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NAARDEN EN DE LITERATUUR (4)

FREDERIKVANEEDEN
(Haarlem 1860 - Bussum 1932)

Frederik van Eeden is niet in Naarden geboren en er evenmin
gestorven, maar als er één auteur Naarden kende en frequen
teerde dan was hij het wel. Van Eeden behoeft op deze plaats
niet om zijn literaire verdiensten te worden beschreven.
Een bibliografie van zijn werken en een overzicht van de
studies en artikelen die over hem en zijn werk in de loop
der tijden verschenen zijn, zouden dit nununer in een keer
vullen. Iedereen weet op zijn minst dat Van Eeden de auteur
is van 'De kleine Johannes' en velen kennen zijn - al was
h~t maar via de verfilming - 'Van de koele meren des doods'.
De reden waarom Van Eeden hier beschreven wordt, is dat hij
in zijn dagboeken, die hij met grote regelmaat en nauwkeu
righeid van 1878 tot 1923 bijhield, af en toe verslag doet
van zijn bezoeken aan Naarden en directe omgeving. Dit is
niet verwonderlijk als we weten dat Van Eeden zich al in
1886 in Bussum vestigt en daar ook in 1932 sterft. Hij ligt
daar begraven op de rooms-katholieke begraafplaats. Van
Eeden woonde in Bussum aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg, la
ter aan de 's-Gravelandseweg en verbleef jaren in zijn be
roemd geworden utopistisch-communistische kolonie 'Walden' ,
gevestigd op het terrein van Van Meurs Golfkartonfabriek.

Alle citaten die hier volgen zijn uit de dagboeken die in
19'71 en 19'72 in vier delen op fraaie wijze werden uitgege
ven door dr. H.W. van Tricht,
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24 januari 1894 - 'Wandeling naar Valkeveen .• waarbij ik
Paultje (zijn zoon) droeg naar huis .•
laat .• in de koue wind. '

10 september 1894 - ' 's Morgens met M:1rtha en Paul naar
Naarden gewandeld ..... Manoeuvres.•
be leg van Naarden.•.... '

13 september 1894 - 'Sinds Maandag belegering van Naarden.
Martha heeft er dolle schik in .• en wij
zijn nog iederen nacht naar NaaPden ge
wandeza en ovepdag soms 2.• 3 maal heen
en weer. Gister bijna den heelen dag
op het oefeningsterpein gezworven en tk
aanval op het fortje de Karnemelksloot
bijgewoond .. " ..
,8 Naahts om 12 uur zaten we in Naca'-
den in 't logement .
Iets aantrekkelijks vond ik in de veld
dienst del' soldaten .• die dag en nacht
tusschen akkers en weilanden en oosch
jes op de loer moeten liggen. Het
woord 'veldwaaht' doet hem dat al.
..... Vannacht om 5 uur kanonnade. '

15 september 1894 - ' ..... vroeg gegeten en verder den hee
len dag en nacht om en in Naarden tot
6 uur toe. Eerst naar Valkeveen. Toen
naar Jan Tabak.•..... cm 8 uur k1..Kunde
eerste aanval. 't Mooiste Ws op de
wallen .• alles doodstil .• maneschijn op
de grachten .• lichtjes langs de buiten
werken .• en van tijd tot tijd de gewel
dige sohoten vlak naast ons met lange
echo .• volgend op de zachte corrmando's
van een klein, ePnstig .• zachtzinnig of
f'iciertje. En het vePmOeden van die

Uit: 'De ware Ja.cob'
tekening:
A. Molkenboer
21-3-1903

Het gaat te ver alle passages vaarin Naarden ter sprake
komt ••••eer te geven. Ik beperk mij tot een aantal m.i. inte
ressante notities die voornamelijk betrekking hebben op mi
litaire manoeuvres die in 1894 kennelijk gedurende een ••••eek
lang in de vesting gehouden werden. Ook geef ik enkele noti
ties betreffende bezoeken aan Naarden en omgeving om een
indruk te verschaffen van de belangstelling van Van Eeden
voor zijn omgeving.

8 januari 1894 -' 's Middags met Martha (Van Vloten) en
Herman (Goner) op de graahten van
Naarden schaatsen gereden. '

21 januari 1894 'Ik wandel nu iedere middag naar van
Heel'(J.P. Dudok van Heel. industrieel,
patiënt en later vriend van Van Eeden.
bewoner van Flevorama.)
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29 mei 1894 - 'Gister morgen een wandeling naar Naar
den met Martha en Paul omdat ik thuis
toah te koud was en niet kon werken.
Het was mooi maar mocht me niet baten. '



ten .•... over de Vuursche naar Tonny
(Van Eelde - Van Rappard. Patiënte en
vriendin van FvE.) gewandeld ...•..
VriJ°dagmorgen. Om10 uur over den

naar Soest gewandeld. I

23 augustus 1894 - "s Morgens met Derkinderen (Ant. J.
sChilder. vernieuwer van de monumen
taal-decoratieve kunst.) naar Laren ge
wandeld, atelier gezien.

1 september 1894 - 'Woensdag naar Baax>ngewandeld. I

We moeten hierbij bedenken dat Van Eeden een buitengewoon
getrained sportman was. Met Herman Gorter speelde hij in
Hilversum in een cricket-team, hij tenniste, hij bereed _
zoals in de dagboeken staat - de viets en bovendien zwom
hij iedere morgen. Op zondag 12 november 1894 noteerde hij
in zijn dagboek: 'Hard van nacht. Een qat in het
ijs moeten slaan om te 's Morgens

Jan Paardenkooper

Lezend in deze dagboeken valt op dat Van Eeden heel wat
heeft afgewandeld. Afgezien van zijn bezoeken aan Naarden
komen we op iedere bladzijde wel een forse wandeling tegen.

er nog enke le
en

(bevattende een 50-tal ansichten van
uit het begin van deze eeuw) is

morgen om 73f met Martha
de Kruis hoorn ont,be-

sluipende belegeraar , wiens
door patroui lles werden
een aanval het t,
fort, _
fakkels en in de gracht. Prach-
tig waren die groote kanonschoten
de groote nachtsti Ue. Nog lang h
ik de van het 'vuur' roepen en
van het het hard inslaande,

schot. Om 6 uur
arauWe werd

morgen. '

23 juni 1894
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NOOIT VERGETEN

Weet ij het ontstaan van dat piep-kleine pZantsoentje met
wat bloemetJ"es en een kruis? - aan het einde de Thie-
rensweg, vlak bij de Rijksweg? Ik zal proberen ij te ver-
tellen.

Tekening:

Duitser die fietsen, die doodgeschoten was, die rrrJest
na~tuurZ1:,jkgewroken worden. Daartoe werden met die bus gij
zelaars uit Amsterdam aangevoerd. Die werden ter plekke
zonder pardon doodgeschoten. Wraak is zoet!:

kuxun er weer een fietser
m:zngooide zijn fiets op

zodat hi;] op de grond
geweer werd die Duitser
zijn eigen fiets en koos

Op
maar
BeY' een
en met
pakte

Die hond
moest 'm gaan

rensweg. Daar passeerde
riep: liGa terug, ze

er niets van en liep toch
s meer, Rijksweg was
is mijn naar de gelopen. Toen ik

halverwege was autobus staan. Er 7a,)ameen Duit-
ser naar mij toe in Duits schreeuWde: "'Waarwoont
hier de burgemeester?" Ik haalde mijn schouders op en hij
schreeuWde weer: r'Ha! weet ze niet, als straks de Engelsen
hier zijn dan weet zij het welr,. Ik vond het allemaal een
beetje gek en het leek me beter om te keren en naar huis te
gaan, waar inmiddels ook mijn hond was aangekomen.

Het was in de oorlog, welk jaar weet ik niet meer, maar aan
het eind van de Prins >Frederik Hend:f'iklaan bij de Thierens
weg stond dik1.Jijls een Duitse soldaat, met zijn geweer over
zijn schouder. HiJ stond daar op fietsenjacht. ](1J)amer ie
mand op zijn fiets aan dan sohreetMde hij in het Duits:
"Halt, afstappen" en dan was je je fiets kwijt. Je moest
wachten tot er een stuk of acht mensen in de val waren ge
lopen en dan was het: I/Mars", en je moest je eigen fiets
dan naar de Vesting brengen, die was je definitief k1Jijt en
je kon verder lopen.

