KWARTAALBERICHT

SamenstelUng

NR.

Bij het samenstellen
ons het bericht

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, lelingen 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.
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 f10,-- 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.
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van deze Omroeper bereikte

dat Dirk Franzen op 22 mei

j.

z..

op 85-jarige "leeftijd is over-Leden.
Onderscheiden met de ere-medai lle van de stad
Naanien en de Werkgroep Vestingstad-prijs3
verliezen we in hem een kenner en. groot liefhebber
van de gesahi~denis van onze stad.
Nog in "{januari was hij op Nieuw-Molen de speciale gast3 die ons het een en ander vertelde
zijn persoonUjke
de Vesting.

herinnePingen

over

aan het leven in

In de vorige Onroeper werd daar ve:r-

s lag over gedaan.
?ranzen heeft veel over Naarden gepv.bUaeerd. Ook
voor de Omroeper stelde hij a:rtikelen besahik-

baar. Vanaf zijn ziekbed zorgde hij er nog voor
dat on8 tijdig

een verhaal

bereikte.

Het is het

verhaal over het Leprozensieckhuis.
Wij beschouwen het als een posthuwn eerbetoon
aan Dirk F'ranzen om het in dit nummer te plaatsen.
de Redactie.

Redactieadres: Bussummerstraat 28. 1411 PM Naalden.
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De gegevens zijn ontleend aan:
(1) De geschiedenis van Haarden. A. Maas.
(2) Naarden, historie en monumenten. F.W. Drijver.
(3) J.A. Comenius en Haarden. R.A.B. Oosterhuis.
(4) Het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der
Genie te Naarden .
± 1440

Aanleg van de gebouwen voor het Maria Convent in de noordoosthoek van de stad. (2)
1582

Vestiging
Tekening van het Maria Convent door>J. Stellingwer>f

van het Weeshuis in de gebou.••.
en van het klooster.

(1)

(1740).

1652

Vestiging van de Waalse Kerk in de kapel van het Maria
Convent. (2)
1764

Restauratie

van de voormalige kapel.

(2)

1791

Ook Lutherse kerkdiensten

in de voormalige kapel. (2)
1809

Voor het eerst worden soldaten

gehuisvest

in het weeshuis.

(1)
1813

Ernstige beschadigingen
bombardementen. (1)

-

1814

aan het gebouvencomplex door de
1814

Leegstand van het weeshuis.
geraakt. (3)

-

1821

De gebouwen waren in verval
1820

De kazerne in de vijftiger
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jaI'en.

Overdracht

van het weeshuis aan de stad.

(1)
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1821

Grote opknapbeurt van het voormalige weeshuis om deze voor
kazerne te kunnen gebruiken. Het gebouw was bijna een ruine
geworden. De muren. de vloeren en zolders waren nog goed.
maar deuren en ramen hadden erg geleden. (3)
1620 c 1636
De voormalige kapel wordt vermoedelijk gebruikt als magazijn voor de militairen.
(3)
1836 -

1645

In de voormalige kapel is een Calicot fabriek gevestigd.
verbinding met de kazerne .••.
erd te niet gedaan. (3)

De

1645

De kazerne is in zeer slechte staat.
(3)
Het gehele gebouwencomplex werd overgedragen van de Gemeente Naarden aan het Rijk. (2)
De voormalige kapel werd magazijn van de Genie. (3) Later
hoofdwacht, militaire
kleermakerij
en arrestantenkamer.
(2)
De gebouwen bestemd voor inlegering,
werden met zo gering
mogelijke kosten in behoorlijke
staat gebracht. (3)
1648

Begin van belangrijke

herstellingen

aan de kazerne.

(4)

1652

Overdracht
Artillerie.

van de voormalige kapel van de Genie aan de
(4)
1661

Garnizoen Naarden op groter sterkte.
Verbouwing van de voormalige kapel. Verwijdering van de
grafzerken en vloertegels.
Houtenvloer er voor in de plaats
Twee verdiepingen gemaakt. (3) In 1928 lag er nog een grafzerk voor de deur van het oude gebouw in de Kloosterstraat
.
1667

Overdracht van de twee .••.
oningen voor gehuwden en de exercitieloods
van de Genie aan de GarnizoenscoIDIDB.ndantvan
Naarden. (4)
1669

De binnenplaats~ met en zonder dakkapel~ aan het begin van
deze eeU2J. CoUectie W.A. F. Noppe.

Verbeteringen
Naarden. (4)

aan de kazerne door aannemer B. van Rhijn uit

1884

Bouwvan een wasloods bij de woningen voor gehuwden naast
de kazerne. (4)
1895

Het maken van een dm venhok bij
van een nieuw privaat.
(4)

de kazerne en het bouwen

1896

Grote verbouwing van de kazerne door aannemer Van Wettum.
(3)
1899

Verschillende verbeteringen
J. van Altveer. (4)

aan de kazerne door aannemer
1902

Het inrichten

van de wasloods tot

douche-badinrichting.

(4)

1914

Verbeteren

van de arrestkarners

Rechts één van de woningen voor gehWilden. GeboWildin 1867.

in de kazerne.

(4)

1928

Wijziging

van de privaten

in de kazerne.

(4)

1935

Restauratie
van de voormalige kapel en inrichting
Comenius Mausoleum. (2)

van het

1936

Bouwvan een telefooncentrale
kazerne. (4)

aan het wacht gebouw in de
1937

Wijziging van de hoofdingang van de kazerne. (4)
Vernieuwen van de kookpotten in de kazerne. (4)
Gereedkomen van de verbeteringen
van de kazerne, teneinde
het Regiment Motor Artillerie
in zijn geheel in deze kazerne te legeren. Onder andere: verhoging van het gebouw, veranderingen aan de kap, muren en binnenwerk. (4)
1938

Het voteren van een bedrag in verband met de plannen om de
kazerne te vergroten.
(4)
Foto uit de zestiger
arrestantenkcaners.
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jaren

ten tijde

van de sloop van de

1939

Verzwaren van de aansluiting
op de ioTaterleiding en uitbreiden van de electrische
installatie
in de kazerne. (4)

HET

1940

Op 9 april werden er verlichtingsornamenten
en gloeilampen
aangeschaft ten behoeve van de nieuwe vleugel aan de kazerne. (4)
1952

Modernisering van het kaaernegedeelte
aansluitend aan de
voormalige kapel. Middenstuk Kloosterstraat
. (Mond. meded.)

zestiger jaren
Afbraak van het gebouw in het verlengde van het wachtlokaal
dus de voormalige oostvleugel.
Het kantoor van de· kazernecommandant was hier in 1939 al vanaf gesloopt.
Dit overzicht is natuurlijk
niet volledig.
Te hooi en te
gras zijn snel wat gegevens vergaard omdat de kazerne nu

in het brandpunt van de belangstelling staat.

