan twee kleine ctscn (15 x] 7,8 cm). Hij liet ze op 30 maart drukken.
Een derde etsje van het Zuiderzeestrand voor Naarden maakte hij op 3 apriL Uit
zijn vermelding op ]] april 1913 'Mevr. den Texetsjes' zouden we kunnen opma
ken dat hij de prenten ter herinnering aan een fijne middagspeciaal voor haar had
gemaakt.

De omgeving die model stond voor de schetsen was de kust tussen Oud Valkeveen
en het landgoed Oud Naarden. Vijf jaar na het bezoek van Witsen kocht de in
middels weduwe geworden mevrouw Den Tex-Boissevain er zeven hectare direct
langs het strand gelegen grond. Het was een deel van de vroeger veel grotere bui-



tenplaats Oud Naarden met ook nog de uitzichtheuvel erbij. Toen zij haar einde
voelde naderen, schonk de sociaal bewogen vrouw de grond aan de 'Amsterdam
se Vereenigingvoor de Jeugd', die er buitenschoolse activiteiten organiseerde. Nog
steeds vinden op dat stukje grond activiteiten plaats in het kader van haar edele be
doelingen.
Op de plaatjes zien we de kuststrook ter hoogte van haar latere bezit. Bomen rei
ken er bijna tot aan het zeewater. De hooggelegen zandgrond wordt hier en daar
abrupt van het strand gescheiden door een haarscherpe steilrand. Een klitkust noe
men we een dergelijk verschijnsel. Vóór de afsluiting van de Zuiderzee hadden we
meerdere van deze ongerepte kusten rond de binnenzee van ons land. Om nu nog
zo'n landschap in de oorspronkelijke vorm te kunnen aanschouwen, moeten we
helemaal naar de Oostzee. Tussen Börgerende en Warnemünde in de Duitse deel
staat Mecklenburg vinden we nog exact een 'Valkeveen' van voor 1932, toen eb en
vloed nog volop werkten op een open Zuiderzee.

De etsen van Willem Witsen werden door zijn tijdgenoten als vernieuwend erva
ren. Subtiele toepassingvan aquatint en een vernis mou (een etsprocédé waardoor
de prent op een krijt- of potloodtekening lijkt) resulteerde in mooie nuances van
toon. Met deze techniek gaf hij zijn etsen een gevoel van 'stemmigheid', zoals hier
te zien is op zijn impressies van Valkeveen. (Reel.)

Inhoud van alle jaargangen
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publicaties wordt aandacht besteed. U vindt de informatie op

www.stichtingvijverberg.nl

boekhandel
ComeniuS

Marktstraat19

1411 ex Naarden-Vcsting
tel. 035 - 6948484