De volgende dag hoorde ik wat er precies was gebeurd. Die H.M. Fesevur-van Bergen Walraven
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OVER BAKKERIJEN IN NAAR DEN

Toon Slinger is 27 jaar bakker in Naarden geweest. Dam>van
werkte hij 19 jaar bij Antoon de Bruyn en 8 jaar bij Cor
Breedijk. Zo maar voor de vuist weg diept hij herirmel'ingen
op over zijn loopbaan en het bakkerijenbestand in de derti
ger> jaren.

Doordat ik op vrijdag '31 december 1937 veertien jaar was
geworden, kon ik ~as op 3 januari 1938 aan het werk!
Dat was bij Antoon de Bruyn tegen een loon van éen gulden
per week plus 'vrij brood'. Die ene gulden was zwart geld,
want deze inkomsten moesten verzwegen worden in verband met
de steun die mijn vader ontving. Hij was namelijk 'rijks
stempelaar I en de inkomsten van de kinderen werden in dat
geval van zijn steungeld afgetrokken. Dus ik stond geboekt
als 'volontair'.

's Ochtends om vijf uur begonnen de activiteiten bij De
Bruyn. Enige voorzichtigheid was bij dit vroege tijdstip
geboden. 'Want vijf uur 's ochtends ging tegen de regels
van de arbeidswet in. Bovendien 'Wasde controleur op dat ge
bied politieagent Weinberg en deze stond bekend als een
'felle' .
Mijn eerste 'Werk 'Wasmet de hand deeg maken. Staande op een
krentenkistje bij de grote trog en vervolgens maar beulen.
's Morgens om ongeveer half tien ging je de wijken in om te
venten. Bij wim Haakman had De Bruyn een tweedehands trrms
portfiets gekocht. Het was een doortrapper. de rem ontbrak.
Remmenwas een kwestie van de trappers in tegengestelde
richting zien te houden. Dat gaf 'Weleens problemen. Ik was
eigenlijk nog te klein om bij de trappers te komen. Alleen
al het opstappen 'Wasvolgens een bepaalde procedure: eerst
een stukje lopen, dan je op de draaiende trapper omhoog la
ten transporteren en vervolgens op het hoogste punt zijnde
je been over het zadel werpen.
Hoe vaak ben ik niet omgedonderd. Ik schaamde me dan rot
met al dat brood over de grond! Ook de Kippenbrug roept ;.;at
dat betreft angstige herinneringen op. Op deze schuin aflo
pende brug ;.;as die fiets bijna niet te houden. Zo verdween
er nog weleens een broodje in het water.
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Voor de bakkerij van De Groot. v. Z.n.r.: Hennie
de Groot, vrouw Pothof, bakkersknecht .• Pothof .•
Gerrit BroUlUer, Jaap Kruijswijk .• COl'de Groot.• Popie Bos.•
Kesteloo op de fiets, de kinderen zijn onbekend.

Toen ik zestien jaar werd kreeg ik een bakfiets. Echter
even later brak de oorlog uit. In 1943 werd ik opgepakt
en zes weken vastgezet in het kamp Erica te Onnnen.Van daar
uit werd ik onder bewaking naar Hamburg gebracht. waar ik
ook 'Weer in een bakkerij te werk gesteld ;.;erd.
Na de bevrijding heb ik nog vele jaren bij De Bruyn gewerkt.
Later nog 8 jaar bij Breedijk. Na 27 jaar was ik het bak
kersvak zat en heb ik nog 22 jaar met plezier als kok bij
het Rijk gewerkt.

Al met al blij ft het bakkersvak toch nog trekken. Het was
best een mooi vak. Tegenwoordig staat in de bakkerij ook al
een computer. Er komt geen handwerk meer aan te pas. Ach.
toch wel. je moet dat ding namelijk wel aanzetten.
Waar blijft de tijd. Tot slot heb ik nog een overzicht ge
maakt van de bakkers in de Vesting uit de dertiger jaren.



Een collage uit de collectie van Preek Vdo
A.C. Slinger

Vijftien bakkers dus, en dat met minder dan de helft van
het huidige aantal inwoners. Toch had iedere bakker letter
lijk en figuurlijk zijn 'brood r •

1. Jaap de Ruiter. Zijn bakkerij stond in de Duivensteeg,
aanvankelijk verkocht hij alleen pet' bakfiets. Na de
oorlog kwamhij in de winkel op de hoek van de Markt
straat en de Gansoordstraat .

2. Jan Zijp, hoek Ruysdaelp1ein - Marktstraat. Ook zijn
bakkerij stond in de Duivensteee. Officieel was de in
gang Gansoordstraat 7. Later kwamin deze bakkerij een
beschuitfabriekje. Antoon de Bruyn, die zijn winkel op
de Keverdijk (tuindorp) had, heeft hier tussen 1937 en
1954 zijn brood gebakken.

3. Van der Lijn, Marktstraat 26. Hij had zijn bakkerij in
de Wuyvert. De winkel werd al in de jaren dertig een
kruidenierszaak. Peters, Kapers en Jaap Bark waren er
achtereenvolgens kruidenier. De bakkerij in de Wuyvert
werd verhuurd aan de Bussumse bakkers Ruitenbeek en
De Bruin.

4. Ben van Rooijen, Raadhuisstraat 22.
5. Arie de Bruyn, Jan Massenstraat 3.
6. piet Haagen, Kloosterstraat 27.
7. H.M. Brouwer, Kloosterstraat 19. Later had Evert Piene

man hier zijn bakkerij.
8. Izaak Roose, Marktstraat 44. Later de bakkers Letter

man en Bakelaar.
9. Gerrit Kelder, Cattenhagestraat 9. Later bakker Piet

Salentijn.
10. Evert Top, Cattenhagestraat 17. Eerder bakker Zuider

waard en bakker Dam. Later bakker Buikema en een fili
aal van bakker Haagen.

11. Johan Kuyer, Cattenhagestraat 29. Later bakker Kelder-
man_

12. Cor van Rhijn, Cattenhagestraat 43.
13. De Groot, Bussummerstraat 6. Later bakker vld Sanden.
'4. Bab van de Akker, Bussummerstraat 18. Later bakker

Arjen de Boer.
15. Tinus van Wettum, Peperstraat 6.
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DE MUNITIETREIN VAN 30 NOVEMBER 1944

In de herfst van 1985
van Stolber>gZaan te
stond

Het eigen verhaal of de eigen waarneming?
Voor de tijd van het jaar was het mooi weer, niet te koud,
weinig wind en vrij helder met tn wazig zonnetje. Dat bete
kende jachtbommenwerpers in de lucht. Op de Rijksweg, waar
ik woonde, kwamen nu en dan militaire wagens langs. met een
soldaat achterstevoren op het spatbord als uitkijk. De hele
ochtend was het al onrustig. Ver weg, richting Weesp, werd
iets beschoten door een jabo in duikvlucht, in het zuiden
dreunde de zware Flak bij het Gemeenlandshuis in Hilversum.
Het zal zowat tien uur zijn geweest.
Een klein half uur later gebeurde het. De 1 Tempest 1 moet
vlak over ons huis gegaan zijn. Een afgrijselijk kabaal,
duizend paardekracht en een stel twintig millimeter kanon
nen "boven je dak. Het lawaai is een van de enerverendste
facetten van een oorlog.
Wàt er precies aan de hand was wisten we natuurlijk niet.
Op straat zocht men dekking, achterom de huizen in (de elek
trische bellen deden het niet meer) of in de grond. Sinds
die zomer was iedereen die een tuin had langs een grote weg,
verplicht daarin een ' Deckungsloch' te graven, maar de mees-
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ten volstonden ermee het deksel van de watermeterput ernaast
te leggen, en dat werd geaccepteerd.
Het is moeilijk een sluitend verslag te krijgen van wat er
gebeurde, de interesse van de getuigen ging meer uit naar
lijfsbehoud dan naar geschiedschrijving. En ook later, toen
men z'n ervaringen vertelde (oorlogsmopje: Hvoor een kwart
je luister ik naar Uwbom~Tl) citeerde men al gauw het eigen
verhaal in plaats van de eigen waarneming. Misschien is de
volgende versie juist; wat de Duitsers deden heb ik moeten
afleiden.

