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VOORZITTERAF EN NOGWAT.

KWARTAALBERICHT NR. 2 MAART 1988 JAARGANG 1

Samenstelling en vormgeving: Fr>eekVdo en Henk Schaftenaar.

Terugkijkend op bijna vijf jaar voorzitterschap realiseer
ik mij wat ik allemaal zal missen aan eontacten als ik niet
meer in functie ben. Het ontwikkelen van activiteiten in en
ten behoeve van je eigen lee'fmngeviJ1g naast het dagelijks
werk is erg verfrissend. De mensen je in contact
bent hebben vaak een andere aehtergrond en interesses fe er
dan diegenen waarmee je zakelijk omgaat. Rijst ongetwijfeld
ik vraag waarom ik er dan mee ophoud. Twee redenen:
Tijd en, wat zeer belangrijk is, een functie als die van
voorzitter moet mijns inziens niet te lang bekleden. Tij-
dig moet het door anderen worden overgenomen om te zor-

dat er constant nieuwe ideeën worden ontwikkeld. Die
nodig om de vereniging niet te laten indutten maax>le
te houden teneinde in staat te ziJ'n adequaat in te spe-

op veranderenik situaties.

Een bestuurslidmaatschap, en trouwens iedere activiteit in
een vereniging, en zeker als het een WERKgroepbetreft

tijd en inzet. Het is daarbij niet van belang of je
Naarder" bent of "van buiten" komt. Naarden

zal in het verleden veel "import" hebben De stad
bewust gebouwd op weg van Holland naar zal
daardoor, en door garnizoen en de zich mili-

aan een constant veranderingsproces onder
De situatie van Naarden is nu wel heel

n van dien. Toch komen er,
mensen in Naarden wonen. De

onder die in terecht
dat ze va;'k sterker "ut'oc,"tonF.J1

situatie zoals ze die aantroffen )
haven. is echter dodelijk voor een
schap net zo als je overgeven aan de waan van

I

I
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HET LIDMAATSCHAP van de Werkgroep Vestingstad kost
flO,-- per jaar. Men kan zich schriftelijk opgeven bij het
correspondentieadres: Turfpoortstraat 33, 1411 ED Naarden.
Ook kan men flO,-- '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.

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 Werk
groep 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 be
zoekers rondleiden in de Vesting.

Redactieadres: Bussummerstraat 28,1411 PM Naarden.

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.



Tijdens mijn voorzittepschap heb ik getracht de gul.den mid
d.erzJJJegte bewandelen. Wellicht komt dat omdat er misschien
een heel klein beetje "echte Naarder" in mij zit. I17rT/ers,
toen ie11Wldop de tentoonsteUing ''Naarden op zolder" in
1984 in een tentoongesteld archiefstuk over een terechtge
stelde Van O:?stveen las, zei hij Ve1'lUst: "Dan is de voor
zitter toch een eahte Naarder". l-b,ar Was die vl'Oeger:e Van
Oostveen een Naarder met nakomelingschap of een passant?
Ik weet het niet maar misschien hoor ik er dan toch een
beetje bij, hoewel in dat geval mijn antecedenten niet zo
gewel.dig zijn.

Onze vereniging ontwikkelt zich voorspoedig. De "histori
sche basis" is een hechte basis voor aUe activiteiten dus
we kunnen el" aUe vertrouWen in hebben dat die gunstige
ontwikkeling zich zal VOO1'tzetten.

Hans van Oos-tveen.
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WERKGROEPVESTINGSTAD-PRIJS VOOR R. P. VAN ZIJ'l'VELD.

Voor de derde keer is dit jaar de Werkgroep Vestingstad
prijs uitgereikt. Dat gebeurde na afloop van de ledenverga
dering bij De Poorter op 7 maart. Ditmaal is de prijs. een
bedra.g van J 1000.-, toegekend aan de heer R.P. van Zijt
veld. die zich naar het oordeel van de jury op bijzondere
wijze belangeloos voor Haarden heeft ingezet als voorzitter
van de werkgroep van de "Stichting Burgerzin". die de in
tocht van St. Nicolaas in Naarden organiseert.

Door de kleinschaligheid. de rust en de sfeer van de Ves
tingstad krijgen evenementen in de stad een extra bekoring.
De jaarlijkse St. Nicola.as-optocht is een hoogtepunt. Niet
alleen door de omgeving, maar vooral door de perfecte orga
nisatie ervan. De heer Van Zijtveld besteedt hieraan al van
af 1974 jaarlijks vele uren.

De Werkgroep Vestingstad-prijs is ingesteld door een oud
Naarder en wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of in
stellingen die zich op enigerlei wijze verdienstelijk heb
ben gemaakt voor de Vesting Naarden, binnen de doelstellin
gen van de Werkgroep Vestingstad. Een jury. die door de
iniatiefnemer is aangewezen en die bestaat uit Mieke Harton€
Corrie van Uuden en Lid!ÎleWoldringh. doet het bestuur van
de Werkgroep een bindende voordracht voor de ontvanger van
de prijs.

In 1986 werd de prijs voor de eerste keer uitgereikt aan de
heren Henk Schaftenaar en Jan Versteeg. die onder het pseu
doniem Schaver een reeks verhalen uit de oude doos schreven
voor de Naarder Koerier. In 1987 ging de prijs naar de heer
D. Franzen. bekend om zijn artikelen en boeken over Naar
dense onderwerpen.
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BOERDt:R I JEN I N DE VEST! NG

In de Gooise dorpen Laren en Blaricum zijn nog enkele oude
boerderijen. Karakteristiek zijn hun hoge rieten daken en
grote hooischuurdeuren .
Vroeger bestonden deze dorpen hoofdzakelijk uit sobere boer
derijen, die kris kras rond de Brink gebouwd waren. Na de
ontdekking van "het land van Mauve", zijn tussen de boerde
rijen villa I s gebouwd., Hierdoor werd het karakter van de
dorpen aangetast. De nieuwe elite van de ltGooise Matrast!
doet de rest. Nu worden de boerderijen zelf verkitscht en
de autochtone bewoners verdrongen.

In het stadj e Naarden leefden boer en burger eeuwenlang sa
men tot beider voordeel. De boerderij fungeerde als voedsel
voorraad bij belegering van de Vesting. Boerderijen en woon
huizen stonden pal naast elkaar. De boerderijen zijn daar
door aangepast aan de rechte straten en de beschikbare ruim
te. De daken zijn bedekt met dakpannen, omdat riet te brand
baar is. De voorschriften dateren uit de 17e eeuw, na de
grote brand, die het westelijk deel van de Vesting groten ....
deels verwoestte.

Wie nu een boerderij in bedrij f wil vinden, zal tevergeefs
zoeken. Het laatste bedrijf is in 1967 gestopt op bevel van
de burgemeester. Deze boerderij is afgebroken, om plaats te
maken voor een rijtje nieuwbouwwoningen. Een dicht bebouwde
kom verdraagt nu geen veehouderij meer. Wat nog rest zijn
tot woningen omgebouwdeboerderijen. Enkele ervan zijn van
buiten nog herkenbaar. De boeren, meestal erfgooiers, zijn
eruit verdwenen.

Laat ons eens kijken naar het reilen en zeilen op zo 'n boer
derij. In het voorjaar, ongeveer eind april, gaan de koeien
naar de wei. Voordat dit gebeurt worden de dieren voorzien
van een nununer, dat in een hoorn gebrand wordt. Een meent
beambte , de "bulleboer" doet dit in de periode v6ór de zo
genaamde schaardag. Hij gaat de boerderijen af met brand
ijzers. Buiten op het erf wordt een houtvuurtje gestookt en
de brandmerken gaan in het vuur. De koeien worden éen voor
één van stal gehaald, buiten gebrand en weer op stal gezet.
Niet "gebrande koeien" worden niet op de meent toegelaten.
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Boerderij "ZWanenburg" voorjaar 1967 vóór de definitieve
"grote schoonmaak". Bewoond door de familie H.W. de Gooijer
Post van voorjaar 1927 tot voorjaar 1967.

Het merken voorkomt verwisseling van eigenaar. daar het vee
gemeenschappelijk geweid wordt. oovendien moet het toege
stane schaar eigendom van de bewuste erfgooier zijn.

