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Met deze aflevering van De Gmroeper is de eerste jaargang
compleet. In december begonnen we, aarzelend en bescheiden,
met twintig pagina 's, inmidde ls vo 19den er nog honderdtwintig met historische
artikelen over Naarden.
Onze vorige voorzitter
Hans van Oostveen zei het al: "De
historische
basis is een hechte basis voor alle activiteiten". Inderdaad, want met de komst van De Onroeper is, zonder noemenswaardige reclcune~ het ledental al bijna verdub-

in Naarden
voor leden en voor
hebben
in de activiteiten
van de

VESTINGSTAD

NR.

e,n vormgeving: Freek Udo en Renk Schaftenaar.

beld.

Met De Gmroeper is er ook weer een aspect toegevoegd aan het
brede scala van Naardense historische
activiteiten.
De soms weleens gehoorde kreet dat de oudste nederzetting
van het Gooi niet eens een Historische Kring heeft is in
dat verband slechts een kwestie van naamgeving. Want.• hetorganisaties met
geen er in Naarden via de verschillende
hun vrijwilligers
op historisch gebied tot stand wordt gebracht is indrukwekkend.
Zo is er het Vesti'11{JMuseum. Hier ziet men kans met een
kleine staf 'en een groot aantal enthousiastelingen
een uniek
museum te runnen, tentoonstellingen,
rondvaarten en 8chuttersdagen te organisenen.
Zo levert de werkgroep jaar in jaar uit gidsen voor rondleidingen, organiseert lezingen, tentoonstellingen
en is alert
op de instandhouding van ons historische
leejtnilieu.
Zo functioneert
er de organisatie
die een fraai Comenius
Musewn beheert.
Dan is er inmiddels de stichting
die de unieke Fluweel- en
Zijdeueversbu8 instand houdt.
Verder valt er te denken aan de rondleidingen in de Grote
Kerk, het Stadhuis, het Comenius Mausolewn en de torenbeklimmingen.
En inmiddels hebben we een eigen stadsarchivaris
die met
raad en daad helpt.
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Naarden heeft dus op historisch gebied een zeer divers aanbod. Echter in de vorm van gedrukte informatie zou het nog
wel wat beter kunnen. Immers, vanuit de genoemde instanties
blijft
de specifieke
historische
berichtgeving wat spaarzaam. In dat verband is De Gmroeper inmiddels uitgegroeid
tot een historisch
K.waX'taalbericht voor iedereen die in de
geschiedenis van Naarden is geinteresseerd.
Via die lijn
zou de redactie De Onroeper ook verder willen Laten doorgroeien.
Wat dat betreft heeft onze gemeente nog veel te bieden.
Naarden is een Mecca voor historisch geinteresseerden.
Er
Ligt nog zo ontzettend veel braak. Vele onderwerpen wachten
op auteurs.
Tot slot daarom het volgende: De Omroeper valt of
met
de bereidheid van een aantal enthousiastelingen
te
Er zijn echter ook leden die dat wel
wilschrijven.
len, maar in de praktijk blijven steken omdat de weg naar
de bronnen niet zo overzichte lijk is. Ook op hen zou de redactie een beroep willen doen. Kom eens praten. We hebben
vele ideeën en de weg naar het bronnenmateriaal kunnen we
meesta~ nauwkeurig aangeven.
Het zou mooi zijn wanneer door een afwisselend aanbod van
artikelen De Omroeper de ingeslagen weg kan vervolgen.
Henk Schaftenaar
Preek Velo
(Redactie)
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In januari van dit jaar heb ik mijn bestuursfunctie
van de
"Stichting Huisvesting voor ouderen Naarden" neergelegd.
Toen was het vijfendertig
jaar geleden dat ik in het bejaardenwerk kwamals diaken van de Nederlands Hervormde Gemeente te Naarden. Vele malen heb ik hierdoor mijn medewerking mogen verlenen aan het voorbereiden of oprichten van
een verzorgingshuis
in onze gemeente. In het kort wil ik U
iets vertellen over deze geschiedenis en ga daarvoor terug
naar het midden van de achttiende eeuw.
Omstreeks 1700 woonde in Amsterdam, op de Keizersgracht ,
een zeer rijk koopman, Jacobus Verhoef . Hij stamde af van
een oud Naardens geslacht, was zeer vermogend en hij vermaakte bij zijn overlijden in 1740 een groot deel van zijn
nalatenschap,
waaronder het herenhuis te Amsterdam, aan de
diaconie van de Nederduits Gereformeerde kerk, thans de
Nederlands Hervormde Kerk, te Naarden.
In 1754 verkreeg de diaconie van de staten van Holland en
West Friesland een octrooi tot het stichten van een diaconiehuis . Aangezien de diaconie dit plan uit de gewone middelen niet kon financieren,
verzocht zij het stadsbestuur
van Naarden om toestenDlling het herenhuis te Amsterdam te
verkopen, welke toesterruning werd verleend. Nog in dit zelfde jaar werd in de Gansoordstraat een huis aangekocht voor
de inrichting
van een diaconiehuis , thans de nummers 24a en
24b. Hier werd een gevelsteen geplaatst met een latijnse
tekst en jaartal van de schenking. De vertaling hiervan
luidt alsvolgt :
"Ter herinnering aan de weldadige gift"
"van Jacobus Verhoef , hebben de Diakenenll
"van de Gereformeerde Kerk van Naarden"
"er voor gezorgd deze steen te plaatsen"
1141

In 1812 moest de diaconie, door uitbreiding
van het garnizoen, op last van het Franse gouvernement, het diaconiehuis ontruimen en het aan dit gouvernement verkopen, met
bestenuning mÏli tair hospitaal.
Volgens overlevering zou
102

103

uitvoering.
Deze goederen waren niet te koop, doch men wilde ze alleen ruilen voor drank. Door relaties
heeft men
daar aan kunnen komen en heeft men de gehele stoffering
geruild en kon het tehuis worden gestoffeerd.

De geve lsteen in het
Turfpoortstraat
53.

pand

ui tbetaling

nooit hebben plaats

gehad.