Wellicht dertig daverende explosies
Zonder dat het in het reeds geschetste gebeuren van alledag
erg was opgevallen, is de trein vrij ver in de Naardermeer
beschoten. De Duitsers zagen reden om terug te keren, wel
licht was de ketel lek geschoten en dachten ze Weesp niet
meer te halen. Bovendien is de dijk door de Naardermeer de
slechtst denkbare plek om met een munitietrein onder vuur
te liggen en verlangden ze stellig naar de dekking van
woonhuizen. Niet zozeer sadisme als wel opportunisme! Boven
dien hadden ze de rangeersporen nOdig.
De trein van zo'n twintig platte goederenwagons had aan het
begin en ergens halverwege een Flakwagen met een stuk vier
lingluchtdoelgeschut. Het deel daarachter werd losgekoppeld
om het later, door te remmen te kunnen afstoten en zodoende
de risico's te spreiden. Toen de locomotief ter hoogte van
de vijverkom achter de van Stolberglaan was gekomen kwamde
tweede aanval, die ik al begon te beschrijven. Het vlieg
tuig (ik heb er maar één gezien en gehoord, maar anderen
spreken van twee) draaide een rondje en kwamterug om bom
men te gooien, kennelijk gehinderd door het afweervuur want
hij gooide erg slordig. Eén bom kwamop het voetpad bij het
Mouwtje, de volgende midden op de Prins Hendriklaan voor het
station en een derde op een garage aan het toenmalige einde
van de Graaf Willem de Oudelaan. Maar één bom ·was goed raak,
pal naast de loc die uit de rails wipte en half op z'n kant
in de berm kwamte liggen. (Een alternatief is, dat een bom
de rails had ontzet en de rijdende loc ontspoorde). Intus
sen sukkelde de achterste treinhelft door tot kort voor de
Zwarteweg en kwamgelukkie; niet verder ter sprake. Maar er
was brand bij het voorste stuk, misschien ontstaan door de
stukgeblazen vuurkist van de locomotief of door die alterna
tieve bom.
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Tekening: F. van Bemmel. Uit: Daar wordt gebeld!
Clinge Doorenbos, 1946.
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Iedereen was nu klaal"W'akker, en als een lopend vuurtje ging
het woord 'munitie I door de Oranje-Nassau- en Staatslieden
buurt . Velen vluchtten de wijk uit. de overigen doken in de
kelders die alle huizen daar gelukkig hadden.
Het respijt duurde een goed half uur. Op iedere wagon ston
den verscheidene metersgrote houten kisten met munitie.
onder een bruin dekzeil. Toen ging de eerste met een donde
rende klap de lucht in. Zelfs in de Vesting braken ruiten,
de kinderen van de nonnenschool renden de nabij e poterne in,
het huidige Vestingmuseum. Het vuur ging verder, met tussen
pozen van som tien tellen, soms tien minuten trilde de
grond en daverden de explosies.
Hoeveel waren het er? Een stuk of dertig denk ik, netjes
per kist. Pas na tweeën bleef het stil en kon men de schade
gaan opnemen.

Talrijke granaten in de tuinen ....
Zowel aan de van Stolberglaan als aan de andere kant in de
Thorbeckewijk stond een ",oning in brand en een achttal hui
zenblokken "'as totaal doorgeblazen, geen enkele ruit of
dakpan en haast geen enkele binnenmuur meer aanwezig, van
enkele blokken de daken versplinterd en grotendeels verd .•.•e
nen. Verder weg, zoals op de Keverdijk , ook nog flink wat
glas- en dakschade , en dichterbij alles naar verhouding.
Soms bizarre zaken, zo was ergens diep in de Graaf Janlaan
een stuk onderstel van een wagon komen binnenzeilen:
Binnen een paar uur keerden de be",oners terug. De zwaarst
beschadigde huizen ",erden leeggehaald, de andere met spoed
dichtgetinunerd in afwachting van glas en dakpannen. De vol
gende dagen klonk in de hele \olijk een merkwaardig kleppe
rend geluid: op honderden woningen was men de pannen weer
op hun plaats aan het leggen. Glas .•.•as schaars, maar met
veel moeite nog ",el te vinden of van onbelangrijke plaatsen
om te zetten en sonunigen begonnen daarmee meteen ",eer dag
licht in hun huiskamers te brengen. Deze voortvarendheid
zou hen echter nog opbreken.
Talrijke granaten 'Waren zonder te ontploffen rondgestrooid
over de tuinen, het plantsoentje, de sloot, de spoorbaan en
de drie hectare volkstuintjes en boomkwekerijen die er toen
aan de andere kant waren. Ze waren beschadigd en onbruik
baar ge'W"ordenen ",er den door de Duitsers zoveel mogelijk
bijeengezocht. Een goede vraag is, of ze ook de sloot daar-
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bij uitharkten. Enfin, dat is nu in ieder geval gebeurd!
Twee dagen later werd IS morgens door politie en luchtbe
schermingsdienst de hele wijk ontruimd, alle ramen en deu
ren moesten opengezet om de drukgolf minder tegen te houden,
en er bleef bewaking.
Tegen de middag werd een eerste verzameling opgeblazen, de
klap was even zwaar als donderdag en velen waren hun nieuwe
glas weer kwijt ...
Dit gebeuren werd met 'enkele dagen tussenpoos nog twee keer
herhaald. Alles went. de tweede keer gingen de mensen n,iet
zo ver meer weg en' bij de derde bleef men in de randgebie
den gewoon thuis. Een aangekondigde vierde voorstelling
werd afgelast en nu kon men ècht gaan opruimen en een beet
je herstellen.

Weer soliede woningen
Na de oorlog werd het grondig aangepakt. Je had het toen
niet durven zeggen, maar eigenlijk viel de schade nog mee.
Er waren verschrikkelijk veel huizen met kapotte ramen. da
ken en plafonds, en heel wat met ontzette binnenmuren en
los bungelende wastafels. Maar, afgezien van de twee afge
brande, ging het zelfs bij de zwaarst getroffen woningen
toch vooral om de vervangbare lichtst enen binnenbouw, de da
ken en het houtwerk. De zware buitenmuren hadden het vrij
wel steeds overleefd. Het was beslist een geluk dat plant
soen en tuinen voor tenminste vijftig meter afstand hadden
gezorgd. Voor de rest van de wijk was het van belang dat de
explosies steeds zowat op dezelfde plaats bleven, hun aan
tal deed er dan niet veel meer toe.
Met serieus handwerk werd er gerestaureerd en waar nodig
herbouwd, en het werden weer de soliede woningen van het
einde der jaren dertig. Wie heeft nu nog in de gaten dat
sommige huizenblokken andere kleur dakpannen hebben?

Mortiergranaten of aUerhande?
En wat was het nu voor munitie? Uit verzamelde granaatscher
ven heb ik altijd menen te weten dat het 110 rumzware lucht
afweer geweest moet zijn, begrijpelijk ook, want daarin was
in die tijd in Noord-Holland wel de grootste omzet. Maar de
vaklui van de E.O.D. hebben mortiergranaten geïdentifi
ceerd en zij kunnen het weten. En wellicht was het aller
hande.

Uit de grootte van de kisten en de aanname van zware Flak
hebben we indertijd trachten te berekenen wat er de lucht
in ging. Wekwamen op zoln drie à vier ton per kist. Maar
deze onbedoelde wij ze van gebruik deed natuurlijk sterk af
breuk aan het effect, het waren nu eenmaal geen bommen.
Naar het resultaat zou ik het willen vergelijken met vlieg
tuigbonunen van 500 à 1000 kg. Niet gering, als je bedenkt
dat een Vl ook I n ton was.