Het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur van de Genie
te Naarden biedt weliswaar de mogelijkheid om gedetailleerd
de geschiedenis van het complex in deze en de vorige eeuw
te reconstrueren.
Hier is echter veel tijd mee gemoeid.
Zeker als het gaat om het raadplegen van de oude bouw- en
verbouwtekeningen. Tientallen meters, slechts op jaartal
geordend archief. moeten dan doorzocht worden.
in
De stukken van 1813 tot 1940 bevinden zich hoofdzakelijk
het Rijksarchief
te Haarlem. Een gedeelte uit deze eeuw
zou ook in Utrecht ondergebracht knnnen zijn. Dit heeft te
maken met het feit dat Naarden op zeker ogenblik onder het
genie-connnandement Amersfoort viel.
H. Schaft enaar.
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GARNIZOEN

Jan Vera uit IJhorst is nog weleens in de Vesting te zien.
Hij heeft een bijzondere belangstelling
voor de geschiedenis van de verdedigingswerken.
In het Vesting Museum is hij
een bekende bezoeker .• maar ook treft men hem vaak aan in de
rijksarchieven
en de grote bibliotheken.
Daar zoekt hij
naar oude vestingplans en maakt thuis reconstructies
over
het hoe.• waar en waarom van voorrralige Naardense reliaten.
Waar stond nu preaies de Tu:t>fpoort? Hoe zag het vroegere
Oud-Molen bolwerk eruit? Hoe zat het nu precies met de waterhuishouding rond Naarden in de zeventiende eeuw? Dat
ziJ"n zo mal' een paar vragen waar hij zich de laatste tijd
mee bezig hield en waar hij inmiddels ook wel een antwoord
op heeft gevonden.
Vanwaar deze belangstelling
van Jan Vera voor Naarden?
Dat heeft in belangrijke ma:te te maken met de vervulling
van zijn militaire
dienstplicht
in ons Vestingstadje
voor
de oorlog. En daar gaat het in dit artikel om. De redactie
ontving dit jaar een vijftal
brieven van hem waarin hij
uitvoerig zijn bevindingen over die periode vastlegde.
Juist nu het ga:rnizoen uit Naarden vertrokken is en de
Weeshuiskazerne een andere functie zal krijgen .• is het toepasselijk
het relaas van kanonnier Vera voor het nageslacht
te bewaren.
HET

VERHAAL

VAN KANONNIER

JAN

VEHA.

Aankomst van de rekruten.
In het voorjaar van 1938 ging ik met vele andere rekruten
de poort door van de Weeshuiskazerne . Eerst werd de papierwinkel afgehandeld om daarna de uitrusting
in ontvangst te
nemen. Op lange tafels stonden dan de stapels klaar. Dekens
onder en daar boven op nniform, ondergoed, schoenen en
helm. Een hele stapel dus. De burger beambten pakten met
zijn tweeën ,elk aan een kant de stapel op en onder het bevel l1vangenHkreeg je het zo naar je hoofd geslingerd:
Het
meeste kwamnatuurlijk
over de vloer te liggen. Boze gezichten bij de rekruten. Bij de anderen, zonder het te laten blijken,
dolle pret. Daarna was het: "Wat niet past.
morgen ruil.en 11. Daar kon je het dan mee doen.
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De strozakken lagen al op de slaapzalen in de kribben,
maar dan wel zo vol gestopt dat het ronde worsten waren. Na
er een tijdje op te staan dansen leek het wel een beetje op
een matras. Het slaapt trouwens heerlijk
op stro.
De kazerne.
Direct rechts van de toegangspoort bevond zich in 1938 ook
het wachtlokaal. Daar zat meteen de llpetoet!1 aan vast. Vervolgens kwamhet gynmastieklokaal.
Het gebouwtje met het
puntdak daar achter was het kantoor van de kazernecommandant. Dat was in -die tijd de kapitein Van den Abeelen. Hij
was tevens reservevlieger
en ging derhalve elke maand op
zaterdag de lucht in.
In het rechter gedeelte van de noordvleugel waren de onderofficieren
en het inwonend personeel gelegerd. Het linker
gedeelte was beneden in gebruik als eetzaal. Hierboven waS
de slaapzaal van de houwitserbatterij
. De vleugel aan de
Jan Massenstraat,
het voormalige weeshuis, bevatte beneden
een cantine en boven was de slaapzaal van de 10-veld batterij. Aan de Kloosterstraat
, aanslui tend aan de voormalige

Binnenp laats aan het
midden het kantoor> van
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van deze eeuw. Rechts van het
kazernecorrmandant.

Mariakapel, bevond zich nog een ziekenzaal. Maar je moest
wel half dood zijn of een besmettelijke
ziekte hebben om
daar terecht te komen.
Achter het kantoor van de commandant, in de richting van
het bastion Katten, bevond zich een houten loods met veel
ventilatie
boven in. Dat was de waszaal. Als het 's winters
bui ten vroor, dan was dat binnen ook het geval. Om zes uur
werd de hoofdkraan open gezet en na het wassen weer gesloten. Met koud water wassen en scheren en wel je hemdje uit
natuurlijk.
Op het bastion Katten bevonden zich de voorraadkamers. Hier
werden onder andere wapens en uitrusting
opgeslagen.
Het Regiment Motor Artillerie.
Vroeger was in Naarde de Vesting Artillerie
gelegerd. Later
werd dit het Eerste Regiment Onbereden Artillerie
en op
15 december 1927 werd een tweede regiment opgericht. Vanuit
dit regiment ontstond op 1 april 1933 het Regiment Motor
Artillerie,
dat in 1936 in Naarden werd ondergebracht.
Binnen dit: regiment had men 10-veld batterijen
en houwitser
batterijen.
Ik was bij de houwitsers ingedeeld. Mijn batterij stond onder commandovan lui tenant De Ronde. De regimentscommandant was toen de overste Von Freitag Drabbe.
Hoofdinstructeur
was de majoor Wanninkhof. Die laatste was
niet de gemakkelijkste.
Het kwam niet veel voor dat soldaten zich op straat misdroegen. Maar als je met een dronken
kop tegen deze majoor aanliep dan had je echt zwaar pech.
Op bastion Oranje werd er geoefend met de houwitsers. Onder een afdak stonden er vier. Ze wogen vijf ton en het
was dus wel even nodig om te leren hoe je ze moest aanpakken. Er werd ons daar geleerd hoe de verschillende
onderdelen genoemd werden en hoe alles werkte. Het terrein op
Oranje liep wat af. Dus het was oppassen voor ongelukken.
De granaten wogen vijfenveertig
kilo. De oefenexemplaren
waren echter met lood vol gegoten, zodat ze een kilo of
tien zwaarder wogen. Het was de clou om hem bij kop en kont
op te pakken en dan meteen op de schouder ermee en daarna
lopen. Het laten vallen van zo'n ding leverde eens een
aantal gebroken tenen op. Ook oefenden we in die tijd op
Oranj e in het werpen van handgranaten.
Op de heidevlakten bij Laren en Hilversum werd het in stelling rijden beoefend. Dat was voornamelijk het werk voor de
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Daardoor kon ik niet op tijd salueren voor een passerend
kaderlid. Dat lev'erde me veertien dagen verzwaard arrest
op. Dat betekende, na de dienst en in het weekend de bak

in.

R.M.A. op oefening.
Achter rechts kanonnier Jan Vera. Op de
voorgrond staande
.
Kuhn en zittend Casoord, beiden uit' $Gravenhage.
chauffeurs en stukcommandanten. Als kanonnier had ik daar
nooit veel te doen. Dat gebeurde pas op de schietheide
in
Oldebroek. Daar verbleven we dan een week.
De luatl'WTnJiering van het Regiment Motor Artillerie.
Op 1 april 1938 bestond het Regiment Motor Artillerie
vijf
jaar. IS Ochtends werden de troepen geinspecteerd
op het
Promersplein . Daarna vond een rondgang door Naarden plaats.
Met muziek van de Infanterie
voorop, marcheerden we langs
het stadhuis. Op het bordes stonden de burgerlijke
en militaire autori tei ten. Dat was een prachtige slotparade . De
burgerij bood ons vier bazuinen aan. Alles werd opgenomen
door het bioscoopjournaal
Polygoon.
Ook bij landelijke
festiviteiten
was er vaak. een Naardense
militaire
af'vaardiging aanwezig. Zo waren er vier Naardense
batterijen
aanwezig bij de drie uur durende parade in Den
Haag, ter gelegenheid van het regeringsjubileum
van Koningin Wilhelmina. En toen prinses Beatrix geboren werd leverde de lO-veld batterij
uit Naarden de saluutschoten
in
Amsterdam.
Het dagelijks
leven in de Weeshuiskazerne.
Het dagelijks leven in de kazerne bestond hoofdzakelijk uit
het schoonhouden van de vertrekken, eten halen en wachtlopen. Aan die laatste bezigheid zat je dan vierentwintig
uur
vast. Twee op post en vier uur in het wachthok op een houten brits zonder matras.
De krijgstucht
werd in die tijd nogal fanatiek nageleefd.
Zo nam ik als wachter eens wat kranten aan voor de cantine.
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Ook het eten halen moest model geschieden. Een klus voor
vijf man. Omhalf vijf melden in de keuken. De pannen stonden dan reeds gevuld en in het gelid. Grote pannen voor en
de kleintjes
er achter. Bij het commando"geef acht", werd
de houding aangenomen voor de pannen. Daarna klonk de kreet
"aanvallen".
Dan moest ieder gelijk een pan optillen.
Vervolgens "mars". En dan vertrok de hele sleep naar de
eetzaal.
Voor de ontspanning waren er in Naarden twee militaire
tehuizen. De geesten waren toen ook al gescheiden. Ik herinner me nog dat het in het christelijke
tehuis nu niet bepaald een dolle boel Was.
De ver>huizing naar de Promer>skazerne.
In 1938 hadden we een diensttijd
van zes maanden. Deze werd
toen tot een jaar verlengd. Wemoesten toen de Weeshuiska-