Als op de schaardag om vijf uur 's morgens de koeien de stal
verlaten, zijn ze in een uitgelaten stemming. Maandenlang
hebben ze op één plaats gestaan. Nu kunnen ze lopen en
springen. Natuurlijk doen ze dat. Het erf is afgezet met
karren en planken. Als ze allen buiten los lopen, zijn ze
bijna niet in toom te houden. De buurt jongens zijn van de
partij, voorzien van dikke knuppels. Het is een jaarlijks
terugkerende gebeurtenis voor hen, zoals nu bijvoorbeeld
lIluilakll. De jongens vinden het een sport om als eerste aan
wezig te zijn. Voordat het vee de stal verlaat. wordt het
bij katholieke boeren door de boerin gezegend met een palm
takje gedoopt in wijwater. Het vee is kwetsbaar en de na--
t uur grillig.
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Verklarende woordenlijst "Boerderijen in de Vesting"De boer kiest uit de koeien een koe om als koploper te fun
geren. Deze krij gt een touw om de horens en met de boer
vooraan vertrekt de kudde. Het vee wordt los door de nauwe
straten gedreven. Bij iedere steeg of zijstraat posteert
zich een jongen met een knuppel. Het doel van de kudde is de
Naarderrneent. Na de uittocht blijven de koeienvlaaien in de
straten achter. Buiten de Vesting krijgen de koeien het
helemaal op hun heupen. Ze ruiken de wei en gaan steeds har
der hollen. Met moeite zijn ze in het gareel te houden. El
kaar verdringend gaan ze door het meenthek. De begeleiders
blijven het uitgelaten vee nog even bekijken. Ze maken met
eerder gekomen boeren een praatje. De jeugd heeft leedver
maak met degenen die later komen. Dan gaat iedereen naar de
boerderij terug, vaak met wilde verhalen. De jongens voelen
zich erg flink tegenover het nogal wildgeworden vee. In de
boerderij wordt wat gegeten en gedronken. De jeugd krijgt
een fooi, gaat naar huis en naar school.

De stallen en schuren zijn nu bijna leeg. Alleen de jongste
kalveren blijven achter en het paard overnacht zo nu en dan.
De pinken en "vetweiersll worden naar de Buitendijken bij
Muiderberg gebracht. In de stallen wordt een grote schoon
maak gehouden. Eerst wordt alles uitgemest, dan geboend en
geschrobd. Binnen en buiten worden de muren gewit met kalk,
de onderzijde van de buitenmuur geteerd. De staken, waaraan
de koeien stonden, worden geboend. Tussen de staken en de
groep wordt wit zand, van het Zuiderzeestrand, gestrooid.
Als de strontput is geleegd en met de mestvaalt naar het
land i s gereden, worden de boerenwagens schoongemaakt. De
schone wagens worden gesmeerd en zijn gereed voor de komende
hooibouw.

Het erf wordt schoongehouden door de vrij rond scharrelende
haan en kippen (eieren scharrelden toen nog niet!).
Geen sprietje gras is veilig voor hen en haan. De
eieren leggen ze her en der in de schuren. Het eierrapen is
voor de jeugd een dagelijkse speurtocht. Soms zijn eieren en
kip onvindbaar. Plots duikt later een vermagerde kip op, ge
volgd door donsige kuikentjes. Het is volop lente!

F. de G.
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Erfgooiers

Meent

Bulleboer

Schaar

Schaardag

Pink

Vetweier

Staken

Afstammelingen van "autochtone Gooise bevol
king voorkomend op erfgooierslijst van 170S\!.

Gemeenschappelijk weidegebied.

Meentopzichter en tevens stierhouder .

Aantal dieren, dat geschaard (geweid) mocht
worden. Per boer: 15 koeien en 1 paard.

Eerste dag waarop het vee op de meent werd
toegelaten (meestal eind april).

Puber koe.

Koe bestemd voor de slacht.

Dennehouten palen (later ook ijzeren pijp)
waaraan de koe met touw was vastgezet.

//ZNJanenburglf, naar een aquarel- van G. Th.



DE VLOO I ENPLAAG

Het volgende verhaal komt uit het manuscript "Snippers van
leven". waarin de heer Th. G. Baalman uit Kortenhoef het een
en ander vertelt over Naarden en haar inwoners. Dit stukje
gaat over zijn ervaringen, uit de tijd dat het gezin overging
van het noodverblij f in de gemeenteloods aan de Westwal (dat
was een schuur tegenover de Turfloods ) naar het pand Oude
Haven 10.

Het huis, waarin wij verzeild raakten, verdiende die naam
nauwelijks. Het was een krot, weggedoken tussen twee pakhui
zen. Daar was het eerst ook voor gebruikt. Een gammel bouw
sel, in lang vervlogen tijden door een stel onverschillige
bouwvakkers neergekwakt. Maar met wat lapwerk had de nieuwe
eigenaar het pand hersteld in z'n oude staat van "woonhuis!!.

De vorige bewoner was een alleenstaande, drankzuchtige lom
penhandelaar geweest. Het huis was door hem intensief benut.
Hij woonde en sliep in z In pakhuis, de zolder en de kelder
waren opslagplaats. Verder stalde hij er zijn overmatig
zwetend paardje, dat dampend en hijgend zijn voddekar trok.
Misschien had de man behoefte aan gezelligheid of ontbraken
hem simpelweg de middelen voor een stal voor z In rossinant.
In ieder geval voerde hij, na volbrachte dagtaak, zijn vier
voeter onbekommerd, hosseklossend naar binnen en stalde het
in een klein achterkamertje.
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Dat geeft me de gelegenheid even af te dwalen naar een cu
rieus biologisch of entomologisch verschijnsel, waar mijn
vader zijn voordeel mee deed. Want amper hadden wij de eer
ste schreden in het tlnieuweu huis gezet, of we werden be
sprongen door een legioen bloeddorstige vlooien. De lompen
man had er in de loop der j aren een indrukwekkend aantal van
geteeld in zijn stapels vodden. Zij beten zich met wellust
vast op ieder plekje en in elk lichaamsdeel, die ze er maar
geschikt toe achtten. Voor hen brak een feestelijk, voor ons
een radeloos tijdperk aan. Kratsend en krabbend brachten wij
de eerste dagen en nachten door, tot Ma, met overdadig ge
bruik van lysol, een slachting onder hen had aangericht. Het
huis stonk nadien als een hospitaal. Maar bevrijd raakten wij
er nooit van. Onze dagen en vooral nachten bleven onrustig,
en gezamelijk hebben we heel wat bloed aan die kwelgeesten
geofferd.

Maar één was er, die niet de minste last had. Zéér vreemd.
Het was mijn vader. Niet dat zijn bloed niet smakelijk genoeg
was voor de ondieren, i:rmnersv66r de verhuizing gebruikten
zij hem 66k als donor, maar nu lustten zij hem eenvoudig niet
meer. Terwijl het gezin 's nachts gezellig om de tafel ge
schaard de watervlugge springers uit het hemd probeerde te
grijpen, klonk uit de gewezen paardestal waar zijn bed stond,
het welluidend gesnurk van het gezinshoofd. Hij genoot van
een volstrekt ongestoorde nachtrust.

Later heeft een gewezen cavalarist ons een aannemelijke ver
klaring gegeven voor dit wonderlijk verschijnsel. Vlooien ha
ten paarden en de zweetlucht die ze voortbrengen, als wanbe
talers een deurwaarder. Het "stalkamertje" was er van door
drenkt. Daar je als het ware, ondanks de rigoreuze schoonmaak,
tegen die penetrante geur áán kon leunen, stuiterden de vlooi
en vol ontzetting vóór de drempel terug. Pa was en bleef
daardoor ongeschonden. Moeder sliep al jaren niet meer naast
hem. Hij was een erg onrustige slaper. Menig lel ontving ze
's nachts van hem. Toen hij haar eens in z'n slaap compleet
het bed had uitgeschopt - ze was tenslotte maar een klein
vrouwtje - betekende dat een scheiding. Niet tussen tafel en
bed, alleen scheiding van bed, zogezegd. Nu koos ze echter
eieren voor haar geld. Ze kroop wéér naast hem. De vlooien
hadden hen weer saamgebracht .•
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D. FRANZEN GAST IN NIEUW MOLEN

Voor de eerste tleerste donderdag van de maand" in Bastion
Nieuw-Molen, begin januari, was een gesprek met een bekende
Naarder aangekondigd. Dat was de heer D. Franzen. de amateur
historicus die verscheidene boeken en menig artikel over
Naardense onderwerpen op zijn naam heeft staan.

In dit gesprek lag het .accent op zijn persoonlijke herinne
ringen aan het leven in de Vesting, waar hij in 1902 werd
geboren en het groqtste deel van zijn leven heeft gewoond.
Zijn schooljaren, eerst bij de Zusters en later op de Jozef
school, beide in de Turfpoortstraat ; de spelletjes en het
kattekwaad van de kleine Dirk en zijn vriendjes; de Infan
terie die dagelijks met de trom uitrukte; kermis en de vie
ring van feestdagen; Vader helpen met 'porren r; wonen in de
Raadhuisstraat , dicht bij de slager, het logement en de
synagoge. waar Dirk en zijn broer op Sabbath de kaarsen en
1 s winters ook de kachel aanstaken - al die voorbije dingen
staan de heer Franzen nog helder voor de geest en hij ver
telde erover met droge humor en tintelende pretogen in een
gezicht dat nog lang niet bij zijn leeftijd past.

Al op school begon hij zich te interesseren voor geschiede
nis, in het bijzonder die van Naarden. Die schooltijd
duurde helaas maar kort, want 1 doorleren' om schoolmeester
te worden - zijn liefste wens - was helaas financieel niet
haalbaar. Maar van wat hij in verschillende baantjes ging
verdienen en van zijn magere soldij in diensttijd spaarde
hij wat hij kon om boeken te kopen.