Voor de huisvesting van de bejaarden werd toen korte tijd
later een huis gekocht in de Turfpoortstraat
, thans nummer
53. De gevelsteen ter nagedachtenis aan Jacobus Verhoef ,
geplaatst in de Gansoordstraat , werd verplaatst
naar het
nieuwe tehuis. Daarnaast werd een zaal gebouwd als verblijf
en eetzaal, thans nummer 51a.
In 1920 werd dit diaconiehuis opgeheven. Tot 1943 heeft het
geduurd alvorens in Naarden weer op bescheiden schaal een
bejaardenhuis was. Dit tehuis, weer van de Hervormde Diaconie, Was zo klein, dat er slechts tien dames in konden
wonen. Het was een voorlopig tehuis, met de bedoeling om
na het beëindigen van de oorlog een groot tehuis te stichten. Dit was gevestigd op het adres Turfpoortstraat
37.
Het inrichten van dit tehuis viel bepaald niet mee. Er was
zo goed als niet s te koop, alles was op toewij zing en er
was zeer weinig woningtextiel.
Door toevallige
omstandigheden had men vernomen dat een gevluchte familie uit Oostenrijk,
die daar een zeer groot huis bewoonde, gordijnen,
vi trage en tapijten beschikbaar had van zeer ouderwetse
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Inmiddels, vijfendertig
jaar geleden, ik kwam toen juist in
de diaconie, waren de plannen bij de Nederlands Hervormde
Diaconie voor het stichten van een groot bejaardentehuis
zover gevorderd, dat de villa "Den Hulll aan de Amersfoortsestraatweg T werd aangekocht.
Er was een vleugel aan gepl:vjecteerd; tekeningen waren
reeds klaar, doch op advies van B en Wvan Naarden werd dit
plan niet uitgevoerd,
daar er bij de gemeente plannen bestonden voor het stichten van een bejaardencentrum.
Later
bleek tevens, dat de gemeente de grond achter de villa nodig had voor uitbreiding
van de scholengemeenschap. De Hervormde Diaconie heeft toen haar plannen ingetrokken, niet
wetend, dat pas zeventien jaar later dit bejaardencentrum,
Ilde Vesten werd geopend.
Toen de plannen voor een algemeen bej aarden centrum vaste
vorm gingen aannemen, kreeg ik zitting in de voorberei •.
dingscommissie . Intussen was het tehuis van de diaconie van
de Nederlands Hervormde gemeente opgeheven, daar de diaconie het niet langer verantwoord vond; 's winters stond er
in elke kamer een kolenkachel met alle gevaar vandien en er
was een trap die bij geval van brand veel te klein zou
zijn.
Wijl.e1;1burgemeester Jur. Visser heeft zeer veel geda.an voor
het tot stand komen van het bejaardencentrum.
Burgemeester
N.J. C. Cramer wijzigde de manier van voorbereiding,
waarna ik, met enkele andere leden, geen zitting meer had in de
commissie.
Toen het bejaardentehuis
"de Vest e" geopend werd, bleek dat
niet alle gegadigden geplaatst konden worden. Dit was voor
de Hervormde diaconie opnieuw aanleiding plannen te maken
om te komen tot een tweede bejaardencentrum.
De voorbereiding heeft jaren geduurd, om de eenvoudige reden, dat er
geen grond beschikbaar was.
Toen eindelijk
die grond er was, bleken er twee gegadigden
te zijn, want ook de stichting bejaardencentrum Naarden van
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het bejaardencentrum lIde Vestell had plannen voor een tweede
centrum. Burgemeester Cramer verzocht de beide stichtingen,
tot overeenstenuning te komen om uiteindelijk
tot één plan
te komen. Voor de tweede keer heeft de Hervormde Diaconie
toen haar plan teruggenomen. Er konden drie leden van de
Hervormde gemeente meteen zitting nemen in het bestuur van
de stichting
llNaardenll en konden zo toch hun medewerking
verlenen aan de plannen van het tweede centrum. Dat werd
wegens overheidsbepalingen
geen tweede verzorgingshuis
voor
ouderen. Het werd een wooncentrum voor ouderen met alarmeringsmogelijkheid
naar lIde Veste". Als voorzitter
van de
stichting
werd aan mij de leiding opgedragen voor de ui tvoering van de plannen. Na het gereedkomen kreeg het de
naam llRavelijnt!.

De tot üJoonhuis
verboUlJde eetzaal in de Turfpoortstraat.
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Vele jaren later heb ik als
mijn bijdrage mogen leveren
zogenaamde aanleunwoningen
"de Vestell, dat een van de
geworden.

voorzitter
van de bouwcommissie
in het tot stand komen van de
"de Schans" en de renovatie van
modernste verzorgingshuizen
is
J .G. Kroonenburg·.
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InvaZieden van 60 jaar en daarhoven3 die geen lidmaten van
de Hervormde Kerk zijn, worden door het Algemeen of Potarmbestuur verpleegd. De lidmaten kunnen toevlucht tot het
diaconieweeshuis
nemen, dat ev~nwel over weinig fondsen te
beschikken heeft. Dit blijkt onder andere ook uit de wijze
van ontstaan door den aankoop vcm verschillende
woningen,
die nu te zamen gevoegd zijn. Vandaar dat men zoo dik1.uijls .•
nu eens eene trede op, dan weder eene af moet, wat voor oude menschen stellig
een groot ongemak is.
Ten tijde van schrijvers
bezoek, waren er elf vrouwen en
vijf mannen. Deze oudjes zagen er allen tevreden uit; zij
J:r>agenhun eigen kleeding en ieder heeft zijn eigen beY'·ging.
voor de vrouwen zijn ruim en
De slaapkamers
voor de mannen.• die
liggen~ is de ruimte wat meer
perkt.
Toen schrijver het huis bezag .• zaten de oudjes aan den
d~ die uit koolrapen met aardappelen en vet be
srruak genuttigd werd.
hun
doen~
er van geproefd en moest
afleggen~
het eten zeer goed was
hadden
groente bij de aax>dappelen;
kregen
vleeseh.
Des avonds hadden zij meestal gekookte zoetemelk;
ook kar>nemelk met gort~ meel of zoo iets.
Het keukengereedschap was~ even als het overige3
zindelijk
en

-

De

waren
slecht; naar
maar schrijvers
volgens
diakensechter
zal hierin,
Men
de publieke
in 3 rubrieken verdee len:
het Algemeen of Potarmbestuur;
de Diaconie der Hervormden~ en
de Israi!litisehe
Armverzorgers.

(Bron: CeI,eesklDldige
door Dr.
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Door de gebrekkige transporttechniek
in vroeger jaren, werd
bij aanleg en onderhoud van dijken en wegen, grond onttrokken aan de directe omgeving. Het grondverzet gebeurde met
"het handj e". Honderden polderjongens zwoegden door weer en
wind met spade en kruiwagen. De D.U.W.-werkers uit de jaren
dertig zijn er een zwakke afschaduwing van.
In het landschap zijn die werkzaamheden nog terug te vinden,
zoals in de Buitendijken.
Aan de voet van de zeedijk, van
Naarden naar Muiderberg, vindt men nu nog rechthoekig gevormde slenken begroeid met gras en riet.
(Niet bedoeld
zijn de binnendijkse diepe kommen, ontstaan door dijkdoorbraken.) Zelfs de aanleg in 1928 van de Rijksweg A1, leverde in die buurt een gat op, de nu berucht geworden "lepe_
laar!!.
In 1873 vond er in en om de Vesting Naarden veel grondverzet plaats. In het kader van de ltNieuwe Hollandsche Waterlinie".
werd de vesting versterkt.
Ook de meest oostelijke
punt van die linie beveiligde men door het huidige Fort
Ronduit aan te leggen. Daartoe werd de grond tussen de
"Vuurlijn" en de Meent afgegraven ten behoeve van de fortwallen. Het ontstane lage terrein behoorde tot de vesting;;erken.
boeren pachtten het en noemde het de
Graszee' ~aardense
.
Tussen 1873 en de jaren dertig veranderde er weinig aan dit
gebied. 's Winters overstroomde de Zuiderzee het buitendijkse gebied. Het zeewater stroomde over de, met basaltblokken
versterkte.
overlaat naast het fort en vulde ook de buitendijkse vestinggrachten.
De Zoute Gracht dankt daar zijn
naam aan. Met het water kwam ook klei en zand mee. Langzamerhand slibden de buitengrachten
dicht. Het werden rietvelden. zoals nu aan de westzijde van de fortweg.

se:;:~~:;;~~~~

vepbetel,ing
worden aangebracht.
ge"leentflli.jke
en kerkeli

om
a.
b.
e.

PARADIJS

plaatsbeschrijving
van het Gooiland
van Hengel3 1875).

