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Strategische ligging
Om te beginnen wil ik herinneren aan de belangrijke strategische ligging van de stad Naarden, waardoor deze vanaf de stichting in 1350 tot
ver in onze eeuw zijn status van vesting behield. Tussen de Zuiderzee
en een uitgestrekt gebied van moerassen en meren, zoals de Naardermeer, de Ankeveense en Kortenhoefse plassen, de Horstermeer, de
Loosdrechtse plassen enz., lag een hoge, harde strook zandgrond, Dit
was een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug en de Gooise zandgronden, die zich langs de Zuiderzee uitstrekte tot Muiderberg. Over die
strook kon een vijand het Graafschap Holland binnenkomen en Amsterdam naderen. Op die zandstreok ligt Naarden, tot in onze eeuw
omringd door het noordelijkste deel van het inundatiegebied van de
Hollandse Waterlinie. Vandaar dat Naarden vrijwel tot het einde van de
werking van wetten op het gebied van vestingwerken in die wetten is
blijven voorkomen.
Ik laat mijn verhaal beginnen even vóór het ontstaan van het Koninkrijk
der Nederlanden, in 1810 toen ons land bij het Franse Keizerrijk werd
ingelijfd. Een Franse wet werd toen ook bij ons van kracht: 'De wet van
10 juli 1791, betreffende de instandhouding en de klassificatie van garnizoensplaatsen en militaire posten, de politiedienst in militaire versterkingen, en andere gerelateerde onderwerpen.' In deze wet werden de
garnizoensplaatsen, die ook in ons land al lang bestonden, in klassen
verdeeld, al naar gelang hun militaire belang.Ook uit andere artikelen in
deze wet blijkt de behoefte om orde en rechtszekerheid te scheppen in
een reeds bestaande toestand.

Vijverberg

Voorloper van de Kringenwet
Reeds in het eerste jaar van het Koninkrijk der Nederlanden werd daarna door Koning Willem I een wet afgekondigd met betrekking tot 'het
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bouwen en aanleggen van woningen, tuinen, boomgaarden of andere
gestichten in den omtrek van vestingen'. Een overweging voor deze
wetgeving was de constatering dat bestaande verbodsbepalingen om in
de nabijheid van verdedigingswerken
te bouwen, niet meer werden
nageleefd. Deze wet is gegeven op 16 november 1814. De wet regelde
het al dan niet verboden zijn van niet·militaire gebouwen en beplantingen, hoofdzakelijk binnen een afstand van 300 roeden van verdedigingswerken. Dit is 1130 meter. Onderscheid werd gemaakt tussen ver·
bodsbepalingen die golden binnen een afstand van 100 roeden en die
welke golden tussen 100 en 300 roeden afstand. Daarmee was deze
wet een voorloper van de latere Kringenwet.
De wet van 1814 was vrij uitgebreid en gedetailleerd. Toch liet hij, juridisch gezien, blijkbaar veel te wensen over. Zo werd bijvoorbeeld als
verdedigingswerk gedefinieerd datgene wat 'in de loop der laatste vijftig
jaren' daartoe had behoord. Talrijk waren de processen dan ook over
particuliere eigendommen die er al langer dan vijftig jaar stonden. Nog
groter geharrewar ontstond over de particuliere gebouwen en gewassen die in de nabijheid kwamen te liggen van verdedigingswerken die
ná 1814 werden aangelegd. Het verbod tot bouwen bestond alleen voor
vestingen van de eerste en van de tweede klasse; niet voor die van de
derde klasse. Noch door de wet van 1814, noch door enig K.B. was die
klasse-indeling echter bepaald. Dit bleek uit een arrest van de Hoge
Raad, waardoor het Rijk een zaak wegens vermeende overtreding van
de wet van 181 4 verloor.
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Het Koninklijk Besluit van 1844
Een K.B. zou daar pas in 1844 duidelijkheid in scheppen. In dat besluit
werd onder andere de vesting Naarden met de daarbij hehorende, maar
afgezonderd liggende, werken gerangschikt onder de vestingen van de
eerste of tweede klasse, evenals de vestingen Muiden, Weesp en nog
23 andere vestingsteden. Ook circulaires moesten meer duidelijkheid
verschaffen. In het archief van Naarden is bijvoorbeeld een brief uit
1848 van de Gouverneur van de Provincie Noord-Holland aan de Burgemeester van Naarden, waarbij aan deze een beschrijving en drie
tekeningen van de grenzen van de militaire gronden in Naarden worden
toegezonden. De Gouverneur verzoekt deze stukken ter visie te leggen
en aan belangstellenden ter kennis te brengen.
Ook zijn er in dit archief brieven van genieofficieren over burgers van
Naarden die de wet overtraden. Bijvoorbeeld in 1819 een brief van
Kapitein Ingenieur Le Fèvre de Montigny aan Burgemeester Thierens
inzake de heer Van Rossum die illegaal een schuurtje achter Zandbergen liet bouwen.
Uit 1825 is er een boze brief van Kapitein Ingenieur Vaillant aan G.
Vuyst die zich niet aan de afspraak had gehouden om illegale bepotingen weer uit te halen.
Maar de wet van 1814 was en bleef nu eenmaal onduidelijk. Het K.B.
van 1844 voorzag wel in de klassificatie die veel te lang was uitgebleven, maar in 1847 besliste de Hoge Raad echter dat de wet alleen bij
vestingen van toepassing was die in 1814 reeds bestonden en niet op

BOOMGROE.P

~~
ö~~EJ-~~~~~
1400M.

~I
j

die welke daarna gebouwd werden. Omdat er juist vanaf omstreeks
1840 weer een opleving in de vestingbouw was gaf dit natuurlijk grote
problemen.
Bij arrest besliste de Hoge Raad tenslotte in 1849 dat er geen verband
was tussen de wet van 1814 en het klassificatiebesluit van 1844. Dat
betekende dat de wet ook nauwelijks rechtskracht had bij vestingen van
vóór 1814.
De Kringenwet
De tijd was rijp voor een nieuwe wet. Een ontwerp van wet was al toegezegd in de troonrede van 1847, maar allerlei kwesties, waaronder de
herziening van de grondwet, vertraagden dit. Toen het uiteindelijk tot
behandeling van het wetsontwerp kwam werd dit tot drie keer toe verworpen na breedvoerige discussies. Het vierde ontwerp kwam in 1852
niet aan behandeling door de Eerste Kamer toe. Pas het vijfde ontwerp
werd eind 1853 met spoed behandeld en vastgesteld.
Zo was er dan op 21 december 1853 eindelijk een nieuwe wet: de Krin~
genwet. Het eerste artikel van deze wet geeft al meteen duidelijk aan
waar het om gaat: 'Tussen de buitengrenzen van vestingwerken en de
lijnen, in deze wet Verboden Kringen genoemd, is het niet geoorloofd te
bouwen, houtgewassen te planten of enig werk te maken dan voor
zoverre zulks bij deze wet is toegestaan, of daartoe overeenkomstig
hare bepalingen, vergunning is verleend.'
Krachtens de nieuwe wet werden de vestingen ook weer in klassen ver-

deeld. Er waren vestingen van de eerste, de tweede en de derde klasse
en van 'gene klasse'. De vestingwerken van 'gene klasse' hadden geen
kringen waarbinnen het bouwen verboden was. De vestingwerken van
de drie klassen hadden elk drie 'verboden kringen' genaamd de kleine,
de middelbare en de grote kring.
De kringen waren lijnen (meestal gedeelten van cirkels of gebogen lijnen), elk getrokken op een bepaalde afstand van het vestingwerk. Zo
lag de kleine op 300 el, de middelbare op zeshonderd en de grote kring
op duizend el afstand van het vestingwerk. Een el is in dit verband
gelijk aan een meter. De grote kring lag dus op een kilometer afstand.
De gedeelten van vestingwerken van waaruit gemeten werd waren
nauwkeurig in de wet omschreven: 'indien het vestingwerk ene glacis
heeft, de kruin van die glacis ..' In Naarden dus de top van de aarden
wal langs de bedekte weg. Uitvoerig schreef de wet voor hoe alle
eigendommen binnen de verboden kringen geregistreerd moesten worden. Burgers waren verplicht om de genieofficieren en hun handlangers
op hun erven en in hun woningen toe te laten om deze registratie te
kunnen uitvoeren.
Het bouwen in de kringen
Tussen de vesting en de kleine kring mochten, mits met toestemming
van de Minister van Oorlog, aileen houten gebouwtjes met een dak van
brandbaar materiaal en niet groter dan 40 m2 worden gebouwd. Schuttingen bouwen en het planten van houtgewassen was binnen alle kringen toegestaan.
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Tussen de kleine en de middelbare kring gold geen beperking van de
afmetingen van wat er gebouwd mocht worden. Een stenen fundament
niet hoger dan een halve meter boven de grond en gemetselde stookplaatsen en schoorstenen waren toegestaan. Voor het overige moest
alles van brandbaar materiaal zijn gebouwd. Van het bouwen, plaatsen
en planten moest wel de genie in kennis gesteld worden. Tussen de
middelbare en de grote kring mocht alles worden gebouwd, evenals
tussen de kleine en de grote kring van vestingwerken van de tweede
klasse en binnen alle kringen van werken van de derde klasse. De werking van deze kringen was dan ook meer gelegen in de bepaling dat in
tijd van oorlog alles daarbinnen opgeruimd kon worden en dat bij de
wet ook geregeld was of in dat geval al of geen schadevergoeding zou
worden gegeven.
Kort na de afkondiging van de Kringenwet van 21 december 1853
kwam in januari 1854 reeds het eerste K.B. waarin werd bepaald welke
vestingwerken tot welke klasse behoorden. In de bijbehorende lijst
staan de vesting Naarden, het Ronduit en de werken aan de Karnemelksloot in de kolom van vestingwerken behorende tot de eerste klasse. Bij latere K.B.'n (1870, 1879) werden de vijf batterijen ten zuiden
van Naarden, het zogenaamde Offensief voor Naarden, die in 1868 tot
1870 zijn gebouwd, aangewezen als vestingwerken van de eerste klasse. In deze K,B.'n werden ook de vesting Naarden en het Ronduit nogmaals genoemd; ik vermoed om juridische redenen, vanwege de
moderniseringen aldaar. Een van de vijf batterijen in Bussum, het
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hoofdwerk, ook wel werk 4 genoemd, bestaat nu nog; het is gelegen in
sportpark Zuid.
De Vesting wet
Zo uitgebreid en gedetailleerd als de Kringenwet was, zo kort en algemeen was de Vestingwet van 18 april 1874. Dat is ook heel begrijpelijk.
De Kringenwet regelde immers de rechtsverhouding tussen de staat en
individuele burgers. In de Vestingwet werden alleen beleidsveranderingen op het gebied van de bestaande landsverdedigingsstelsels
en
voornemens over de voltooiing daarvan vastgesteld. De uitvoering van
de Vestingwet was hoofdzakelijk een kwestie van tijd en geld. In de wet
was vastgesteld dat alle daarin genoemde werken, te rekenen vanaf
1875, in acht jaar tot stand zouden worden gebracht. Jaarlijks moest bij
de vaststelling van de staatsbegroting worden bepaald welk bedrag in
dat jaar voor dit doel zou worden besteed. De Frans-Duitse oorlog van
1870-1871 was de aanleiding tot die inspanning. De Vestingwet gaf
voorrang aan de verbetering van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en
aan de totstandkoming
van de Stelling Amsterdam. Als belangrijk
onderdeel van de N.H.W. werd ook de vesting Naarden gemoderniseerd. Velen kennen de verschijnselen daarvan. In het laatste Naardennummer van T.V.E., staan verschillende onderdelen daarvan beschreven: de Promerskazeme met de kanonkelders in de oostelijke hoge
flank, de kanonremises op o.a. de bastions Promers en Oranje, kazemat IJ in het vestingmuseum met de mortiernissen, de soortgelijke mor-
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tierkazemat op het bastion Oranje, van waaruit mortiervuur op het
acces gevormd door de Oostdijk kon worden uitgebracht, de kazerne
Oud-Molen op het gelijknamige bastion, met zijn merkwaardige orientatie (de kwetsbare zijde naar de buitenkant van de vesting gericht).
Overigens is men veel langer bezig geweest met de modernisering van
het Nederlandse vestingstelsel dan de acht jaar die in de wet werd
genoemd. Niet zozeer omdat de doelstelling niet gehaald werd als wel
omdat de veranderingen in de krijgskunst en de verbeteringen van het
vijandelijke geschut voortdurende aanpassingen noodzakelijk maakten.
In feite is men daarmee doorgegaan tot mei 1940. De laatst gebouwde
voorbeelden hiervan zijn de vele betonnen schuilplaatsen (de zogenaamde piramides) en de mitrailleurkazematten
die te zien zijn in de
weilanden tussen Naarden, Muiderberg en Weesp.