Behalve met lezen hield hij zich bezig met voetbal en met
muziek bij het befaamde DOB.En hij ging soms dansen bij
Het Hof van Holland in de Kloosterstraat , waar hij een
Bussums meisje ontmoette dat zijn vrouw werd. Een vrouw
die later Dirk van het huishoudgeld een gulden voor koffie
meegaf als hij op een vakantiedag naar Amsterdam trok om te
snuffelen op het Waterlooplein en bij antiquaren. Zónder
koffie te drinken, want voor een gulden kon je nog wel wat
beters kopen.

Bijna anderhalf uur lang hield de heer Franzen zijn gehoor
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gevangen met zijn levendige, maar heel bescheiden gebrach
te verhalen. soms aangevuld door andere oudere Naarders .
Zo weet hij nu pas welke algemeen geachte stadgenoot als
kind vaak appeltjes bij hem jatte!

Na afloop had de heer Franzen een verrassing in petto.
Hij bood de Werkgroep Vestingstad een afschrift aan van
een 28 coupletten tellende lofzang van een onbekende au
teur over Huibert Willemsz. van Eyken, de smid van Naarden
die zich in 1572 met zwaard en driestal (een soort krukje
met drie poten) verzette tegen de Spanjaarden.
Wie er die avond niet bij was heeft iets bijzonders gemist.

Jacqueline Lamers
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HET GROOT ARSENAAL

Onder de vele monumenten welke onze stad bezit, moet ook het
Arsenaal genoemd worden dat gelegen is aan de Nieuwe Haven
op het bastion Oud-Molen. Het bevindt zich op militair ter
rein en is in gebruik bij een depot der Verbindingstroepen.
Het plan om het tuighuis, zoals het gebouw vroeger heette,
op te zetten, kwamdoor de onzekere toestand waarin ons land
in de 17e eeuw verkeerde en het feit dat de Fransen hier
heer en meester waren." Zij hadden op 11 juni ,672 Naarden
bezet. Doch deze situatie zou spoedig veranderen. De Prins
van Oranje sloeg hét beleg voor Naarden en na enkele dagen
werd de stad bevrij d van de Franse overheersing. Dat was de
eerste overwinning die Zijne Hoogheid mocht behalen. Daarna
ijverde onze Prins zeer voor de versterking van de stad en
drong aan op de bouw van een tuighuis.

BOUwplarmen .
In het Register der Resolutiën van Geconunitteerde Raden van
de Staten van Holland (1680 - 1704) lezen wij:
"1687, 19 september. Corrmissie voort gegaan met het maecken
van het rrugazijn tot Naarden. BiJ' de Heeren Tromp ende Witsen
aan haer Ed. Mogenden rapport gedaen sijnde van de Consepten
ofte modellen van het magazijn dat tot Naarden soude werden
geboUlJt ende van het sentiment van Sijne Hoogheijt den Heere
Prince van Grunge dienaangaande, als bij de voornoemde Hee
ren van de voorseghde modellen aan Hooghgemelde Sijne Hoog
heijt kennis ende Corrmunicatie gegeven wesende, is goetge
vonden ende verstaen, dat met het maecken van het voornoem
de magazijn onophoudelijk ende ter bequamen tijt op den voet
van het model, volgens het welcke de galerij, binnen het
Voors. magazijn beslooten, ende niet op die gemaeckt soude
werden, sal werden voortgegaen; Ende sal van desen gegeven
werden extract aan de voomoemde Heeren Tromp ende Witsen om
me te dienen tot hare narechtingen ".
In 1687 werd dus aan de bouw gewerkt. Nicclaas Witsen ver
meldt in zijn geschriften, dat hij op order van de Staat de
stad Naarden van fortificatiën heeft doen voorzien. Dat kan
gelezen worden op een steen aan de stadswaterkering, maar ook
in het magazijn zelf.
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Gedenkstenen.
Beide stenen zijn nog aanwezig. Hier volgt hun beschrijving.
De steen in het magazijn is voorzien van een Latijnse tekst.
De vertaling luidt:
"Volgens besluit van de Staten van HoUand hebben
Harpen T1>ompvan Delft en Witsen Amsterdam,
hoogwaardigheidsbekleders der zorg gedra-
gen dat een voortreffelijk Tuighuis werd ten dienste
van het en de van ve,'st,er!oin"en en verschan-
singen stad, tot haar tot afschrik
van den hetwelk zij in gebruik gesteld den 1e
April
De andere steen bevindt zich, zoals Witsen in zijn geschrif
ten vermeld op de stadswaterkering. Hiermede wordt bedoeld
de Westbeer . De steen is ingemetseld in een der monniken wel
ke op de Westbeer zijn geplaatst. De steen heeft jaren lang
in de hal van het stadhuis gestaan, maar is nu gelukkig op
zijn oude plaats terug. De steen heeft ook een Latijnse tekst
waarvan de vertaling aldus luidt:
"Nadat onder aanvoering van den Prins van Oranje Naarden
stormenderhand en door dit voorbeeld was getoond
dat de Fransen worden overwonnen, hebben de Lands-
OVerheden, nadat de voorwerken eerst door geweld bestormd en
van aUe golven ingestrooml waren, de stad
versterkt van Theodorus van Leiden, van Leewv-
en en Nicolaas Witsen. is nadat de eerste
steen was gelegd door van Leiden, van LeeuW-
en en Comelis Witsen op Eersten April 1676/f.
De steen in het magazijn werd in de jaren twintig uit de hal
van het gebouw gehaald en aan de voorzijde van het gebouw
onder het frontispice geplaatst. Ik schreef toen enkele ja
ren daarna in een plaatselijk blad dat de steen het in onze
koude streken niet lang zou uithouden. Gelukkig is ook deze
steen op zijn oude plaats teruggebracht.

Verbow.,)ing.
In 1688 had het Arsenaal slechts één verdieping. :Maar omdat
men al spoedig krap in de ruimte zat werd er in 1728 een ver
dieping opgebracht en werd ook het zogenaamde Klein-Arsenaal
daaraan toegevoegd. Op folio driehonderd vij fendertig van
het eerder genoemde register lezen wij: ltWij hebben besteed
het verMogen van een etage op het Groot-Magazijn en is het
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Voorz. werk aangenoomen bij Jan Breijer voor een Bonma van
7200 gulden en heeft tot Borgen Pieter Cos en Jan Cos". Dit
zijn namen welke heden ten dagen nog te Naarden voorkomen.

Onderhoud.

Dat het materieel in vroeger dagen slecht onderhouden werd,
zien wij in een rapport van 1719, waarin werd voorgesteld de
affuiten uit het Arsenaal te halen en te luchten, daar er ve
le gebreken aan waren .. In 1'721 waren er 400 musketten aanwe
zig waarvan er 125 defect waren. Men telde toen 200 snaphanen
waarvan er 90 niet. deugden en 200 houwitsers welke haast al-
lemaal beroest waren.

Restauratie.
Het gebouw heeft eeuwenlang van alles meegemaakt. Belegerin
gen en beschietingen. Het heeft Hollandse, Franse, Pruisische
en Duitse troepen gehuisvest. Ontelbare soorten wapens en
uitrustingstukken waren er opgeslagen. En na de laatste we
reldoorlog werden er de pOlitieke delinquenten in bewaring
gesteld. Na de bevrijding werd het gebouw in 1948 wederom als
magazijn in gebruik gesteld. In 1950 werd het een depot van
de Topografische Dienst, waarbij een kapitaal aan stafkaarten
in het gebouw opgeborgen werden. In 1954 kwamheel Naarden in
beroering. Door de stad ging de mare: "Het Arsenaal staat in

brand". Alle blussingswerkzaamheden ten spijt brandde het ge
bouw geheel uit. Slechts de muren bleven gespaard. Na enkele
jaren van wikken en wegen werd het besluit genomen het Arse
naal te doen herbouwen. En het was op 5 februari 1959 dat het
tuighuis, inmiddels geschikt voor twintigste eeuws gebruik,
kon worden overgedragen aan de Garnizoens-Commandant van Am
sterdam.

En daar staat het dan in volle glorie. Bo
ven op het dak zien wij twee vergulde wind
vanen. Op de ene windvaan prijkt de Leeuw
van Holland. Op de andere staat een schip.
Volgens de overlevering hier ter stede is
het Arsenaal gebouwd met geld buitgemaakt
bij de verovering van de Zilvervloot door
Piet Hein. Het nageslacht zal zich de na
men moeten onthouden van de Eerste Lui te
nant van fortificatiën J. C. Slappendel en
van de architect bij de Rijksdienst voor
Monumentenzorg D. Verheus , die steeds ge
ijverd hebben voor wederopbouw van het Ar
senaal. Een sieraad waar alle Naarders
trots op kunnen zijn.