Tijdens de mobilisatie
van 1939 besloot de legerleiding
de
"Nieuwe Hollandsche Waterlinie" weer in goede staat te
brengen. Tussen de fortgracht
en het IJsselJneer kwamen grote cilindervormige
betonblokken met ingegoten spoorrails.
Deze zogenaamde "asperges" dienden als tankversperring.
Men
baggerde ook de buitengracht
aan de oostzijde van de Ves109

ting uit, die heet sindsdien 1!Tankval". De klei uit de
Tankval spoot men op twee omwalde plaatsen.
Namelijk op de
enveloppe aan de Zoute Gracht ter plaatse van bastion Katten en op de Graszee .
"Domeinenl! beheerde het terrein tussen de Zoute Gracht en
het IJsselmeer.
Daaronder viel de buitendijkse
enveloppe
met de Vuurlijn, de wallen om en naar Fort Ronduit, de
Graszee en de Overlaat.
Bovenstaand gebied werd, nà de bevrijding in 1945, verpacht
aan de Naardense boer H.W. de Gooijer. In die periode was
dit gebied betrekkelijk
ontoegankelijk
voor buitenstaandersl
De enveloppe met Vuurlijn was allèèn bereikbaar door met
een roeiboot via de Zeebrug de Zoute Gracht over te steken.
Bovendien hadden de Duitsers vlak voor de bevrij ding, de
Zwarte Draaibrug in de fortweg, opgeblazen. Ook hadden ze
weer een nieuwe tankversperring , tussen het fort en het
IJsselmeer,
aangebracht. Dit keer bestaande uit recht opstaande dikke boomstammen. De kade voor het fort en de Over·
laat varen voorzien van schijnopstellingen
met dummyafw~er·
geschut. (Omde geallieerde
jagerpiloten
te misleiden.)
In
grote U-vormige schuttersputten
was een schuinopstaande
lange houten paal geslagen. De paal werd links en rechts
geflankeerd door een korte paal met daarop een groene zandzak .....•.•
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Dit was de toestand, die Herman de Gooijer aantrof.
"Domeinenll verwachtte een goed beheer en gebruik van 't gebied. De boomstammen van de versperring verdwenen vanzelf,
de gaten bleven. Buiten het normale werk moet de pachter
deze kuilen dichtgooien.
H.W. de Gooijer vindt dat vanzelfsprekend en in z'n eentje en met 't handje ruimt hij deze
obstakels op. Daarna kan begonnen worden met het omploegen
van de Graszee. Deze akker, na het opspuiten, ook wel Kleiput genoemd, bestaat uit zware klei. Het is een zwaar karwei met een eenvoudige ploeg met één paard. Voldaan en tevreden bekijkt Herman zijn werk. Hij wordt daarbij gestoord
door de komst van een groep militairen
uit ons garnizoensplaatsje.
De soldaten zijn gewapend met spaden. Een officier
kondigt aan, dat op dit terrein een stormbaan 'Wordt aange111

legd. De Gooijer was tijdens de eerste wereldoorlog dienstplichtig
sergeant. Hij voelt zich militair
deskundig genoeg
om de officier
af te raden deze plaats uit te kiezen. Die
vette natte klei zou leiden tot uitglijden
en valpartijen.
De officier
laat zich niet overreden, hij vindt het mceilijk begaanbare terrein juist een pluspunt. Weldra wordt
midden in de omgeploegde akker gegl~aven. Er komen sloten
en omwalde kuilen. Palen worden geslagen en prikkeldraad
wordt aangebracht. Als' alles gereed is, na wekenlange arbeid door tientallen
dienstplichtigen,
zet nooit meer één
militair
zijn voet 'op de Graszee. Het eind van Tt liedje
is, dat de pachter ook deze nieuwe gaten, sloten en kuilen
met "het handjeH moet vullen. Alles uiteraard
zonder schadevergoeding.
Het gras van de omliggende wallen wordt gehooid. Bij het
maaien haalt Herman de Gooijer halsbrekende toeren uit op
zijn maaimachine met paardetractie.
De steilste
hellingen
worden met de zeis gemaaid, evenals de per boot bereikbare
Vuurlijn en enveloppe. Het hooi van dit toenmalige eiland,
wordt eerst op een dekschuit getast en in de Nieuwe Haven
overgeladen op een hooiwagen. Na 1950 was dit niet meer
nodig. Er kwamen houten bruggen bij de Oostbeer en het Vestingeiland.
Kort na het ontsluiten
voor het publiek van het
Vestingpad, werd daar een meisj e vermoord. Het maakte diepe
indruk, zodat men al gauw van het "Moordpaadje" sprak. Ie-

'"

'\

---

.......•

~

'~eetliN,g-verpleegster
.~aardep. vermóord
"
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'Dade~)lie
.',', '

een poging t~t ze.lfmoord had'ged!1an;
,«Dercfgedrresteerd

dereen was begaan met het slachtoffer.
(De normverruiming
deed het medeleven nog niet uitgaan naar de moordenaar).
Door de komst van het publiek neemt de hooiopbrengst af.
Een deel van het hooi wordt ter plaatse opgeslagen. Als een
hooischelf op de Overlaat
in brand wordt gestoken door een
onverlaat, maakt De Gooijer op die plek een graskuil.
In de
winter wordt telkens een vrachtje van dit sterk riekende
kuilgras naar de boerderij
gehaald om direct opgevoederd te
worden. Ook de bietenkuil
op de Graszee wordt dan regelmatig aangesproken. Met deze akker is Herman het meest tevreden. Hij verbouwt er voeraardappelen en bieten. Bij het
opmeten van de grond in verband met "potersl! of zaaigoed,
rekent hij nog met ouderwetse roeden. Er komt geen maatlat
aan te pas. Hij "treedt" het land af. Vier stappen is éen
"roei ti. Tij dens het stappen telt hij: "Dat .. is .. de •. één,
dat .. is .. de .. twee, dat .• is •• de.. drie, enz.
Rond Fort Ronduit wemelt het in de na-oorlogse tijd van het
wild. Patrijzen,
eenden, hazen, konijnen enz. "Domeinen"
heeft de jacht dan ook verpacht aan zondagsjagers.
Die jagers komen dan ook bij mooi weer met één van de zeldzame
auto's in die armelijke na-oorlogse jaren. Als ze het bastaardhondje Toppy van de boer zien, dreigen ze hem dood te
schieten. Stel je voor dat de hond een konijntje vangt. Maar
Toppy is meer geinteresseerd
in de ratten, die in de bietenkuil nestelen. Zelf knallen de jagers er lustig op los en
ze maken zelfs riethutten
in het IJsselmeer voor de eendenjacht. In de winter strijken wilde zwanen neer in de "Koeienzee" bij de Overlaat. Sommigen worden door "stropers zonder jachtacte"
gevangen en onthalst verkocht als kerst gans .
Ook struint er regelmatig een Naarder stroper door het terrein. Zijn vallen worden door De Gooijer en familie verwijderd. Na het bedreigen van een gezinslid door de stroper,
gaat Herman verhaal halen. De jonge stroper kruipt in zijn
schulp als hij door !leen ouwe kerel!! wordt uit~edaagd.
Herman voelt zich in de Graszee in zijn element. Niet vanwege de opbrengst van de grond, maar door de rust, stilte
en mooie ligging. Zo werkend op de 8.kker, omzoomddoor wallen met struikgewas en bomen, voelt hij zich in het paradijs. In familie- en kennissenkring noemt hij het steevast
"HEI' PARADIJS". Na verloop van tijd is deze naam ook ingeburgerd buiten zijn kringetje.
113

HET

SPROOKJE

VAN

HANS

EN GRIETJE

UIT: SNIPPERSVANLEVENdoor Th. G. BAALMAN.

Thans is het geen paradijs meer. Het is ten ondergegaan aan
lawaai en benzinestank.
Het hele gebied met grazende koeien
is zonder veel tegenstand van B. en W. opgeofferd aan razende heilige koeien. Het juiste alternatief,
de polderdijk
van Almere, werd afgewezen. De eeuwenoude mooie kust verdween totaal.
Het bleef bij beleefd protest,
er was geen
politieke
mrmt uit te slaan.
F. de Gooijer.

