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VAN DE REDACTIE.

"De Omroeper:' Een
iC!htgeving

DE OMROEPER is een kwartaalbericht van de Vereniging
'Werkgroep Vestingstad' in Naarden voor leden en voor
anderen die belangstelling hebben in de activiteiten van de
vereniging,
DE WERKGROEP VESTINGSTAD is in 1978 opgericht met
als doelstelling: het bevorderen van de belangen van de
Vesting Naarden en haar inwoners, op sociaal, historisch,
cultureel en ander terrein, Dat betekent in de praktijk,
dat er bijeenkomsten, lezingen en tentoonstellingen worden
georganiseerd over onderwerpen die meestal betrekking
hebben op de historische aspecten van Naarden, De Werkgroep brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het
gemeentebestuur over zaken als beschreven in de doelstelling
van de vereniging, Daarnaast leidt de Werkgroep mensen
op, die als vrijwilligers in samenwerking met de VVV bezoekers rondleiden in de Vesting,
HET LIDMAATSCHAP van de Werkgroep Vestingstad kost
f
per jaar. Men kan zich schriftelijk opgeven bij het
correspondentieadres: Turfpoortstraat 33, 1411 ED Naarden,
Ook kan men f 5,-- overmaken op de rekening van de
Werkgroep bij de RABO in Naarden, nr, 38 37 07 722
(gironummer van de bank: 57291) met de vermelding:
nieuw lid, en opgave van volledig adres,

5,--

Redactieadres: Bussummerstraat 28, 1411 PM Naarden,

nen.
om dit
tand des tiJds,
en de gevol.gen van
binnen de Vesting voltrekken.
De
wi l ij daarom ook op de hoogte houden wanneer
nieuwe
zich aankondigen en zal. ook melding maken van de
die het bestuur van de Werkgroep naar
aanleiding daar-van onderneemt.

GOOIS

HISTORISCH

MUSEUM IN

NAARDëN

RESTEN VAN DE NAARDER ZEEHAVEN

Het zijn niet alleen Naarders , die zich bezighouden met de
belangen van de Vesting en het behoud van de cultuur historische waarde van deze unieke plek in het Gooi. Kort geleden is in Hilversum opgericht de "Stichting tot bevordering
van de belangen van het Goois Historisch MUS8wnte Naarden" .
Tot de initiatiefnemers
behoort Ir. P.M. Vrijlandt,
die

tevens voorzitter van de Stichting is, en die zich al eerder heeft ingezet voor' de belangen van de historische
stad van het Gooi.

hoofd-

OOkde heer Vrijlandt heeft zich tot de Raad van de gemeente Naarden gewenà naar aanleiding van het raadsvoorstel
van
B&Winzake een rrogelijke planologische ontwikkeling van
Naarden-Vesting. In zijn brief van 7 november stelt hij,
dat de door B&Wbeoogde publiekstrekker
voor de Vesting een
Goois Historisch Museumzou kunnen zijn. Als mogelijke
plaatsen van vestiging noemt hij het Burger Weeshuis na restauratie en (gedeeltelijke)
ingebruikneming als Stadsarchief , of het vestingmuseum. In het Gewest Gooi- en Vechtstreek zou in goed onderling overleg kunnen worden vastgesteld op welke wijze de andere regionale gemeenten gelijkwaardig kunnen deelnemen in een dergelijk museum.
Van zijn brief aan de Raad, waarin ook de oprichting van de
Stichting tot Bevordering van de Belangen van het Goois Historisch Museum te Naarden wordt gemeld, stuurde de heer
Vrijlandt een kopie aan de Werkgroep Vestingstad.
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Van 1411 tot 1681 had Naarden de beschikking over een zeehaven. Het tracé van deze haven was tot deze zomer nog te
zien in de vorm van een laag gedeelte in de weilanden ten
westen van Fort Ronduit. Voor de komst van het Naarderbos
kon men bij zuiderstormen nog tot ver in het randmeer de
koppen van de palen zien die de loop van de haven markeerden. In 1968 schreef H. Poolman over deze voormalige haven
een uitgebreid
artikel in de Mededelingen van het Museum
voor het Gooi en Omstreken. Daardoor beperk ik me tot wat
aanvullende gegevens.
De afgelopen twintig
jaar waren het toevallige omstandigheden
die iets van de voormalige haven lieten
zien. Zo had omstreeks
1969 een zandzuiger
een diep gat gezogen
in de havenmonding .
Een zware zuiderstorm
Beschoeiing van de zeehaven in
joeg vervolgens het
het randmeer tijdens een zware
water ver weq tot
zuiderstortlll in 1969.
achter het uitgezogen
gat.
Aan de rand van het aldus ontstane meertje verschenen
toen de beschoeiIngen van de voormalige haven_ Deze zijn
toen door mij fotografisch
vastgelegd.
OOkdeze zomer was er weer wat te zien. In verband met de
aanleg van het depot voor het verontreinigde
grachtenslib
had men in de weilanden de bovenlaag verwijderd. Hierdoor
was in de vorm van grondsoortverschillen
de loop van de haven zichtbaar geworden. En na wat speurwerk kwamenook de
beschoeiingspalen
uit de klei tevoorschijn.
Frans de Gooyer heeft toen van de gelegenheid gebruik gemaakt om hiervan
foto' s te maken en wat metingen te verr ichten.
Doordat rondom het baggerdepot een sloot gegraven moest worden, was het mogelijk wat meer inzicht te krijgen in de