D. Franzen.
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JOODSE GESCHI EDEN I SIN NAARDEN

Op de tweede donderdagbijeenkomst in Nieuw-M::Jlenstond de
geschiedenis van de Joden in Naarden centraal. Daarvoor was
de heer Hendrik Henriehs uitgenodigd, die in 1981 in het ka
der van zijn studie geschiedenis een onderzoek heef't gedaan,
waarvan het resultaat is verwerkt in zijn boekje "De synagoge
van Naarden, 1730 - 1935".

Een synagoge is meer dEn een gebouw. hij is het symbool van
een gemeenschap, de uitdrukking van een Joodse cultuur.
Daarom is het spijtig, dat het eigen archief van de ruim twee
eeuwen oude Naardense synagoge bij de opheffing ervan werd
vernietigd, zodat de heer Henriehs zijn onderzoek vrijwel
uitsluitend moest baseren op andere Joodse bronnen en op
averheidsarchieven. Vooral in overheidsarchieven komen mees
tal alleen de geschillen en de rechtszaken aan de orde, die
ui teraard een eenzij dig beeld geven.

Al in het begin van de 18e eeuw telde Naarden Joden onder
zijn burgers, zoals blijkt uit een verzoek van HeymanJacob
Limborch, die in 1706 het burgerrecht van Naarden wenst te
kopen om zich als koopman te kunnen vestigen. Omstreeks de
zelfde tijd verzoekt Salomon Dias uit Amsterdam een eethuis
te mogen openen, dit op verzoek van leden van de Portugese
"natie", oorspronkelijk van het Iberisch schiereiland af
komstige Joden, ook Sefardiem genoemd.

De portugese natie heeft lang de toon aangegeven in het
Naardense Joodse leven en in de synagoge, waar de Portugese
rite heerste, ook toen de Hoogduitse natie - van de
Ashkenaziem - tot een veel grotere gemeente was uitgegroeid.
Pas ten tijde van de Bataafse republiek kwamer een eind
aan de bevoorrechte positie van de Portugese natie die, meent
de heer Henrichs uit zijn onderzoek te kunnen concluderen,
de Naardense synagoge als een uitloper van de Amsterdamse
moedergemeente beschouwde, ten behoeve van de gemeenteleden
die 's zomers in Naarden en omgeving verbleven.

De eerste Naardense synagoge is in 1730 gevestigd in de
Gansoordstraat , de juiste plaats is niet bekend. In 1758
verhuisde de synagoge naar de Korte Marktstraat , nu Raad-
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huisstraat , achter het Stadhuis. In 1935 stortte het ge
bouwtje in, symbolisch voor het verval van de Joodse gemeen
te. Naardense joden waren verder aangewezen op Bussum, waar
vlak na de eerste wereldoorlog een bloeiende Joodse gemeente
ontstond met een eigen synagoge.

De laatste herinneringen aan het Joodse leven in Naarden
zijn te vinden in de ingemetselde Davidster in een van de
huizen in de Kloosterstraat (nr. 78) die boven de voormalige
Joods begraafplaats zijn gebouwd, in enkele ko:peren voor
werpen in de Raadzaal die in de beginj aren '30 aan de Ge
meente Naarden zijn gegeven, en in de "Joodse huizen".
Gansoordstraat 17 tot en met 27, die einde vorige eeuw wer
den gebouwd met een legaat van f 10.000,- aan de Nederlands
Israelitische gemeente.

Jacqueline Lamers
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HET BOEK VAN DOCTOR VAN HENGEL

In november 1987 verscheen als facsimile een heruitgave
van de Geneeskundige Plaatsbeschrijving van het Gooiland
door Dr. J.F. van Hengel. Het boek dateert uit 1815 en
heeft ook voor Haarden historische betekenis.
Hier volgt nu het stukje van bladzijde 187 en 188 waarbij
Dr. Van Hengel een bezoek bracht a.an het Burgerweeshuis .

HET BURGERWEESHUIS •

Met de meeste voldoening bee:ft schrijver dit rijke gesticht
bezocht. De keurig vit geschrobde gangen, vloeren en trap
pen zouden niet doen vermoeden. dat men in een weeshuis was
terwijl de keuken met haar rijkdom van spiegelglad ge
schuurd koper aan den wand op de welvaart en orde vijst,
die er heerschen. Het getal 'W'eezen bedraagt (1872) zeven
tien.

De jongens slapen in een afzonderlijken vleugel, nog ten
overvloede door een ijzeren hek afgesloten; ieder in eene
bedstede. De meisjes hebben ijzeren kribben, met blauv
saaien gordijnen omha.np;en.In ieder bed vindt men een paar
denharen matras, een linnen stroozak, twee linnen le.k.ens,
drie veeren kussens met nette linnen sloopen • twee wollen
en een katoenen deken. Alles bewees, dat men op de zinde
lijkheid der weezen bijzonder acht gaf. Hoewel het Vrijdag
was, toen het gesticht bezocht ",erd, was het linnen nog
zeer helder. Des nachts maakt men van de privaten binnens
huis gebruik; des daags van de privaten die buiten staan;
binnen en buiten zijn er voor jongens en meisjes afzonder
lijk.

De jongens "'asschen zich beneden bij de pomp; de meisjes
boven op de slaapkamers. die hoog, breed en van voldoende
ruimte zijn.

In den zomer staat men om 6 uur op; in den winter om 7 uur;
dan krijgt men een kop koffie. Om 8 uur ontbijten: 2 boter
hammen; wittebrood met roggebrood en boter, waarbij men kof·
fie drinkt; om 12 uur eten.
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Zondags soep met soepvleesch en daarna gebraden vleesch met
aardappelen;
Maandags groente en aardappelen met vet; geen vleesch;
Dinsdags idem idem met spek;
Woensdags als Maandag;
Donderdags als Zondag, echter geene soep;
Vrijdags als Maandag, doch geen vet. maar boter, om de
Katholieken;
Zaterdags rijst met boter en stroop; bovendien is dit de
kli ekj es dag;
om 4 :tur krijgen de weezen weer een boterham met water en
melk of thee en om 9 uur 's avonds, viermaal in de week,
karnemelksbrij en tweemaal zoetemelks; des Zondags een bo
terham met vleeseh, worst of iets dergelijks.

De kleeding is hoogst eenvoudig en bestaat uit een linnen
hemd, borstrok en onderbroek van Hilversumsch wit, blauw
geruite boezeroen, pilot vest, broek en buis. Des Zondags
is het pak van fijn zwart laken. De meisjes hebben, naar
het jaargetijde, katoenen of blauwe wollen broeken, borst
rokken en rokken aan. terwijl de japon van donkerblauw lin
nen gemaakt is.

De godsdienstige leiding schijnt zeer doelmatig te zijn;
de kinderen worden er tot praktische Christenen gevormd;
en, omdat er in het weeshuis (dat eene stads instelling is)
kinderen van verschillende gezindten opgenomen zijn, wordt
verdraagzaamheid bevorderd. Alleen de Israëlitische weezen
worden bij geloofsgenoot en te Amsterdam besteed.

In het gebouw is een geheel geïsoleerd gedeelte, dat be
stemd is om, zoo nOdig, tot opname van zieken te dienen.
Eene enkele bedenking, door schrijver gemaakt, kvam hier
op neer, dat de bak der welpomp van lood en niet van ge
valganiseerd ij zer vas; alsmede, dat de beide putten van
het privaat onmiddelijk aan de welpomp grensden.
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DE NAAMLOZE MOLEN OP HET BAST! ON NIEUW MOLEN

Een stond er op het Amsterdam
sche bolwerk, eén op het Kar
nemelks bolwerk en éen op het
Turfpoorts bolwerk. (Zie de
kaart van Johan Blaeu). De eer
ste die sneuvelde was de molen
op het Karnemelks bolwerk. Op
last van de vroedschap moest
hij in 1666 gesloopt worden.
"Is mede verstaen dat de mole
naers gehouden sullen wesen De
molen aen 't eijnde van de Cat
tenhage op de wal volcoment
lijck te doen afbreecken ende
dat haer sulx sal worden aenge
sijdtll• (1)

Op oude prenten en schilderijen van vestingsteden ziet men
haast altijd molens op de wallen staan. Ook in Naarden is
dit het geval. Het gaat hierbij om zogenaamde standerdmo
lens.