Heel lang geleden
.
In de Cattenhagestraat,
naast de garages van Hilhorst en
Koudijs, woonden in een ouwe schuur Hans en Grietje. Dat
was een spotnaam hen door de buurt gegeven. Twee broers a.fkomstig uit de Betuwe en op een onzalig moment met hun handel in het vestingstadje
blijven steken. De oudste heette
Henk, de jongste Hans. Zij sliepen ook in die donkere loods
waar zij halfzittend
in wrakke leunstoelen de nacht doorbrachten.
Voluit luidde hun naam: Van Buuren. In Geldermalsen waren
ze geboren. Het waren humeurige brommerige mannekes, krenterig van aard en wantrouwig als 'n belastinginspecteur,
die
ook eeuwig twijfelt
aan de oprechtheid der aangiftebiljetten. Zij waren gekleed in slobberige boerse costuums, vetleren schoenen en grote, op lt hoofd gemetselde petten.
Henk, In grijzende zestiger,
had zakwangen als een hamster
en een fletse ongezonde gelaatskleur.
Hij vermorste geen
woord en had de korte nijdige spreektrant van een buldog.
Zijn broer was kleiner van postuur en had bij het neuzen
uitdelen door onze lieve Heer, vooraan gestaan. Hij droeg
een enorme gok alla Clinger uit de t.v. serie IlMashllen
sprak met een snerpend nasaal stemgeluid, hetgeen luid boven het gebrom van zijn broer uitsteeg.
Ze k1.;conenvan verre.
Hun gammele vrachtwagen, gekocht van hun laatste
spaarcenten ,en afgeladen met aardappelen, had uitgerekend vlakbij
Hilhorst er de brui aan gegeven' en zelfs die zag geen kans
meer er beweging in te krijgen. 'De verre tocht uit de Betuwe had de laatste krachten van 't vehikel gevergd. In arre
moede huurden ze bij de garage een schuur en leefden daar
sindsdien van de hand in de tand met hun handel.
Tot het eind van hun leven bleven zij met onverzoenlijke
verbittering
elkaar de schuld geven van het ongeluk.
"Pure gierigheid! n, neuselde Hans tegen zijn schraperige
broer. "Je had 'n betere auto moeten kopen, maar 't moest
bij jou weer op In koopje!!1
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"Nee! Jouw stommitei t ~", schreeuwde de ander woedend. "Het
was jouw idee hierheen te gaan~"
Zo sleten zij ruzieénd hun dagen in die vochtige, schemerige schuur, de kapotte. raampjes dichtgestopt
met oude gonjezakken , hoestend en grommend zich bewegend tussen opgestapelde kisten appels en aardappels.

hart van Henk in vlam te zetten. De onnozele hals liet zich
tot het hemd uitkleden.
Figuurlijk gesproken, want letterlijk kvam bij beiden geen lichaamsdeel bloot. Een aai over
zijn stoppelwang, een lonkje uit haar zwarte ogen en een
verstolen kusj e, dát was alles wat hij voor zij n dure, snel
slinkende geld kreeg.
De liefde duurde tot de centen op waren. Vergeefs had hij
zich het grijze haar gepommeerd, de hals omknoopt met bonte
stropdassen en het boerenpak. met Eau de Cologne besprenkeld.
Vergeefs de illusie
gekoesterd van een klein boerderijtje
met een pronte jonge boerin aan z' n zij.
Uit was de droom!
Het droeve einde.
Hans bleef volmaakt onkundig tot het moment dat Henk met
z'n verdrietige
duffe kop op de snelweg tegen een auto sukkeI de. Hij was op slag dood en Hans op slag wakker. De
centen bleken foetsie.
Hans bleef alleen in de vinkel achter. Kwamniet naar buiten en vervuilde sterk. Tot de gemeente ingreep en hem naar
het ziekenhuis afvoerde. Hij kreeg daar een grondige wasbeurt die vele lagen oud vuil verwij derde. De therapie
bleek, als zo vaak bij dergelijke
typen, dodelijk.
Binnen
veertien dagen was ook Hans, gewassen en wel, een lijk:
Dat was het einde van het sprookje van Hans en Grietje ••

Een droom ging in ve:t'vulling.
Tot opeens vrouwe Fortuna ook hen toelachte.
Er stierf ergens in de Betuwe een ver familielid.
Een rijke zonderling
met een ziel van ijzer, die al de dagen van zijn leven besteed had om geld bijeen te schrapen. Hij had kind noch
kraai en liet zijn niet onaanzienlijke
kapitaal aan de twee
achterneven na. Van dat geld kochten ze een winkelpand
waarin zij zich iets comfortabeler met hun handel installeerden. Renk beheerde de rest van het kapitaal en Hans
ging de boer op voor de inkoop.
Toen kwameen duiveLs geraffineerde
meid.
Maar een andere vrouw gooide roet in het eten.
geraffineerde
meid met ravenzwarte haren, vist
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Een duivels
het dorre
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overheid een vrijgeleide
gekregen om naar
jOODSCHE KINDEREN L"n w",,~;~~d~~dNo=::l Duitse
land te gaan. Dit als gebaar naar aanleiding van
IN VEILIGE HAVEN TE NAARDEN
mende protesten tegen de anti-joodse maatregelen
Na héél wat moeite,

na héél wat zorgen zijn

gisteravond

de

eerste Duitsch Joodsche vluchtelingetjes, 23 in getal, veilig in ons land, in het Gooi.• in Naarden aangekomen. Na dagen van ellende en leed .• van een slechte behandeling, waarvan hun jonge harten niets begrepen .• zijn zij thans in de
armen en onder de hoede van harte lijke en meelijdende groote

menschen, Drie-en-twintig, de eerste

.

Zo beschreef de Gooi- en Eernlander van 16 november 1938 de
aankomst van een groep kindervluchtelingen
in Naarden. Deze
kinderen waren afkomstig uit Frankfurt en hadden van de

het buitende toenein Duitsland. De komst van de groep kinderen werd aangemeld bij het
Nederlands Comité voor Buitenlandse Kinderen in Amsterdam.
Het Comité stelde zich ten doel "kinderen van ouders die om
politieke
of andere redenen wenschen te emigreren tijdelijk
in ons land onderdak te verschaffen".
De leiding van dit
Comité was in handen van Jkvr. Van Lennep.
De vertegenwoordigster
van dit Comit~ in het Gooi, mevrouw
Coster uit Bussum, kreeg het verzoek hulp te verschaffen
aan de kinderen van Duitsche joden die het slachtoffer
worden van de barbaarsche toestanden die thans in het Duitsche
rijk ten opzichte van de joden heerschen. Mevrouw Coster
heeft toen de hulp ingeroepen va.n de heer Van Dam. één der
htJ.
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Dokter Croiset

van UgheZen onderzoekt

de kinderen.

directeuren van de S.A. Rudelsheimstichting,
en van mevrouw
Adelaar-Fürth,
oud-gemeenteraadslid
van Naarden. Het Naardense raadslid de heer R.F. de Boer, tevens voorzitter
van
het Pater Wijnterfonds,
was bereid om voor dit doel het
Weeshuis tijdelijk
af te staan. Ook het gemeentebestuur gaf
direct zijn goedkeuring aan dit plan.
Het weeshuis stond al jaren leeg. In het pand was niets
meer van de inventaris over: geen bedden, dekens geen pan..•
nen of borden. Spontaan werd van alle kanten hulp geboden.
Zo maakte iemand uitSantpoort
f 1000, -- over op de reke~
ning van het gemeentebestuur voor hulp aan de vluchtelingen.
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Burgemeester

Boddens Hosang schept persoonlijk

de pap op.