vroegere t;.erreingesteldheid.
In hoofdlijnen kon het volgende worden vastgesteld.
Aan weerszijden van de voormalige haven ligt een dekzandrug. Aan de oppervlakte was dit nooit goed zichtbaar door- ,
dat een kleiafzetting
het relief had verstopt.
De haven lag
dus in een natuurlijk
dalletje
tussen deze twee zandruggen
in. Dit dal is toen gewoon verder uitgediept.
Men heeft dus
in 1411 keurig gebruik gemaakt van deze natuurlijke
omstandigheid. Daardoor is het tracé wel wat langer geworden.
Deze meevaller mondde"helaas uit in een tegenvaller.
Want
de plek waar de haven in zee uitkwam was ondiep door de
enorme sedimentati'e van zand. Het zand dat bij Muiderberg
en Oud Naarden los geslagen werd kwamhier bij de monding
van de haven weer als afzetting
terecht.
Vandaar al die beschoeiingen om de verzanding tegen te gaan.
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In het vers gegraven slootprofiel
kwam ook nog een fossiel
slootje en een wat bredere geul in de vorm van een kleiafzetting in de dwarsdoorsnede te voorschijn.
De geul, die
op 18e eeuwse kaarten
terug te vinden is, bevond zich vlak bij de
zeedijk en zal gediend
hebben om na een overstroming het water weer
naar zee te doen terugvloeien. Irruners de zone
bij de zeedijk ligt relatief laag en zonder
deze geul zou dit gebied weleens in een moerasje veranderd kunnen
zijn.
Tot slot was door het
graven van de sloot het
microrelief
in het weiland beter zichtbaar geworden. Niet ver van de
zeedijk bevond zich een
plateautje
dat ca. een
halve meter hoger lag
dan de omgeving. Het
moet door de mens aangelegd zijn, want een
meter dieper was de oorBeschoeiing van de zeehaven
spronkelijke
oppervlakter hoogte van het baggerdepot
telaag in de vorm van
in 1987 (zie ook de tekening).
een podzolprofiel
nog
zichtbaar.
Zou deze hoogte het restant geweest kunnen zijn
van het op 18e eeuwse kaarten vermelde oliebergje?
Of was het slechts een vluchtplaats
voor het vee bij plotseling opkomend'hoog water.
Zo blijven er ook weer wat vragen open.
H. Schaftenaar .