De Pr>cmerska.zernevlak vaal' W.O. II,
ws gehui8vest.
tijdelijk

toen het R.M.A. daar
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zerne uit om plaats te maken voor de rekruten van de nieuwe
lichting.
Dat betekende een verhuizing naar de Promers.
In het huis links van de Promers woonde toen nog de Vesting.
ingenieur en in het gebouwtje aan de rechter kant zetelde
de Regimentsstaf.
De Promerskazerne was toen al afgekeurd voor huisvesting.
De waterleidingbuizen
waren zelfs van lood. Ook in de slaap·
vertrekken was het onaangenaam.
Na de diensttijd,
omstreeks half vijf, stak de kamerwacht
de kachels aan. Een aanmaakturf en een kit cokes per dag.
Dat betekende dat om een uur of twaalf de kachel uit was.
's Nachts hoorde je het gedrup van regenwater, dat tussen
de muren via een buizenstelsel
afvloeide.
Bij het ontwaken
dreven de muren van het condens, door zo In twintig paar
longen veroorzaakt.
Maar na een uur of twee was alles weer
droog. Al met al geen gezonde ligging. Ook de keukens waren
er reeds lang niet meer in gebruik geweest.
In 1939 is de Infanterie
er nog gelegerd geweest.
Prikkeldraad langs de wallen.
Wat ik me van de Vesting verder vooral nog herinner waren
die schuttingen tussen de bebouwing en het weggedeelte aan
de Oost- en Westwal. De weg bestond daar uitgewalste
sintels, die van de gasfabriek afkomstig ware n. De wallen waren afgezet met meters hoog prikkeldraad.
Ook langs het pad
over het bastion Turfpoort naar de Kippenbrug lag meters
hoog prikkeldraad.
De bedekte weg van de Kippenbrug naar de
Schapenmeent was erg verwaarloosd. De wal zag er slecht uit
en de gracht was aardig dichtgegroeid.
Struiken en bomen
ontbraken er op de ravelijnen en omwallingen. De rest van
het buitengebied van de Vesting was voor iedereen verboden
terrein.
Aan prikkeldraad was geen gebrek.
Mei 1940.

Tot slot kan ik nog vertellen
dat tijdens de meidagen van
1940 een van de Naardense batterijen
naar Valkenburg (Z.H.)
is geweest om daar Duitse parachutisten
te verjagen. Of
dat gelukt is weet ik niet.

SLOOP OF HERGEBRUI K?

In de Vesting zijn verschillende
panden van historisch
belang, waarvoor binnen afzienbare tijd een nieuwe bestemming
moet worden gevonden. De Weeshuiskazerne is daarvan het
meest actuele voorbeeld.
De Werkgroep Vestingstad maakt zich zorgen over de plannen
van de Gemeente, waarbij wordt uitgegaan van sloop van twee
van de vier zijden van de kazerne. (Zie de brief aan B&Wop
blz 54 van het vorige nummer). Daarom werd op 3 mei in de
Burgerzaal een informatieavond belegd over de mogelijkheden
van hergebruik van oude panden, in het bijzonder van de
Weeshuiskazerne .
Er waren verschillende
deskundigen uitgenodigd. Als eerste
sprak de stedebouwkundige Sonja van der Beek, die aan de
hand van oude plattegronden liet zien hoe karakteristiek
de
plaats en de vorm van de Weeshuiskazerne zijn. Dat beeld
kan volgens haar niet worden aangetast zonder schade te
doen aan de hele Vesting.
Chris Stelder , van de Landelijke Organisatie Belangengroepen Huisvesting, voegde daar aan toe dat - nu de hoeveelheid mensen per woning steeds verder afneemt - het van belang kan zijn woningen te creëren in gebouwen die daar oorspronkelijk niet voor bestemd waren. Hergebruik nodigt uit
tot creatieve ideeën, in het bijzonder voor nieuwe woonvormen zoals bij voorbeeld groepswonen van ouderen. De overheid heeft het woningwetinstrumentarium sinds begin dit
jaar opengesteld voor hergebruik van grote gebouwen en er
kunnen aanvullende subsidies worden verkregen uit het Stads
vernieuwingsfonds . Beslissingen over sloop of hergebruik
mogen volgens Stelder pas worden genomen na diepgaand onderzoek en zorgvuldige afweging.
Vervolgens kwamende architecten
Will Weerkampen Ed List
aan het woord, die ondersteund door dia s voorbeelden lieten zien van hergebruik van oude panden. Zij schetsten enkele mogelijkheden van de Weeshuiskazerne, waarbij ze de
problemen van het gebouw beslist niet ontweken. Ook zij
meenden dat er onderzoek naar hergebruik van het hele com1

Jan Vera.
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plex zou moeten worden gedaan en vertelden
baarheidsonderzoek
inhoudt.

wat een haal-

Drs H.J. KokI van de Kamer van Koophandel in Hilversum, bepleitte
het gebruik van een deel van het complex door de
vele kleine ondernemingen op het gebied van marketing, publiciteit,
etc. die een vestigingsplaats
zoeken in het Gooi
en met name in Naarè!--en.
Als laatste spre.ker kwamde Naardense wethouder voor ruimtelijke
ordening en restauratie,
de heer P.A. den Bleker
aan het woord. Hij toonde vier schetsontwerpen (plattegronden) voor woningbouw op de plaats van de noord- en de oostvleugel. In alle vier gevallen was uitgegaan van sloop van
die twee vleugels.
Na de pauze werd er druk gebruik gemaakt van de gelegenheid
om de sprekers vragen te stellen.
De Werkgroep Vestingstad
heeft de indruk I dat deze informatieavond een aanzet kan
zijn tot een levendige discussie over de toekomst van de
Weeshuiskazerne "
Het bestuur heeft op 9 mei een brief gezonden aan B&Wen de
Raad, met de volgende tekst (citaat gedeelte van de brief)"
"Wij zijn van mening dat het complex als geheel vanwege
zijn oorspronkelijke
functies,
zijn historie,
zijn ligging
en ziJ"n visuele uitstraling
een zeer belangrijk element is
voor de cultuur-historische
waa:r>devan de Vesting. De waar>de van het complex wordt in hoge mate bepaald door de huidige grootte van het binnenplein in verhouding tot de omliggende beboUlJing.
",'ij voe len ons in deze mening gesterkt door het fei t dat
het hel.e compl.ex op de rrvnwnentenkaa:r>tvan 1974 als rijksmonwnent staat aangegeven. Derhalve kan naar onze mening
eerst aan eventueel gedeeUelijke
sloop worden gedacht indien aUe mogelijkheden tot behoud zijn onderzocht.
Wij dringen dan ook met kl.em
een gedegen haalbaarheidsonderzoek naar de
van hergebruik van het
total.e complex.
11
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Plattegrond van de
Waalse kerk, met graven"
banken, regeringsgestoeUe
en
pree ks toe l.
De preekstoel stond in het
achterste deel., de
ronding van het koor.
werd de preekstoel. verwijderd
Deze werd afgestaan voor het
kl.eine hervormde kerkgeboUlJ
in Bussum. Toen dit gebouUJin
1918 vrij kwam, werd de preekstoel te koop aangeboden en,
toen er geen liefhebbers voor
kwamen opdagen" gesl.oopt.
Naast diverse banken en stoelen blijkt uit een besl.uit
der Vroedschap van het J"aa:r>
1732 dat er ook nog een omvangrijk gestoe Ue (MJ aanwezig was voor het regeringscoUege der stad benevens de
Officieren van het garnizoen.
"BurgemeesteY'erI en Regeerders
der Stad Naarden bij dezen
disponeerende over het gestoelte staande in 't ruym
van de Fransche keY'k tegen de
muur van de weeshuistuyn verklaren hetsel.ve gestoelte te
behouden vooy' de zitplaats
van de Y'egeering dezer stad
vergwmende egter daarin ook
plaats aan de militaire
officieren van het tegenwoordig
en toekomend garnizoen".
Dit gestoelte kan neY'gens anders hebben gestaan dan tegen
de Noorderrra..i:Ul',
waaraan de
weeshuistuin grensde en in
het ruim of schip van de kerk.
(Aldus R.A.K Oostel'huisJ.
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DE WEESHUISKAZERNE
DETAILS