Een aardappelhandelaar
bood aan, gratis aardappelen te leveren. Een dame stond direct zestien bedden af, andere mensen zonden beddegoed.
Ook verklaarden verschillende
particulieren
zich bereid zo
nodig één of meer kinderen bij zich in huis te nemen.
In Naarden werd een voorlopig damescomité gevormd onder leiding van mevrouw Boddens Hosang. echtgenote van de burgemeester. Verder werd het comité gevormd door de dames
David-Simon, Fuld-Wasschauer, Gompertz-Wertheim. MinckenhofBinger. Van Perlstein-Gaszman,
Adelaar-Fürth en Van OsFranco Mendes.
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De trein waarmee de kinderen naar Holland reisden, werd in
Bentheim langdurig vastgehouden. Alle kinderen en hun bagage werden minitieus onderzocht om te kijken of er geen deviezen \laren meegesmokkeld. Maar na vierentwintig
uur werd
de trein vrijgegeven en kon de reis \lorden voortgezet.
Eén
van de dames van het comité, mevrouw David-Simon, reisde
de kinderen tegemoet en vanaf Zevenaar begeleidde zij hen.
's Avonds arriveerde de trein dan eindelijk op het station
Haarden-Bussum. Na een korte ontvangst ging het met particu·
liere auto I s naar de Vesting. Op de stoep van het Weeshuis
werden de kinderen vel"W'elkomddoor burgemeester Boddens Hosang en wethouder Mayer. Na een snel medisch onderzoek door
de artsen Verburgt, Bouman en Croiset van Uchelen kregen de
kinderen hun eerste warme maaltijd.

eten. Daarom lag het in de bedoeling van het comité om deze
kinderen onder te brengen bij orthodox joodse gezinnen en
het tehuis ook open te stellen voor liberale
joodse jongens
en meisjes.
Op dinsdag 22 november 1938 vertrok deze groep kinderen naar
Den Dolder, \iaar zij \ierden ondergebracht in het \leeshuis
voor joodse kinderen. De bedoeling vas, dat, als de grenzen
weer zouden worden vrijgegeven,
opnieuw een aantal kinderen
in het nood-weeshuis op te nemen.
Het is er niet meer van gekomen.
Freek Udo.
Bronnen:

Het verzorgen van de maaltijden was het grootste probleem.
De kinderen kwamen uit orthodox joodse gezinnen en het weeshui s was niet ingericht op het ritueel bereiden van het

EEN KlIKJE IN HET WE ESDUIS TE N.\ARDEN
2S-tal Duitftcbe Joodschll

Je:

Gooi- en Eemlander.
Bussumsche Courant.
De StandaaPd.
Algemeen Handelsblad.
Het MerrrJrboek, pagina 787.
Gemeente archief Naarden.

-"wau eee

inderen.liefderiji: zijD.opgenomen. De

eef'3te HolIsndscbe maaltijd lieten .zij zich goed em&ken.
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EEUWIG

DUREND

Raadsnotulen

21

Wordt besloten

den heer

J.

.

DE

mei 1931 gemeente Naarden, agendapunt 12.
tot aanvaarding

van een legaat

'qan wijlen

Sijpesteijn alhier, bestaande uit 2 certifica-

ten Ned. Werkel. Schuld, elk groot I 1000,-- à 2; % onder
verplichting
ten eeuwigen dage in stand te houden de graven op de Algemene Begraafplaats
dezer gemeente Nieuwe Blok
rijletter
J no. 1 en 2 en Oude Blok rijletter
A no. 23 en
25.

NAARDERMEER

In het kader van de ruimtelijke
druk die thans op het Naardermeergebied wordt uitgeoefend,
wijst Ir. P.M. Vrijlandt
uit Hilversum op het bestaan van:
De Particuliere
Notulen van de vergaderingen der Staten van
Holland 1620 - 1640 door N. Stellingwerff
en S. Schot, 1987,
Rijks Geschiedkundige Publicatien.
Een niet bij iedereen bekende uitgave. Hierin staat o.m.
het volgende over de ruimtelijke
problematiek van de Naardermeer in de zevent iende eeuv.
18-11-1623:
Philipini
CatandriJ"n consorten, ÇJecoJ'thebbende de NaerdErmeer, groot ontrent 130 morgen, versoecken octroy ommedesewe te mogen bedijcken op de gratiUn vrijdomen ende exemp't wetck is geste7.t aen de Meren
tiUn ats in de requeste,
van de Reeckeninge OnJnete dienen dael'Op van haeren advijs.
15-12-1623:
Philips Calandrijn

cam Bciis

is op hun versouck

toegeataen

octroy
van 't vrij
bedi~ken
Naerdermeerende
metmiddeten
exemptie van
van
15 jaeren
mmenvan
van den
verpondingen
catfawnptie, ende voroerB vo 1gens ' t advijsvan
de Kamer van
Reeckeninge, mits dat zij den getnteresseerden
zullen contentement doen, werdende tottet affdoen van alle voorvallende questiën d.eesenanghaende van nu aff geco17111itteert ~~n van
de heeren Edelen, van Amsterdam ende van AZ.cmaer, die de
plano datelijoken
roeoht zullen doen Bondel" figuroe van proces
philippinij
Calandrijn consorten sijn vergunt volgende 't
advijs van de CarneT'VOors. in date den 12en deseT' oetrooy
tot bedijckinge van de Naerdermeer, hiervooren breder geme7.t
mits doende aUe omleggende geintere8seerde
behoorlicken
contentement .
Ctrmed 'selve de pZano aff te doen sijn gecormritteert ~én
uut de EdeZen, Amsterdam ende Az.ckmaer.
7-5-1624:
Den heer van Behagen uytten name van den anderen gedeputeerbij
den op 't affdoen van de queBtiUn der gefnteresseerden
de bedijckinghe van de Naeroermeer, remonstreeroe dat, nyettegenataende alle partijen met gemoede waeren geaccordeert,
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die van Goylandt echter corts daeroae met dateli 'ckheeden
e 00 ht hadden dezelve be 'c 'Z-ne te weeren ..• he en e alree e we 100 roe en lan ts wee erorrme gesleght ende bij
naaht dat bij daeghs gemaeckt was. Ende also zij geen last
en hadden orrrnein deesen yet te doen versochten dat bij
deese vergaderinge tot mainctenement Van 't reaht van de hoge overiaheyt hiertegens voorsien rroahte worden.
Waerop gedelibereert
zijnde eyntelijaken
geconcludeert is
dat men.;tegens naernoen den advoaaet-fiscae lontbieden
ende
sulcx aenseggen zal met last omme 't zelve aen 't Hoff te
rapporteren ende te procureren dat beneffens hem eenen commissaris derwerts magh werden affgesonden ..• ommehaer op alles te informeren ende voorts daerinne te voorsien ende te
van zaecken zal verrepareren so den noot ende gelegentheyt
eysschen.
Amsterdam: corrmisswissen alleen heensenden om te informerer,

HIER

VERHUURT

MEN

PAARDEN

EN

RIJTUIGEN

'Z-

16-12-1624:
Thijmen Reyersz ...• pachter Naerden: affslagh gedroncken biel'
opte Naerikrmeer. Edelen slaen aff. Arrest, Amsterdam:
C. Raden affmaken.
(En dat moet een zeer bijzondere bijeenkomst geweest zijn).
20-3-1625 :
Philips Calandrijn ..• octroianten Naerdermeer ..• versoueken om
inundatie dijcken ampliatie van vrijdorrmen voor 15 J'aeren.
Edelen: ad idem. Arrest.
25-3-1625:
Doek is de bedijekers van de Naerdermeer om haer geLeeden
schaeden toegestaen ampliatie van haer octroy van 15 tot
25 jaeren.
Ir. P.M. Vrijlandt.
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Uit:

Onze Voortrekkers.
Charles Boissevain. Drafna 1906.
(Een niet in de handel verschenen boek over de geschiedenis van enige leden der familie Boissevain).