KAN EEN SUPERMARKT DE VESTING
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Het rapport van het CIMK(Centraal Instituut
Midden- en
Kleinbedrij fj, dat een onderzoek naar de aard en de kwaliteit van de huidige winkelstand had ingesteld,
geeft als
suggestie voor b.:
- concentratie
van winkels in de Vesting: Markt- en Cattenhagestraat worden winkelstraten
en op Promersplein en
Oud-Molen komen ook aantrekkelijke
winkels/bedrijfjes;
_ verplaatsen van supermarkt van de Keverdijk naar de Vesting, als een publiektrekker .
Een vervolgonderzoek door het CIMKzou kijken naar een lokatie voor een supermarkt. waarbij de plaats van de voormalige Dienst Gemeentewerken (nu SWON)wordt genoemd, en
verder naar de verkeersafwikkeling
en de parkeergelegenheid
en tenslotte
naar een aanpak van de negatieve effecten voor
de winkeliers.
In het nieuwe raadsvoorstel
wordt de keuze tussen a. en b.
weggelaten. Alleen b. wordt besproken en er wordt een bedrag van f 36.890,- gevraagd voor een vervolgonderzoek.
Een meerderheid van de Raad, WD en CDA, hebben vóór dit
voorstel gestemd; PVDA,D'66 en Levend Naarden stemden tegen. Hun belangrijkste
argument was. dat nu alle aspecten
moeten worden bekeken en niet alleen de economische. WD
en CDAzagen dit onderzoek als een onderdeel van een totaal
onderzoek.
Naar aanleiding van het eerste raadsvoorstel
heeft de Werkgroep Vestingstad een brief aan B & Wen de Raad geschreven
met in het kort de volgende punten:

----:L
Courant

15

"REDDEN"?

Naar aanleiding van het raadsvoorstel
van B & Wover een mogelijke planologische ontwikkeling van de Vesting, kwamen
er in de raadscommissies zov:eel reacties,
dat B & Wmet een
gewijzigd voorstel zijn gekomen.
In het eerste voorstel werd een keuze voorgelegd:
a. behoud van de woonfunctie en de cultuur-historische
waarde van de Vesting, met daarnaast de bevordering van het
toerisme;
b. dezelfde keuze in combinatie met een extra stimulans
voor de middenstand in de Vesting.

1927
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1. Het CIMKziet alleen

het economische belang.

Wij denken

dat een veel breder onderzoek nodig is omeen totaalvisie te krijgen;
2. de cultuur-historische
waarde van de Vesting en het behoud van het leefgenot van de inwoners zijn niet gebaat
bij de komst van een supermarkt.
3. de supermarkt heeft 800 à 900 m2 nodig, plus ruimte voor
bevoorraden en parkeren. Een supermarkt op deze plaats
is niet te realiseren
zonder sloop van andere panden en
is in strijd met de kleinschaligheid
van de Vesting;
4. de cultuur-historische
waarde en de kleinschaligheid
van
de Vesting zijn uniek in de regio. Van dit aspect moet
men uitgaan, en niet van een .mogelijke economische verbetering van de middenstand in de Vesting. Bussum heeft
genoeg supermarkten;
5. een totaalvisie
is nodig om straks een bestemmingsplan
te kunnen maken in samenhang met de aanwijzing tot
Beschermd Stadsgezicht.
Lidie Woldringh
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DE POEPDOOS