Het bedrag van de schade? Aan de hand van de toenmalige
prij s van woningen en van enkele taxaties van de molestver
zekering kom ik tot de volgende zéer ruwe schatting: 20
woningen met 10.000 gulden schade, 50 met 5.000, 100 met
'.000 en 200 met 500 gulden. Totaal 650.000 guldens van
toen, dus zo'n zeven miljoen nu, alleen aan opstallen.
lt Was me wel een dagje!

G.J. Komen

Komen heeft de redactie laten weten .• dat zijn
is op zijn herinneringen als zestienjari-
bronnen te Het min of meer

van het door ietwat
tot stand gekomen.
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BIJ MUIDEN LINKSAF

en
en ik wellicht onze jeugd in

Hoe zit dat? Laat me ij dat mogen uitZeggen.

Mei 1933. piet visser '(24) zegt de zee, waar hij enige ja
ren gewerkt heeft in de haringvisserij. vaarwel. Hij be
sluit samen met zijn vriend Jaap Teerhuis de botter .MK82
vol te laden met zeebanket (zoute en zure haring, rolmops
enz.) en vanuit de haven van Marken naar Zwolle te varen om
daar te proberen hun waar te slijten.
Maar al snel bleek dat de wind te ongunstig was om naar
Zwolle te gaan; hij kwamuit het noordoosten. Toen werd be
sloten naar Muiden te zeilen. Mijn vader was daar bekend
want het jaar daarvoor was hij daar met zijn vader ook al
geweest. Vanuit Muiden gingen ze venten, onder andere in
Naarden. Voor het vervoer van de handelswaar had mijn vader
een transportfiets ter beschikking. In de jaren daarna
zijn ze nog dikwijls in Muiden en Naarden geweest. Naarden
beviel zo goed dat mijn ouders na hun huwelijk in 1935 hier
zijn gaan wonen. De ouderen onder U zullen zich mijn ouders
nog wel voor de geest kunnen halen in hun Marker kostuums.

In het begin gebruikte mijn moeder nogal eens woorden uit
het Marker dialect omdat ze de Hollandse woorden niet kende.
Toen ze dan ook bij de groenteboer was en om I stekereep'
vroeg moest ze de koolraap aanwijzen. om aan te geven dat
ze dat bedoelde.
Het eerste adres waar ze zijn gaan wonen was Wuyvert 2.
Daar ben ik geboren. Daarna verhuisden we in maart 1936
naar de Katrepel en in juni 1931 naar Kloosterstraat 11. nu
eigendom van de vereniging 'Hendrick de Keyser'. We woonden
daar op de benedenverdieping. Op 13 januari 1938 is daar
mijn zusje Marietje geboren. Ze overleed op 5 december 1951.
Op 15 mei 1946 zijn Cor en Dick geboren. Ik realiseerde me
toen nog niet dat ik in zo'n prachtig monumentwoonde. Het
had ook praktische bez'Waren. De voorkamer (3 ramen aan de
straatkant) was zo groot dat een eenvoudig salamandertje
het er 's winters niet warm kon stoken. Schermen moesten de

kamer kleiner maken.
Meestal huisden we 's winters in de keuken, achter in het
huis. Voor zover ik weet brandde er in het hele huis maar
1 lamp. Ik was bang in het donker. Als ik 's avonds uit de
'Wckwam (die in de hal 'Was) rende ik zo hard de lange donke-
re door, dat ik in de keuken was voordat het toilet
was do"rg'8S>,oe:ld.
Boven ons woonde Jan Hagoort. voor veel Naarders een legen
darische persoonlijkheid. Hij verdiende de kost met gooche
len. Hij had veel gereisd en kon ook smakelijk vertellen.
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Tijdens de oorlog at hij vaak bij ons. Op een keer .legde
hij met behulp van de lamp en twee appels de werking van de
maansverduistering uit. Na afloop miste mijn moeder een van
de twee appels, waarop Jan Hagoort zei: IlDie is nu een aard
appel geworden. 11

Zijn hele leven heeft mijn vader met vis te maken gehad.
Als jongen van 13 jaar ging hij met zijn vader op een Vlaar
dingse logger werken. "Hij heeft nog gevaren op een van de
laatste zeilloggers. Later kwamen de motorloggers, de zoge
naamde stoomfietsen.
In de oorlog was er geen aanvoer van vis. Toen heeft hij ge
werkt bij de gemeente. Mijn moeder vond dat wel best en was
dan ook teleurgesteld dat hij na de oorlog weer met vis
ging venten. Maar het grondwerk lag mijn vader niet zo.
Het pand in de Kloosterstraat was niet bepaald geschikt om
als verkooppunt te dienen. Vandaar dat we in 1948 in de
Sint Vitusstraat kwamente wonen. We ruilden van woning met
Van Hemert. Toen kregen we een winkel, waar mij n moeder de
zaken regelde. Ze kon toen niet weten dat dit de laatste
viswinkel in de Vesting zou zijn. Zoals zo vaak te zien is
in de Vesting, werd van de winkel later een woonkamer ge
maakt.
vis werd gebakken op de overdekte binnenplaats. De gebakken
vis werd van achter door de woonkamer naar de winkel ge
bracht. Een niet bepaald ideale situatie.
Mijn vader had een standplaats op het terrein van de Palm
kazerne. In de middagpauze verkocht hij vis aan de soldaten.
Op de dat daar een Starfighter neerstortte was hij er
niet, juist die dag er geen aanvoer was van verse vis.
Mijn zijn eind 1987, kort na elkaar overleden; mijn
moeder september en mij n vader 2 december.
Een groot deel van zijn leven heeft mijn vader met zijn vis
kar het straatbeeld van Naarden bepaald.

piet Visser
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LANDGOED FLEVORAMA

Tussen een oude beuken Zaan, de BoUeZaan, de FZevoZaan en de
Huizerstraatweg bevindt zich h(d Zandgoed FZevorGma.
Dit fraaie reZiëfrijke gebied bestaat uit een voormaLige
1ge eeUlJse zanderij die omgezet is in wei "landen en wat tuin
tjes met daar langs een slingerende zanderijsloot. Op het
niet afgezande deel van het landgoed staat een classicis
tisch Zandhuis uit de tweede helft van de 1ge eeUlJ. Een
nevenstaand karakteristiek koetshuis dateert uit dezelfde
tijd en voor de oprijlaan zijn nog de pi Zasters van het aap
spronke lijke toegangshek te bewonderen.
Door het uit loofhout bestaande bospark lopen nog twee oude
beukenlanen, die uit een vroegere fase van parkaanleg stam
men. Op l8e eeUlJse kaarten staan deze "lanen reeds ingete
kend. In het park leven nog een aantal monwnentale bomen
zoals de tulpenboom en een sequoia. Tot voor kort 'stonden
ze daCll'onder het toeziend oog niemand minder dan Lin-
naeus, echter bij mijn laatste lag Linnaeus I bee ld
gebroken ter aarde.
Onlangs besloot de famiLie Dudok van Heel. haar famiZiezeteZ
te verkopen. Daarom nog even een terugbLik op de historische
ontwikkeling van dit stukje Naarden en ook Huizen.

De tabaksschuur
Omstreeks 1835 bestond dit gebied nog geheel uit niet afge
zande bossen en heideveld. De naam Flevorama was nog niet
geboren. en voor de toenmalige eigenaar van deze grond
Joannes Petrus van Rossum, was dit gebied een deel van het
landgoed Berghuis .
Al in 1816 deed Van Rossum hier zijn eerste grondaankopen
en liet een geruineerde tuinmanswoning van het voormalige
herenhuis Berghuis herstellen. Iets oostelijker, precies
op de plek waar nu het landhuis Flevorama staat, liet hij
een stulp bewonen door boer Brouwer. Deze boer had verstand
van het verbouwen van tabak, hetgeen Van ROSSUlll goed uit
kwam. Al snel werd hier door hem de tabaksteel t ter hand ge
nomen. In I s-Graveland werd een schuur voor het drogen van
de tabaksbladeren gekocht en aan de stulp van Brouwer vast
getirrnnerd. Dankzij het plaatje dat Van Rossum ervan liet
maken, is de tabaksschuur nog steeds te zien.
Nog later kwamen daar een koeienstal en een woninkje voor
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De tabaksschuur (litho .• A. Brouwer)

Brouwer bij. Echter door zijn vele bezigheden staakte J. P.
van Rossum de tabaksteelt, ondanks het feit dat volgens zijn
zeggen deze voortreffelijk slaagde.