In de maand juli 1813 maakte Gideon Boissevain als zeventienjarige
met zijn vrienden Kerkhoven en Van Oosterwijk
Bruijn een tocht naar Gelderland.
Het stukje uit zijn reisverhaal
waarin Naarden. met name
ItJan Tabak!! genoemd wordt, volgt hier. (Een paar maanden
later werd Zandbergen "Jan Tabak" door de Fransen verwoest).
htz. 181/182
Wij vertrokken Vrijdag Oahtend 23 July 1813 ..• mijn zuster
Mimi..• Jan Willem Kerkhoven en ik ten 6 Ure van de Agtergragt en ten 6~ Ure van Lokhorst per Naarikr Sahuit ..• waar
wy ons in 't roef je geplaatst hadden..• in 't byzyn van een
vrienik lyken doch smeerigen so ldaat met Eahtgenoote en een
half dozyn kinderen - die somtyds in Job's klagten uitbarstten over het hinderlyk byzyn van Vlooyen - en van 2 Dames..•
waarvan de eene den zonderlingen Wensah aan den dag legde ..•
dat a de bladeren ..• die op he t Water dreven ..• So Ldaten mogten worden om door haar aan den Keizer te worden aangeboden.
Waarom?Omdat..• let wel ..• het daa:rdoor missahien met de
Consariptie zoude gedaan zyn! Dit en eenige hartroerende
zuchten deden ons vermoeden..• dat Amor haar op deezen of
geenen 20 Jaarigen Jonge ling had doen verlieven.
Dan ter
zake! Ten ~ 10 k1,;amenwij te Muiden en ten ~ 11 te Naarden..•
van waa:rwy ons (nadat ik onze pacotille
op de rug had gehangen) met eene statigen tred naar Jan Tabak begaven.
Alhier gebruikten wij een paar Boterhamnen ..• terwijl Kerkhoven zig naar Naa:rden terug begaf en zig bevlytigde een
Koetskar voor ons te bekomen..• want ofschoon er met groote
letters by Jan Tabak voor ck deur stond: "HIER VERHUURT MEN
zoo was er toch niets te bekomen. Wy
PAARDEN EN RYTUlGEN"
besteegen dan ten 11~ Uur dit rytuig en la.xunen ten ~ 3
over 't Laa:rderkerkhof en Eemnes te Baarn..• niet zonder sukkelen echter ..• want ik zat met de Lydsels en ck voerman met
de ZWeep..• waarvan hy zeer knap gebruik maakte ..• daa:r wy hem..•
tot smart van 't bruine Blesje ..• 2 Zesd.ehalven gebooden hadden..• zoo hy ons wat spoediger dan gewoonlyk den weg over-bragt.
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SCHUILPLAATSEN

IN

DE BEDEKTE WEG DER

schuilplaatsen
Situatiesohets

VEST! NG HAARDEN

Wanneer men op de bedekte weg in onze Vesting komt, dan zal
men zich nieuwsgierig afvragen welke geschiedenis er achter
de grauwe betonnen gebouwen steekt die men dan op zijn weg
tegenkomt. Zo ook de schrijver van dit artikel.
Aangezien
bijna niemanil mij iets kon vertellen, besloot ik zelf op
onderzoek uit te gaan. Dat leverde het nu volgende resultaat
op.
In totaal zijn er door de Nederlanders tussen 1895 en 1906
twaalf cementbetonnen schuilplaatsen
gebouwd. Zij dienden
om de. zich op de bedekte weg bevindende verdedigers een

in de bedekte weg

t

J:::.
"""'"

f

veilige schuilplaats te verschaffen in het geval van een artilleriebeschieting.
In elke schuilplaats kondenongeveer
vijfentwintig

man een veilig

tijdelijk

onderkomen vinden.

NieuW tijdperk
Eind' ge eeuw deed het cementbeton zijn intrede. Voorheen
werd er gebouwd met baksteen ... Het cementbeton bood echter
drie belangr-ijke voordelen:
,. Doordat het gebouw één geheel vormde, werden grote krachten (granaatexplosies
) over de gehele constructie
verdeeld. Hierdoor kan een zelfde dekking van cementbeton
een grotere kracht weerstaan dan een soortgelijke
dekkin8
van gemetselde bakstenen.
2. Het bouwen met cementbeton ging sneller en was goedkoper.
3. Een dekking van baksteen ontleende zijn kracht aan de gewelfconstructie
" Bij gebruik van cementbeton kon deze
achterwege blijven,
zodat de constructie
minder hoog en
kwetsbaar werd.
Daarom besloot men de relatief
kleine schuilplaatsen
(aanvankelijk bij wij ze van experiment) uit dit nieuwe materiaal
op te bouwen.
Schietproeven hadden bewezen dat mortel met steenslag de
beste sterkte zou opleveren. Vanuit Hollandse traditie
(financieel oogpunt) koos men tenslotte
voor mortel met porfier
slag (een granietachtig
gesteente).
Aanvankelijk werd het
cementbeton bereid volgens de verhouding; 1 deel cement,
1 deel zand en 3 delen porfierslag.
Bij de na 1900 gebouwde
schuilplaatsen
werd het aandeel zand met ~ deel verhoogd.
De fundering werd van beton gestort volgens de verhouding;
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P2 gebow.vd
Wl"
G2
If
H2"

in 1895
1895
1902
1902

21 gebOuWdin 1902
K2"
52
I2

11
11

1904
1904
1905

M2 geboUhJdin
R2"
V1
ti
Xl

Deze lettep-cijfercombinaties
ziJ"n de Officiële
dingen voor deze gebOuWen.
R = Rave lijn Turfpoort/Promers.
~ = Geschutsemp lacement + opri t.
, deel cement, 2~ delen zand en 5 delen grind.
minder hecht maar wel stukken goedkoper.

11

1905
1906
1906
1906

aandui-

Dit beton was

Bomvrij experiment
1
De eerste twee schuilplaatsen,
p2 en W (zie de situatieschets) werden in 1895 gebouwd en waren begroot op
f 16.600,-.
Na de open inschrijving
die volgde bleek dat de
aannemer J. Bijlard uit Hilversum met zijn inSChrijving van
129

I 14.560,-. het voordeligst volgens de nauwgezette voorvaarden kon bom/en. Aldus toog Bijlard op 15 juli 1895 aan
het werk.
Allereerst werd er een funderingsput gegraven welke verd opgevuld met gewaterd (wit) zand. De fundering bestond uiteen
laag bakstenen, welke betrokken verden uit de bekledingsmuren van het ravelijn Promers-Turfpoort.
met daarop een vierkante betonnen fundering. Daarboven (op 0,5 meter + A.P.,
Amsterdams Peil gemeten volgens de peilschaal
van de sluis
in de haven te Naarden) werd de stenen vloer gelegd.
Nu werd een aanvang gemaakt met het storten van de muren.
De bestanddelen werden op een overdekte, waterdichte,
houten
vloer nabij de .••••
erkplek gemengd, bevochtigd en omgesmakt.
Vervolgens verd het cementbeton tussen een houten bekisting
in 15 cm dikke, doorgaande, lagen gestort welke met ij zeren
stampers werden omgestampt. zodat water en lucht naar boven
kwamen en het beton een veerkrachtig geheel werd. Dit alles
stond onder streng toezicht van de luitenanten
Stunns en
Doorman.
De zijmuren liepen van bui ten schuin af maar waren van binnen I te lood I opgetrokken. De dikte varieerde van 2 meter
op vloerhoogte tot 1,55 meter bij de dekking. De gebogen
vorm van de 1,2 meter dikke dekking zorgt ervoor dat de twee
'bomvrije' schuilplaatsen
makkelijk te herkennen zijn. Dit
duidt erop dat de militaire
ingenieurs het nog niet helemaal
aandurfden om de gewelfconstructie,
waaraan de van baksteen
gebouwde werken hWl sterkte ontlenen, los te laten. Het bovenvlak \lerd gedekt door een zandlaag van 25 cm. welke op
zijn plaats werd gehouden door een rondgaande betonrand met
daarin acht afvoergoten voor het hemelwater.
Deze zandlaag werd expres zo dun gehouden omdat de kracht
van een in een dikke aarden dekking exploderende granaat
wordt ingekapseld en zich geheel op het beton richt. De
functie bleef nu beperkt tot bescherming van het beton tegen weersinvloeden . Alleen de kwetsbare achterzijde
werd nu
tot aan de omwalling aangeaard.
Tenslotte werden alle zichtbare delen in de vloer met cement
bepleisterd
en kreeg het gebouv voor en opzij een 1,25 meter
brede en ongeveer 75 cm. dikke cementbetonnen zijdekking.
Deze diende ontgronding van de fundamenten door nabije granaatinslagen
te voorkomen.
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Spw.>bakken