Na de bevrijding van de Fransen in 1613door Prins Willem
van Oranj e, werd een aanvang gemaakt met de bouw van de
vestingvorm zoals deze nu nog is. Dit hield wel in dat het
Turfpoorts bolwerk grotendeels gesloopt werd en daarmee de
daarop staande molen. Ook de "JofferH op het Amsterdamsche
bolwerk zou in 1611 gesloopt worden om plaats te maken voor
een nieuwe achtkantige wint coorenmolen. Door ruzie over de
plaats waar de molen moest staan tussen de molenaar en de
architect van de vestingbouw (A. Dortsman) ging de bouw van
de molen niet door. (2) Door die ruzie is de Joffer blijven
staan. Dit blijkt uit een verzoek in 1691 om van de koren
windmolen op het Arusterdamsch bolwerk genaamd de Joffer een
run- of pelmolen te mogen maken. (3) Maar hoe dat precies
is afgelopen komen we te weten in een akte uit 1101, daar
ui t blijkt dat: "Brand Pietel'sen wonende tot Blaricum aen
Albert Jacobsen de Jongh een gel'eght sesde part in seecke
ren twee kooPnwintmolens met alle 't gene dael' aen3 soa
van paert karren seijlen stenen als andersins3 staende
d'eene molen op 't bolwerck aghter 't magesijn3 en d'andere

Schetsje in de marge van een verbaal3 geschreven door
Adriaan Dortsman in de periode 30/7 - 3/8 16?? Dit in
verband met een request van de molenaar3 om een achtkan
tige molen te mogen plaatsen in het Amsterdamse bolwerk.
cp het schetsje is het nieuw te maken bastion te zien3
met de drie plaatsen waaruit gekozen moest worden.
A. Int hol vant bolwerck
B. op de hoeck vant gordi;fn en flank (van het oude bastion)
C. uytgekosene plaats vande molenaar
Conform het advies werd op 13 augustus plaats C
omdat "in een nieuwe fortificatie niet kan geleden wer
dm3 dat de walgang zal belerrmel't zijn van een moolen~ te
meer~ om dat het inde faes vant bolwerck is daer de atta
quef: op vallen".
Toegestaan wel'd3 de molen "te stellen volgens aantJ)ijsingll•
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De "Jofferll op het Amsterdamsche bolwerk. Detail uit een
tekening van J. van Goijen~ omstreeks 1630.

op 't bOÛJerck ten eijnde de Catten'haegh alhier vercoght
voor 2000 gulden". (4)
Op 't bolverk achter het magazijn betekent: achter het
huidige Groot Arsenaal. (In 1688 geboUW"dop Oud Molen).
En het bolwerk aan het einde van de Cattenhagestraat is
duidelijk het huidige Nieuv Molen. Dat betekent tevens dat
de Joffer nooit op Nieuw Molen heeft gestaan.
Een jaar later verkocht De Jongh de helft van zijn bezit
aan Jacob Ploos van Amstel voor 850 gulden. (SJ
Hoe dit zich verder ontwikkelde blijkt uit het Gaarderar
chief van Naarden. (6) In 1721 liet Jan de Jongh een "wint
cooPn17i:.JOle"na, gelegen op de wal in het westen van de
stad (Nieuw Molen). Deze werd getaxeerd op 4000 gulden.
Verder liet hij een vervallen molen na in het noorden van
de stad die op 300 gulden getaxeerd werd. Deze laatste is
de Joffer op Oud Molen. Hiermee is bet met de Joffer gedaan
want op de kaart van 1725 (copie Fabi us) staat wel een mo
len op Nieuw Molen, maar op Oud Molen is niets te zien.

wie als eerst molenaar gemalen heeft op de nie1:l',remolen op
Nieuy Molen is mij onbekend, want de eerder genoemde Brand
Pietersen lijkt mij meer een financier in deze bedrijfstak
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De standerdm:Jlen op het Tu:r>fpoorts bowerk in 1672.
Detail uit een tekening van A.F. van der Meulen.

vant in 1704 in Blaricum liet hij ook een molen bouwen.
Vast staat dat in 1757 Willem Kerkhof als molenaar op de
molen .•••as. (7J In een uitvoerig request beklaagde hij zich
bij de vroedschap dat hij voor de hier geldende prij zen van
maalloon geen droog brood kon verdienen. Hij toonde aan wat
de prijzen .•.•aren in Amsterdam., Rotterdam en Muiden ten op
zichte van Naarden en daaruit bleek een verschil van zo'n
twee tot drie gulden per last in zijn nadeel. (Een last is
ongeveer drie duizend liter). Hij gaf ook een opsomming 'Wat
hij aan kosten had op de molen: Rente 240 gulden, tinuner
werk 120 gulden, voor paard en kar 75 gulden, .•••indrecht 59
gulden en een tientje voor de rietdekker. Alles bij elkaar
561 gulden per jaar. Maar de vroedschap dacht bekijk het
maar want er ging niets omhoog.
Vier jaar later ging er via de vroedschap een verzoek naar
de staten van Holland en Westvriesland om de bakkers en
inwoners van Muijderbergh en Lage Bussum te verplichten
hun koren hier te laten malen. (8)

Maar de tijd stond niet stil. Het leven ging verder. Ook op
de molen. Er passeerde een huwelijk, kinderen 'Werdengebo
ren~ maar ook stierf de jonge molenaar. Dit alles blijkt
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J.A. Versteeg.

VIERKANTJES LOOPEN.

VI ERKANT JES LOOPEN

Aan het begin van de twintigste eeuw was er in Naarden de
vereniging "Naardens Belang1t, die zich ten doel stelde Naar
den uit de vergetelheid te ontrukken. Naarden moest bezocht
gaan worden door vreemdelingen. Maar nog beter zou zijn als
deze zich hier vestigden.

Omstreeks 1910 werd door deze vereniging de artillerie offi
cier J.P. Enklaar aangezocht om een gids voor de stad Naar
den en haar bezienswaardigheden te schrijven. Deze gids werd
met vijftien prent-briefkaarten in lichtdruk geillustreerd.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat op de titelpagina van
het werkje de naam van C.J.J. Sasburg voorkomt.

Enklaar maakte als rode draad voor zijn gidsje een rondje
door de stad. Hieronder volgt een aardige passage uit dit
zeldzame gidsje.

"Tot voor dertig jaar, toen nog geen spoorlijn en
tramweg Gooi met de bui tenwere ld verbond, nog geen

en automobielen den rustigen wandeZaar deden op-
n en de de treksohuit en de pedes apos-

tolorwn vooraZ ve:rgeten, de eenige middelen van ver-
voer vormden, waren de inwoners van Naarden binnen hunne
waZZen vrijweZ gef.soZeerd, gewoonten en
gebruiken, haast tot op dezen standhou-
den en het aantaZ menschen, dat van ouder tot ouder in de
veste gewoond heeft, niet gering is. Tegenwoordig wordt
Zondags de Laa:rdeY'Wegbuiten de stad druk bewandeZd, doch
vroeger en ook nu bij slecht weer kan men bepaalde ca-
tegorieën van zich zien vermeien het z.g.
vierkantjes d.i. het een halven Zang drente-
len door een s-traten, die te zamen een vierkant vor-
men".1721.Gaarderarchief Naarden

C III 11, 5-8-1757.
C IV 2, 1-10-1761.
C III 17, 28-11-1803.
C rIl 11, 28-12-1803.
C III 18, 31-3-1807.

1. Gem. Arch. Naarden. C III 9, 12-3-1666.
2. Alg. Rijks Arch. Den Haag. Inv. nr. 29, 1-8-1677.
3. G.A.N. C III 9, 23-2-1691.
4. Rijks Arch. Haarlem. Oud rechterlijk archief Naarden

Inv. nr. 3070, blz. 91 en 165, 7-2-1107 en 16-2-1708.
5. idem.
6. R.A.H.
7. G.A.N.
8. G.h.N.
9. G.A.N.

10. G.A.N.
11. G.A,N.

uit een verzoek van november 1803 van Sara Elizabeth Phi
lipson, weduwe van Simon Kerkhoff, koornmolenaarster alhier
aan het gemeentebestuur. (9) Zij schreef dat zo lang haar
overleden man, en voór hem zijn ouders, de korenmolen heb
ben bemalen het maalloon niet verhoogd is, en dus meer dan
vijftig jaar op de zelfde voet is gebleven, ondanks dat de
kosten verdubbeld zijn. Omzowel de molen als haar zelf en
haar zes onmondige kinderen te onderhouden, en de bakkers
en ingezetenen te bijv:en bedienen is een verhoging van het
maalloon zoals in Muiden, Weesp en Amsterdam noodzakelijk.
Zij stelde voor 8 stuivers voor een zak tarwe, 6~ voor een
zak rogge, 3 voor ~en zak mout en 6 voor een zak beesten
voer. Dit betekende een verhoging van ongeveer 1~ stuiver
per zak.. Na overleg met bakkers en andere belanghebbenden
werd in december eindelijk een verhoging toegestaan al is
het dan maar ongeveer 1 stuiver per zak. (]O) Een zak is
ongeveer 95 liter.