Andere karakteristieke kenmerken van de werking van de Kringenwet in
Naarden zijn jammer genoeg niet onder deze bescherming gebracht,
maar ze bestaan voor een behoorlijk deel gelukkig nog wel. Ik bedoel
de houten woningen aan de Sandtmannlaan, de Nagtglaslaan en de
Verlengde Fortiaan. Die liggen in het gebied van de middelbare kring,
dus binnen 600 meter, van de forten aan de Karnemelksloot. Een van
die twee forten is bij de scoutinggroep Olav bekend als het 'Hamerfort'.
De houten huizen aan de Sandtmannlaan
zijn omstreeks 1909
gebouwd door de Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen 'Zeker Bezit', waarvan de heer Sandtmann directeur was. Nog een
karakteristieke groep van 10 woningen is omstreeks 1921 gebouwd aan
de Godelindeweg, langs de voormalige Rijksweg. Dit zijn houten huizen
met rieten daken, ontworpen door de architect en voormalige genie-officier W.M. Oudok.

De houten huizen
Alle werken die ingevolge de Vestingwet zijn gemaakt kwamen vervolgens onder de werking van de Kringenwet. Terug naar deze wet dus.
De verboden kringen om de vesting Naarden hadden hoofdzakelijk tot
gevolg dat het schootsveld vrij bleef van bebouwing, zoals de wet ook
beoogde. Tot op de dag van vandaag is dat nog goed te zien. Wat er
over is van dit vrije schootsveld is nu onder de bescherming gebracht
van een andere wet: de Monumentenwet, en wel doordat de vesting
Naarden is ingeschreven in het register van de Beschermde Stads· en
Dorpsgezichten.

Opheffing van de vestingwerken
Concentratie van artillerie en mortieren binnen een klein gebied was
langzamerhand een achterhaald gegeven. Een dergelijke opstelling
was te kwetsbaar geworden tengevolge van de verbeteringen van aanvalstactiek en van het materieel. Het had geen zin meer om vestingsteden als militair steunpunt te handhaven. Naarden keek met afgunst
naar de uitbreiding van de omliggende Gooise dorpjes zoals Hilversum
en Bussum. Reeds in het begin van deze eeuw was er gesproken over
de ontmanteling van de vesting Naarden. In briefwisselingen met het

ministerie van Oorlog werd er aangedrongen op ontheffing van de
bepalingen van de Kringenwet.
Het verlossende woord kwam bij K.B. van 28 mei 1926. Met wijziging
van alle K.B.'n sinds 1854, 22 in getal, werden de vesting Naarden met
het Ronduit, de werken aan de Karnemelksloot, de vijf batterijen ten
zuiden van Naarden en vele andere forten en vestingen, waaronder ook
Willemstad, opgeheven als vestingwerken.
Voor de gemeente Naarden, die zich daar zeer op had verheugd, had
dit voor de vesting zelf nauwelijks gevolgen. Er waren twee stromingen
ontstaan, waarvan de ene de vesting zo snel mogelijk wilde slechten en
de andere deze als monument wilde behouden. Onder leiding van een
groep mensen, die zich korte tijd later verenigden tot de stichting
Menno van Coehoorn, werd de strijd ten gunste van het behoud van het
monument beslecht.
Wel kon de gemeente zich nu buiten de vesting gaan uitbreiden. De
buitenwijken ontstonden, met het typische verspreide patroon dat het
gevolg is van de langdurige werking van de Kringenwet. De Keverdijk
breidde zich uit, eerst het gebied tussen de oude bebouwing en de vesting, het gebied van de verboden kring dus. Verder ontstonden toen het
Schilderskwartier, het Ministerpark, het Oranje-Nassau kwartier en het
Componistenkwartier.
Het laatste K.S. met een nieuwe klassificatie ingevolgde de Kringenwet
werd in 1939 gegeven. Na 1945 kwamen er alleen nog K.S.'n tot
deklassificatle en tenslotte werd de Kringenwet van 1853 bij de wet van
28 november 1963, 110 jaar later dus, opgeheven.
C.G. Scheltema

Dit artikel is een verkorte versie van de lezing die de heer e.G. Scheftema op zaterdag 20 mei 1989 hield tijdens de Open Dag van de Stichting Tussen Vecht en Eem.
De twee panoramaschetsen die het artikel illustreren zijn gemaakt door
Reserve Tweede Luitenant Ludwig Weglau in september 1915. De ene
vanaf de wal van de bedekte weg voor de Utrechtsepoort. De andere
vanaf de wal van de bedekte weg voor de Kippenbrug.
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Uit: 'snippers van leven' door Th.G. 8aalman
Goed wonen naast 'rustige buren'
De plek waar ik mijn kleuterjaren doorbracht was een ... gemeenteloods. Een opslagplaats voor allerlei materiaal die de Dienst Gemeentewerken zoal benut. De mensen noemden het 'de Schuur'. De loods
stond aan de Westwal, vlakbij de Vijf Loodsen en dicht tegen de bultige
groene wallen van het westelijke bastion. Het was een lomp geval,
opgetrokken uit grijsgroen geschilderde planken en steunend op een
ruw gemetselde fundering van grauwe basaltblokken. Verweerde donkerrode pannen bedekten het spits toelopende dak en gaven maar een
povere bescherming tegen de regen, zodat mijn moeder bij iedere bui
in de weer was met potten, pannen en emmers om het ongewenste
douchewater op te vangen. Het zat ook vol kieren, waardoor het er
tochtte als de hel.
Aangrenzend lag een lap grond, met onkruid overwoekerd en door een
roestig hek omheind. Aan de andere zijde stond een klein, bij de loods
behorend huisje. Eigenlijk was het meer een gemetseld schuurtje met
slechts een raam en twee openslaande deuren. Het was daar neergezet met een luguber doel. Daardoor hadden wij soms 'buren', die ons
weinig last bezorgden. Ze waren altijd rustig en zwijgzaam en hielden
maar een korte tijd verblijf in het stenen bouwsel. Op de meest ongeregelde tijdstippen kwamen ze. 's Morgens, 's middags, 's avonds en
soms in het holst van de nacht. Dat was wel eens griezelig. In de stilte
van de nacht was er dan het geroezemoes van stemmen en het piepend geluid van het voertuig waarop ze aangereden werden. Het waren
... doden! Slachtoffers van het verkeer, verdrinking of anderszins. Ze
logeerden maar een nachtje naast ons in het gemeentelijke lijkenhuisje.
Afgezien van dat lugubere detail, was het er goed wonen.
De woonwagen bij de vuilnisbelt
De oorzaak dat ik op die vreemde plaats mijn prille jeugd sleet, was
mijn vader. Het kwam door een dolle klucht die aan onze huisvesting in
die loods voorafging. Een meesterzet waarmee hij de ambtenaar belast
met de huisvesting der burgers schaakmat zette.
Na de oorlog van 1914-1918 bestond er woningnood, hoewel niet zo
nijpend als na 1945. Door gebrek aan financiêle middelen, had mijn
vader in het begin van zjin echtverbintenis intrek genomen in een, naar
hij hoopte, voorlopig onderkomen. Het was een wrakke woonwagen,
geplaatst vlak bij de vuilnisbelt langs de Muidertrekvaart op de Schapenmeent. Een strategische plek, die de gemeentelijke autoriteiten bij
11
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voorkeur voor zwervend en minder gewenst vOlk reserveerden.
De eerste jaren woonden mijn ouders en twee broertjes daar eenzaam
maar niet alleen. De vuilnisbelt was namelijk een broedplaats voor rat~
ten van een opmerkelijk formaat en behoorlijke vitaliteit. Geleidelijk
breidde de belt zich uit en het ratten leger rukte op naar ons stulpje. De
ondieren voelden zich tenslotte in onze woning, tenminste als je dat
mensonwaardig onderkomen zo wilde noemen, net zo thuis als op de
belt. De keren dat mijn broertjes gillend protesteerden tegen de aanwezigheid van een langstaart in hun bedje, waren niet meer te tellen. Hoewel vader en moeder door veelvuldige oefening een opmerkelijke handigheid verkregen in het uitdelen van doodklappen aan de ongewenste
gasten, namen zij niet af in tal en last. Er moest dringend andere woonruimte komen.
Nood maakt vindingrijk
Er was voor ons geen huis! De stormlopen die mijn wanhopige ouders
ondernamen op de vesting der gemeentelijke instanties, waren vergeefs. Men oordeelde dat wij best zaten en men gaf ons geen medewerking, Speciaal de ambtenaar belast met huisvesting, een arrogant
mannetje met het gelaat van een blote bil, liet duidelijk blijken geen
enkele boodschap aan onze malheur te hebben.
Verder was er nog een moeilijkheid. De oude woonwagen had de handicap dat hij geen wielen bezat. Wegrijden van de belt en het rattenleger was onmogelijk. Nood maakt vindingrijk. Het dreef mijn vader tot
een wanhoopsdaad die veel hilariteit verwekte, maar ons uit de problemen hielp. Met zijn laatste geld en de hulp van een aantal louche vrien12