De zanderij·
Ook Brouwer vertrok en het vrijkomende gebouw werd vervol
gens aan erfgooier Klaas Bakker, bijgenaamd Klaas Kluit,
verhuurd.
Omstreeks 1837 werd hier een begin gemaakt met de afzanding.
Vóór de voormalige tabaksschuur voeren schuiten af en aan
om het zand naar Amsterdam en elders te vervoeren. Daarmee
veranderde de dorre heidegrond in goed weiland en tevens
werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het landschap te
verfraaien. In plaats van een algehele afzanding met een
strak slotenpatroon • koos Van Rossum voor een romantische
landschapstijl met veel reliëf over korte afstanden. Zo
ontstond tussen 1837 en 1845 de zanderij die nu aan de voet
van het huis Flevorama ligt.
Aanvankelijk omsloten hier twee slingerende zanderijvaarten
het weiland. De meest oostelijke tak, die langs de Flevo
laan , is in de tweede helft van de 1ge eeuw gedempt.

Een zomerverblijf
Toen in 1840 Klaas Bakker plotseling stierf besloot J.P.
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Het voormalige Flevorama (litho .• A. Brouwer)

Rossum op de plek van de tabaksschuur een buitenverblijf te
bouwen. Dit werd het eerste Flevorama, dat hij later nog
verhoogde en wat groter maakte. Aan een tweede plaatje uit
dit gebied, danken we wederom een waarheidsgetrouw kijkje
op dit huis.
Op het plaatje ziet men op het plattedak van 'Flevol een
belvéd~re. Van daaruit kon men Huizen en Valkeveen zien lig
gen. maar ook de Zuiderzee met daarop de Kamper stoomboot.
In de zanderij sloot is een botenhuisje te zien. De toegang
tot Flevorama wordt gevormd door een gemetselde boogbrug en
verder zijn er nog twee andere bouwsels te onderscheiden.
Op het weiland vóór het huis is op de litho een mast te zien
met een windwijzer. Deze windwijzer he,ef't nog jarenlang ge
staan op de schoorsteen van het huis de Viersprong (het hou
ten huis op de hoek van de Flevolaan). Het is wellicht aar
dig te weten dat dezelfde windwijzer tegenwoordig de schoor
steen siert van een landhuis op het Gravenveld.

Het landhuis Flevorcuna
Na het overlijden van J.P. van Rossum op 28 maart 1856 werd
besloten zijn omvangrijke grondbezit te Zo kwam
op 1 september 1856 'de Heerenhofstede .• Flevorama
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Het huidige FZevorama aan het begin van de 20e eeuw

met Huizingen;, tuinhuis;, stal en erven;, zanderij benevens
eenige perceelen Bouw- en Weiland;, Bosch en Water' onder de
hamer. Het geheel had toen een oppervlakte van circa 23 ha
en werd gekocht door Hermine Marie Elisabeth, de oudste
dochter van J.P. van Rossum. Zij was gehuwd met A.E. Dudok
van Heel, die het zomerverblijf liet vervangen door het
huidige landhuis. Architect Van Gendt, de ontwerper van het
concertgebouw, schiep Flevorama en in mei 1858 vond de eer
ste steenlegging plaats. Enige tijd later, maar voor 1863,
werd het koet shuis gebouwd.
Nadat A.E. Dudok van Heel zich uit de zakenwereld had terug
getrokken verhuisden hij en zijn vrouw van Amsterdam naar
Flevorama om hier hun oude dag door te brengen. Zij over
leed hier in 1869 en hij in 1873. Twee jaar stond het huis
leeg. Daarna vestigde J. P. Dudok van Heel, die van Drafna
kwam, zich in het ouderlijk huis. Hij overleed er in 1900.

Andere bewoners en een uitbreiding
Van 1901 tot 1933 hebben volgens A. Maas andere families
Flevorama bewoond. Zo heeft de bankier Cornelis van Eeghen ,
die later het landhuis de Duinen liet bouwen, er tot 1912
gewoond.
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uitzicht vanaf Flevorama richting Huizerstraatweg in 1989.
Collectie: Stadsarehief Noorden.

uit het begin van die periode dateert ook de aanbouw aan
het landhuis. De zuid-oostelijke hoek van Flevorama werd
toen aanzienlijk vergroot. Ook aan het koetshuis werd toen
iets toegevoegd. Al eerder was het koetshuis in twee af
zonderlijke kadastrale percelen gesplitst. Wellicht had dit
te maken met de creatie van een woning voor de tuinman.
Na Van Eeghen woonde J. vld Honert een jaar op het land
goed. Van 1920 tot 1926 was dat M. Duys en tot 1933 stond
het huis leeg.
In dat jaar vestigde zich weer een Van Heel op het landgoed.
Wederom een A.E., nu de achterkleinzoon van de eerste Dudok
van Heel. Hij overleed in 1973. Zijn vrouw verbleef er tot
1989, het jaar dat Flevorama te koop werd aangeboden.

H. Schaftenaar



WELKE ONDERDELEN LAGEN ER 00 IT IN NAARDEN?

Van de heer J. Vera uit IJhoY'st" die een speciale interesse
heeft in de Naardense militaire geschiedenis" ontvingen we
het volgende overzicht. De zijn afkomstig uit het
centraal archievendepot van Ministerie van Defensie.

Tijdens de Republiek
1746 Regiment Schotten Marjoribanks. 1749 en 1751 Regiment
Oranj e-Drenthe. 1787 Regimept Stuart nr. 23. 1787 Regiment
Nationalen Pabst nr. 18. 1789 en 1790 Regiment Zwitsers
Schmidt nr. 4. 1792 en 1793 Regiment Oranje-Friesland.

Tijdens het Koninkrijk
1815-1828 Het 3e bataljon van de 5e afdeling Infanterie.
1829-1838 Het reservebataljon van de 10e afdeling Infante-rie.
1848 De 7e compagnie van het 1e Regiment Vestingartil-lerie.
1862 Depot van Discipline.
1870-1872 De 4e compagnie van het 2e Regiment Vestingartil

lerie.
1873-1874 De 2e compagnie van het 2e Regiment Vestingartil_

lerie.
1876-1877 De 12e compagnie van het 2e Regiment Vestingartil

lerie.
1878-1881 Het reservebataljon van het 7e Regiment Infante

rie.
1878-1881 De ge tlm de 14e compagnie en tevens de staf van

de 2e afdeling Vestingartillerie.
1881-1903 Het 5e bataljon van het 7e Regiment Infanterie.
1881-1912 De 1e, 2e, 3e, 5e en 8e compagnie van het 2e Re

giment Vestingartillerie.
1883-1912 De 10e compagnie van het 2e Regiment Vestingartil

lerie.
1904-1913 Het le bataljon van het 7e Regiment Infanterie.
1913-1916 De 2e compagnie van het 2e bataljon van het 3e

Regiment Vestingartillerie.
1913-1921 De staf van en het 3e bataljon van het 1e Regi

ment Vestingartillerie.
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Titelpagina van een album voor Luitenant Adjudant Boogaard.
Collectie: Nederlands Vestingmuseum.

1913-1921 De staf van en het 1e en 2e bataljon van het 18e
Regiment Infanterie.