Na het bombardement van Rotterdam in Mei 1940, wordt een
actie ontketend om de kinderen van de slachtoffers
tijdelijk elders onder te brengen. Mijn zusters krijgen het voor
elkaar dat ons gezin een meisje opneemt. Zomer 1940 komt 'n
"rotterdanunertje"
bij ons in huis. Het evacueetje heet Henny en heeft de leeftijd
van mijn jongste zus, ze is 13 jaar.
Ze blijkt achteraf gefukkig niet "uitgebornbardeerd" te zijn;
maar ze is daarom niet minder welkom.
Het moet voor een stadsoeisje
anno 1940 een hele overgang
geweest zijn. Vanaf een bovenhuis naar een boerderij in de
vesting Naarden. De vesting vormde toen, in vele opzichten
een armelijk ouderwets reservaat temidden van welvarende moderne villawijken.
De getrouwde vrouwen sprak men aan met
"juffrouw", uitgezonderd de echtgenotes van de notabelen of
importbevolking.
Veelvuldig waren de "onverklaarbaar bewoonde woningen". Boven de deur een groot wit bord met zwarte
letters met de misleidende tekst: "ONBEWOONBAAR
VERKLAARD".
Bij onze bouwvallige 18e eeuwse boerderij ontbreekt het
bord. Onze houtwurmen houden elkaar bij de hand om hun voedselbron niet te laten instorten.
's Winters als het sneeuwt,
moet er sneeuw geruimd worden .....
op de zolder, vanwege de
open dakpannen. De indeling dateert nog ui t de 1ge eeuw. Er
zijn twee bedsteden, een opkamer met tegelvloer
en wit gekalkte muren. De kelder met gewelf is gevuld met weckflessen en grote keulse potten. De donkere achterkamer heeft
één raam met kleine sponningen, het keukentje heeft geen
kraan of pomp. Buiten op het erf staat een grote houten
pomp met koperen tuit, een waterput en de "bijgebouwen".
Een grote wrakke schuur, een melkhok en een washok. In het
washok een ouderwets stenen wasfornuis met ingemetselde ketel, gestookt met takkenbossen en afvalhout. Naast het wasfornuis, achter een scheefgezakte deur, bevindt zich het
sekreet met poepdoos. De ruimte is goed geventileerd
door
de kieren tussen de planken van de wanden. Een bezoek eraan
in de winteravonden, over het spiegelgladde erf gewapend
met blaker met brandende kaars, is een hele expeditie.
Mijn
broer, op zo'n avond met een flakkerend kaarsje daar aangeland, veroorzaakt paniek bij de buren. De buurvrouw in de
10

Naarden.

Bussummerstraat, geÛcht op dell toren;

Bussummerstraat aan het begin van de 20e eeuw,
met de oude boerderijen.
belendende tuin, ziet vlammen oplichten achter de houten
wand en roept: "Brand!!" l-tijn broer dooft snel de kaars en
houdt zich stil. De buren gaan met een knijpkat-lantaarn
op
zoek naar de vlanunen!
Niet alleen de woon- en werkruimte ademt de oude tijd.
Opoe en oud-tantes vertellen verhalen, die zij ook alléén
uit overlevering kennen. Verhalen teruggaand tot aan de
franse tijd en het bezoek van Napoleon aan Naarden. Er doet
een verhaal de ronde over de vrouw van Willem I. Zij zou bij
het tolhuis Huizerstraatweg/AmerSfoortse
straatweg, een sanitaire noodstop gemaakt hebben. De pc waarin zij plaste,
kreeg bij de tolgaardersfamilie
een ereplaats.
In deze voor haar sterk verschillende
omgeving, belandt nu
ons "rotterdanunertje",
Henny ziet romantiek in wat wij als
11

dagelijkse primitieve werkelijkheid ondervinden. Dat valse
romantische beeld onderkennen de boeren al lang v66r het
typetje van Paul van Vliet. Paul laat het boertje zeggen:
"Dat zijn leuke dingen voor de mensen", wanneer het boertje
inspeelt op de valse romantische voorstellingen
over boeren
door bui tenstaanders •
Als mijn vader het meisje de poepdoos wijst, verzint hij
ter plekke een fabeltje.
Hij wil het geval enig cachet geven, omdat het hele gezin
zich ervoor schaamt. De fabel 1s waarschijnlijk
geënt op 'n
variant op de koninXlijke pispot. Vader maakt het meisje
wijs, dat Napoleon nog op deze poepdoos gezeten heeft, tijdens zijn bezoek aan Naarden. Op Henny maakt dit verhaal
blijkbaar diepe indruk.. Jaren later, volwassen geworden en
getrouwd, brengt Henny samen met haar man een bezoek aan de
boerderij.
Bij het rondleiden, van haar man in en buiten de
boerderij,
toont zij trots de poepdoos. "Kijk, op deze w.c.
heeft Napoleon nog gezeten!
F. d. G.
ot