Maar geluk had Sara niet. Het noodlot sloeg toe in de nacht
van 30 op 31 maart 1807.
IfDat op heden nagt circa quart over twee uur
rroolen op het Bolwerk aan de Westzijde deser
ontdekt waardoor den binnen Korte
den grond is afgebrand, gemelde moolen het
van Sara Philipson wed Simon Kerkhoff". (]l)
En daarmee verdween de laatste molen van de wallen van
Naarden zonder ook maar eenmaal met naam in de archieven
te zijn genoemd.
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NAARDEN IN DE TWINTIGER JAREN

Naarden was zo rond 1920 nog een echte garnizoensplaats
waardoor er heel veel draaide rond het militaire leven. De
Pijlstraat loopt nu van de wallen tot aan de Huizerpoort
straat . In de j aren twintig was de naam van de wallen tot
aan de Gansoordstraat : Lange Pijlsteeg. De nummering was in
die dagen in Naarden ook anders. Men was begonnen met num
mer 1 bij NieuW"Molen en men telde toen verder door zonder
zich te bekommeren om·straten. Zodoende was mijn geboorte
huis Lange Pijlsteeg 476, dat is nu nurumer 9. In de vijf
aaneengesloten woningen in de Lange Pijlsteeg woonden toen
uitsluitend beroepsmilitairen. Vanaf de Gansoordstraat eerst
de familie Ras. gevolgd door Wijkmans , dan de geweermaker
Liebe, daarna Sergeant-Majoor Peeters en ten slotte Ser
geant De Roos.

Tegenover mijn ouderlijk huis (waar nu de Poorter is geves
tigd) was toen een opslagplaats van medische artikelen voor
het Hospitaal. Daarnaast, door het grote hek had men in die
tijd toegang tot het Hospitaal. De bewindvoerders waren
daar Sergeant-Majoor Peeters en Korporaal Maassen . Het was
daar dagelijks rs morgens vroeg al een drukte van belang.
Iedere militair die zich niet goed voelde. moest daar op
het ziekenrapport verschijnen door een onderzoek door een
militaire arts. De meest verstrekte geneesmiddelen waren
daar aspirine en wonderolie. De grootste drukte was er al
tijd als er een grote militaire oefening op komst was. Ve
len meldden zich dan ziek in de hoop dit dan te kunnen ont
lopen. Omdit de kop in te drukken was er van hogerhand het
volgende op gevonden. Zij die niet echt ziek werden bevon
den kregen een normaal dienstprogramroa uitte voeren maar
moesten dan na het avondappel van vijf uur naar bed om uit
te rusten en bij te komen. De controle hierover had de Ser
geant van de week die steeds in de kazerne aanwezig was om
dit te controleren, zodat er geen ontkomen aan was. Aange
zien dit ook voor de weekenden gold, moest de "patientH als
de arts dit bevolen had op zaterdag en zondag ook onder de
wol. Na het in werking treden van dit besluit nam het be
zoek aan het hospitaal zienderogen af.

In die dagen, nog betrekkelijk kort na àe eerste wereldoor-
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log, was er nog aan veel gebrek. Kolen waren bijvoorbeeld
erg schaars waardoor er veel hout gesprokkeld werd onder
andere in het Bos van Breà.Îus. Nog zie ik Opoe Bakker met
een kruiwagen vol sprokkelhout voor de kachel door de
Utrechtse poort komen. Op de hoek van de Huizerpoortstraat
en de Jan Massenstraat was een water- en vuurvrouw geves
tigd. Daar kon je een emmer heet water kopen voor een cent.
Ook turf. aanmaakhout en "peterolie" behoorden tot het as
sortiment. Omde hoek Lange Pijlsteeg - Gansoordstraat ,
richting Oostwalstraat was de kruidenierswinkel gevestigd
van Zwaan. MevrouwZwaan beheerde de winkel en Zwaan zelf
trok er dagelijks met de hondenkar op uit om tot in Huizen
toe zijn klanten te bedienen.

In die dagen repeteerde in de zomer de muziekvereniging
DOB(Door Oefening Beter) in de tuin van het hospitaal on
der leiding van Ruib Reigersberg die ook de kapelmeester
was van het Amsterdarnsche Politiekorps .

Op de hoek van de Lange Pijlsteeg en de Gansoordstraat
woonde de "Lombokker". Deze naam had de man te danken aan
het feit dat hij gestreden had in het voormalige Nederlands
Indië. Door een nichtje van hem werd hij verzorgd. Dat was
Geert je Woudenberg. Door nogal veel ziekte van mijn Moeder
hebben mijn zus en ik daar vele uren en dagen doorgebracht.
Omde tijd te doden rijgden wij dan dozen vol knopen aan
elkaar. De warme chocolademelk en hartelijkheid van Geertj e
is mij altijd bijgebleven.

Iets groter geworden moest ik met mijn vijfde jaar naar
school. Dit werd de Bijbelschool in de Bussununerstraat. Ik
zie nog voor mij dat ik gebracht werd door mijn Grootmoeder
"Opoe" zeide je toen nog. Moeder vond dit te aangrijpend en
daarom moest "Opoe!! het maar doen. Ik kan niet zeggen dat
dit een prettige ervaring was. Weer wat groter moest je
ook naar zondagschool. voor mij in de Evangelisatie (nu
Andreaskerk) in de Turfpoortstraat . Onderwijzers waren
onder andere de Gebroeders Van der Hulst (de slagers) en
als juf was er Mary Galenkamp.

Van mijn zondagschooltijd weet ik te vertellen dat je na
tuurlijk altijd een paar centen mede kreeg voor de collec-



In het hoekhuis rechts woonde aan het begin van deze eeuw
de "Lombokker".

te. Zo ook op een zondag toen ik eenmaal bui ten ontdekte
dat er tussen de centen een kwartje zat. Dat was er natuur
lijk per ongeluk tussen gekomen. Goede raad was duur en de
verleiding groot. In ieder geval maakte ik mijn Moeder niet
attent op deze vergissing. Na enig beraad besloot ik ro
buust om voor vierentwintig cent snoep te gaan halen bij
vrouw Doorn die een snoepwinkeltje had op de hoek Markt
straat - Gansoordstraat (waar nu Tineke met bloemen geves
tigd is), die vanzelfsprekend ook zondags open was. Met op
zet vierentwintig cent en geen vijfentwintig omdat ik eer
lijkheidshalve voor Onze Lieve Heer die ene cent wilde be
waren die mijn Moeder Hemhad toegedacht. Als een vorst kon
ik natuurlijk uitdelen op de zondagschool en voelde mij een
koning te rijk. Na afloop van de zondagschool kreeg ik bij
mijn thuiskomst de schrik van mijn leven want niemand min-
der als vrouw Doorn zat bij ons aan de tafel. .
Dat ik het nu in 1988 nog weet bewijst wel dat er toen wat
gezwaaid heeft.
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In die dagen ging nog veel ouderwets toe. De stroomvoorzie
ning ging langs draden bovengronds evenals die van de tele
foon voor zover die er al was.
De putjes werden geleegd langs de straat door Pooijer en
Bertus Harder die met een speciale handkar langs de putjes
gingen om deze te ledigen. De volle wagen werd aan het ein-
de van de Jan Massenstraat gedompt in de Oude Haven .
De "petrolewnboer1! kwamlangs de deur. Op een handkarretje
had hij een vat liggen met een kraan, zodat hij de bestel
ling kon afmeten. De ene was kleine Vuijst en de andere
OmeJaap de Gooijer die tevens stadsomroeper was.
De doden gingen per lijkwagen met paardentractie naar 1!Jan
Tabak". Kos zetelde boven op de bok en had een steek op
zijn hoofd. Een indrukwekkend gezicht was dat.
De bakker, de slager en de kruidenier kwamen dagelijks op
de fiets "horen" wat er nodig was om dit later op de dag
thuis te brengen. De melkboer was daar ook bij met z'n kar
tIet daarop melkbussen.

Iets eerder was er waterleiding in Naarden gekomen. Vanwe
ge de kosten hadden nog niet velen een aansluiting. Was er
wel een aanslui ting dan kwamer op de deurpost een blauw
emaille plaatje, iets groter dan een Rijksdaalder. Dit was
het teken dat hier leidingwater was, hetgeen werd aan bevo
len in geval van ziekte. Een aansluiting werd gemaakt tot
net in huis wat dus wilde zeggen dat de kraan dan direkt na
de voordeur in de gang zat en verder niet.

De Gooise stoomtram reed door de Utrechtse poort wat al
tij d met veel lawaai, stoom en stank gepaard ging.
Tegenover de Utrechtse poort stond een soort Comenius monu
ment omgeven door een plantsoen met bankjes.
Aan het einde van het plantsoen bij het begin van de Markt
straat stond een gietijzeren paal met onderaan een drink
bak voor de honden, op een meter hoogte een drinkbak voor
de paarden en onder de kraan kon je drinken of spuiten.
In het eerste mooie huis op het Ruijsdaelplein woonde de
gemeente-secretaris Eeftinck-Schattekerk en vlak er naast
Burgemeester Van Wettum.
Verder naar het Hospitaal toe stonden heel oude panden die
onder andere gebruikt werden als timmermanswerkplaats door
het aannemersbedrijf Zeggelaar en Van Mourik.



Naarder Courant, 20 septerriber 1924.
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In een vrijstaand hui'sje daarnaast woonde de familie Van
Hemert. Daarna kW{lmende panden van het Hospitaal en onder
andere het lijkenhuisje.