den forceerde hij een oplossing voor ons woonprobleem. Er werd een
platte boerenwagen gehuurd waarop met man en macht de woonwagen
werd gezet. Het gebeurde op een zaterdagavond op een laat tijdstip.
De behulpzame kameraden en de voerman hadden op voorhand een
roijale alcoholische beloning ontvangen en het werd een vrolijk transport. Het paard en de broertjes waren de enig en die nog nuchter waren.
Naarden bezit een fraai stadhuis. Een stukje architectonische schoonheid met een prachtige trapgevel, hoge ramen en met smeedwerk
beslagen luiken, gebeeldhouwde figuren en een klein bordes van blauwe hardsteen. De werkkamer van de Edelachtbare burgemeester was
aan de voorzijde en gaf uitzicht op de hoofdstraat. Aan dàt uitzicht
voegde vader een bijzonder storend element toe! De wielloze woonwagen werd in het nachtelijk duister vlak voor het stadhuis afgeladen. Nog
wel zodanig dat het toen nog spaarzame verkeer doorgang werd verleend. maar toch wel zo, dat het beslist niet over het dak kon worden
gezien.
Vader's meesterzet had het juiste effect
Vroege kerkgangers konden een nog nooit vertoond evenement aanschouwen. Vlak voor het keurig geschilderde stadhuis stond een verveloos bakbeest van een woonwagen. Uit een der wanden stak een stuk
roestig kachelpijp, waaruit vreedzaam rookwolkjes kringelden. Van binnenuit klok meerstemmig gesnurk. De familie was in diepe rust.
Die gehele zondag was er veel bekijks en werd er daverend gelachen.
lets waar mijn vader zich niet in het minst wat van aantrok. Hij had een
meesterzet gedaan, de volgende was voor de gemeente.
Die vond plaats op de maandagmorgen. Terugtransporteren naar de
belt was niet aan te raden. De vroede vaderen vreesden terecht, dat
het kavalje dan weer op een andere ongewenste plaats gedebarkeerd
zou worden. De enorme houten doos met de kleine raampjes werd
zolang neergezet op de gemeentelijke opslagplaats. Wij kregen een
noodwoning toegewezen in de Raadhuisstraat, vlakbij het logement van
Jan Dekker, genaamd 'De luis aan de ketting'. Kort daarop ging dat huis
echter in vlammen op. Weer waren we dakloos. De gemeentetimmerman Mulder, kreeg toen de opdracht om in de gemeenteloods een aantal kam€lrtj€ls te construeren, waarin het gezin werd ondergebracht.
En zo woonden wij daar lange tijd plezierig en ... goedkoop. Huur hoefde niet betaald te worden op voorwaarde dat m'n ouwe heer z'n gemak
zou houden. En daar vader zeer kundig kachelklare blokken wist te
zagen uit het, in de loods opgeslagen hout, was ook het kostbare
brandstofprobleem opgelost.
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NAARDEN

EN DE LITERATUUR

(7)

E.J. Potgieter 1808 - 1875
"Ik had vergeefs op eene wandeling van Huizen langs het strand aangedrongen, om er de overblijfselen van Oud-Naarden op te sporen:
Brammetje achtte, dat het water niet laag genoeg stond; OUo zelfs was
er tegen. Zulk een tooneel, beweerde hij, moest men in een herfstnacht, bij half achter de wolken weggedoken maan, genieten. Wie weet
wat ik doel
Maar het Naarden onzes tijds, zeg mij, wanneer men het zien moet?
Eene vesting met lange bruggen, hooge waf/en en donkere poorten,
roept onwillekeurig middeleeuwsche herinneringen voor den geest:
kronkelende straatjes, lichtschuwe huizen, baardige burgers, geharnaste wapenknechten, en krijgsrossen, die het plaveisel daveren doen; zie
er eens naar uit, lezer, als gij u weder in Naarden bevindt".
Zo schreef Potgieter in 1839 in zijn bekende schets 'Lief en leed in het
Gooi'. Duidelijk blijkt uit dit stukje dat wij hier te maken hebben met een
1ge eeuwse romanticus. De overblijfselen van Oud Naarden moet je op
een herfstige nacht bezien! En als je Naarden bezoekt, moeten beelden
uit de middeleeuwen bij je opkomen; de entourage van de stad zet je
verbeelding in werking. Het Naarden van 1839 is kennelijk niet voldoende voor Potgieter. Jammer, want in andere delen van de tektst komen
we interessante mededelingen over het Gooi tegen.
Inherent aan de romanticus is een behoorlijke dosis chauvinisme. De
eigen geschiedenis, het eigen land worden verheerlijkt. Bij alle historische plaatsen wordt stilgestaan en wordt gedacht aan het roemrijke
verleden. Bij Potgieter komt daar nog bij dat hij het heden afzet tegen
het verleden. Zijn eigen tijd - de 1ge eeuw - betitelt hij met 'Jan Salie geest', in het verleden ligt ons voorbeeld.
Zo moeten we ook zijn schets 'Lief en leed in het Gooi' zien en dus ook
Naarden. Daar valt voor Potgieter niets anders te beleven dan een
romantisch verleden. Uiteraard besteedt hij veel aandacht aan Muiden
en P.C. Hooft wiens gedichten zelfs in de tekst van zijn schets geciteerd
worden. Door de romantische beschrijvingen heen echter kunnen we
toch uit allerlei plaatsen in de tekst reële waarnemingen van het Gooi
zien. Wanneer de hoofdpersonen uit de schets delibereren over het
middagmaal roept een van hen: -Gooische pannekoeken, Brammetjel"
Kennelijk een wijdverbreid begrip in 1839. En even verder komen we te
weten waarom de tocht in onze contreien plaatsvindt: 'Liefde voor eenvoudig natuurschoon had hem het plan van een togtje in het Gooi ..
doen ontwerpen.'
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Tekening F Weissenbruch
uit: Nederlands Magazijn
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van Oud Naarden

En even verder heet het echter: 'Verbazend!, viel Brammetje in. Ik heb
tusschen hier (Soest) en Hilversum slechts stof en zand, en zand en
stof gezien.'
Over Eemnes wordt gezegd: 'te Eemnes kan men niet dan slapen', een
maaltijd kan je er dus in 1839 niet gebruiken.
En over Blaricum: 'In een der schamele woningen van Blaricum logeerden kennissen van Otto.' Maar naast die schamele woningen heeft Blaricum zijn Paviljoen: '0, het zou hier allerplezierigt wezen, zoo Amsterdam lag waar het Paviljoen ligt.' En: 'Lof zij het Paviljoen I Er worden
geene kleine kinderen toegelaten; dorstige heeren kunnen er zich verkwikken; dames zijn er veilig voor de hitte van den middag; en als het
getuur door en het gerei over den teleskoop verdriet, kunt gij op de
beide omgangen eene wijkplaats zoeken, om te zien wat de natuur er
schoons aanbiedt'.
Het Paviljoen werd in de 18e eeuw gebouwd door de daar wonende
familie Huydecoper als een soort lustwarande met uitkijkpost. Aan de
15

ene kant kon je uitkijken over de Zuiderzee, aan de andere kant zag je
bij goed weer de Dom van Utrecht. Het Paviljoen moet op de plaats van
het huidige Huizerhoogt hebben gelegen. Later werd het gebouw café,
nog later theehuis en in de 1ge eeuw is het een tijd lang eigendom
geweest van de koninklijke familie.
Tot slot nog een curieuze mededeling over Laren in die tijd: •..... en het
nederige Laren, waar ik geen vuile tabakspijp op de lippen der aanvallige deernen heb gezien.'
De gegevens uit dit stuk zijn te vinden in: E.J. Potgieter, Proza 1837 1845, Stereotiep-uitgaaf. Haarlem, z.j.
Jan Paardenkooper

RECTIFICATIE
In de Omroeper van oktober 1990 is het artikel 'Zouaven uit Naarden'
niet door G,L. de Boer maar door K. Ruyzendaal geschreven.
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DE COLLECTIE

SCHIMMEL

IN HET STADSARCHIEF

Inleiding
Sinds 1987 is het Stadsarchief van Naarden in het bezit van de collectie
Schimme1. Deze collectie bevat in hoofdzaak archivalia en documenta~
tie betreffende de Naardense familie Schimmel, die dateren uit de
periode 1890·1981. De familie bestond uit het echtpaar Antonie Schim·
mei en Anna Catharina Schippers en hun zonen Willem, Antonie en
Johan. Zij waren afkomstig uit Amsterdam en hebben sinds 1931 in
Naarden gewoond op het Ruysdaelplein nr 4.
Op 15 februari 1987 is de laatste zoon en erfgenaam Antonie Schimmel
te Naarden overleden. Overeenkomstig zijn wens is het archief van zijn
familie op 24 februari 1987 overgedragen aan de gemeente Naarden.
Vervolgens is het archief ondergebracht bij het Stadsarchief.
Het zes meter tellende archief bevat tevens enkele stukken betreffende
de aanverwante geslachten Schippers, König, Jongeboer en Arens, die
dateren uit de periode 1800-1975. Om de toegankelijkheid te vergroten
is er in 1989 een voorlopige inventaris samengesteld, waarbij uitgegaan
is van de oude ordening.
Onderstaande gegevens zijn ontleend aan het materiaal uit de collectie
en aan de bevolkingsregisters van de gemeente Naarden. Getracht is
om in het kort een beeld te schetsen van deze bekende Naardense
familie.
Antonie Schimmel (1866-1931) en
Anna Catharina Schippers (1876-1977)
Op 17 november 1892 vestigt Antonie Schimmel zich in de Sluisstraat
te Naarden. Hij is van beroep eerste luitenant kwartiermeester van de
Infanterie en afkomstig uit Amsterdam. In de daaropvolgende jaren leert
hij er Anna Catharina Schippers kennen. Zij is een dochter van de
Naardense boomkweker Arie Schippers en geboren in de Turfpoortstraat. Uit een bewaard gebleven foto van omstreeks 1894 valt op te
maken, dat zij apothekersassistente
is geweest bij dokter Bunnik te
Naarden.
Op 15 oktober 1897 vertrekt Antonie naar Venlo. Op 10 november 1898
treedt hij te Naarden in het huwelijk met Anna Catharina, waarna het
jonge paar zich in Venlo vestigt.
Pas in 1931 komen wij de familie Schimmel weer tegen in het Naardense bevolkingsregister. Op 29 juli van dat jaar betrekt Anna Catharina,
inmiddels weduwe geworden, met haar zonen de woning aan het Ruysdaelplein (1). De rest van haar lange leven woont zij in Naarden met uitzondering van een verblijf in het verpleeghuis Statenhof te Bussum. In
1975 verhuist zij met alte bewoners van Statenhof naar het verpleeg17