Het bestuur van de Werkgroep Vest ingstad en de
redaktie

van de Omroeperwensen U prettige

dagen en een voorspoedig en gezond 1988.
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BODEMKUNDIG ONDERZOEK IN

DE TUIN

VAN HET

BURGER WEESHUIS

De watezput.
Enige jaren geleden hebben enkele leden van de Werkgroep in
het oudste keldertje
onder het Burgerweeshuis een oude waterput onderzocht. De put bleek onder andere gevuld te zijn
met zeer veel potscherven uit de eerste helft van de 17e
eeuw. Een groot deel van deze scherven was weer tot potten
te herleiden en deze zijn indertijd al eens door de Werkgroep geëxposeerd geweest.
Stadsmuur' en oude beer>putten.
Toen een jaar geleden het pand leeg kwamen ook de tuin aan
de natuur werd overgelaten,
ontstond de gedachte het onderzoek in de tuin voort te zetten.
Ten eerste werd er gedacht aan een onderzoek achterin de
tuin, omdat hier wellicht panden gestaan hebben die grensden aan de middeleeuwse stadsmuur. ZO kwam er bijvoorbeeld
bij de aanleg van de nieuwe riolering
bij de Turfloods een
fundering te voorschijn bestaande uit zeer grote bakstenen;
de zogenaamde kloostermoppen. Iets dergelijks
achter in de
Weeshuistuin moest ook tot de mogelijkheden behoren.
Ten tweede werd er gedacht aan het opsporen van oude beerputten, omdat daarin heel vaak fragmenten van gebruiksvoorwerpen worden aangetroffen.
In het voorjaar van 1987 zijn enkele leden van de Werkgroep
met toestemming van het college van B & Win de tuin aan
het werk gegaan. Al snel bleek dat door de aanwezigheid van
grote bomen met enorme wortelstelsels
niet te werken viel
zonder schade toe te brengen aan de vegetatie.
Dat was niet
de bedoeling en daarom werd het werk al snel verlegd naar
enkele open plekken in de tuin.
Hiermee kwamde eerste opzet meteen te vervallen. Overigens
ook beerputten werden niet aangetroffen.
Wel hebben we enig inzicht gekregen in de opbouw van het
bodemprofiel en daarmee wat er in de loop der tijd op deze
plek in grote lijnen gebeurde.
13

Het bodemprofieL
ca. 180 - 150 em. diep. Hier bevindt zich een zwarte humeuze
laag met resten van botten, mossel- en oesterschelpen
en
aardewerkscherven . Het gaat hierbij om resten van Noordhollands roodbruin aardewerk met slibversiering
, polychroom
majolica, de vroegste pijpekoppen en het uitstekend determineerbare Werra-aardewerk met graffito
en wit Weser-aardewerk met radstempel versiering en groene en rode stippen.
Deze laag stamt uit de periode 1590 - 1620.
ca. 150 cm diep. Hier ligt een keienvloertje
bestaande uit
veldkeien ter grootte van een vuist.
ca. 150 - 130 cm diep. Op de keienvloer bevindt zich veel
bouwpuin. Hiertussen liggen de resten van dakleien en platte roodbruine dakpannen.
ca. 140 - 70 cm diep. Op dit bouwpuin en enigszins erin bevindt zich een gemetseld rioleringssysteem,
waarvan de
kruin reikt tot 70 cm onder het maaiveld.
Ter weerszijden van de riolering
ligt bouwpuin en aardewerk
uit de 18e eeuw.