De ingang bestaat uit een opening van 2 meter breed en 2,5
meter hoog. Deze wordt afgedekt door een tweedelige plaatstalen schuifdeur met een dikte van 1.25 cm. Via een speciaal ontvorpen, ingenieus veer-ro1systeem konden de deuren
snel worden gesloten of geopend. Let vooral eens op de stalen kap die dit systeem. moest beschermen tegen luchtdruk en
scherf'verking van ontploffende granaten.
Het interieur
bestond uit, op de stenen vloer, vaststaande
houten banken en aan het gewelf hangende tafels.
Voor de
commandant was een apart verblijf
van 2 bij 1,5 meter afgetimmerd met daarin een tafel met schuiflade en een stoel.
Wat ook niet ontbrak waren de vijf spuwbakken voor de toen
aanwezige pruimers.
Al bij al meten de gebouwen rond de buitenmuren 10 bij 9
meter en van binnen 7.5 bij 5 meter. Omte voorkomen dat de
2 schuilplaatsen
boven de omwalling zouden uitsteken,
werd
deze achter de werken tot 4,45 + A.P. opgehoogd vat precies overeen kwam Dlet de hoogte van de gebouwen. Tevens
werden er geschutsemplacementen aangelegd, die met de open
ruimte rond de schuilplaats
(terreplein)
verbonden werd
via een oprit.
Het hiervoor benodigde zand werd betrokken
van het tussen de bastions _Turfpoort en Promers gelegen ra-
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NieWJ ontwerp

De unieke cementbetonnen

schuilplaats

velijn.

p2 is de oprit

Bij schuilplaats

P2

uit

1895.