Anna Catharina Schippers
op 18-jarige/eeftijd als
assistente in de apotheek
van dokter Bunnik,
Markstraat 275 Naarden

huis Naarderheem. Hier viert zij in 1976 haar 100ste verjaardag, waarbij de Naardense burgemeester en de regionale pers aanwezig zijn geweest. Eén jaar later overlijdt zij in het verpleeghuis Naarderheem .
W;Jfem Ary Antony Schimmel (1900-1937)
De oudste zoon Willem is geboren op 18 maart 1900 in Venlo. Na zijn
HBS~examen in 1918 volgt hij een marineopleiding en slaagt in het
daaropvolgende jaar voor zijn korporaalsexamen. Sinds die tijd neemt
de marine een belangrijke plaats in zijn leven in.
Het archief bevat enkele uitgebreide reisverslagen uit de periode 19211930 en talrijke brieven, die hij sinds 1918 met grote regelmaat aan zijn
ouders schreef. Zij geven een beeld van het leven op zee en van de
landen die hij voor korte of langere tijd aandeed.
In november 1936 vertrekt hij naar het toenmalige Batavia. Als zeeofficier wordt hij in Bandoeng gestationeerd en toegevoegd aan het Secretariaat van de Staatsmobillsatieraad
voor de behandeling van marinevraagstukken. In januari 1937 ontvangt hij een onderscheiding als offi18

cier bij de Koninklijke Marine wegens een eervolle langdurige dienst.
Uit zijn brieven van 1937 blijkt echter dat hij steeds meer moeilijkheden
ondervindt op het werk. De invloed van de oorlogsdreiging wordt merkbaar en hij voelt zich steeds meer atussen de landmacht en de Marine
in~ staan. Ook in zijn laatste brief van 30 september 1937 gaat hij in op
zijn problemen (2). Enkele dagen tater ontvangt zijn moeder het bericht
dat haar zoon in Bandoeng is overleden.
Antonie Schimmel (1908-1987)
De tweede zoon Antonie is geboren op 24 september 1908 te 's-Hertogenbosch. Hoewel hij de schenker is van het familiearchief, zijn er relatief weinig persoonlijke stukken van hem aangetroffen.
De aanwezige stukken betreffen met name zijn interesse voor de tuinbouwen plantkunde. In hoeverre deze jeugdige interesse gewekt is
door de verhalen over zijn grootvader, de boomkweker Arie Schippers,
is niet nagegaan. De eerste drie jaren van de HBS volgt hij in Hilversum. In 1927 gaat hij van school en treedt enkele maanden later in
dienst bij de boomkwekerij F.L.A. van Dorsser te Naarden. Hier werkt hij
twee jaar lang tot volle tevredenheid van de eigenaar. Al in 1931 is hij
officieel tuinarchitect van beroep (3). Vanwege zijn deskundigheid wordt
hij in 1934 door de gemeente Naarden benaderd voor een functie in de
commissie ter beoordeling van particuliere tuinen. Deze commissie,
bestaande uit de heren K. van den Berg, T. Tersteeg (4) en de gemeente-architekt B.T. Deenik, kende jaarlijks prijzen toe aan de best onderhouden tuinen. Tot in 1974 heeft Antonie Schimmel deel uitgemaakt
van de tuin keuringscommissie. In datzelfde jaar schenkt hij zijn collectie
tuin boeken aan de Lagere Tuinbouwschool te Naarden.
Niet alleen heeft Antonie Schimmel kennis van de tuinarchitectuur,
maar hij beschikt ook over deskundigheid op het gebied van de numismatiek. Hij verzamelt
Nederlandse
historiepenningen
en munten.
Vanwege de Verordening op de inlevering van metalen dient hij in 1941
een verzoek in tot vrijstelling en tot erkenning van zijn particuliere verzameling. Hierop is gunstig beschikt. Sinds 1940 heeft het Goois Museum twee herinneringspenningen
uit zijn collectie in haar bezit.
Duidelijk zichtbaar in het archief is de grote toewijding die Antonie aan
de nagedachtenis van zijn broer Johan heeft gegeven. Deze is in 1943
door de Duitsers ter dood veroordeeld en gefusilleerd. Zijn aantekeningen, correspondentie en gedichten uit de periode van Duitse gevangenschap zijn door Antonie zorgvuldig bewaard gebleven, onderzocht en
verwerkt in een herinneringsalbum
(5). Dit in overeenstemming
met
Johans wens, die twee dagen voor zijn dood aantekent in zijn cel a ••
Als Anton nog eens met zijn geschiedkundige gaven een geschiedenis
van het Gooi gaat schrijven, moet hij vooral niet vergeten zijn broer te
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noemen "." Na de oorlog neemt Antonie als enig overgebleven zoon de
zorg op zich voor de herdenking van zijn broer en diens medeverzetstrijders. Aan koningin Wilhelmina zendt hij in 1946 een bloemlezing uit
het nagelaten werk van Johan en ontvangt hierop een persoonlijk
schrijven van de vorstin. Als eerbetoon aan het verzet heeft Wilhelmina
na de oorlog een "Verzetstafel" ingericht in de audintiezaal van paleis
Het Loo, waarbij ook aandacht is geschonken aan Johan Schimmel en
zijn medeverzetstrijders.
In verband met een politie-onderzoek draagt
Antonie in 1945 en 1947 enkele brieven van Johan over aan de Naardense politie. In hoeverre deze daar nog berusten is niet nader uitgezocht. In 1985 wordt ter gelegenheid van de 40~jarige bevrijding in het
Vestingmuseum de tentoonstelling "Naarden bezet en bevrijd" gehou~
den, waarbij Antoni9 Schimmel de opening verricht.
Op 15 februari 1987 overlijdt hij in het Naardense Diakonessenhuis.
Johan Schimmel (1919-1943)
De jongste zoon Johan is op 7 april 1919 geboren te Amsterdam. Van
hem zijn de reeds genoemde brieven, gedichten en notities bewaard
gebleven. Deze stukken geven een zeer persoonlijk en aangrijpend
beeld van het leven van de jonge student, die tijdens de Tweede
Wereldoorlog actief is geweest in het ondergrondse verzet en dit al
vroeg met zijn leven zou moeten bekopen.
De laatste jaren van zijn middelbare schooltijd (1936-1939) brengt hij
door op het Theosofisch Lyceum ~Drafna" te Naarden. Hij is lid van het
Nationaal Jongeren Verbond en wordt tijdens de ledenvergadering van
oktober 1939 benoemd tot voorzitter van de afdeling Naarden-Bussum.
Na zijn militaire dienst gaat hij in 1940 economie studeren aan de Universiteit van Amsterdam. In 1941 is hij medewerker van de Nederlandsche Unie (6). Hij Is actief binnen het verzet, maar wordt op 18 mei
1942 door de Amsterdamse politie op straat gearresteerd op verdenking van verspreiding van illegale geschriften. In het stuk "Verloren Vrijheid" beschrijft hij op prozaïsche wijze, met een flinke dosis ironie, deze
dag uit het leven van ~Han, de student economie". Hij wordt vervolgens
op transport gesteld naar Recklinghausen en op 31 augustus overge~
bracht naar het concentratiekamp Neuengamme. Vanaf deze plek ont~
vangen zijn familieleden en vrienden brieven en gedichten waarin de
gruwelijkheden van het kamp uitvoerig zijn beschreven. Op 2 december
1942 wordt hij uit het kamp ontslagen; hij is een van de weinige overlevenden. Vervolgens duikt hij onder in het Gooi en maakt hij deel uit van
de, in oktober 1942 opgerichte, Gooise verzetsgroep "Vliegende Brigade". Deze groep bestaat naast Johan Schimmel uit L. BOissavain, J.
Kamper, M. Raben, H. Ruys, W. van Breukelen, R. de Vries, Fr. te Hennepe, W. HilIen, EM. Kooyman, K. Raben, L.G. Wolf en 1. Haan. Zij zijn
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met name verantwoordelijk geweest
voor de overval op het distributiekantoor te Huizen op 19 juli 1943. De
volgende dag worden enkele leden,
waaronder Johan Schimmel, gearresteerd
bij de uitspanning
Oud
Naarden. Over zijn arrestatie schrijft
Johan op 6 augustus ondermeer, dat
deze "niet aan mijn onvoorzichtigheid
te wijten is" (7). Op 9 september
wordt de verzetsgroep grotendeels
opgerold.
Uit zijn verblijf
in het
Amsterdamse Huis van Bewaring zijn
diverse clandestien verstuurde brief·
jes bewaard gebleven, evenals zijn
notitieboekjes waaronder zijn zakbijbel. Zij bevatten notities over zijn proces,
dat
hij
als
~poppenkast"
omschrijft waarbij het vonnis reeds
vaststond. Door het Duitse Militaire Gerechtshof wordt hij beschuldigd
van verraad en ter dood veroordeeld. Zijn laatste notities zijn geschreven in zijn dodencel, vlak voordat hij op 23 oktober 1943 op 24-jarige
leeftijd in de duinen bij Bloemendaal wordt gefusilleerd. Na de oorlog
wordt zijn lichaam overgebracht naar de Erebegraafplaats Overveen.
Ineke Inglot
Stadsarchief Naarden
Noten
1.
In het Naardense bevolkingsregister 1921-1940 wordt de oudste zoon
Willem niet bij de inschrijving op 29 JuH1931 vermeld.
2.
Collectie Schimmel, SCH/15.
3.
BIJhet Stadsarchief Naarden is geen werk van de tuinarchitect Antonle
Schimmel bekend. Navraag bij de afdeling Speciale Collecties van de
Centrale Bibliotheek. van de landbouwuniversiteit te Wageningen,
gespecialiseerd op het gebied van de tuin- en landschapsarchitectuur,
leverde evenmin nieuwe gegevens op.
4.
Tom Tersteeg (geboren In 1906) Is tuinarchitect en zoon van de bekende Naardense tuinarchitect Dirk F. Tersteeg. Zie voor het werk van Dirk
F. Tersteeg het artikel van mw A.P. Kooyman-van Rossum in de Omroeper (april 1989, p. 51~56).
5.
Collectie Schimmel, SCH/ 41.
6.
Dit blijkt uit een machtiging die op 1 juli 1941 is verleend aan J. Schimmel door het Voorlopig Plaatselijk Comité Naarden-Bussum van de
Nederlandsche Unie tot het Incasseren van de contributie.
7.
Collectie Schimmel, SCH/41.
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OVER DE NAARDENSE