ca. 70 - 0 cm diep. De bovenlaag wordt gevormd door een
mooie zwarte aarde. Het lijkt op sterk veraard veen. In dit
pakket werd nota bene een kogelpotscherf
en een scherf van
vroeg Duits steengoed aangetroffen.
Dit materiaal stamt uit
de 13e eeuw.
Reconstructie
van de gebeurtenissen.
op ca. 150 cm diepte bevindt zich een bewoningsla3.g uit het
einde van de 16e eeuw. Het keienvloertje
hierop is wellicht
een loopvlak uit het begin van de 17e eeuw. Halverwege die
eeuw heeft men de voorloper(s) van het huidige pand gesloopt. Eind 17e, begin 18e eeuw moet het huidige pand zijn
gebouwd. Hierbij werd een efficiënt
rioleringssysteem
gemetseld dat loosde op de haven. Deze riolering
werd op het
toenmalige oppervlak aangelegd en met bouwpuin uit die tijd
toegedekt.
Tot slot werd de tuin opgehoogd met ca. 70 cm veraard veen
dat van buiten Naarden kwam. Wanneer deze deklaag is aangebracht is nog niet duidelijk.
Veroel"e mogelijkheden.
Op grond van deze reconstructie
is het duidelijk dat jongere beerputten in deze tuin ontbreken. Oudere. van v66r 1700
zouden zich op grotere diepte kunnen bevinden. Ook de interessante schervenlaag bevindt zich ca. 150 cm onder het
huidige oppervlak.
Te diep om met de hand verder uit te graven. Als te zijner
tijd de bouwput voor de archiefkluis
uitgegraven zal worden,
zouden we erbij moeten zijn. Laagsgewijs afgraven zou ons in
de gelegenheid stellen om hier en daar nog wat historisch
materiaal te bergen.
H. Schaftenaar •

"Archeologen" aan het werk in de tuin van het weeshuis.
14
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VOORMALIGE

DE GEMEENTE NAARDEN VERKOOPT

In de raadsvergadering
van 21 december 1987 zal de Naardense gemeenteraad een beslissing
nemen over de verkoop van de
zuiderzeeweg en enkele zandwegen in de Naarder Eng.
Wat betreft de Zuiderzeeweg is het Ministerie van Landbouw
en Visserij de gegadigÇle en voor de wegen in de Naarder Eng
de Stichting Gooisch Natuurreservaat.

Nieuwe ....

De- Zuiderzeeweg is'een zijweggetje van de Oud Huizerweg .
Vanuit de vesting gezien het eerste zandpad na de voormalige renbaan van Geersen . Dit weggetje gaf in de eerste
helft van deze eeuw toegang tot het "vrije strand".
Bij de zandwegen op de eng zijn het de Patriottenweg
(vroeger

was dat

de Aalbergweg)

f

de Lage

Zeeweg,

de Hoge Zeeweg

en de Oud Naarderweg . Dit zijn zeer oude landweggetjes,
waarvan de tracé' s zich sedert de 17e eeuw nauwelijks hebben gewijzigd. De oorsprong van deze wegen zijn terug te
voeren naar de Middeleeuwen.
Het overdragen van deze wegen voor het symbolisch bedrag
van f 1,- zal geschieden vanuit het oogpunt van natuurbehoud.
Vanuit historisch-geografisch
oogpunt zouden al deze wegen
voor nu en in de toekomst herkenbaar moeten blijven.
In het raadsvoorstel
is deze voorwaarde helaas alleen gesteld voor de Zuiderzeeweg •
Via het informele circuit hebben we enkele raadsleden van
deze visie op de hoogte gebracht.