OVER DE VLEUGEL

Uit: B.A.B.
blz.

Oosterhuis"

AAN DE

J.A.

KLOOSTERSTRAAT

•

Comenius en Naarden. 1928.

27 - 28.

r'Wie zich" in de Xloosterstraat
staande, afvraagt waar de
kerk gestaan heeft, komt er licht toe .• het meest oostelijk
deel van het gebouw, dat nog een kerkvorm heeft en, in tegenstelling
met de rest van 't gebo'UlJ" wit gekalkt is, voor
de kerk te houden. De inwoners van Naarden denken dat dan
ook in den l'ege Z.
Ten onrechte - de Kerk was heel wat grooter dan dat witgekalkte stuk. Dat was enkel het koor en daarbij sloot zich
aan een ietwat breeder schip, meer naar ft Westen. Daarin
is later heel wat verboUhJd, maar ook thans nog wijst de onregelmatige plaatsing der ramen in den Zuidermuur, de aanwezigheid van een paar dichtgemetselde
boogramen in den
Noordermuur er op, dat zieh hier in 't oude Mariën-Convent
geen woonruimte~ maar wel kerkruimte heeft bevonden.
Inwendig is het gansche schip der kerk door zolders en muren in afzonderlijke
ruimten verdee ld~ maar als herinneringen aan den oudén tijd b leven nog over ~ zichtbaar op de
eeY'ste verdieping~ de forsche balksleutels~
die eens de
zware balken droegen~ die Noord- met Zuidmuur verbonden.
fuardoor kan men ook nu nog vaststellen~
tot hoever het
schip der vroegere kloosterkapel
zich heeft uitgestrekt".

blz. 31 - 32.
"Uit het kadasterplan blijkt~ dat de oppervlakte der geheele kerk binnen de muren 184 m2. ~ de oppervlakte van het
koor alleen 78 m2. ~ zoodat het schip 106 m2 van de ruimte
innam. Zooals men uit de afbeelding zal kunnen zien~ nam
het schip naar het westen iets in breedte af. Bij het koor
was juist het omgekeerde het geval. Dat versmalde zich~
maar heel weinig~ naar den Oostelijken
kant en heel veel
't schip op 12 M.
in de ronding Van het koor.
diepte
stellend~ krijgen wij voor
van't
± 10 M."
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DE INNAME

VAN NAARDEN

DOOR STADHOUDER

WILLEM

HL

De hier op ware grootte afgebeelde prachtig gegraveerde
zilveren penning, werd 30 mei j.l. in Jan Tabak geveild.
Op de voorzijde staat een aanziend· portret van Willem 111,
iets naar rechts gewend met lange pruik. prachtige kanten
das en harnas, omhangen met de penning van St. Joris en de
draak.
HOOGHEIT
WILHEM
Het omschrift luidt: "SYN CONINCKLYCKE
HENRICK
ADMIRAEL
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PRINS

VAN ORANIE

GENERAEL

del'

EN NASSOU

VeY'eenigde

STADT

NedeY'l:

HOUVER

CAPITEIN

De keerzijde geeft een schitterend
gezicht op de stad
Naarden met molens, de grote kerk en de vestingwerken, bulderende kanonnen, zeven schanskorven en legers in loopgraven. Op de voorgrond de prins te paard met grote pluimhoed
en zijn monogram op de paardedeken in onderhandeling met
twee afgezonden parlementariërs
uit de stad.
Het omschrif't luidt: "BELEGERINGE
DER STADT NAERDEN
ZYNDE
DE EERSTE
OVERWINNINGE
HEER PRINSE
VAN ORANIEN

DE ZYN
HEEFT

KONINCKLYCKE
HOOGHEIT
DE
GEDAEN OP DEN 12 SEPTEMBER

1673"
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DE OUDE HAVEN
UIT:

SNIPPERS VPJ1 LEVEN door

Th.

G. BAALMAN.

Het gebied dat mijn korte beentjes aanvankelijk bestreek,
was maar klein. Later werd mijn "actieradius"
groter.
In die eerste tijd werd dat gebied begrensd door een
brug met een sluisje aan de ene kant en het hoge hek van
een militair
complex 'aan de andere kant. Achter dat hek
stonden. van mijn gering standpunt uit bezien. monsterachti.
ge grote kanonnerl, geschilderd in een sombere groene kleur.
Het waren dezelfde antieke schietwapens waarmee jaren later
zo smadelijk de nederlaag tegen de Duitsers werd geleden.
Maar dat wist ik toen nog niet. Oorlog was voor mij een
vaag en toch afschuwelijk begrip. Maar één gedachte had ik

er toen al over. Een rare, kinderlijke opvatting. Als er

oorlog kwam. dan gingen alle mensen dood. Dat wist ik absoluut zeker. Het is gelukkig niet uitgekomen. Maar toch ....•
misschien is er toch nog een kans in de toekomst dat mijn
kleuterredenatie
toch uitkomt. Wie weet?
Pakhuizen en s chu1"en.
Het pakhuisje rechts van ons krot was in gebruik bij Van
Hemert. een oude timmerman. Hij had onze relatie
met huisbaas lTdePikkert" tot stand gebracht. De "Pikkert" was ook
de eigenaar van het pand dat de timmerman benutte.

Links vras de kolenschuur van Bijlhouwer en Zoon. Een in
zwart manchester rondsloffend stel. driftig met hun antraciet- en eierkolenhandel
in de weer en continu af en aan
rijdend in hun oude Chevrolet.
De schuur naast hen was het domein van Pim. Een zwart gekrulde jongeling. beroepsmilitair
en mecanicien. die de motorfietsen
van het garnizoen repareerde en met zijn Adonis
uiterlijk
en twinkelende ogen de harten der plaatselijke
schonen in de vernieling hielp.
Naast zijn werkplaats was een oud
schuurtje waarin Baron Van Heeckeren zijn auto stalde. Van Heeckeren
was een aan lager wal geraakte
edelman. maar een fideel mens zonder hoogmoed. Wij konden vaak. een
beroep op hem doen als er een brief
of ambtelijk epistel moest worden
opgesteld. Hij zat dan op een oude
biezen stoel bij ons aan tafel met
zijn onafscheidelijke
sigaar in het
ietwat blauwige hoofd. met het honorari urn van een paar borrels was
de adellijke
schrijver
al dik tevreden.
De koZenboe1"in de Katrepe 1-.
Naast ons huisje was een steegje dat verbinding gaf met het
smalle straatje
daar achter. Het droeg om onduidelijke reden de naam "Katrepel". en in de volksmond "Kattebakl!. Het
slurfachtige
gangetje was zo smal dat de nogal corpulente
Pieperboer. als hij op weg was van zijn woonbootje naar
zijn aardappelloods in de Kattebak • er amper doorheen kon.
De buitenmuur van ons huisje "buiktell en de muur van het
linker pakhuis eveneens. Ik rende er altijd op topsnelheid
door uit vrees dat tijdens mijn passage die muren naar elkaar zouden zakken. met voor mij bloederige gevolgen.
Aan de achtermuur van onze woning grensde de schuur van nog
een kolenboer. Een in manchesterbroek en mouwvest gehuld
figuur. Op dat laat ste kledingstuk was een indrukwekkend
stuk leer op rug en schouders genaaid. De kolenman was constant bestoft en liep dag in dae; uit met een zwart gezicht

82

83

rond, waarin naar mij voorkwam, het wit van zijn ogen boosaardig schitterde.
Ten overvloede ging de man, naast zijn
kolenzakken ook nog gebukt onder de naam lISlegt 1l, hetgeen
hem een extra angstaanjagende dimensie verleende. Achteraf
bleek hij die naam ten onrechte te dragen. Het was een beste vent waar moeder goed mee over weg kon. vooral nadat hij
mij op het nippertje van de verdrinkingsdood redde toen ik
mij zelf in de gracht te water had gelaten.
Een ppuimende

timmer>man.