en het emplacement

~~~:~:d~tl~i j~~~w~:n kU~~~e~~i~e~c~~:r i~P~~{l:~I~~~~i~~_
schouwen. Nog steeds is goed te zien dat slechts een gedeelte van de omwalling (+ 1 meter) werd opgehoogd. De zanddekking is bij deze schuilplaats
gedeeltelijk
verdwenen, zodat de betonranden en de geringe dikte van de zanddekking
duidelijk te zien zijn.
Fraude

De gebouwen werden op 6 november 1895 opgeleverd en de
grondwerken tenslotte
op 4 mei 1896. Beide keren werd de opleveringstermijn
(zoals die in het contract vermeld stond)
door toedoen van de aannemer overschreden. Behalve bij het
bouwen zelf verging het de heer Bijlard bij het plegen van
fraude evenmin naar wens. Volgens het contract zouden alle
werknemers verplicht verzekerd worden tegen ongelukken. Omdat dit bij een gemiddeld aantal van 14 al aardig opliep,
ontdook hij deze verplichting
wat gelukkig door de werknemers ontdekt werd. Aldus werd zijn winstdeel van j 1456,-.
met een totaal bedrag van j 103,-. gekort.
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Na de gereedk.oming togen de militaire
ingenieurs aan het
werk met de opgedane ervaringen om tot een nieuw standaardontwerp te komen. Men had geleerd dat het bomvrij maken
(het weerst~d bieden tegen langdurige beschietingen
met de
zwaarste kalibers)
van een schuilplaats,
deze te kostbaar
en te groot zou maken. Daarom besloot men de bescherming te
vergroten door de trefkans bij beschieting
van de te bouwen
schuilplaatsen
zo klein mogelijk te maken.
Zo ontstond er uiteindelijk
een rechthoekig ontwerp met een
geringe diepte, waarbij de welving was verdwenen. Daarnaagt
zouden de schuilplaatsen
grotendeels in de omwalling worden
ingegraven. Op die manier kon de muurdikte worden teruggebracht tot 60 cm., wat het kostenplaatje
weer gunstig beinvloedde. De manier van bouwen bleef echter grotendeels
hetzelfde.
Op 22 maart 1902 werd een aanbesteding gedaa.n voor de bouw
van drie nieuwe cementbetonnen schuilplaatsen
(G2, H2, Zl).
De kosten hiervan bedroegen j 12.807,-.,
terwijl ze waren
begroot op j 10.000,-.
Vanaf nu werd er gebouwd ten opzichte van het midden van de
horizontale
groef in de peilmerksteen die zich bevond in de
vestingmuur nabij de Utrechtse Poort. Deze steen bevindt
zich op 0,404 +N.A.P. Het Normaal Amsterdams Peil had dus
het oude A.P. vervangen.
Net als bij de eerder gebouwde schuilplaatsen
werd er eerst
een funderingsput gegraven die werd opgevuld met wit zand.
Hierop kwam de :fundering met een lengte van 11,45 meter,
een breedte van 4,10 meter en een dikte van 0,55 meter.
Dan volgden de opstaande muren met de dekking. De laatstgenoemde bestond deze keer uit dwarsliggende, ijzeren liggers
met daarop 0,5 cm.dikke ijzerplaten.
Daar overheen werd
cementbeton ter dikte van 39 cm. gestort.
Het geheel kreeg
een afdekkende zandlaag van 18 cm.
Rabats
Het gevaar van ontgronding bleef bestaan. Daarom' kregen deze schuilplaatsen
een cementbetonnen voordekking van 1,5
meter breed. Omdat het zand de overige zijden van de
gehuilplaats
geheel bedekken moest, moesten de dekkingen
hoog tegen de muur worden aangebracht. Deze hoog hangende
dekkingen werden rabats genoemd. Ze waren 1 meter breed en
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schuin aflopend, waardoor ze een beschermende afwatering
vormden voor de muren. Bij schuilplaats
H2 is de zijkant
met rabat gedeeltelijk
ontgrond zodat men een goede indruk
krijgt van de vorm en grootte.
Alle verdere muurdelen werden met een waterdichte cementlaag behandeld.
Elk gebouw heeft in de voormuur twee raamopeningen. Van
binnen humen ze worden afgesloten door een tweedelig vurenhouten raam met gla·s en van bui ten door een plaatij zeren
blind van 1,2 cm dikte. De toegang wordt verschaft door een
1 meter brede en 1,82 meter hoge even dikke deur. Let eens
op de grendel-, duim- en taats stenen waarmee de sluitingen
en scharnieren in het cementbeton bevestigd zitten. Bij een
beschieting werden alle ramen, blinden en deur gesloten en
vond de ventilatie
plaats via twee ventilatieopeningen
met
daarin een gietij zeren draairoset.
ZWart schaap
Opvallend is dat één van de twee in 1902 gebouwde schuilplaatsen (Z1) afwijkt van de anderen door het bezit van een
gescheiden zijlokaal van 2,4 meter bij 1,5 meter. De ruimte
heeft een aparte ingang welke gedekt wordt door een dekkings
muur. Hoogst waarschijnlijk
vervulde deze ruimte de functie
van cOIllllandantsverblijf.
Waarom slechts één schuilplaats
zo werd gebouwd in een serie van drie blijft
onduidelijk.
Het kan een experiment zijn geweest voor het ontwerp van
een latere serie zoals die in 1904 gebouwd zou worden.
De afmetingen van de muren waren van buiten gemeten 10,95
breed (met bij ruimte 12,85 meter) bij 3,6 meter diep met
een binnenhoogte van 1,85 meter. Het interieur
bestond uit
een in de achtermuur vastgeklonken bergplank en enkele op
de cementvloer losstaande vurenhouten banken.
Het werk werd op 15 september 1902 ten volle tevredenheid
opgeleverd door een onbekende aannemer uitMuiden .
We moeten dan twee j aar wachten voordat er be,tin 1904 een
aanvang wordt gemaakt met de bouw van de twee schuilplaatsen
K2 en 82. met
Dezezijlokaal
zijn geli~k
aan de in waren
1902 gebouwde
schuilplaats
Z . Afwijkend
de goedkopere spoorrails
in plaats van de ijzeren l-vormige liggers,
het extra ventilatiepijpje
(door de dekking heen) en het
met hout betimmerde plafond.
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Doorsnede schuilplaats
uit 1904. 1. Zandbed. 2. Betonfunderinq. 3. Voordekking. 4. Achter-rabat.
5. Raamopening.
6. Spoorrails.
7. Betondekking. 8. Bergplank. 9. Steunrand
voor zanddekking. 10. Getimmerd plavond. 11. Achter-muur.
12. Zanddekking.
Tegenslag
De gebouwen waren aangenomen voor een bedrag van f 9.787,14.
(begroting,
oplevering en aannemer onbekend). In werkelijkheid had men echter kostbare tegenslagen.
Zo lezen wij in
een rapport dat de beschikbaar gestelde post voor onvoorziene uitgaven (welke f 250,-. bevatte), met f 339,50 overschreden werd. De plotselinge
extra kosten kwamen voort uit
problemen met een gedeelte van de cement voorraad. Aanvankelijk was deze na beproevingen goedgekeurd. Ti.idens de
bouw deden zich echter moeilijkheden voor tijdens het drogen. Bij nader onderzoek bleek de partij niet te voldoen
aan de gestelde kwaliteitseisen.
Het ra.pport van een hiervoor opgerichte onderzoekscomrnissie zocht de schuld uiteindelijk bij degenen die de eerste proefnemingen (slecht) geleid hadden.
Wanneer men nu naar schuilplaats
82 gaa.t, ziet men dat de
blinden van het linkervenster
een beetje openstaan. Als
U goed kijkt dan ziet U nog de aanwezige houten binnenramen .
Bij schuilplaats
K2 is het gietijzeren
ventilatie
pijpje
nog aanwezig en goed zichtba.ar.
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Bezuiniging
Het jaar daarop, dus in 1905, verrijzen er voor f 7700,-t
twee schuilplaatsen
12 en M2. Ze waren gelijk aan de twee
in 1902 gebouwde schuilplaatsen
zonder bijlokaal.
Het enige
verschil zat hem in de dekking die nu \.lit 40 cm beton en
27 cm zand bestond en tie aanwezigheid van een betimmerd
plafond.
Waarschijnlijk
vond men de voordelen van de bijruimte niet
opwegen tegen de extra kosten (meer dan f 1000,-. extra per
schuilplaats)
en besloot men de boU'W'
van dit type schuilplaats te staken. Verdere gegevens voor wat betreft de kosten of voortgang in de bouw heb ik niet kunnen vinden.
v:~
~i;7 c::~~~~~n:~~~h~~l~~~:::n
:~~~s~~~~g y ~:~:r
bedrag van f 11.920,-. (tevens begroot), te boU'W'endoor de
komen ongeaannemer M.P. VW1 Wettum. De drie schuilplaatsen
veer overeen met de twee in 1905 geboU\t1deschuilplaatsen.
Het verschil zit deze keer in de dikte van de achtermuur
(80 cm in plaats van 60 cm.) en de vervanging van de spoorrails in de dekking door de oorspronkelijke
I - liuers.
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Verd~r besloot men om het cementbeton te bereiden met steenslag in plaats van het goedkopere porfierslag.
Nieuw was
eveneens het bovenvlak van de dekking dat nu een beetje
schuin afliep om de af'w"atering te bevorderen.
In het bestek kunnen we lezen dat om te voorzien in meubilair, er 0,85 m3 vurenhout werd omgevormd tot 15 zitbanken.
De traditionele
bergplank ontbreekt ook hier weer niet.
schuilplaats
na te
Mocht U van plan zijn een soortgelijke
bouwen; U heeft 47,5 m3 cementbeton nodig.
cm de schuilplaatsen
enigszins af' te schermen, werden er na
gereedkoming afsluitingen
gemaakt uit houten palen en 870
meter prikkeldraad.
Toegang werd verschaft door een afsluit_
baar draaihek. Deze afsluitingen
zijn nu geheel verdwenen.
Na 1906

Het gereed komen van de schuilplaatsen
betekende een aanzienlijke
verbetering
van de verdedigingskracht
der gehele
Vesting Naarden . Bij het uitbreken van WOI besefte men dat
de Vesting Naarden alleen nog nut had als steunpunt voor de
infanterie.
De artillerie
werd buiten de Vesting opgesteld.
Overal in de wallen werden aarden schuilplaatsen,
loopgraven en schuttersputjes
gegraven. Wanneer U achter schuilplaats K2 kijkt, ziet U nog een vervallen doch goed herkenbare half-rondgaande loopgraaf', Zo zijn er nog tal VllJ'lrestanten te vinden; bijvoorbeeld
de versperring van in beton
bevestigde ijzeren balken op de Oostdijk achter schuilplaats
H2. De balken zijn afgezaagd doch de versperring is nog
goed als dusdanig te herkennen.
Uniek
Na WOI verloor de Vesting haar mili taire functie en daarmee hadden ook de ccme.-..tbetonnen schuilplaatsen
geen :f\mctie meer. De periode waarin men met cementbeton bouwde
bleek slechts een korte te zijn. Het sterkere en goedkopere
gewapend beton kwamer definitief'
Voor in de plaats. Dat
maakt deze cementbetonnen schuilplaatsen
ook zo uniek in
Nederland. Zij vormen een belangrijke
experimentele periode in de bouwgeschiedenis . Vooral de twee in 1895 gebouwde
schuilplaatsen
zijn de enige in hun ·soort en verdienen een
gedegen restauratie,
waarna zij een functionele plaats kunDen verwerven in onze Vesting.
Buiten de rabbats die grotendeels zij~ losgeraakt en ver137

"akt, geven de schuilplaatsen
nog een gave indruk. Nog
steeds voorzien de schuilplaatsen
in een behoefte. Enkele
doen dienst ah opslagruimte (bijv. R2 en Zl), als dierenverblijf
(yl, waar de deur en ramen eruit liggen), of als
repet itieruimte -voor een rockgroep.
Dus wanneer U in het vervolg op de bedekte weg komt, bekijk
dan de schuilplaatsen
nog eens goed en ontdek hoe schoon ze
zijn.
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OPROEP

In de werkgroep bestaat

ers, dat op vaste tijden

rondleid {st)-

een team enthousiaste

of op oproep rondleidingen

geeft

voor geinteresseerde
groepen van maximaal 15 à 20 personen.
Een rondleiding bestaat uit een wandeling van ca. 1 uur door
de vesting
torische

en over de wallen,
feiten,

waarin verteld

architectonische

wordt over his-

bijzonderheden

e. d. van

onze stad. De aanvragen voor een rondleiding worden gericht
aan de vvv en de opbrengst is een belangrijke bron van inkomsten voor onze werkgroep, die o. a. hiewan aLler'lei activiteiten
kan ontwikkelen.
Ook het gemeentebestuur
dere malen een beroep op onze vrijwiLligers.
Door verhuizing,

andere werkzaamheden e.d.

zijn

dëed meeronze gelede-

ren nu wat uitgedund en daarom doen we hierbij een beroep op
U aLlen eens na te denken over deze zinvolle en leuke vrijetijdsbesteding.
U komt in aanraking en hebt contact met allerlei verschillende
mensen, die soms verrassende vragen
steLlen.
Het zou fijn

zijn

als we ons team zouden kunnen vergroten

door Uwmedewerking.
Uiteraard zijn er ook geinteresseerde
buitenlanders
en als
U dus in staat bent niet alleen Nederlandse, mar ook rondleidingen
gejuich

in andere talen te doen, halen we U met extra
binnen.

Aanmeldingen of nadere inlichtingen
Cementbetonnen schuilplaats
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zonder bijlokaal.

of bij L.G. Mastenbroek-Buijs

bij de VVV.. 02159-42836
02159-41565
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