WINKELS

EN BEDRIJFSJES
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Op het ogenblik kan ik van een
kleine tweehonderd winkels en bedrijfjes
aantonen dat zij in de
vesting zijn geweest. Dit aan de
hand van advertenties,
nota 's,
briefpapier
en verpakkingsmateriaal. Er waren winkeliers die
dat maar zonde van het geld vonden. Omtoch aan een bewij sstuk
te komen vraag ik of er soms in
het fotoalbum iets terug te vinden is van de winkel.
De oudste advertentie
die ik be-
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ln van
de
1% St. Annastraat als timmerman en
65'21 metselaar.
In 1899 beveelt Mej. de Wed. Koenen zich beleefd aan tot het wasBron: Naarder
Courant
schen, stijken en glanzen van
12 november
1940
fijn goed. Adres: Regenboogstraat
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Een jaar geleden liep ik met mijn dochter door de Peperstraat.
Bij elk huis dat we passeerden zei ik: "Hier zat ...
. .. .. . . ", en noemde dan de naam van een winkel. Het huis op
de hoek van de Turfpoortstraat
was net gesloopt en adrem
vroeg zij of daar dan een BEMAwas geweest. Het bleek dat
zij mijn opsomming met een flinke korrel zout nam. Ik besloot materiaal te gaan zoeken om
haar te bewijzen dat de PeperI En
straat
een straat
winkelstraat
was.
.
van ooit
die éne
volgde de
anderen vanzelf.
Ook als ik met "oude" Naarders
praat, wordt de ene na de andere
verdwenen winkel genoemd. Recent
verdwenen, maar ook van die winkels die al tientallen
j aren geleden ophielden te bestaan.

HAAR OUDE LANDWEGGETJES

463. En in 1925 hield tandarts Schlijecher
uit Baarn zitdagen in de lunchroom van Van Rhijn in de Cattenhagestraat.
De oudste rekening is van Fouragehandel P. Pieterse in de
Gasthuisstraat
.
Bij het verzamelen en rubriceren ga ik uit van de huizen.
En dan blijkt dat verschillende
winkeliers in de loop der
tijd verhuisden hetzij naar een groter pand hetzij naar een
drukkere straat.
Ook de verandering van eigenaar wordt dan
duidelijk.
Mocht U bij het opruimen van Uwkasten iets tegenkomen dan
houd ik me aanbevolen. Eén tip: Bovenop de kast werd vaak
(in) pakpapier gelegd tegen het stof.
Freek udo_
tel. 43707
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Het afgelopen jaar is er door de historische
groep voor
haar leden het een en ander georganiseerd.
De avonden werden goed bezocht en gaven na afloop, onder het genot van
een glaasje vocht, veel stof tot gesprek.
De heer E. Koopmanschap vertoonde zijn schitterende
film
over Naarden uit de zestiger jaren. Toen waren het vele oude en bouwvallige panden. Nu zijn sommige verdwenen maar
andere zijn vaak mooi gerestaureerd.
De heer Th. Baalman, nu wonend in Kortenhoef , vertelde uit
eigen werk over zijn jeugd in de vesting. Het was een gezellig en genoegelijk samenzijn. Enkele van zijn Naardense verhalen zijn opgenomen in zijn boekje "Gek-en-der-wijs"_
Joost Kühn kwammet de toverlantaarn
van Jan Versteeg en
vertoonde de plaatjes die door zijn overgrootvader gemaakt
waren. Wij zagen zandbergen en omgeving omstreeks de eeuwwisseling.
Vanaf juni werd iedere eerste donderdagavond van de maand
"open huis" gehouden in bastion Nieuw Molen.
Begin september werd er een bezoek gebracht aan het Burger
Weeshuis, ter voorbereiding van de "Open Monumentendag" op
12 september. Op de dag zelf was het Burger Weeshuis sinds
lange tijd op initiatief
van de werkgroep voor iedereen toegankelijk.
De "Open Monumentendag" heeft in Naarden bijzonder veel bezoekers getrokken.
Op 10 oktober was de opening van de tentoonstelling
"Beelden van de stad Naarden en haar omgeving", in het kader van
"300 jaar Jan Tabak en het Poortiersreglement"
. Deze tentoonstelling
was ingericht door de Werkgroep in de benedenruimten van het Burger Weeshuis. Er kwamen circa 2000 bezoekers, dit mede omdat het Burger Weeshuis voor velen beter
toegankelijk
is dan de zolder van het Stadhuis.
Begin november liepen we met de heer J. Kroonenburg mee via
zijn dia's op een denkbeeldige wandeling door Naarden en omgeving.
Het succes van de film van de heer Koopmanschap gaf aanleiding om deze nogmaals in november te vertonen.
December is de maand waarin we kennis maken met de heer D.
Dekema, onze stadsarchi var is.
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