1917-1921 De 2e batterij van de le lichte houwitserafdeling.
1922-1927 De le tlm de 3e compagnie en de staf van het

Regiment Vestingartillerie.
1927-1933 Het 2e Regiment Onbereden Artillerie. De staf en

drie schoolbatterijen.
1933-1938 Het Regiment Motorartillerie. De staf en drie

school batterijen.
1938-1940 Het ge Regiment Motorartillerie . De staf en drie

schoolbatterijen.
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OUD VALKEVEEN

De bovenstaande luchtfoto, uit de zestiger jaren, toont Oud
Valkeveen in haar bloeitijd. Van heinde en verre kwamen
toen de bussen met schoolkinderen voor hun jaarlijkse uit
stapje naar de uitspanning van Kaptein. Op topdagen over
schreed het bezoekersaantal het getal van 4000. Maar liefst
17 kelners vonden er toen t s zomers hun werk.
Op de foto domineert de kanovijver , die omstreeks 1935 werd
aangelegd. s' Winters kreeg deze de functie van ijsbaan. De
eir;enaar van de uitspanning was namelijk een verwoed
schaatsliefhebber. Hij gaf de vijver dan ook de afmetingen
van een 400-meter baan.
Links van de vijver is nog net het doolhof te zien. Deze
dvraaltuin uit de dertiger jaren was een schepping van de
bekende Naardense tuinarchitect D.F. Tersteeg. r1aar liefst
1800 Thuja r s werden erin verwerkt. Helaas is het doolhof,
vanwege de slechte conditie een tijdje geleden opgeruimd.
Het rond 1900 pannekoekenhuis gaat tussen de bomen
schuil. Hel is 17e eeuwse boerderij te zien, die voor en
na de oorlog door verbouwingen nogal van aanzien veranderde.
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Dit zijn zomaar wat feiten uit het boekje OUDVALKEVEEN.
Zojuist verscheen bij de stichting Vijverberg dit rijk ge
illustreerde, 96 pagina r s tellende boekje. Het heeft de
ondertitel IVANHOFSTEDETOTUITSPANNING'en geeft de ge
schiedenis van (Oud) Valkeveen van 1640 tot 1990. Aan dit
boekje ligt een diepgaand en tijdrovend archiefonderzoek
ten grondslag. Door deze publicatie is de kennis van dit
stukje Naarden aanzienlijk uitgebreid.

Omeen voorbeeld te noemen: Op de luchtfoto is direct vóór
het woongedeelte van de boerderij een open plek te zien.
Het is een rechthoek, die aan drie zijden door bomen omge
ven is. Eens stond hier het herenhuis Valkeveen. Dit huis
was tegen de boerderij gebouwd. In 1843 werd het gesloopt,
daardoor moest de boerderij van een nieuwe voorgevel worden
voorzien.
Halverwege de 17e eeuw was dit huis het buitenverblijf van
Gerard Reynst, één van de rijkste Amsterdamse kooplieden
uit de Gouden Eeuw. Hij woonde op de Keizersgracht, had
daar een huis als het paleis van een koning en kreeg dan
ook de groten der aarde op Zij zoon en kleinkinde-
ren hielden Valkeveen tot in de eeuw in hun bezit.

Zowel de geschiedenis van de hofstede als die van de uit
spanning zijn uitgebreid beschreven in het boekje. Ver
scheidene foto' s van geschilderde portretten van de voorma-
lige eigenaren zijn Ook er enkele steen-
drukken van het vo"rm,Üige herenhuis gebleven en in
deze publicatie ge,·ep,rodue"erd. Eén ervan siert in vier_
kleurendruk de 0
Het is een fraai
tie niet mag ontbreken.
ons markt gebied , zi.in er
plaren

U kunt zolang de voorraad strekt een bestellen
via het hierbij gevoegde kaartje. Of tel.ef(lniech
02159-46860/43101.
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EEN ONTDEKK I NG

Bij het doorlezen van literatuur ten behoeve van een artikel
over de Waalse Kerk te Naarden (1652- 1820). stuitte ik op
een vermelding van de auteurs Oosterhuis en Drijver. ( 1)
Beiden schreven (rond 1930) dat het stadsbestuur zich steeds
grootmoedig jegens de Waalse Kerk heeft gedragen. Drijver
noemt het feit dat de voormalige kloosterkapel van het Maria
Convent in 1652 als kèrkgebou\/ in bruikleen werd gegeven;
dat de stad bijdroeg aan het traktement van de predikant èn
dat er 'Werd meebetàald aan restauratie\/erkzaamheden.
Als blijk van 'Waardering heeft het kerkbestuur dan ook een
bord laten vervaardigen met een tekst 'Waarin die dankbaar
heid tot uitdrukking 'Werd gebracht. Dit bord zou in de Waal
se Kerk hebben gehangen en later in het Comenius Museumte
recht zijn gekomen. Waar het bord tussen 1820 (liquidatie
van de Waalse Kerk) en 1924 (verhuizing Comenius-tentoonstel·
ling van Raadhuis naar Spaanse Huis) heeft gehangen 'Wordt
niet vermeld.

In 1982 informeerde D. Franzen - ge••••apend met beide voor
noemde teksten - bij mij naar de juiste plaats van het bord.
Ik moest hem teleurstellen: het bord ••••as destijds niet
(meer?) in het Comenius Museum.
Franzen schijnt niet verder te hebben gezocht. Pas acht jaar
later .•••as een gesprek tussen ondergetekende en de stadsarchi·
varis een aanleiding om eens op de raadhuiszolder te gaan
kijken. Aldaar l;,Ierd het bord ontdekt. Het was afkomstig uit
het zogenaamde Ankeveense Kamertje, een afgescheiden ruimte
van de expositiezolder .

Het bord is zeer eenvoudig uitgevoerd met lichtgele letters
op een donkere achtergrond. De afinetingen bedragen ongeveer
1. bij 1.40 m.
Het bevat de volKende tekst:

En Memoir>ePerpetu.e lle
MS Pieux Soins et MS

Dépenses qu 'ont Emploiez
les V~ner>ables Bourguemattr>es
de eet te ViUe3
et le Consistoir>e
á r>etablir>eette Eglise
L'An 1764

10

Vrij vertaald: 'Ter Eeu.•••ige Herinnering aan de Vrome Zorgen
en UitKaven die de Eerbied ••.•aardige Burge
meesters van deze stad, en de Kerkeraad heb
ben Aangewend om deze Kerk te herstellen.
in het jaar 1764.

Het bord verdient m.i. (na restauratie !) een nieuwe plaats
in de voormalige Waalse Kerk (het Comenius Mausoleum); ook
omdat het de laatste getuigenis is van de inventaris die na
1820 werd verkocht of ••••eggeschonken. (2)

Steven Poolman

(met dank aan de heren D. Dekema en e.G. Scheltema)

1. Oosterhuis. R.A.B., 'De voormalige Waalsche Kerk te
Naarden' • z.p., z.jr. (na 1925) p. 6.
Drijver, F.W.• Naarden. historie en monumenten. dl. I
Hilversum z. jr. (1932) p. 97.