Voorlopig was de kolenman voor mij weinig interessant.
Anders was het met de timmerman. De man kon meesterlijk met
zijn hamer over weg en genoot mijn volle bewondering. Om
éen kunststuk benijdde ik hem bovenmate. Hij wist een
straal pruimtabaksap zeér ver voor zich uit te slingeren,
met een trefzekerheid
die gewoon griezelig was. Kroop er
enig beest. tor, vlieg of ander insect door het zaagsel,
dan kon de bruine straal in een flits meters afstand overbruggen en zwomhet diertje plots in een plons tabakssap
rond. Dit staaltje
van precisie trof ons beiden zeer, hoewel verschillend
in appreciatie.
Vaak poogde ik hem dit
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kunstje na te doen. Maar meer dan een armzalig schuimzliertje kon ik niet opbrengen.
Die timmerman had een zoon die de eigenaar was van een rammelende T-Ford. Als hij op topsnelheid over het grachtje
scheurde onder het uitstoten
van schorre claxonkreten,
joeg
hij de katten van ma in panische angst de knot linden in.
De timmerman had een eerbiedwaardig grijs hoofd en een leep
vossegezicht met pretoogjes omkranst door kraaiepootjes.
Hij zat vol geintj es en daverende winden. Als hij in een
goede bui was mocht ik wel eens zo'n kleine donderslag te
voorschijn trekken uit zijn uitgestrekte
wijsvinger. Maar
het beloofde llblauwe vlammetje" dat met dat gebeuren volgens zijn belofte gepaard zou gaan, heb ik nooit ontwaard.
Ook slachte hij kippen in zijn werkplaats. In zeer snel
tempo sloeg hij er dan een aantal de kop af en liet ze zo,
bloedspattend,
rond rennen. Maar dat heb ik nooit kunnen
waarderen. Het maakte me verdrietig
en het was nodeloos
wreed.
Hij pruimde, net als mijn vader, met overgave. Die zag kans
in eén week tij d een forse prmtzak. BZKzwaar gesausde leeg
te eten. Maar dat spugen deed hij de timmerende kunstenaar
niet na. Daa.r mijn werkeloze vader een zee van tijd had,
stonden ze vaak urenlang te bomen over politiek
en aanverwante ellende. De timmerman pruimend. pratend en timmerend.
Pa eveneens. pruimend en pratend, maar met de handen in de
zakken. Een klein pijnlijk
verschil.
Omelf uur riep moeder dat de koffie bruin was. Zij namen dan hun tabakspruim
ui t de mond en legden die ieder in een hoek van het raamkozijn. Ik heb ze weleens verwisseld. Maar dat gaf weinig
lol. Ze pruimden hetzelfde merk en kouwden na het koffiedrinken genoeglijk verder. Later, met het toenemen van mijn
intelligentie,
dompelde ik ze eerst halverwege in een pot
houtlijm. Dat gaf meer bevrediging.
De sfeer van de timmerwerkplaats.
De tinunerwerkplaats oefende grote bekoring op me uit. Het
rook er naar lijm en vers geschaafd hout. De kleine ramen
waren dik bestoft en hadden grote flarden spinneweb als vitrage. Een zwak licht viel door die kleine vensters naar
binnen. Alles lag dik bestoven onder het zaagselsneeuw .
viel
Vooral IS winters als buiten al vroeg de duisternis
over het grachtje en de lijnen van het sluisje en oude ge-

bouwen vervaagden, kon het daar binnen van een kneuterige
gezelligheid
zijn. Dan io'erd de oude gebutste carbidlamp
boven de werkbank aangestoken. die zijn helwitte lichtcirkel wierp, maar daar buiten bleef het geheimzinnig donker.
De met houtafval gestookte potkachel liet vanuit zijn binnenste, knappende knettergeluidjes
horen en wierp een warm
rood schijnsel
op de grote zwarte plaat waarop ze stond.
De timmerman bezat een soort kinderdoodkistje
vol jofel gereedschap. Schaven om fantastische
krullen te produceren en
een houten hamer om fikse kleunen mee uit te delen. Verder
allerlei
vlijmend scherpe beitels en zagen die door het
hout sneden af het kantkoek was.
De flPruppe

l".

Langs het grachtj e waaraan wij woonden, stonden naast wat
grauwe opslagplaatsen,
enkele kleine huisjes.
In een daar86

van io'oonde Bertus de Harder, de "Pruppell! genoemd, en Fei tje zijn vrOUio'.Twee oude mensen die voortdurend vinnig tegen elkaar kiften. Hij werkte nog op halve kracht bij de
gemeente en schepte met een grote pollepel de putjes leeg.
Vandaar zijn bijnaam.
Bertus was in het bezit van een grammofoon met een enorme
hoorn waar wel een half mud aardappelen in te storten was.
Op mooie zomeravonden was er volop muziek. Hij sjouwde de
grammofoon naar bui ten, draaide verio'oed aan de slinger en
even later schalde Caruso over het grachtje dat zijn hart
was gebroken, maar dat hij desondanks toch lachen moest.
Ik was diep begaan met "Paljas" omdat het mij een vreselijke combinatie leek: Lachen met een gebroken hart. Maar als
daarop Joseph Schmidt glaszuiver vertolkte
dat hij van Holland hield, gevolgd door de daverende "Feestmars van Van
der Plast!, was het verdriet om de treurnis van die tragische clown snel uit mijn hartje wegge-ebt.
Het io'as goed ouwe Bertus tot vriend te hebben. Uit hoofde
van zijn beroep was hij vaak in het bezit van knikkers,
stui ters en ronde kogels die wij, kinderen, bij het eè.ele
knikkerspel lIPotjepikkenll benutten. Daar dit spel bij voorkeur in de goot plaatsvond, rolde menig fraai gekleurde
stui ter of staJ.en kogel (een hevig begeerd bezi t ~) in een
put, om daaruit door Bertus weer opgediept te worden.
OuweBertus kon machtige vliegers maken. Voor mij heeft hij
er ook eens een gemaakt. Een giga:r.tis ch geval, tio'ee maal
zo groot als ik zelf. Ik werd er bang van en heb hem nooit
op durven laten, overtuigd als ik waS dat het me rechtstreeks de wolken ingetrokken zou hebben.
Het incident in café IIDeBeur>sll.
Op de hoek van de gracht stond café "De Beursll, eigendom
van De Greef. Een man met een onrustbarend blauw hoofd en
di to neus. Hij kreeg later dan ook prompt een beroerte.
Een
feit waar ik misschien ook indirect aan schuldig was. De
beroerte kwamvlak na een door mij veroorzaakt incident.
Mijn broer bezat een oude vrachtautoband van indruk·..rekkende
afmetingen. Wij konden het lompe ding maar moeizaam voortbewegen, vooral tegen de sluishelling
op. Maar eenmaal boven, verschafte het onding ons geio'eldig plezier.
Boven op
die sluis losgelaten,
rolde het met toenemende snelheid er
vanaf. De voetgangers die het wentelende monster op zich af
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zagen denderen, maakten de meest komische zijsprongen om
het gevaarte te ontwijken. Het trok zich nergens wat van
aan en zag zelfs kans OuweFeitje van de sloffen te rollen.
Men kon ook opgerold in die band een ritje maken. Een sensationele ervaring! Door het verzwaarde gewicht tolde het
harder en verder dan gewoonlijk en legde het een aanzienlijke afstand af. Het was verrassend te constateren waar en
op wat voor plek je terecht kwam. Wel werd je duizelig als
een dronken Maleier, een klein ongerief dat de vreugde verhoogde.
Het incident gebeurde op de verjaardag van Koningin Wilhelmina, 31 augustus, een mooie warme dag. De terrasdeuren
van
het cafe van de blauwe drinkebroer stonden aan de straatzijde open geschoven. Het was druk in het cafe. Vooraan
stoelen en tafeltjes
vol glas en servieswerk. Het is goed
toeven in zo'n drankhol. Maar ik kwammet mijn rot band de
stemming grondig verpesten. Het onberekenbare geval had op
het toppunt van zijn snelheid plots een zwenking gemaakt en
raasde recht op de ingang af, alsof het een schroeiende
dorst had gekregen en lust in een pilsje.
Als een lawine ploegde de band door de volte. Tafeltjes
kantelden, glazen en kopjes vlogen rinkelend in scherven.