Onder~eteekende bericht hiermede, dat hij J':lch heeft ge.esti~d als:

WAGENMAKER, Gansoordstraat Ho. 5. Haarden.
en beveelt zich beleefd aan, hopende door vlu~ge bediening en
billijken prjJs mij Uw vertrOllwen waardig te maken.;

G. VAN WESSEL.

Omstreeks 1931 nam Gerrit Eijpe het initiatief weer een ver
eniging op te richten. Zo ontstond N.V.C.. Men werd toegela
ten in de Zaterdagcompetitie van de toenmalige D.P.V.B.
(Utrechtse Provinciale Voetbal Bond), nu afdeling Utrecht.
Het terrein was een noodoplossing voor die tijd. De plaats
was in het tegenwoordige Rembrandtkwartier , ongeveer bij de
vijver van "VlekT1. Oudere Naarders weten wel wat hiermee be
doeld wordt. In de daarna volgende competitie werd Zondags
gespeeld, te beginnen in de 3e klasse D.P.V.B.
Bekende Naarders spanden zich in om de nieuwe vereniging
voldoende draagkracht te geven, o.a. Jo Meeuwsen, Jaap V.d.
Berg, Herman Schipper en Paul Kruiswijk. Het tegenwoordige
Rembrandtkwartier zou bebouwd worden. Dus moest naar een an
der terrein worden uitgekeken. (Overigens werd het bovenge
noemde veld nog enige tijd gebruikt door de nieuw opgerich
te vereniging De Meervogels t 32). Het nieuwe terrein werd
gevonden aan de Vaartweg, achter de H. van Eijkenstraat. Via
een plank over een sloot, over het terrein van boerenbedrijf
De Gooijer, of via de tuin van de familie v.d. Hoek, was het
terrein te bereiken. Er stond ook nog een oude, afgedankte
molen. Deze werd als kleedlokaal gebruikt. Wassen na aflOOp
in de sloot. Later werd door eigen krachten een kleedlokaal
gebruikt, met een soort pijpenlade voor de verkoop van, een

UIT HET NAARDENSE VERENIGINGSLEVEN: VOETBAL TOEN

Ik moat natuurlijk teruggaan op eigen waarnemingen in het
"Grijs Verleden". Onder deze titel schreef ik enige malen
in het toenmalige clubblad "De Roodbroek" van de v.v. Naar
den in de vijftiger jaren. Veel medewerking ondervond ik
toen van de heren Wils Groenhart en Leen Hansum. Zij speel
den kort na de eerste Wereldoorlog in V.V.N. (voetbalvereni
ging Naarden) . Het eerste speelveld was in Bussum aan de Al
brechtlaan. waar nu een autobedrijf is gevestigd. Later.
precies is mij onbekend, kreeg men de beschikking over een
terrein aan de Keverdijk .
Bekende namen uit die periode, waarvan nog nakomelingen spe
len, waren Nic. de Greef, Jaap Veerman, eerder genoemde he
ren HansUlll, Groennart, Ko v.d. Pluym, Bertus de Gooijer en
zelfs enkele Bussurnmers, zoals Joop Krant. Jan van de Berg,
Bep de Bruin en Gerard Kippersluis . Deze vereniging werd. om
mij niet bekende redenen, ontbonden.

Piet de Roos.

Tot hier is dan het kringetje rond. Pijlstraat , Gansoord
straat, Marktstraat en Ruijsdaelplein. Hier deed ik mijn
eerste levenservaringen op. Over veel van Naarden is er
nog te vertellen wat ik zeker een volgende keer zal doen.

Naarden, januari 1988.
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mooi woord, verversingen.
Bekende namen uit die tijd: Rinus Vlug, Kees Vuyst, Zach
Eijpen, "I{illem Laven, Joop Scheffer, Guus Götte, Joop en
Henk Verbrug, Sjaak van Daalen, Jaap en Atse v.d. Hoek. La
ter Piet Vos, Toon Kloosterman, Kees v. d. Kruis, Kroeze en
vele anderen.

In 1932 vestigde ik mij in Naarden en werd meteen gest-rikt
om mee te helpen aan de verdere opbouw van het voetbal in
Naarden. Mijn intere~se ging vooral uit naar de jeugd.
Jeugdvoetbal in Gompetitieverband kwamweinig voor. De te
genstanders van t'oen werden uitgezocht in buurtclubjes uit
andere plaatsen. Uitwedstrijden werden bezocht met dikwijls
twee personen op één fiets. Bekende namen? George Vedder,
Jan van Rooyen, WimNissen, Nico en Martin Boere, Hennie
Polder, Aaltje Besseisen, enz. Wat de ouderen betreft, de
eerste twee elftallen speelden in de Zondagcompetitie, het
derde elftal, om onbekende redenen, zaterdags. Bij een thuis
wedstrijd moest dikwijls een ploegje mannen met schop en
vooral zand het veld bespeelbaar maken. Dit gebeurde om
streeks acht uur in de morgen, kom daar nu eens om.
Met wisselend sukses werd in die jaren voor de oorlog ge
speeld. Eenmaal promoveerde N.V.C. naar de 2e klasse U.P.V.
B. Het juiste jaar weet ik niet.

Over de jaren tijdens de bezetting weet
ik weinig of niets. Ik zelf was drie
jaar, door bijzondere omstandigheden,
niet in Holland. Er werd nog wel gevoet
bald. Twee mensen die vooral moed toon
den om toch nog te kunnen voetballen wa
ren lIOme"Gerri t van Haperen en Willem
Brouwer Sr. Bij de Meervogels waren het,
voor zover ik me herinner, Rijsbennan Sr.
en Fred Marquenie die baanbrekend werk
verrichtten. Voor het vervoer naar uit
wedstrijden werd gebruik gemaakt van bak
fietsen, o.a. naar Nederhorst den Berg,
om de beurt trappen.

Na de oorlog moest er natuurlijk opnieuw worden begonnen.
Eerst nog op het oude terrein. Tot in 1949 de vereniging
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een terrein werd aangewezen aan de Huizerstraatweg achter
het Zwemstadion . Verkleden gebeurde voorlopig in het ZWem
stadion. Totdat door het werk van de nieuwe voorzitter,
Evert Vermeer, het bekende kamerlid, met medewerking van
Cees de Groot, beiden lid van de Gemeenteraad, een heus
kleedlokaal met voor die tijd een luxe: stromend water en
toiletten, kon worden betrokken.
Zelf bemoeide ik me weer met het jeugdvoetbal , maar nu in
competitieverband. In een afdeling die niet mis was.
't Gooi, Hilversum, Velox, Baarn enz. Een goed elftal met
o.a. RoeIt je Ram, Piet Lammers, Henk Stegink, WimFranke,
Ed Paaij, Cor Vierwind, Alfred Wilke, Goen Mulder, Appie
Breijer, Hennie Huissteden, WimTolhoek, Herman Kruiswijk,
Jan Vonk, Henk Hazelaar. Mocht ik er wat vergeten zijn,
het zij me vergeven, het is alweer zo'n veertig jaar Gele
den.
Door toenemende werkzaamheden in het Raadhuis was ik genood
zaakt als jeugdleider af te treden. Gelukkig vond ik een
goede opvolger in de heer A. Verbaas, die een zeer goede
jeugdleider was. Wel bleef ik als eenling het (l'lubblad ver
zorgen, d.w.z. kopij verzamelen, stencil tikken, afdraaien,
verre leden per post toesturen. Makkelijk bereikbare werden
bezorgd door aktieve senior- en jeugdleden. Later kreeg ik
de zeer gewaardeerde en kundige medewerking van Evert Wil
lemsen, tevens de sekretaris van de v.v. Naarden.
Het is overigens niet mijn bedoeling een volkomen historisd:
overzicht te geven. Dit zou een heel boekwerk vergen. Nog
wel enkele hoogtepunten uit het voetbalverleden. Eens be
stond er een plaatselijke competitie, waar vier elftallen
aan deelnamen. Dit waren Chefana, Meervogels , Naarden en
een team van de Naardense Politie. Gestreden werd om het
kampioenschap van Naarden . Uiteraard werd dit voetbalfes
tijn opgevoerd in de zomeravonden, onder zeer grote belang
stelling.
In een latere periode kwamde fusie tussen Naarden en Meer
vogels tot stand. Het resultaat was de nu bestaande vereni
ging "De Vesting". Twee namen van stimulators wil ik graag
vermelden. De heer Borkent van de v. v. Naarden en de heer
W. Hartong nam.ens de Meervogels . Het resultaat is een bloei
ende vereniging waar Naarden trots op kan zijn.