SNOEPWINKELTJES

Voor een cent van 't blad
In de crisisjaren waren er nog geen goede oudedagsvoorzieningen.
Daardoor begonnen veel mensen een eigen 'bedoeninkje'. Dat kon
gemakkelijk want middenstandspapieren waren toen nog niet nodig. Zo
kon ieder een winkeltje beginnen mits je maar een etalage had. Daartoe werd dan meestal de voorkamer ingericht. Voor het raam werden
dan de waren in de vorm van groenten. kruideniersartikelen,
bloemen
enz. uitgestald.
Zo ook bij mijn ouders, die in het pand Raadhuisstraat 19 een snoepwinkel begonnen. Dat huis had toen, en nu ook nog, twee deuren aan
de straatkant. Links een klein deurtje, daarachter zat toen het woongedeelte en rechts de grote deur met aan weerszijden een raam. Achter
het middelste raam kwam de winkel. Daar werd een toonbank gemaakt
en voor het raam kwam een plank met wat stopflessen met zuurtjes,
zoethout, kaneel- en zuurstokken. Op de toonbank stond 'het blad',
afgedekt met een theedoek. Daaronder stonden de schoteltjes met
koningsbroodjes, tover- en wijnballen, kaneelhompen, zoute droppen,
kauwgom, nogablokken enz. Dat atles per stuk te koop voor een hele of
een halve cent. De zogenaamde 'cent van 't blad'.
Vuurwerk ;n de etalage van SUnger
Met koninginnedag, dat was toen op 31 augustus, werd de etalage in
'oranjesfeer' gebracht. Het assortiment werd dan aanzienlijk verbreed.
Naast snoep lagen er dan ook nog feesthoedjes, toeters, pluchebatlen
aan elastiek, wandelstokken van bamboe, mirlitons, serpentines en
lampions. Maar ook het traditionele vuurwerk als rotjes, zevenklappers,
Bengaalse lucifers, vuurpijlen en nog meer van dat spul. Daar had je
toen ook nog geen vergunning voor nodig. Ai deze koopwaar lag voor
het venster uitgestald. En dan maar afwachten of je het kwijtraakte. Dat
ging bij ons overigens perfect. Tegenover onze winkel stond de bakkerij
van de weduwe Van Rooijen. Haar jongste zoon Tinus kwam op het
lumineuze idee om ons snel van de handel af te helpen. Met behulp
van de zon en door tussenkomst van een brandglas zag hij kans, door
de etalageruit heen, het lontje van een stuk vuurwerk te ontsteken. Dat
had een kettingreactie tot gevolg, alie rotjes, zevenklappers enz. knalden er lustig op los. In een mum van tijd was de hele etalage een puinhoop.
Door dat incident waren mijn ouders het meteen zat. De winkel werd
opgedoekt en het restant van de handelswaar werd overgedaan aan
mijn moeders oudste broer Dirk van Rhijn.
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De w;nkel van tante Jans en ome O;rk
Ome Dirk woonde Huizerpoortstraat nr. 2. Hij was voor de tweede keer
getrouwd met een echte Jordaanse: tante Jans. Hun huis lag gunstig
ten opzichte van de Openbare School, waar zich een niet onaanzienlijk
deel van hun klantenkring bevond. Tante Jans had het linkervenster als
etalage Ingebruik. Op een brede plank, bekleed met wit papier, lagen
daar de waren in doosjes en op schoteltjes. Op afgescheurde stukjes
karton prees tante Jans de waren aan: 'Koekkrommels 1 sent per sak',
'suurstoken 2 for 1 sent', 'nogabloken 1 fierduitstuk', 'lange dropen 1
sent'. Een soort fonetisch schrift, dat door de jeugd goed begrepen
werd.
's Morgens om acht uur werden buiten de luiken geopend, vervolgens
werd de vitrage opzij geschoven en kon de verkoop beginnen. De buitendeur stond altijd open. Ik zie het nog voor mij, de gang in, links het
trappetje op en dan stond je in de winkel.
Het gebeurde wel eens, als je wat stond uit te zoeken van de snoeptafel, dat er achter je een krakend en piepend geluid te horen was. Dat
waren dan de bedsteedeuren, die plotseling open gingen. Het was
opoe Van Rhijn die daar, in de winkel dus, haar slaapplaats had. Met
haar lange haar in een wrong en het witte nachthemd tot op de grond,
liep ze dan langs de klanten de winkel uit in de richting van de plee. Dat
was niets meer dan een kist met een deksel op een piepklein plaatsje.
Tot er concurrentie kwam liep het snoepwinkeltje best aardig, maar
daarover straks meer.
De w;nkel van Barend Osnabrugge
Dit was een combinatie van kruidenierswaren en snoep. De dochter
van de eigenaar, Mien Osnabrugge, voor de kinderen tante Mien, runde
het zaakje. Het adres van de winkel was Regenboogstraat nr. 12, maar
het pand lag op de hoek van die straat en de Wuyvert. Precies op de
hoek zat de deur. In de Wuyvert was de etalage met snoep en in de
Regenboogstraat stonden de kruidenierswaren voor het raam: koffie,
thee, Vim, zakjes blauwsel, Ata-schuurpoeder, kachelglans enz. In de
snoepetalage had ome Henk, de man van tante Mien, een 25 cm diepe
kist gemaakt met een glazen deksel erop. Voor de kist, die zo breed
was als de etalage, stond een houten bank. Daar gingen wij, 'kopertjes',
dan met onze knieën op zjtten en wezen dan het begeerde artikel aan.
Tante Mien was een lieve vrouw met een engelengeduld van heb ik jou
daar. Had je eindelijk je keus gemaakt, dan pakte ze het snoepgoed in
een puntzakje, je betaalde de hele of halve cent en ging dan tevreden
heen.
Als de zon door de etalage scheen werd het glazen deksel met een
laken afgedekt om smelten te voorkomen. Dit werd wel eens vergeten,
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De zuurtjes smolten dan aaneen tot een onverkoopbare massa. Maar
daar wist tante Mien toch wel raad op. Voor een cent mocht je dan met
je handje een greep doen in de stroperige massa. Ze stond dan klaar
met een puntzakje, waar je het kleffe spul in liet glijden. De gesmolten
suiker liep dan tussen je vingers door. Afvegen aan je broek en blouse,
die daardoor stijf en hard werden van de suiker, was de enige oplossing. Maar zo kwam tante Mien in ieder geval van haar handeltje af.
De winkel van vrouw Vuyst
Een winkeltje waar je ook voor 'een cent van 't blad' kon kopen was die
van 'Vuisie'. Vuyst zelf had een petroleum handel en zijn vrouw had
wederom de voorkamer volgens de reeds beschreven methode omge·
bouwd. Deze 'zaak' stond in de Sint Vitusstraat op nr. 26. Veel weet ik
daar niet over te vertellen, want ik kwam daar niet zo vaak. Wel herinner ik me dat ze altijd zingend of fluitend van achter kwam. Of het was
een psalm of een deuntje uit die tijd. Het rook er altijd enigszins naar
petroleum, maar het was er'wel helder. Vrouw Vuyst was altijd vrolijk en
geduldig. Zoals net al aangegeven bij de winkel van tante Jans en ome
Dirk, kreeg ook de winkel van vrouw Vuyst concurrentie en wel door het
vermaarde winkeltje van vrouw Pauw.
De winkel van Zwaan
Op het adres Gansoordstraat 42, tegenover de Openbare Lagere
School, stond het kruidenierswinkeltje
van Zwaan. Weliswaar geen
snoepwinkel, maar ze had wel eens wat in de aanbieding. Voor een
cent kon je er soms een zakje gebroken biscuit of een zakje kantkoek
kopen. Zwaan's dochter Dora was een mongooltje. Altijd vroeg ze of je
moest werken (ik was toen een jaar of acht). Mijn antwoord was steevast: ~Nee, ik ga naar schoor. ·Oh", zei Dora dan, en vervolgens werd
je in je arm of wang geknepen. Dat was de reden dat de jeugd er niet
zo vaak kwam.
De winkel van vrouw Pauw
Vlakbij 'Vuisie' begon vrouw Pauw haar winkelje in de voorkamer van
het pand Pastoorstraat nr. 12. Zij had een assortiment dat uitgebreider
was dan alle eerder genoemde snoepwinkels. Naast 'de cent van 't
blad' kon je er ook, voor een cent per stuk, ansichtkaarten van filmsterren kopen. Deze werden dan ook gretig 'gespaard'. Vrouw Pauw was
een vrolijk mens. Ze floot en zong altijd en wist meestal wel een grap of
kwinkslag te maken. Het winkeltje liep zo goed dat er voor uitbreiding
gezorgd moest worden. Dit resulteerde in de verhuizing naar Marktstraat nr. 48, een gunstiger plek met het oog op de schooljeugd. Daar
werd het de alom bekende snoepwinkel. Zelfs Van der Tweel's ijs werd
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Het interieur van de snoepwinkel
achter 'het blad'.