2. Zo werden preekstoel en balustrade geschonken aan de
nieu ••••op te richten Hervormde Kerk van Bussum (de hui
dige Irene Kapel).
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DE ZEEBRUG

De verbinding van de Oude Haven met de Zoute Gracht wordt
ten dele gevormd door een doorgang in de omwalling, in
vakjargon heet dat een waterpoort. In oude folders van het
V.V.V. wordt dan ook hardnekkig van 'waterpoort' gesproken,
geen enkele rechte Naarder r gebruikt dat woord.
De Naarders spreken over de Zeebrug. genoemd naar een hou
ten wipbrug, die in vroegere tijden toegang gaf tot de zee
haven.
Van 1411 tot 1681 had Naarden de beschikking over een zee
haven, die rechtstreeks verbonden was met de Naardense Ha
vens. Bij de aanleg van het Naarderbos werden er door de
zandzuigers nog delen van de beschoeiing naar boven gehaald.
Het einde van de zeehaven, die hele goede maar ook hele
slechte tijden heeft gekend, werd in de hand gewerkt door
het dichtslibben met zand dat in Muiderberg en Oud Naarden
van de kust was losgeslagen.
Terug naar de Zeebrug, deze was tussen de twee wereldoorlo
gen voor het publiek toegankelijk. De overige wallen werden
angstvallig bewaakt door de militaire politie.
Vanaf de Zeebrug had men een uniek uitzicht over de Zoute
Gracht, een prachtig haast onbetreden natuurgebied. De rust
werd echter wreed verstoord door de komst van de weg om de
Noord met zijn eindeloze rijen auto' s waarvan de bestuur
ders zich gedragen alsof er geen snelheidsbepalingen be
staan.
Bij heel helder weer was het mogelijk Pampus, Marken en
zelfs Urk te zien. Menigmaal werd door de toeristen bij het
zien van Urk het ondeugende versje geciteerd:

Roemloos einde van de schotbaZken
In de muren van de toegang tot de Zoute Gracht bevinden
zich verticale uitsparingen (gleuven) waarin een dubbele
rij schotbalken kon worden aangebracht door middel van een
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De Jan Massenstraat bij de watersnoodramp van januari 1916

ingenieus systeem, een soort driepoot met rollenbank.
Het aanbrengen van de schotbalken moest beletten dat het
opstuwende Zuiderzeewater , dat v66r het aanleggen van de
afsluitdijk nogal eens voorkwam, de havens binnenstroomde.
De balken moesten vó6r 15 oktober worden aangebracht, door
onbekende reden werd dat in 1915 verzuimd. Op 14 januari
steeg het peil van de Zuiderzee tot ongekende hoogte, Zui
derzeedijken braken door en het water stroomde ongehinderd
de havens binnen. Kelders liepen onder water en het vervoer
in de Vesting vond plaats per roeiboot!
In de tweede wereldoorlog reden heel wat Duitse voertuigen
op houtgas, dat opgewekt werd in met hout gestookte genera
tors. Door Duitse soldaten werd, in een tirnmerlik'1.ilswerk
plaats in de Vesting, hout tot blokjes verwerkt.
Op het einde van de oorlog werden de eiken schotbalken, die
een omvang hadden van 40 bij 40 centimeter en ongeveer vier
meter lang waren, in plakken gezaagd en in kleine blokjes
gehakt.
Naar mijn mening hadden de Duitsers nog nooit zo'n goede
kwali tei t hout verstookt.

F.M.
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BELEVEN I SSEN I N EN OM NAARDEN

Op de zeer warme dag van 20 augustus 1989 met een tempera
tuur van rond de 30 (!paden Celeius gingen mijn gedachten
terug naar een ,dag in 1936 met dezelfde orwerdragelijke hit
te. Een dag om nooit te vergeten.

Een bakfiets panhCU'ing
De inleiding tot dit'· verhaal voltrok zich in het huis van
buurtvriend Gerrit van Hemert. De ouders van Gerrit woon

den in een huisjè recht tegenover de ingang van de utrecht
sepoort . Vader Van Hemert \las timmerman en had een groot
gezin. Het huis was voorzien van een ingebouwd fornuis met
een grote gietijzeren ketel. Die kon voor velerlei doelein
den gebruikt worden. zoals voor het bakken van vis. In over
leg met moeder Van Hemert kon ik, als ik voor vis en olie
zorgde. daar vis bakken. Ook wilde zij wel bakken met als
tegenprestatie een hoeveelheid vis ruim voldoende voor haar
grote gezin. Dat laatste gebeurde. Op de visafslag in Huizen
kocht ik een bakfiets afgeladen vol met panharing voor
f 2,50.
Kruidenier Hartong uit de Peperstraat leverde een vaatje
boterolie en zo kon er dus nadat ik de haringen had schoon
gemaakt gebakken worden. Het rook overheerlijk en de harin
gen spetterden lekker in de pan tot ze een beetje bruin wer
den. Binnen ruim twee uur •.••as alles gebakken en kon ik na
afgifte van het portie voor mevrou•.••Van Hemert beginnen met
de verkoop. Deze heerlijk ruikende vers gebakken vis had
vooral aftrek bij de in de Promers- en Weeshuiskazerne gele
gerde soldaten. Menig onderofficier nam ook een portie mee
naar huis, zodat ik niet veel meer over had om uitte ven
ten in de stad. Weldra was ik dan ook uitverkocht en kon ik
de rekening opmaken. Die zag er beter uit dan bij menig
ander stunt je, waar vaak ook veel meer werk inzat. Na aftrek
van de kosten (vis, olie, bakfietshuur) bleek er een netto
winst te zijn van f 18,37. Vele malen meer als ik gedacht
had.

Zoute haring van KMakkelstein
Aangemoedigd door dit sukses viel dit keer, om in de branche
te blijven, mijn keus op zoute haring. Waaromweet ik niet,
maar het was een volgende stunt waarmee mogelijk ook snel

•••.at te verdienen viel. Ook bij deze stunt was Gerrit van
Hemert van de partij. Bij Kvakkelstein in Vlaardingen be
stelde ik een ton haring. Dat waren er circa 1100 stuks
voor de prijs van f 17,50 franco. Het grote eikehouten vat
was bijna niet te hanteren laat staan te tillen. Rollend
moest het gevaarte dan ook verplaatst worden. Vanzelfspre
kend moest er weer een bakfiets gehuurd worden, hetgeen

f 3,50 per dag kostte wat ik voor die dagen erg veel geld
vond. Het vat op de bakfiets plaatsen was een karwei op
zich. Hoe dan ook het lukte, alhoewel de veren behoorlijk
doorzakten. Mijn vader en moeder nog wat van slag door mijn
actie met de gebakken panharingen wilden beslist niet dat
ik deze keer in Haarden mijn waar te koop zou aanbieden.
Omdeze reden viel onze keus op Hilversum en gingen wij als
onervaren vishandelaren op pad naar Hilversum. Met zo'n
vracht naar Hilverswn peddelen over de heide was op zich
zelf al een topprestatie vooral op die windloze dag met die
brandende zon boven je.
Héél dom natuurlijk om op een dergelijke dag met zoute ha
ring te leuren, al waren het er dan 6 voor een dubbeltje.
Nog veel stommer was het dat wij niet in het centrum van
Hilversum begonnen maar uitgerekend in een buitenwijk.
Villa Is ver van elkaar met een publiek dat niet zat te
wachten op onze handel. Hoe dan ook, op zo I n dag kwamer na
tuurlijk bijna geen sterveling op af en ik meen nog steeds
dat wat wij verkochten gekocht werd door mensen die mede
lijden met ons hadden.
Al vroeg in de middag, moe, dorstig en hongerig. namen wij
het kloeke besluit om te stoppen en huiswaarts te keren. We
waren er toch van overtuigd dat deze dag een negatieve uit
komst zou opleveren. We spraken af dat we om de beurt zou
den trappen en in de bakfiets zitten. Als het je beurt was
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om in de bakf'iets plaats te nemen deed je dit door voorin
te gaan zitten met je benen bungelend over de rand aan de
voorzijde. In het midden stond dan natuurlijk het resultaat
van een .•••onderbaarlijke visvangst: de nog circa 1000 zoute
haringen in het eikehouten vat. Vermoeid bereikten wij op
een bepaald moment het centrum van Hilversum: de Groest.
Op dat moment zat Gerrit voorin. Zijn benen bungelend buit er:
boord, terw"ijl ik manmoedig al trappende de bakfiets voort
be.•••oog. Als bij een fata morga.na ontdekte ik plotseling mid
den op de Groest een ijscoman die daar met zijn blinkende
\litte kar met twee' zilveren deksels zijn \I8Al' stond aan te
prijzen. Boven de ijscoman .•••as een "hemeltje" aan zijn kar
bevestigd tegen de brandende zon•.•••aar hij dankbaar gebruik
van maakte.
Waarin t .•••ee mensen één kunnen zijn! Uit mijn gebaar bleek
dat ook Gerrit ijs \lilde. Gedreven door de lust van een ijs
je op deze droeve. pijnlijke, warme dag sprong ik van het
zadel om deze wens te vervullen .....
Maar. O. schrik. toen ik afstapte ging het zadel omhoog en
Gerrit omlaag. De ton met de 1000 haringen gleed langzaam
tegen Gerrit zijn rug aan en maakte vervolgens een duik.
Circa 1000 haringen kletterden midden op de Groest .
Wat een paniek!