K. Mulder.
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DE WEESHUI SKAZERNE

VERENIGING .WERKGROEP VESTINGSTAD"

Aao hel College van BurgeMeester en Welhouderll

.an de leden ""'0 de Ge8llentf!tlled

Haarden, 12 januari 1988

Geochle dames en heren,

De Vf!renlglng Werkgroep lIest.lngstad onder!lchrljfl met
genoegen hel voorstel van hel College 8an de Raad tol
.'"koop \/8n de lIoor.ulige Weeanuiskazerne. Wij conclu
deren hieruit, dat hel College hel belang V8n hel ge
bouwen ziJn oageving voor de Vesting onderkent. Wel zijn
••Ij ongerust over de in Naarder> circulerende geruchten
oller de eventuele sloop van een deel van hel gebouw.

Oe Wel'lshulskazerne is In zijn huidige VOUI een \/80 de
laatste getuigenissen \/sn Na8rrlen als garnizoensstad.
Vorage •••!ng en ligging \/8n hel totale cOlllplell zijn bepn
lend lIoor het Booulleotele k.rekter lIeo dit deel lIen de
Vesting.

WIJ drIngen er derhalve bij u met klem op aan onndddel1ljk
n8 8l1nkoop diepg8and onderzoek te doen lier richten naar
••ogelljkheden 011 biJ het vioden IIOn nieuwe beetemlningen
uit te ga8n vao de bestaande gebouwen.

Het IIriendelijke groet,

~~~~~~~n~EST lNGST AD

J.C.""";i;:·~sheen
Voorzitter

uit de aolleatie van W.A.P. Noppe.

Op bovenstaande in 1938 verzonden ansichtkaart van een ge
deelte van de toenmalige Weeshuiskazerne is nog het voor
malige cellencomplex, annex wachtlokaal, door sommigen ook
"'el eens de "boerderij" genoeun te zien. De noordvleugel is
reeds verbouwd. Het oude dak is vervangen door een mansar
de kap.

Dit gebou",encomplex zal de komende tijd in het centrum van
de Naardense belangstelling komen te sta.an. De gemeentera.a.d
besloot onlangs dit gebouw aan te kopen, teneinde daar de
ruimtelijke onttJikkelingen in eigen hand te kunnen houden.

Hoe deze veranderingen zich gaan ontwikkelen is voorlopig
nog onduidelijk. Duidelijk is wel dat herinrichtingsplannen
van een stukje schaarse historisch kwetsbare Vestingruimte
met tegengestelde inzichten geconfronteerd zullen worden:
Af\regingen tussen woon, werk en sociaal-culturele functies.

55



maar vooral hoe deze op een verantwoorde wij ze in te passen
in het bestaande monumentale geheel.

Het bestuur van de Werkgroep heeft gemeend in een vroeg sta·
dium iets van zijn visie te moeten laten blijken aan het ge·
meentebestuur, getuige de hier afgedrukte brief.
Verder zou het bestuur van de Werkgroep graag zien dat de
mogelijkheden worden onderzocht voor de vestiging van woon
eenheden, kleine bedrijfjes, kunstenaarsateliers en derge
lijke. In andere steden zijn prachtige voorbeelden van aan
passing en verbouw van soortgelijke historische gebouwen te
zien. Het bestuur -'oriënteert zich op het ogenblik op ditge.
bied en zal zodra het over bruikbare informatie beschikt de
leden en andere geinteresseerden in de gelegenheid stellen
daarvan kennis te nemen.
Tevens zal er een poging worden ondernomen om het een en
ander over de geschiedenis van het gebouwencomplex op pa
pier te zetten.

Red.
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INFORMATIEVE BIJEENKOMST OVER HET BURGERWEESHUIS

Op initiatief van de wethouder, de heer P.A. den Bleker,
is er op 14 december 1987 een bijeenkomst over het Burger
weeshuis geweest met het bestuur en enige leden van de
Werkgroep, waarbij de volgende plannen van de gemeente
Naarden aan de orde kwamen.

• Een groot deel van het stadsarchief zal in een bunker on
der de grond komen. Daarvoor zal de tuin uitgegraven en de
muur aan de haven tijdelijk afgebroken worden.
• De administratie en het andere deel van het archief zul
len op de begane grond (links) komen.

• De regenten-, de schilderijenkamer, de keuken en de hal
zijn waardevol en zullen zo gehouden worden.

• De schilderijen en het behang worden gerestaureerd.

• De regentenkamer wordt de kamer van de archivaris; de
schilderijenkamer zal voor studie-, cursus- en vergader
ruimte ingericht worden.

• De keuken zal als kantine worden gebruikt.

• De trap wordt verplaatst en er komt een toilet voor inva
liden. De andere toiletten komen in de kelder. In de kel
der zal mogelijk ook ruimte voor vitrines zijn.

• Er is nog geen bestenuning voor de bovenverdieping en de
zolder. De tussenvloer op de zolder zal er misschien uit
gehaald worden.

• De heer Bouwstra uit Vianen is de architect. Hij heeft
onder andere in Heusden gewerkt.
• In de tuin zal misschien een kruidentuin komen.

• De Wethouder heeft ons toegezegd dat hij ons zal betrek
ken bij de fase waarbij er in de tuin gegraven wordt. Dit
in verband met het veilig stellen van mogelijke bodemvond
sten .

• Ook werd ons gevraagd om bij het overleg aanwezig te zijn
tussen de gemeente Naarden en de mijnopruimingsdienst in
verband met het opruimen van de puinkegels op de stort-
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Dank, Brandweer en Plantsoendienst.

In maart kijkt iedereen vooruit naar de lente, maar toch
gaan we nog even terug naar Kerst. De Werkgroep was weer te
gast in de kantine van de Brandweerkazerne voor het maken
van Kerstkransen met veel heerlijk geurend groen, waarvoor
de Plantsoendienst had gezorgd. Dank aan de heren Van de
Poel van de Brandweer en Veenstra van de Plantsoendienst
voor hun onmisbare bijdrage aan een paar weer bijzonder
gezellige, creatieve, feestelijke uren.

Hij was er weer, maar niet vanzelf! Hij stond weer naast de
Grote Kerk: de Kerststal van de Werkgroep, dank zij een
paar mensen die het woord werk-groep letterlijk nemen. Moe
der en dochter Rij s hebben de figuren weer aangekleed en
sommige van nieuwe hoofden moeten voorzien omdat er vorig
jaar het een en ander was vernield of verdwenen. De heren
Verste eg en Venderbos hebben ook dit jaar weer de zelfge
bouwde stal op zijn oude plaats in elkaar gezet.
Gelukkig is het geheel deze keer voor vandalisme gespaard
gebleven; er is alleen een fluit van een herdertje verdwe
nen. Vóór Oudjaar is alles weer gedemonteerd en keurig op
geborgen, voor het volgende jaar.
Het bestuur spreekt graag zijn dank uit aan deze stille
werkers, ook namens ieder die deze bijdrage aan de Kerst
sfeer in de Vesting op prijs stelt.

De heer SENF: In het afgelopen weekeinde werd ik tot twee
rrual toe door lokale politieke verplichtingen gedJ.,;ongenon
ze vele troWJe abonnees van V.V.D. -informatie te voorzien.
Wat miJ" bij mijn eerste Vesting-rondgang niet was opgeval
len~ kwam tijdens rrrijn tweede rondgang. Met bewondering
stond ik te kijken naar het gerestaureerde pand en de daar-
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UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OP 18 JANUARI 1988,

Rondvraag:

HIJ WAS ER WEER
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De indeling van het Burgerweeshuis omstreeks 1910~ volgens
oud4Jees J.W. LooK.man.

plaatsen van de grachtenbagger. Ook dit in het kader van
het bergen van historisch interessant materiaal.



in pas ingerichte galerie op de hoek van de Turfpoortstraat
en de Peperstraat. Daarbij viel mij op dat de ingang, zoals
vroeger, nog steeds ligt aan de Peperstraat, doch dat het
nummerbordje aan de Turfpoortstraat is geplaatst. Mij is
bekend dat de gemeente huisnummers toekent, doch dat de ei
genaar het plaatje met het toegekende n'/..lflUl'l8rdient te plaat
sen. Het fenomeen doet zich thans voor dat er twee huisnwrr
mers 36 in de Turfpoortstraat zijn, één links en één rechts
van de Peperstraat. Zou het college erop wil.l.en toezien dat
de juiste huisnummers op de juiste plaats worden aange
bracht om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat aanslagen on
roerend-goed-belasting door de juiste personen worden ont
vangen?

Donderdag 7 april
De heer W. I. Engel uitAbcoude zal dan een lezing houden
met diavoorstelling over:

"DE GOOISEMOORDENAARlI.
Dit onderwerp zal toegespitst worden op de tramgeschiedenis
in en rondom Naarden. In 1981 schreef de heer Engel een
boek over de Gooische Moordenaar.
Plaats: Bastion Nieuw Molen.
Aanvang: 20.30 uur.

Cattehagenstraat 12
Naarden
Tel. 02159 + 48055

170 SOORTEN BIER

Marktstraat 31
Naarden
Tel. 02159 ~45478

VANDEREDAKTIE:Van de gesigneerde artikelen in dit kWar
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hele of gedeeltelijke overneming slechts toegestaan na toe
stenuning van de redaktie en met bronvermelding.
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