van ·Pouwtje~ in 1952. Mevrouw Pouw-Kerkhof(

staat

er verkocht. Het winkeltje van vrouw Pouw heeft bijna vijftig jaar
bestaan. Het werd het laatste snoepwinkeltje van de Vesting.
Hoe we aan de centen kwamen? Nou, we deden wel eens boodschappen voor iemand of lieten in plaats van die cent, een knoop in de collectezak van de Zondagschool glijden. Ook ging ik wel schillen ophalen,
die werden dan door boer Den Hartog opgekocht. Wit zand halen van
de wallen voor de kattebak leverde ook een cent op. Soms kreeg ik 'm
gewoon van mijn ouders.
Toch een leuke en gezellige tijdl
Daarom besluit ik maar met een tekst uit een film van die jaren:
'Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder'.
A.C. Slinger
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DE KLOKKEN

VAN HET STADHUIS

Wie nu het dagelijks nieuws wil weten,
pakt zijn krantje en leest daarin al het
plaatselijke-,
regionale-,
en wereldnieuws. Dit was vroeger wel even
anders, voor een nieuwtje moest men
de deur uit want deze werden uitgewisseld bij waterputten, pompen of op de
markt.
Het üfficiële nieuws kon men lezen op
het stadhuis. Maar aangezien het gros
van de bevolking niet kon lezen moest
de overheid alle mededelingen
en
besluiten laten voorlezen. Dit gebeurde
na het luiden van het stadhuisklokje,
dan wist iedereen dat er nieuws was en
wie daar belangstelling voor had, kon
naar het stadhuis gaan om dit aan te
heren.
In een stuk uit 1513 wordt voor 't eer~t melding gemaakt van het luiden
van zo'n klokje. Toen werd de bevolking 'kond' gedaan van het verbod
om uitheemse wol te verwerken. (GAN, C 1111)Uit een ander stuk, honderd jaar later, blijkt dat in het nieuwe stadhuis ook weer zo'n klokje
hing. Toen werd vermeld dat na het luiden van het klokje en het voorlezen van de mededeling, deze ook op het bord moest worden aangeplakt.

(GAN,

C 1117)

Dit klokje was dus eeuwenlang een belangrijke schakel tussen de overheid en de burgerij. Het hing onder de luifel van de dakkapel in de
Raadhuisstraat. Restanten van een klokkenstoel zijn daar nog aanwezig. Het is onbekend waar dit klokje gebleven is.
Het laatste bericht over dit klokje dateert van 1897. (Notulen vergadering gemeenteraad 14-12-1897) Er was toen brand in de Turfpoortstraat
bij het logement annex tapperij 'de Vriendschap'. Door een vergissing
werd in plaats van de brandklok, het kleine stadhuisklokje geluid. De
spuitgasten reageerden dus niet op dit geluid, waardoor de brand nogal
uit de hand liep.
Overigens hangt de brandklok nog steeds in de dakruiter op het stadhuis. Deze is in 1604 door Henricus Meurs gegoten en heeft ruim drie
eeuwen dienst gedaan. Vóór 1604 diende het klokje van Butendic in de
toren van de Grote Kerk als brandklok.
J.A. Versteeg
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LOGEMENT

DE DOELEN

/n verband met de tweede na-oor/ogse najaarsveemarkt te Naarden.
schreef A. Maas op 15 oktober 1947 een stukje over het café-restaurant 'De Doe/en', jaarlijks het trefpunt van de marktende boerenbevo/~
king.
Zoals bekend, is het een oud gebruik om op deze marktdag - evenals
op vele andere marktplaatsen·
de financiële vereffening tussen koper
en verkoper, onder het drinken van een borrel, te doen geschieden. In
de regel werd daarvoor in Naarden het vanouds bekende logement De
Doelen, tegenover het raadhuis, gekozen. De Doelen was na het voormalige hotel-restaurant 'Het Vliegend Hert' in de Vrouwenstraat, nu Cattenhagestraat, wel de voornaamste pleisterplaats voor het publiek.
Reeds in het jaar 1771 wordt een zekere Dirk de Beus als exploitant
van De Doelen genoemd. Het geslacht De Beus heeft bijna een eeuw
in De Doelen gewoond. Kort na het overlijden van de kleinzoon in 1865,
eveneens Dirk genaamd, verkocht zijn weduwe in 1867 het logement
aan de heer Mouw. Deze had evenals zijn voorgangers een stalhoude~
rij, die tegenover het logement was gevestigd. Op deze plaats verrees
later de kapperszaak, die nu door de heer Valk bewoond is. In 1876
werd De Doelen gekocht door de heer Hendrik Streefkerk.
Van oudsher was De Doelen een inrichting voor maatschappelijk ver·
keer. Verkopingen, landverhuringen, vergaderingen van polderbesturen
enz. werden er sedert onheuglijke tijden gehouden. Ook nu nog houden
de besturen van de omliggende polders en van de verschillende verenigingen er hun vergaderingen. Tegen het einde van de 18e eeuw hield
de Naardense societeit 'Vrienden van Een- en Ondeelbaarheid' er haar
bijeenkomsten. Verder vertelt de historie ons, dat de bij de Tiendaagse
Veldtocht krijgsgevangen gemaakte Belgische officieren, in De Doelen
een maaltijd kregen aangeboden. Daarna werden ze ingesloten in de
voormalige Franse Kerk in de Kloosterstraat.
Ook in de tijd van de heer streefkerk heerste er in De Doelen een
gezellige sfeer. Het was algemeen bekend, dat men bij 'Moeder Jans',
zoals de populaire echtgenote van de exploitant veelal werd genoemd,
een geurig kopje koffie kon drinken. Het resultaat van deze goede reputatie was dan ook, dat men meerdere ingezetenen waaionder wethouders als Van Eyken Nieukerk en Maas, de heren Bloemen, Waanders,
Schubert en anderen regelmatig op het koffie-uurtje bij 'Streef' kon aantreffen.
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DE FAMILIE VUIJST

Na het overlijden van de weduwe Streefkerk in 1923, werd De Doelen
het eigendom van haar zoon Jan. De zaak ging op dezelfde voet verder. Jan Streefkerk overleed in 1940. Zijn vrouw zette het bedrijf nog
enige jaren voort, totdat in 1946 Max van Eyk De Doelen aankocht.
Door de tijdsomstandigheden
was De Doelen eningszins in verval
geraakt, echter de heer Van Eyk maakte er volgens zijn eigen plannen
in korte tijd een restaurant van, dat voor een ieder toegankelijk was. Op
22 juni 1946 werd De Doelen heropend. Naarden heeft daarmee een
oord voor ontspanning gekregen dat er mag zijn. Er is een naar de
eisen des tijd ingerichte bar verrezen, terwijl ook het vele glas-in-Iood
alsmede het smaakvolle meubilair een gezellige sfeer scheppen. Van
de achter het café gelegen tuin is een bezienswaardig
terrasje
gemaakt. Zodra de materialenpositie het weer toelaat, zal De Doelen
nog meer in oud Naardense stijl worden verfraaid. En het zal met niet
minder dan 20 kamers een 4Q-tal gasten kunnen herbergen.

EN NAAR DEN

Eerst een stukje genealogie
Het oudste gegeven in Naarden, aangaande de familie Vuijst, is dat
Gijsbert Vuijst en Annetje Jans Vree in 1753 de boerderij 'Het Sas'
(gelegen aan de Karnemelksloot) kochten.
Het huwelijk werd gezegend met drie zonen, waaronder mijn stamhouder Cornelis Gijsbertse (1 oktober 1741).
Nu speelt het bijzondere geval dat in het kladboek van het doopregister
vader Gijsbert bij de eerste twee zonen de achternaam 'Vuijstje' draagt
en de moeder 'Annetje Jans Visser' wordt genoemd. Pas bij Cornelis
verschijnt de achternaam Vuijst en wordt de moeder Annetje Jans Vree
genoemd. Maar een ding staat vast de naam Vuijst wordt nu door het
gehele nageslacht van Gijsbert gedragen.
De drie gebroeders groeiden voorspoedig op. Maar toen de boerderij te
klein werd om voor allen brood op te plank te brengen, verliet Cornelis
het ouderlijk huis en trok naar Muiderberg om daar zijn geluk te beproeven. Hij huwde op 4 mei 1766 te Naarden met Fransje !::vertse Barman
(later Borreman, waarvan nog naamgenoten in Naarden wonen) die
hem op 28 juli 1771 één dochter schonk, Aaltje, die later logementshoudster in De Doelen te Naarden werd.
Fransje stierf echter jong en Cornelis huwde op 20 juni 1779, wederom
te Naarden, met Aaltje de Heus (later De Beus) die hem twee zonen
schonk: Mattheüs op 10 april 1795 en Witlem op 31 oktober 1789. Allen
werden te Naarden in de Grote Kerk gedoopt.
Mattheüs huwde met de op 2 juli 1803 te Weesp geboren Pietje Harder,
waarvan ook nu nog nazaten in Naarden wonen. Dit huwelijk was er
waarschijnlijk de oorzaak van dat Mattheüs zich te Weesp vestigde.
Via zijn vader, die huisknecht was bij de eigenaar van de Weesper bierbrouwerij "De Kroon~, en de familie De Heus, kwam Mattheüs in aanraking met het bierbrouwersgilde.
We hoeven ons dan ook niet te verwonderen dat zijn zoon Willem
(geboren op 15 september 1841 te Muiderberg) in 1865 zelfstandig het
nobele ambacht van bierbottelaar annex slijter ging uitoefenen, hetgeen
de start was voor het familiebedrijf Vuijst.
Willem huwde met Geert je Woudenberg uit Muiden. Drie kinderen kregen ze, Gerrit (3 december 1869), Pietje (10 december 1871) en het
jong overleden dochtertje Maria.
De bottelarij in de Gansoordstraat
Op 31 januari 1874 verhuisde het gezin van Weesp naar de Sint Vitusstraat te Naarden om aldaar een bierbottelarij annex slijterij te vestigen.
Aangezien hij bij het uitoefenen van zijn vak nogal wat ruimte nodig
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had, verhuisde het gezin al snel naar Gansoordstraat 12. Voor de kelder van dit pand bevindt zich nog steeds een ring tussen de straatkeien, die herinnert aan die tijd. De ring diende om het biervat waar een
touw aan vast zat langzaam naar beneden te laten glijden over de plan~
ken die op de traptreden waren gelegd.
Het bier werd per vat met de hondekar uit Weesp naar Naarden
getransporteerd om daar gebotteld te worden.
Maar het bier en later de wijnen brachten niet genoeg op om het gezin
te onderhouden. Zodoende ging Gerrit, die al vroeg vader WiJlem met
raad en daad bijstond, over tot daden.
Het bier werd van de hand gedaan en hij stortte zich volledig op de ver·
koop van wijnen en brandstoffen.
Zijn avondmaalswijn was van een dusdanige kwaliteit dat men er zelfs
uit de omliggende gemeenten gebruik van maakte.
Een bijkantoor ;n Muiderberg
Mede doordat zijn zuster Pietje met Lammert Slokker uit Muiderberg
trouwde, kon het te bedienen gebied door middel van een bestelkantoor
aldaar uitgebreid worden.
Lammert nam de bestellingen' op en ging dan twee keer per week met
paard en wagen naar Naarden om wijn en brandstof te halen. Op zijn
ritten van Muiderberg naar Naarden gebeurde het vaak dat de school~
gaande jeugd met hem meereed. Deze jongelui waren niet altijd even
rustig en zo gebeurde het eens dat een van de jongens in het water
terecht kwam. Deze jongen kon niet zwemmen en Lammert moest stoppen om hem eruit te vissen. Op latere leeftijd zei hij: ~Had ik maar door~
gereden, want weet je wie het was? Rooie Piet LieftinckJ" (de latere
P.v.d.A. minister van Financiên).
Het werktempo lag toen niet al te hoog. Als Lammert van Muiderberg
kwam, bevestigde hij bij de Hakkelaarsbrug de leidsels van het paard
aan de bok en zaten er geen jongens op de wagen, dan ging hij rustig
een uiltje knappen. Het paard liep dan langs de trekvaart en stopte
automatisch bij de draaibrug bij de Schapenmeent en ging dan rustig
grazen tot Lammert wakker werd.
Gerrits huwelijk op 14 november 1894 met Lammigje Wiegmink van de
scheepswerf Wiegmink aan de Thierensweg (nu de roei- en zeilvereniging), werd gezegend met dochter Geert je, die later trouwde met Albert
Mouïssie, de stichter van het Electriciteits- en Loodgietersbedrijf
'A.
Mouïssie' aan de Sint Janslaan te Bussum.
Brandstoffen van de gebroeders A. en W Vuijst
Op 5 augustus 1898 en op 24 mei 1902 zagen twee zonen respectievelijk Albertus en Willem het levenslicht.
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De hondekarren van de Fa. Vuijst in het begin van de 20e eeuw in de Gansoordstraat.