De ijscoman uitte niet mis te verstane verwensingen aan ons
adres. Het leek alsof plotseling de gehele bevolking van
Hilversum zich op de Groest voor ons verzameld had.
Behulpzame mensen kwamen aandragen met emmers. bezems en
schoppen en hielpen ons de slachtoffers weder in de ton te
verzamelen. die gelukkig meteen al weer op de bakfiets was
gezet. Op de hele Groest hing inmiddels een .•••alm van zoute
haringlucht . Politie en brandweer .••.aren spoedig ter plaatse
om de boel af te zetten en schoon te spuiten.
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Mensen die intussen vernomen hadden dat .•••ij uit Naarden af
komstig waren. duwden ons en de kar in de richting van de
Naarderstraat .
De toon der verwensingen is mij bijgebleven. de woorden ge
lukkig niet; uitgezonderd het verzoek om zo snel mogelijk
op te donderen. De stank en de smurrie die we achterlieten
was dan ook onbeschrijvelijk.

Een advies van de Naarden8che Haringin leggerij
Op deze wijze ging ons een ijsje voorbij dat nooit beter
gepast had in ons leven. De politie kvam ons nog wel na~
doch na opgave dat wij naar huis gingen liet men ons zelfs
zonder standje gaan.
De terugtocht naar Naarden .•••erd een mengelmoes van lachen
en tranen van de schrik en de spanning. Thuis gekomen
.•••achtte ons nog een enorm karwei: alle haringen moesten nog
gespoeld en gewassen worden.
Voor een juiste voorlichting hoe deze haringen te behandelen
na de ramp begaf ik mij naar de Naardensche Haringinleggerij
van piet van Det en Oostering. gevestigd in de Bussummer
straat. De werknemers De Ronde en Van der Sluis gaven mij
een volgens hen juist advies.
Men gaf mij de raad eerst de haringen nog eens goed te was
sen en dan vijf pakjes BZKpruimtabak te kopen bij juffrouw
SI emmer in de Kloosterstraat . De boodschap .••.as: Eerst een
laagje haring in het vat doen en dan een handje BZK ·
In het vaste geloof van zoveel vakmanschap heb ik dit ad
vies letterlijk opgevolgd.
Wat ik toen nog niet wist, maar wel de volgende dag gewaar
.•••erd. was dat de haringen geheel z..•••art kleurden en natuur
lijk niet meer voor consumptie geschikt .•••aren.
Met deze stunt was mijn kapitaal dat ik met de gebakken pan
haring verdiend had weer geheel verdwenen en kon ik uitzien
naar een volgende zaak.
Nog jarenlang heeft de Vishandel Kwakkelstein uit Vlaardin
gen mij de prijs van haringen doorgegeven zodat ik al die
jaren telkens .•••eer aan deze misslag .•••erd herinnerd.

Piet de Roos

tekeningen: Chantur Chandar



HET KOT ONDER DE TOREN

Bij mijn rondleidingen in de Grote Kerk vijs ik altijd op de
ingemetselde spitsbogen, die zich bevinden in de buitenmuren
van de westzijde van de twee zijbeuken aan weerszijden van
de toren. Deze zijn in opdracht van Monumentenzorg bij de
laatste grote restauratie van kerk en toren van 1965 tot
eind 1978 aangebracht.
In het algemeen waren -er in kerken met een houten tonge .•••elf
in het schip, ook tongewelven in de zijbeuken. Dit was oor
spronkelijk ook in' de Grote Kerk te Na.a.rdenhet geval. Men
heef't dit o.a. bij de restauratie kunnen constateren. Men
ontdekte namelijk, dat op de binnenmuren van de westzijde
van de zijbeuken kwartcirkels zichtbaar waren. waarbij de
muren erboven ruwen eronder glad bepleisterd waren. In het
gladde gedeelte ontdekte men resten van spitsbogen. Dit be
vestigt het vermoeden, dat er zich hogere ramen hebben be
vonden. Alles wijst er dus op, dat er oorspronkelijk houten
tongewelven .•••aren. Omdit uit te laten komen heert men de
spitsbogen in de buitenmuren ingemetseld.
Men vermoedt, dat de bouwplannen na de brand van 1468 tij
dens de opbouw van de kerk zijn gewijzigd, waardoor de zij
beuken thans zijn voorzien van stenen kruisgewelven.

Maar niet alleen bij de rest.auratie heeft men deze spitsbo
gen ontdekt. Op een ets van een van de nichten van Anton
Pieck, die veel etsen van de Grote Kerk in het begin van de
ze eeuw heeft gemaakt, was dit ook te zien. Het is een af
beelding van 'de .•••estzijde van de noorderzijbeuk, waar het
hoge dichtgemetselde kerkraam goed zichtbaar is. Onder dat
raam was een deur met een zijluik, die toegang gaf tot 'het
kot', zoals Gretha Pieck dit noemde, met daar boven een luik
naar een bergzolder . Ook in de kerk waren een deur en boven
luik aanwezig. Deze toestanden kan ik mij nog goed herinne
ren. Het kot was opbergplaats voor o.a. kolen.

Op een oude ansichtkaart is nog goed te zien hoe men het an
dere kerkraam van de zuiderzijbeuk heeft verlaagd, zichtbaar
door slordig metselwerk.
Gretha Pieck maakte ook een ets van de neo-gotische entree
van de voormalige stalling van de lijkwagen van de kerk,
welke omstreeks 1860 werd aangebr-"î.cht. Deze bevond zich in
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het meest westelijke gedeelte van de zuiderzijbeuk. De toe
gang .•••as bereikbaar vanuit de Bussummerstraat door een groot
dubbel entree in het toenmalige hek om de kerktuin. Aan
weerszijden daarvan stonden tvee treuressen. De rechter
siert nog altijd het kerkpad. Het linker exemplaar is opge
offerd aan de restauratie.
Bij de laatste restauratie zijn bovenvermelde toestanden
weer in de oorspronkelijk staat teruggebracht.

J .G. Kroonenburg
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DE BI JEN SCHANS BI J DE EUKENBERG

Nu de Vereniging van Vrienden van het Gooi het herstel van
het uitzichtpunt over het Gooimeer bij het Magdalenabos
adopteerde, en de Bedrijvenvereniging Naarden hetzelfde deed
met de Eukenberg, staat dit mooie gebied weer even in de pu
blici taire belangstelling.
Zo pleit W. Kraak in een artikel in T.V.E., omwille van de
oriëntatie voor wandelaars, voor naambordjes bij de oude
zandwegen over' deze voormalige eng. In een ander artikel
vraagt De Vrankrijker zich af of het zin zou hebben weer een
bijenschans in te richten bij de Aalbergsweg. Verder
schrijft hij, dat hij bij zijn inventarisatie van bijen
schansen in 1946 deze schans al niet meer kon terugvinden,
maar bij de Eukenberg zag hij toen nog de resten van een
schans.
Dat laatste was voor mij de aanleiding een poging te onder
nemen om deze aarden walletjes, waarbinnen eens de bijenkor
ven stonden, in het landschap terug te vinden.
Aan de hand van een kadasterkaart uit 1832 en een moderne
topografische kaart was de ligging van deze schans snel
terug te vinden. Althans de resten, want hij ligt er in een
bijna onherkenbare staat bij. Nauwelijks verheffen zich nog
aarden walletj es boven de omgeving uit.
Door de bijenschansruine loopt nu een ruiterpad. De beheer
der van het gebied, de Stichting Goois Natuurreservaat,
herkende dus haar eigen 'bijencultuurmonumentje' niet meer.
Het zou natuurlijk wel aardig zijn om op de Naarder Eng
zo 'n voormalige bijenschans , wellicht deze, te herstellen.

Vrakking Optiek

Cattenhagestraat t4
t4tt CT Naarden (Vesting)
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