Witte Toon, een werkeloze albino die op drukke dagen kelnerde, werd in de kroeg frontaal aangereden, hetgeen een
exclusieve belevenis is. Hij kon nu met Feitje daarover
meepraten want de band trof hem vol in de maagstreek met
een kracht waar hij van hikte. Het bestelde op zijn dienblad werd op de vloer afgeleverd.
Het gevaarte kwamtegen de tapkast tot stilstand.
Ik kroop
uit de band en maakte me uit de voeten. Die zelfde dag
kreeg de "Blauwe" zijn beroerte en 's avonds lag hij in
plaats van aan een kruik Bols, te happen aan een stalen
zuurstoffles.
Schi lderaehtige schoonheid.
Hoe oud en vervallen de bebouwing ook was, toch bezat het
grachtje een schilderachtige
schoonheid. Het stond vaak gewillig model voor kunstschilders,
die met kleurige penseelstreken haar schoonheid vastlegden.
Aan de overzijde stonden militaire
gebouwen en een aantal
hoge bomen die genadig de smakeloze lelijkheid
ervan camoufleerden. Daarbij was een grote treurwilg die zijn takken
vlak over het stille water liet hangen. Langs de andere oever stonden op het bemoste keientalud knotlinden. Aan de
lage gemetselde kademuren waren bootjes gemeerd. Het groenige water tussen de oevers werd met de overtrokken naam
l'haven" aangeduid. Het gedeelte waaraan ik woonde: "Oude
Haven". En het zuidelijke deel voorbij de stenenboogbrug
om volstrekt
onduidelijke reden (beide delen waren oud en
vervallen):
"Nieuwe Haven".
Spaarzcone romantiek.
Het afsluiten
der oude Zuiderzee veroordeelde het haventje
tot een langzame dood. Ze was als een afgesneden bloem:
mooi om te zien, maar tot sterven gedoemd.
Zomers lag er een lome rust overheen. TS Winters had het
een ander gezi eht. Nog stiller.
Vooral als het sneeuwde gaf
het een intimi tei t die ik later nergens meer vond. Het ereeerde zo een eigen, vertrouwd wereldj e. Daar ergens achter
die dichte witte dwarreling der vlokken, was de koude buitenwereld. Graag keek ik dan uit het raam. De overzij de van
het grachtje was nog schemerig vaag te zien, maar verder
op, verhuld achter het sneeuwgordijn • had alles opgehouden
te bestaan.
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Er was nog iets wat ik prettig vond. De regen. Vooral in de
avond. Het roffelend getik op het dak en het gurgelend
stromen van het water door de dakgoot. Saam met de wind,
ruizend door de kruinen van de knotlinden, gaf het zo'n
vriendelijk,
bekend geluid.
Dan waren er de zondagmiddagen in de herfst,
die ik mij nog
zo goed herinner. Buiten boog de gure novemberwind de takken der bomen en joeg koude regendroppels rikketikkend tegen de ruiten.
Over het grachtje sloop de vroege schemer
aan, die langzaam de contouren verdoezelde.
Binnen was de intieme warme gezelligheid.
Het theelichtje
wierp door z'n rond glaasje een zacht vriendelijk
licht en
achter de mica vensters van de oude kachel straalde de rode kolengloed.
Het gezin zat dan bijeen rond de tafel. Daarop een berg
pinda IS. Tussen het zacht krakkende geluid door van brekende doppen, klonk uit de hoek van de kamer de stem van Ome
Keesje uit de luidspeaker.
Het was een kras oud baasje, die
gewiekst allerlei
speurwerk in een hoorspel ten beste gaf
en lang voor Neil Armstrong voet op de maan zette, dáár
reeds avonturen beleefde. Wanneer het hoorspel altijd op
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het hoogtepunt van spanning was geeindigd, zongen we gezamelijk liedjes.
Over het bootje dat zachtkens over het water gleed, van de herder op de grote stille heide, de voerman met zijn karretje
op de zandweg en we gingen met z'n
allen langs berg en dal om daar "hoorngeschallT te vernemen.
Dan werd het tijd voor de avondboterham. Moeder stak dan
de oude vergulde petroleumlamp aan. En vader ging naar buiten in de vallende avond om de luiken voor de ramen te
sluiten. Dat waren slechts de ogenblikken van spaarzame romantiek.
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HET LEPROZENSIECKHUIS