Beiden bleven bij vader in de zaak. Dat was ook wel nodig aangezien
vader Gerrit nogal veel belangstelling had voor andere zaken. Zo was
hij vele jaren raadslid voor de A.R.P. Samen met de heer Zeldenrijk gaf
hij de aanzet tot de restauratie van het stadhuis. Ook was hij vele jaren
busmeester van de Fluweelwerkers- en Zijdeweversbus. Verder was hij
betrokken bij de stichting van de Christelijke Gereformeerde Kerk van
Naarden.
Ondertussen ging het werk in de brandstoffenzaak gewoon door en
Albertus en Willem bedienden aanvankelijk met de hondekar, later met
paard en wagen, de klanten in Naarden, Bussum en Huizen.
Toen de oorlog uitbrak werden Albertus en Willem, de 'GEBROEDERS
A. EN W. VUIJST' op transport gesteld naar Duitsland. Met de wijnhandel werd gestopt, maar de brandstoffenzaak werd door opa Gerrit voortgezet. Jan Brand was toen een van de personeelsleden. De vrouw van
Albertus, Jacoba Margaretha van Voorst, deed de boekhouding. Waren
er geen bezinebonnen meer voor de Tempo, een driewielig automobiel,
dan ging zij er achteraan.
In de hongerwinter van 1944 werd de Tempo echter gevorderd en
moest alles weer met paard en wagen gedaan worden, Ook de arresjee
werd voor de dag gehaald en zodoende heb ik er als vierjarige heel wat
ritjes mee kunnen maken.
De paarden werden gestald in de kapschuur van Evert Kos aan het
Kerkpad waar nu het gelijknamige restaurant gevestigd is.
Op een dag kwam het bericht binnen dat één onzer oosterburen een
bocht te snel had willen nemen en daardoor een salto met de Tempo
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had gemaakt. We konden de restanten met de paardewagen ophalen.
Ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren hoe hij eruit zag
.
met zijn dubbel gevouwen voorwiel.
Toen de oorlog bijna voorbij was kwam het bericht dat Wittem op 2
februari 1945 te Kassei aan 'Hartzwakte' was overleden. Dat was na de
bevrijding een sluier over de thuiskomst van Albertus, die beschadigd
maar gelukkig niet gebroken was.
De zaak werd met hernieuwde moed voortgezet. Uit piëteitsoverwegin·
gen bleef de zaak de naam 'GEBROEDERS A. EN W. VUIJST • opgericht 1865' dragen.
Kolengruis, teer, brandende ogen en kloven
Na de oorlog werd de paardenwagen alras ingeruild voor twee 'dumpwagens' uit het Amerikaanse leger. Hiermee konden de klanten in het
gehele Gooi en later zelfs in Amsterdam snel bediend worden.
De kolen werden per wagon uit de Mijnstreek aangevoerd tot de Tol
aan het begin van de Amersfoortsestraatweg.
De 'Gooise moordenaar'
verzorgde het laatste stukje van dit traject. De wagons moesten dan
met de schop opgezakt worden. Vervolgens werd dan alles weer in de
grote kolenhokken leeggegooid. Ik weet nog dat wij als kleine jongens
op woensdagmiddag
de zakken moesten ophouden. Dat was geen
pretje, als de zakken nat waren kreeg je er van die pijnlijke kloven van
in je handen. Drogisterij Van Spanning had daar een goede remedie op:
glycerine-kamferspiritus.
Ook het lossen van eierkolen was een verdriet. Aangezien dit geperst kolengruis met teer is, verbrandde je huid
net als bij het carbolineren. Je moest te oogranden insmeren met boter
om de brand eruit te halen. Nadat opa Gerrit de zaak had overgedragen
aan Albertus kwam jonge Albert (Appie) in de zaak.
Op 2 december 1956 overleed opa Gerrit en zijn zwager Lammert Slokker uit Muiderberg werd te oud om het bestelkantoor te runnen.
De dochter van Albertus, Lammigje (Ammy) huwde en trok bij Lammert
te Muiderberg in en ging toen het bestelkantoor runnen.
Ook de tweede zoon van Albertus, Gerrit Wiltem, die intussen zijn
dienstplicht had vervuld, kwam in de zaak.
Dit was voor Albert het sein om zijn vleugels uit te slaan en een groothandel in brandstoffen te beginnen. Hij reisde daarvoor verschillende
malen naar Duitsland wat tot gevolg had dat men in de jaren vijftig en
zestig onder andere in de Gansoordstraat grote vrachtwagencombinaties met kolen tegen kon komen.
In Naarden werden de kolen op straat gelost, waarna ze met transportbanden naar binnen werden vervoerd.
Dat was tegen de zin van burgemeester Visser en korpschef Jacobs.
Op een avond, toen er weer kolen op straat werden gelost, kwamen
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Van links naar rechts: 1948, Paulus, Albertus jr., Gerrit Wil/em, Albert, Albertus sr. en
grootvader Gerrit.

beiden om proces verbaal op te maken. Het liep gelukkig met een sisser af. De kantonrechter te Hilversum veroordeelde de firma tot vijf gulden boete.
Het einde van de kolenhandel
Toen kwam de periode dat de kolenhandel achteruit liep en het gebruik
van huisbrandolie toenam. Jonge Gerrit zag er wel brood in en schafte
een oliewagen aan en tiet een grote olietank in één der loodsen ingraven. Ook het electrisch schoorsteenvegen kwam op. Gerrit verdiepte
zich daar ook in en zodoende kon ik op mijn verlofdagen van de
Koninklijke Marechaussee, Gerrit daarbij assisteren,
In 1965 stopte mijn vader Albertus en liet de zaak aan Gerrit Wiltem, die
de zaak leidde tot zijn ziekte in de jaren zeventig, waaraan hij op 1 april
1974 overleed. Aangezien er niemand was die de zaak wilde voortzetten en de brandstoffen handel door de opkomst van het aardgas erg
terugliep, werd het schoorsteenveegbedrijf verkocht en de rest opgeheven.
Zo kwam onverbiddelijk het einde voor het meer dan honderd jaar oude
familiebedrijf, gelijk vele andere familiebedrijven in Naarden.
Paulus Vuijst
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EEN MILIEUBERICHT

UIT 1893

Halverwege de vijftiger jaren kleurde bij de Utrechtse poort het grachtwater rood. Alsof men er rode bieten in had gekookt. Brasems, voorn
en kanjers van karpers kregen te weinig zuurstof en kwamen smachtend met hun bekken boven water om via de lucht hun tekort aan te vul·
len. Zelfs de paling hield het voor gezien en kroop tussen het riet, in
afwachting van betere tijden. Het milieu was er toen wel heel slecht aan
toe. Dat dit een herhaling was van een schouwspel ruim zestig jaar eerder, bleek uit de Gooi- en Eemlander.

Noorden, 20 december 1893.
Wie buiten de Utrechtse poort een
kijkje beeft genomen, heeft 'zeker
verbaasd gestaan over de honderden
zeemeeuwen, die nu slechts even
hare blanke wieken bewegende,
onbeweeglijk in het luchtruim ble~
ven zweven om eensklaps pijlsnel
naar beneden te schieten, dan weder
omhoog te vliegen, steeds een vischje in haren bek meevoerde. De
gracht was als het ware bedekt met
kleine vischjes, die smachtend hare
bekjes openden om versche lucht in
te ademen; maar ook grootere als
baarzen en snoeken vertoonden zich
in de menigte. Met manden, schep~
netten, emmers, zakdoeken aan stok-
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ken gebonden werden ze bij tiental ~
len opgehaald. Aan den kant der
gracht was men zeker als men zijne
hand uitstrekte, dat men eentje
bemachtigde. Menigeen ging dan
ook met een flinke vangst naar huis.
Natuurlijk ging men den volgenden
dag reeds vroeg weder ter vangst,
doch geen enkele snoek of baars was
zichtbaar, ja! zelfs geen luttel bak~
vischje vertoonde zich op de oppervlakte.
Tengevolge van eene wegvloeiing
van 't water, werd 't fabriekswater
meegevoerd, dat ons grachtwater tot
aan de brug bedierf. Verder dan de
brug was de bedervende invloed
weinig of in het geheel niet merk~
baar.