Zoals heden ten dage in de tropische landen de gevreesde
lepraziekte
nog heerst, was dit eeuwen geleden in Europa
ook schering en inslag. Ja zelfs in het koude IJsland woedde de ziekte. Zo was het dus niet verwonderlijk dat hier in
ons land in de meeste grote en kleine steden gasthuizen bestonden voor de leprozen, zoals deze zieken werden genoemd.
De leprozenhuizen wa:r.envoornamelijk bui ten de steden gevestigd, opdat de stadsbewoners niet door hen besmet werden. De stad Naar-den bezat in vroeger dagen een gasthuis.
gelegen aan de Gasthuisstraat , in de twintiger jaren herdoopt tot Turfpoortstraat.
Achter het gasthuis bevond zich
de bayerd, bestemd voor doortrekkende passanten en aan deze
bayerd dankt deze straat haar naam. thans Beijert geheten.
Ook Naarden had een leprozenhuis,
hetwelk volgens Hortensius vijftig
meter buiten de stad was gevestigd. Vermoedelijk zal dit wel tegenover de bayerd hebben gelegen.
Aan het hoofd van het huis stond een Overste, welke meestal
uit kerkelijke kringen werd benoemd, bijgestaan
door enkele
Huismeesters. De lepralijders
droegen altijd een klepper
bij zich om de voorbijgangers
attent te maken op hun afwezigheid. Veel weten wij niet over het leprozenhuis te Naarden. Doch bewaard gebleven is een Ordonnantie uit het jaar
1502 door de Schout als Stedehouder van Naarden uitgevaardigd op Onze Lieve Vrouwendag (2 februari),
waarin de rechten en plichten voor de leprozen worden beschreven. Deze
luidt als volgt:
"Rechten en Vrijheden als de leprozenhuizen hebben, staande
buiten die Stede van Naarden , overgedragen bij den Schout,
St edehouder van den Baljuw van s' Heren wegen en bij de Gerechte van Naarden in het jaar onzes Heren 1502 op Onze
Lieve Vrouwendag".
,. Dat er geen gezonde lieden in zullen wonen, dan het personeel belast met het verzore;en der zieken.
2. Allen die in de voornoemde inrichting
sterven, zullen de
goederen die zij bezaten, dan wel mogen erven, in het
huis laten gelijk ook de gewoonte is voor de gasthuizen
binnen onze stede.
3. De zieken mogen geen messen dragen dan bij het eten. Zo
een zieke het Huis verlaat,
't zij uit eigen wil, met
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forse hand of met voorwaarden, mag hij niet meer in het
Huis worden opgenomen.
4. Men mag alleen leprozen opnemen in het Huis. Andere lieden mogen slechts een nacht, in uiterste
noodzaak twee
nachten daRT mogen verblijven.
En wanneer die vreemde
zieken dan verder gaan, mogen zij na een maand weder terugkomen.
5. Wanneer het nachtlicht geluid wordt, dat wil zeggen,
wanneer het tijd is naar bed te gaan, zullen allen op
hun knieën vallen en met devotie bidden voor al degenen
die aalmoezen geven aan het Huis, evenals voor degenen,
die zulks in het verleden gedaan hebben of in de toekomst zullen doen.
6. Ook zullen de zieken en de Huisboden den Zieckenmeester
in alles onderdanig zijn en gehoorzamen en waar dat iegLaDdongehoorzaam is, zal de Huismeester altoos het Gerecht waarschuwen, welke dusdanige straffen uitdeelt,
dat alle anderen zich wel tevreden zullen voelen. Ook
zullen geen zieken van onze poorters of inwoonders in
het Huis worden opgenomen, doch zij mogen wel hun gelden
of goederen aan het Huis schenken. Doch de allerarmsten
mogen dat wel, op voorwaarde, dat zij een bed om op te
slapen, een kan om uit te drinken en een stoel om op te
zitten inbrengen in het Huis, tot eigendom van het Huis.
T. De Huismeesters bevelen den Overste binnen het Huis, dat
al degenen die ongehoorzaam zijn of in gebreke blijven
volgens. de Ordonnantie van het Huis, door hem gestra:ft
zal worden, opdat hij zich zal verbeteren.
En mochten
het zaken zijn welke de Overste niet aan het Gerecht
doorgeeft, zal men dit aan de Overste verhalen, alsof
hij de gestrafte
in persoon zelve is.
8. Op bevel van Huismeesters mogen de zieken in geen huizen
of herbergen gaan en worden zij daarin geroepen, zullen
zij toch niet mogen blijven zitten drinken op boete van
een maand op den Dijk te wezen. Ook mogen zij in geen
kerken of Godshuizen komen wanneer daar volk in is en
evenmin op de vis en Boterhallen en de week of jaarmarkten.
9. Tevens bevelen Huismeesters dat men in het Huis geen gekijf of onrust zal bedrijven en wat voor zaak iemand dit
wel doet, die zullen Huismeesters zo straffen,
dat anderen het niet in hun hoofd halen evenzo te handelen.
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10. Als voorrecht behoeven de zieken geen accijns te betalen
van hetgeen zij in het Huis drinken. Degene die uit bidden gaat in de stad of in de Dorpen, die zal hetgeen hij
verdient hiermede, aan het Huis afstaan of hij zal de
nacht buiten moeten doorbrengen. Degene die in het Huis
arbeidt.
zal de winst in het Huis moeten laten.
Actum Naarden, op Onze Lieve Vrouwendag 1502.
Artikel 4 der ordonn'entie geef't te kennen, dat zieke passanten in uiterste
noodzaak twee nachten in het Huis mogen
doorbrengen. Hiermede wordt bedoeld. dat dit mocht geschieden wanneer de Bayerd geen plaats had om onderdak te verlenen.
De straffen in artikel
6, 7 en 9 zullen wel lij fstraffen
geweest zijn, want humaan was men in die dagen niet.
In artikel 8 betekent met een boete van een maand op den
Dijk te wezen. dat de gestraf'te een maand zonder onderdak
zal wezen.
Met uit bidden gaan in artikel
10 genoemd, betekent
uit
bedelen gaan. Hier zien wij uit, dat de leprozen te Naarden
meer vrijheid hadden dan die te Amsterdam. Daar mochten zij
slechts op Koppermaandag een omgang door de stad maken. om
bij de burgerij gif'ten en gaven op te halen. In het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt zich een schilderij
van Adriaan
van Nieuwlandt in 1633 geschilderd.
Wij zien de lepralijders in optocht en voor de stoet uit een blazoendrager en
een trommelslager van het houtzagersgilde.
Dit om meer toeschouwers te lokken. Dan volgen leprozen te voet met de
klepper in de hand. Zij worden gevolgd door een aantal sleden met vrouwen, een bord in de hand houdend, waarop de gaven gestort konden worden, waarna deze werden gestort in
een ton welke op de slede staat. Het volgende versje werd
daarbij gezongen:
Die
zeer verblijd .•
als zij
den Kq'pe,etijd.
Omte maken den Kanneman.J
de tromne l zij dan rep:
met de klepper zij dan
en speZen ook met Jcmneman.