DE OOSTWALSTRAAT,
HET
EN HET STADSZIEKENHUIS

TELEGRAAFKANTOOR

De Oostwalstraat
Het middeleeuwse stratenplan van Naarden is niet helemaal onge~
schonden de eeuwen doorgekomen. Vooral langs de grens met de
omwalling werd nogal eens iets in het stratenplan gewijzigd in verband
met verbeteringen aan de vestingwerken. Zo werd in 1875 de openbare
weg langs de Oostwal een stukje de vesting in geschoven. De
Gemeente
verkocht
daar aan het Rijk op 4
juli
1875
voor
f
2000,· stukjes van de
Huizerpoortstraat,
de
Oosteindestraat
(nu
Gansoordstraat)
en
de
hele
'gemeen~
schapsweg' langs de
courtine Katten~Oran~
je. Het Rijk verplichtte
zich
daarmee
een
nieuwe weg (de huidi~
ge Oostwalstraat) aan
te
leggen.
Deze
moest
vier
meter
breed worden en Iig~
gen tussen de 1imiet~
palen nr 42 en 44 (ter
aanduiding van Rijks~
grond stonden er tien~
tallen
genummerde
palen in de vesting).
Op het hier afgebeel~
de uittreksel van het
kadastrale plan is te
zien
hoe
een
en
ander precies verliep.
Het telegraafkantoor
Via bovenstaande transactie ging ook het Naardense telegraafkantoor
(perceel 787), dat aan het eind stond van de Oosteindestraat, in han~
den van het Rijk over. Dat kantoor stond er nog niet zo lang. Op 26 april
1867 vond op het stadhuis de aanbesteding van dat gebouwtje plaats.
Bartholomeus van Rhijn was de laagste inschrijver en mocht het derhal35

ve voor f 1300.- bouwen. In het bestek valt te lezen dat het gebouw
8,50 m lang en 6,30 m breed was. De hoogte tot de nok bedroeg 5,70.
De kap was met blauw verglaasde pannen gedekt. Van de bewaard
gebleven tekeningen is hier de voorgevel weergegeven. Uit de niet
afgebeelde plattegrond valt op te maken, dat zich achter het raam
naast de deur een wachtkamer bevond. Achter de overige twee ramen
bevond zich het grootste vertrek: de sein kamer. Aan het einde van de
gang was de bestellerskamer. Een laddertje gaf daar toegang tot de
zolder. Alle vertrekken stonden met elkaar in verbinding.
Achter het gebouw bevond zich ook nog een aanbouwtje, dat gebruikt
werd als bergplaats voor brandstoffen. Daar was ook het privaat, dat
volgens het bestek voorzien was van 'een vaste en twee losse brillen
met deksels en een reukeloozen aarden pot, die in de zinkput uitkwam'.
Nadat het telegraafkantoor aan het Rijk was verkocht, werd er op die
plek het Geniebureau gebouwd (nu in gebruik als muziekschool). Het
telegraaf-, later postkantoor werd toen gevestigd op de hoek van de
Marktstraat en de Nieuwe Haven. Na nog een tijdje in een schoollokaal
op de hoek van de Pijlstraat en de Gansoordstraat te hebben gezeten,
werd in 1902 het huidige postkantoor in gebruik genomen.

tekeningen, waardoor het beeld van reeds lang geleden verdwenen
gebouwen (zoals het telegraafkantoor) bewaard is gebleven.
Ook de kaartjes bij zijn akten, die veelal werden opgemaakt als de militaire overheid een van de partijen was, geven soms verrassende informatie. Zo verkocht de Gemeente op 1 augustus 1877 aan het Rijk voor
f 4000,- al haar percelen (gearceerd op het kaartje) in de Kooltjesbuurt.
Op het begeleidende kaartje stond, in het steeds smaller wordende
deel naar de Zeebrug, een rechthoek met daarin het cijfer 7 geschreven
(dus nu direct naast het pand van aannemersbedrijf Haakman gelegen). Uit de akte bleek dat dit een perceeltje of gebouwtje was met een
oppervlak van 63 ca en de naam had van 'stadsziekenhuis'.
Een ware verrassing dus om zo aan de ligging van het stadsziekenhuis
te komen, dat door de eeuwen heen wel vele malen in het stadsarchief
werd genoemd, maar waarvan de ligging onbekend was.
Overigens een goede ligging voor een ziekenhuis in deze geïsoleerde
uithoek van de vesting, zeker als we denken aan de besmettingsgevaren van weleer.
H. Schaften aar

Het stadsziekenhuis
Deze en meer gegevens over Naarden zijn te vinden in het archief van
de Weesper notaris A.C. Papegaaij. Het bevindt zich in het Rijksarchief
te Haarlem. Sommige van Papegaaij's akten gaan vergezeld van bouw~
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EEN PLAKETTE

BIJ DE UTRECHTSE

POORT

DE FAMILIE VAN GELDER

Jn 1964 werd aan de westkant van bastion Oud Molen een begin
gemaakt met de restauratie van de vestingwerken, Het Naardense aannemersbedrijf H. Haakman en Zoon kreeg als eerste de opdracht om
daar een damwand te slaan om de conditie van het metselwerk onder
de waterlijn en de funderingen te inspecteren. Daarna vorderden de
werkzaamheden gestaag; het verval werd gestuit en het herstel werd
zichtbaar. Gedurende mee~ dan vijfentwintig jaar had de overheid daar
de som van ruim twintig miljoen gulden voor over.
De restauraties van de vestingwerken en die in de stad hebben geleid
tot het toekennen van een onderscheiding aan Naarden door 'Europa
Nostra' (een internationale instelling tot behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed). Op 10 september 1990 werd deze uitgereikt op het stadhuis. De bij de onderscheiding behorende plakette is aangebracht in de
doorgang van de Utrechtse poort.
Red.

Restauratie bastion Oranje
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Naar aanleiding van het artikel 'De grote brand van 1904 in de vesting'
(zie De Omroeper van oktober 1990, blz. 131-133), waarbij o.a. de veestallen van Van Gelder een prooi der vlammen werden, volgt hier een
artikel over deze familie. De schrijver van dit stukje was Van Gelder
eerder 'tegengekomen' in het kader van een onderzoek naar de Joodse
Gemeente van 's-Graveland-Kortenhoef
in de vorige eeuw:
Levie David van Gelder, geboren te Amersfoort op 1 april 1842, was de
zoon van de Amersfoortse 'v1eeschhouwer' David van Gelder en Jansje
Kobus. De Van Gelders hadden veel invloed in de Joodse Gemeente
van Amersfoort. Op 7 mei 1872 kwam Levie David als 'vleeschhouwer'
in dienst bij de 's-Gravelandse 'vleeschhouwer' Elias de Leeuw. De
familie De Leeuw bewoonde het nu nog steeds bestaande pand aan het
Noordereinde 17-19. Dit pand kan het centrum genoemd worden van
het 's-Gravenlands-Kortenhoefs
joodse leven gedurende de vorige
eeuw. Het herbergde op zeker moment naast de slagerij nog een huissynagoge en een joods schooltje (geider).
Ook Elias de Leeuw kwam uit een grote joodse slagersfamiJie voort
evenals zijn echtgenote de Hilversumse Ester Schaap. Het tweede kind
uit dit huwelijk, Sara geboren te 's-Graveland op 8 mei 1852 voelde zich
mogelijk direkt aangetrokken tot de intern verblijvende Levie David van
Gelder. Op 11 december 1872 traden zij in 's-Graveland in het huwelijk.
Daar er in 's-Graveland nog enkele verwante slagers hun nering hadden en Amersfoort waarschijnlijk ook niet zo voor de hand lag, moest
uitgezien worden naar een andere vestigingsplaats. Mogelijk kwam het
jonge stel toen op voorspraak van de in Naarden wonende Salomon
Levie van Gelder, een familielid en koopman, naar de vesting. Aanvankelijk woonden zij in de toenmalige Schipperstraat (nu Kloosterstraat).
Na korte tijd verhuisden zij naar de Markt (nu Marktstraat). Daar bleven
zij een reeks van jaren wonen en dreven er, later geholpen door enige
zoons, een slagerij. De stallen voor het slachtvee waren in de toenmalige Korte Marktstraat (nu Raadhuisstraat). Het echtpaar Van Gelder-de
Leeuw kreeg in Naarden acht kinderen. Kort na hun vestiging in Naarden op 15 januari 1873 kregen zij hulp van verwanten uit 's-Graveland
en Kortenhoef, die bij hen gingen inwonen. Het waren Arie de Leeuw,
slagersknecht en Saartje de Leeuw. Een neef en nicht van elkaar, die
op 8 december 1879 in Kortenhoef in het huwelijk traden en in hetzelfde jaar naar Haarlem vertrokken.
De zonen David Levie en Barend traden in vaders voetsporen, want
ook zij stonden later geregistreerd als 'vleeschhouwers'.
Omstreeks
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1935 werd David Levie als handelsagent geregistreerd. Mogelijk was er
toen geen sprake meer van voortzetting van het slagersbedrijf.
Levie David van Gelder overleed enkele jaren na de grote brand van 4
juli 1904. De Gooi- en Eemlander berichtte middels een geplaatste
rouwadvertentie op woensdag 21 november 1906:
'Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Echtgenoot, Vader,
Behuwdvader, Broeder en Zwager de Heer L.D. van Gelder. In den
ouderdom van 64 jaar. Uit aller naam: Wed. S. van Gelder-de Leeuw.
Naarden, 17 november 1906.'
Hij werd ter fuste gelegd op de joodse begraafplaats aan de Soesterweg te Amersfoort. De plek waar meerdere van zijn familieleden zijn
begraven.
Echtgenote Sara de Leeuw vertrok op 18 september 1912 naar Bussum. Daar verbleef zij tot 20 juni 1919. Nog eenmaal verhuisde zij naar
Utrecht, waar zij op vrijdag 23 april 1920 overleed. Ook zij werd begraven aan de Soesterweg te Amersfoort, ter linkerzijde van haar vooroverleden echtgenoot.
Wim Fecken
Bronnen:
De gemeentearchieven

van 's-Graveland,

Naarden en Bussum.

Kroonenburg

in verleden en heden
actueel bezig met wonen op maat
Kroonenburg interieur bv
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