De leprozen werden ook wel rlSieckgens" genoemd.
De eerste maandag na Driekoningen wordt IIKopper"-maandag
genoemd. Deze dag werd door de handwerklieden aangegrepen
om de bloemetj es eens buiten te zetten, waarbij natuurlijk
stevig gedronken werd.
"Kanneman" maken betekent zich te goed doen aan drank.
Met "Janneman" werd bedoeld een gedrochtelijk.
gebocheld
klein mannetje, welke de gasten in de herbergen vermaakte,
zodat deze langer in de herberg vertoefden en de kastelein
meer aan de gasten verdiende.
Tenslotte volgt nog een goederenlijst
van het Leprozenhuis
buiten de stede van Naarden, liggende onder de Jurisdictie
der voornoemde stede. gedaan in het jaar 1502.
"Twee akkers in Kevermaat , naast die van het Gasthuis.
Een derde akker daar tegenover, tesamen met de kerk.
Anderhalve akker in de middelste buitendijken,
aan weerszijden begrensd door die van Jan Hendrik Jansz. en Frans
Gerri tsz.
Een stuk land in de Lange Wijnen, onder Huizen.
Drie gulden per jaar van de Nieuwe Neng, te betalen op
St. Maarten.
Drie gulden per jaar op de kamp die van Gerrit Smitten gekomen is en die nu Elbert Bruin te Bussum heeft te betalen
op St. Margriet of St. Jacob.
Een handschrift
van een gulden s' jaars op Elbert Lanfen
van Hilversum op St. Maarten.
Een handschrift
van een gulden s' jaars op Willem Willemse
op St. Catharijne.
Een handschrift
op Jan Claas Gijsen van een schild per
jaar op St. Pieter of St. Catharijne.
(Er waren vroeger
verschillende
schilden in omloop. Zij varieerden van 14
tot 40 stuivers per schild)."
Zoals wij dus zien. werden de instellingen
van liefdadigheid in vroeger dagen goed bedacht tot zieleheil
van de
schenkers.
Tot slot weten wij niet wanneer het Leprozensieckhuis is
gesticht.
Evenmin heb ik kwmen nagaan wanneer het is opgeheven.
D. Franzen.
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Met de komst van de radio en meer nog de televisie
heeft
het verenigingsleven
in de gehele westerse wereld een sterke achteruitgang
te verwerken gekregen. Vanzelfsprekend
ook Naarden . Vandaar dat ik op dit terrein de geschiedenis
ben ingedoken met het doel herinneringen boven tafel te halen uit lang vervlogen dagen over juist dat verenigingsleven van weleer. Hierin spelen Naarders een rol die bij velen de herinnering zullen wakker roepen aan hen die zij
kenden. En later, over hen, die zij nog kennen.
Over het Naarden van net honderd jaar terug lees je niet
meer elke dag. Vandaar deze terugblik die naar ik hoop interessant
genoeg is om te lezen.
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Hier volgt een letterlijk
verslag.
In de Gooi en Eemlander van den 12den sèptember 1886 kwam
eene advertentie
voor waarin, "Liefhebbers van het Schaakspel" werden uitgenodigd zich op maandag den 13den daaraan
volgend te vereenigen in het lokaal van de Heer Van Laar
alhier.
(Dat is thans De Beurs). Ten einde zoo mogelijk tot
het oprichten van eene "Schaakclub" over te gaan.
Reeds vroegtijdig
waren op dien avond twee Heeren aanwezig,
die de overigen ontvingen welke ten getale van vier opkwamen en tot eene bespreking van boven genoemd doel overgingen. De zes aanwezigen waren de Heeren Van Zaane, Rigtering
De Boer, Hufen, Kuipers en Burgers.
Deze bespreking geschiedde op zeer huishoudelijke
wijze en
leidde tot de uitkomst dat men de "Schaakclub" als opgericht beschouwde, daar ook de Heer Leemans, Schubert en Van
Duin, die niet ter vergadering aanwezig konden zijn, hunne
instenuning hadden betuigd.
Even na afloop van deze vergadering traden toe als lid de
Heeren Bakker, Hoeksema, Voorbergen en Gunterman, die genoegen namen met het genomen beslui t om de Heer Van Zaane
en Kuipers als voorlopige bestuurderen te beschouwen en hen
met het samenstellen van een reglement te belasten,
dat op
donderdag den 23sten september daaraan volgend den leden
ter goedkeuring zou worden aangeboden.
Op 23 september 1886 's avonds om negen uur werd de bijeenkomst geopend door de Heer Van Zaane. Ter vergadering waren
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elf Heeren die zich voor de "Schaakclub" hadden aangemeld,
terwijl bovendien nog in het lokaal aanwezig waren de Heeren Van Schieven, Dam, Buring, Bovenkerk, De Koning, Van
Aken, König, Robischon, Hagoort, Jurriëns,
Stein en Van Asperen. Op verzoek van den tijdelijken
Voorzitter werden
door de Heer Kuipers, die welwillend de functie van Secretaris op zich genomen had de notulen der vorige vergadering
voorgelezen en goedgekeurd.
Voor en aleer tot bespreking van het concept reglement van
de "Schaakclub tt zou worden overgegaan werd aan de Heeren
die nog niet tot de lISchaakclub" waren toegetreden.
gevraagd of zij daartoe genegen waren, waarop door de Heer
Ragoort werd geantwoord, dat het zijne bedoeling was vel
lid te worden van eene Sociëteit maar zich niet uitsluitend
te verbinden schaak te spelen.
De Heer Van Aken nam hierop het woord en verklaarde dat ook
hij en meer anderen in de meening verkeerden dat hier sprake was van het oprichten eener Sociëteit
en dat zij in dat
geval wel lid wenschten te worden.
Door de tijdelijken
Voorzitter werd hierop opgemerkt onder
verwijzing naar de advertentie
in de Gooi en Eemlander van
den 12den september j.l. dat wel degelijk de bedoeling was
een llSchaakclub" op te richten en er zijns inziens dus geen
sprake kon zijn tot het lidmaatschap van een Sociëteit toe
te treden.
Uit hetgeen daarop volgde bleek dat een groot gedeelte der
aanwezigen in de meening verkeerden dat er eene Sociëteit
zou worden opgericht. Dat was de reden waarom de Heer Rigte·
ring voorstelde den leden der opgerichte lISchaakclub" door
eene stemming te laten beslissen of zij er zich ook mede
konden vereenigen dat het doel der bedoelde vergadering
werd veranderd.
Dit voorstel werd aangenomen en uit een daarop gehouden
stemming bleek dat acht van de aanwezige leden ·der !1Schaak_
club" voor het oprichten eener Sociëteit waren. terwijl
drie leden tegen stemden. Door drieëntwintig
Heeren werd
aan dit verzoek voldaan terwijl alleen de Heer Gunterman
zich hiermede niet kon vereenigen. De tijdelijken
Voorzitter der "Schaakclub" meende hiermede zijn hem opgedragen
taak tè hebben afgedaan en verzocht dus een voorlopig nieuw
bestuur aan te wijzen. Bij eene stemming die hierop onmiddelijk volgde .werden als eene Commissie tot samenstelling
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van een reglement gekozen de Heeren Van Aken, Van Zaane en
Rigtering,
die respectievelijk
negentien, zeventien en zestien stemmen verwierven. Zij namen die taak bereidwillig
op
zich en stelden voor den daarop volgenden donderdagavond
een door hun aan te bieden reglement te bespreken in hetzelfde lokaal. Hierna werd de vergadering gesloten en bleven vele Heeren nog geruimen tijd genoegelijk bijeen.
Tot zover de eerste notulen van de "SchaakclublI, die uitliep t.ot het oprichten van de Sociëteit
"Eensgezindheid",
opgericht op 23 september 1886 te Naarden. Zij bleef bestaan tot eind 19q5. Ondergetekende was daar de laatste
Voorzitter van gedUrende achttien jaren. Vanzelfsprekend
is er over de periode van bijna tachtig jaren van het bestaan van de Sociëteit nog heel veel te vertellen.
De wederWaardigheden van de Sociëteit zijn er vele. Grappige.
trieste
en belangrijke
momenten komen er in voor.
Dat de bekende en later beroemde Jan Hamdorf uit Laren ook
nog eens lid werd van de Naardense Sociëteit
is één van de
bij zonderheden .
In een volgende Omroeper wil ik hierover verder gaan waarbij vele bekende namen van Naarders en hun bijzonderheden
de revue zullen passeren.
Piet

de Roos.
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EERSTE

DONDERDAG

In maart en april zijn er op de eerste donderdag van de
lezingen gehouden.
maand 'Weer interessante
In maart was de classicus Marcus van der Heide uit BUSSUlll
de spreker. Zijn onderwerp: Het Gooi en de letterkunde.
Hij
besteedde uiteraard s:peciale aandacht aan Naarden en de
'Wordt verwezen naar de
Naarders. Wanneer in de literatuur
geschiedenis,
spelen de stad en haar bewoners vaak een rol.
Dat begint al bij Floris V, die stuit op een groep Naarders
De schrijver Melis Stoke is de eerste die de moord op Floris, in 1296, vermeldt. De Spaanse moord van 1572 wordt
door ooggetuige Lambertus Hortensius geëmotioneerd beschreven. Hooft, wiens naam verbonden is met het Muider Slot,
schrijft
ook over die bloedige gebeurtenis.
Maar ook speelt
het Gooi een rol in de literatuur
als toneel van vrolijkere
zaken, zoals een uitstapje
van studenten, of een romantisch
gezicht op een veld bloeiende viooltjes.
Jan Tabak is door
de eeuwen heen een bekende pleisterplaats.
Enkele flinke
stapels boeken, waaruit de heer Van der Heide soms citeerde, illustreerden
zijn betoog en beYlezen dat Naarden en omgeving altijd
een verblijf
en een beschrijving
waard Ylaren.
In april Ylas de heer W.l. Engel uitgenodigd, auteur van het
bekende boek 'De Gooise Moordenaar'. Aan de hand van dia's
raakte hij niet uitgepraat
over de wederwaardigheden van (j.e
Gooise stoomtram, alsof hij al die prachtige locomotieven
persoonlijk
heeft bereden, in de open en gesloten wagens
heeft gereden, de mensen heeft gezien die meereisden: naar
het Gooi, naar het strand of naar de Joodse begraafplaats.
De vele feiten - bouwjaren, serienummers, leveranciers
en
fabrikanten van rollend materieel - werden verlevendigd
door kostelijke
anecdotes.

Cattehagenstraat 12
Naarden
Tel. 02159 - 48055

170 SOORTEN
Marktstraat 31
Naarden
Tel. 02159 - 45478

Op de eerste donderdagen in mei en juni is er geen lezing
gehouden. Die avonden zijn besteed aan doorpraten en -denken over de gegevens die zijn aangedragen op de informatieavond in de Burgerzaal over hergebrui}';:. van oude panden.
Elders in dit nummer vindt u daarover meer informatie.
In
september begint de reeks eerste donderdagen opnieuYl.
Jacqueline Lamers.
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