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De arrestatie van verzetsstrijders nabij Valkeveen
F. Slootman
Inleiding
Met een terugblik op mijn onderzoek in de jaren 1988 en 1989 over de
oorlogsgeschiedenis van een Naardense politieman die omkwam in een Duits
concentratiekamp, ben ikmet behulp van de gegevens die ik in die tijd verzameld
heb, in staat om een paar artikeltjes over de Naardense oorlogstijd te schrijven.
Een aantal zaken waarmee ik in het genoemde onderzoek werd geconfronteerd
zijn voor de Naardense historie interessant en het optekenen waard.
Ik schrijf deze artikelen op uitdrukkelijk verzoek van de redacteur van dit blad.
Zorgvuldigheid is een must, omdat ik aan handen en voeten gebonden ben door
de beperkingen, die mij zijn opgelegd met betrekking tot publikatie. Ook kan ik
een aantal namen niet noemen, enerzijds omdat betrokkenen nog in leven zijn,
anderzijds omdat veel materiaal afkomstig is uit nog steeds gesloten dossiers van
het Ministerie van Justitie. het RIOD en de Stichting 1940-1945.
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De 'Vliegende Brigade'
In de jaren 1942 en 1943 opereerde in 't Gooi en omgeving Ulrecht de
verzetsgroep' Vliegende Brigade'. Deze groep, opgericht in oktober 1942 en op
9 september 1943 grotendeels.opgerold, hield zich bezig met sabolagedaden en
overvallen. De groep bestond uit de volgende personen:
Lois Boissevain, Johan Kemper, de gebroeders Raben, Hennan Ruijs, Johan
Schimmel, Willy van Breukelen, Rein de Vries, Fred te Hennepe, W. Hillen,
F.M. Kooiman, L.G. Wolf, Frils Frohn en I. Haan. (Op de laatste na allen
mannen).
Op 19 juli 1943 pleegden een aantal leden van deze groep een overval op het
Distributiekantoor te Huizen. De weken die daar op volgden werden fataal voor
de groep, Een inwoner van Hilversum tipte de SD te Amsterdam omtrent de
overval en het doen en lalen van de groep. Deze infonnatie had hij gekregen van
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een Bussummer die een en ander in een dronken bui in een café had losgelaten.
De gegevens waren jammer genoeg afkomstig van Hennan Ruijs.
Na dit verraad besloot de SD een poging te doende groep op te rollen. Als plaats
van samenkomst der leden werd de 'Wijde Blik' genoemd (zie de Omroeper
nummer l,januari 1990 bladzijde 39). In de nabijheid van dit theehuis werden
door de groep ook wel schietoefeningen gehouden.
Gegevens die moesten leiden tot arrestatie, evenals de opdracht tot de arrestatie,
werden gegeven aan de SS-er.P.J.A. Spannenburg, die bij de gemeentepolitie
Naarden korpschefwas. Voor zover is na te gaan, kan worden vastgesteld dat hij
de enige politieambtenaar was die tevoren van het verraad wist.
Van de arrestatie die bij de Wijde Blik volgde kan het volgende nauwkeurige
verslag worden gedaan.
De arrestatie

van Frohn en Van Breukelen

De volgende personen waren bij deze noodlottige gebeurtenis betrokken:
1. Frirs Frohn, wonende te Amsterdam, Arubastraat 3 11,21 jaar oud;
2. WillyvanBreukelen, wonende te Huizen, NieuwBussummerweg236,
22jaar
oud;
3. Frederik Carl te Hcnnepe, wonende te Amsterdam, Huygenslaan 4a, 23 jaar
oud;
4. Johan Schimmel, wonende te Naarden, Ruijsdaelplein 4,24 jaar oud;

5.
6.
7.
8.
9.

P.J.A. Spannenburg, oberleutnant der SS (korpschef van de politie Naarden);
Een opperwachtmeester-rechercheur
(chef recherche korps Naarden);
Een wachtmeester-rechercheur
(gemeentepolitie Naarden);
Een wachtmeester-rechercheur (gemeentepolitie Naarden);
Een agent van politie (gedetacheerd bij de recherche korps Naarden).

In de ochtend van20 juli 1943 vertrokken vanafhet politiebureau in Naarden de
nummers 5, 6 en 7 op weg naar het theehuis. De rechercheurs die Spannenburg
begeleidden wisten niet beter of zij gingen een voor die tijd gebruikelijke razzia
op onderduikers houden, die zich onttrokken aan de arbeidsdienSlof om andere
reden door de Duitsers gezocht werden.
Om ongeveer 8.00 uur stopte de door nummer 7 bestuurde politieauto bij het
theehuis. De bestuurder bleefin de auto achter en 5 en 6 drongen ogenblikkelijk
het pand binnen. Spannenburg arresteerde direct Frits Frolm, die zich in de
gelagkamer bevond. De andere politieman liep naar het volgende vertrek en trof
daar slapend op bed Willy van Breukc1en aan. Hij trok de man van zijn bed en
arresteerde hem, waarna hij hem naar de gelagkamer bracht. Spannen burg
kennelijk nog niet tevreden ging vervolgens naar de slaapkamer terug en
onderzocht het bed van Willy van Breukelen grondig. Onder het hoofdkussen
vond hij een doorgeladen FN-pistool met 8 patronen in de houder. Spannenburg
bracht het pis LOoInaarde gelagkamer en liet hel de rechercheur zien. Hij opperde
daarbij de gedachte dat de twce gearresteerdc mannen wel ecns iets met de
overval in Huizen te maken konden hebben. De beide mannen werden geboeid
overgebracht naar het politieburcau in Naarden. Kort daarna werden zij overgebracht naar Amslerdam, adres Euterpestraal99. alwaar in de gebouwenvan de
voormalige school de Sicherheitspolizei der SD was gevestigd.
De arrestatie van Te Hennepe en Schimmel
Spannenburg gaf vervolgens de rechercheurs 8 en 9 opdracht om naar het
theehuis terug te gaan om daar te posten op eventuele andere leden van de
verzetsgroep.
Hetis misschien goed om vast te stellen dat beide politiemensen moesten weten
dat zij nu niet op jacht gingen naar onderduikers maar wel een poging gingcn
doen om verzetsmensen aan te houden.

Theehuis 'De Wijde Blik', waar de arrestatie van de verzetsstrijders
plaatsvond.
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Nadat de twee bij het theehuis waren aangekomen, gingen zij buiten op het
terrasje zitten. Om ongeveer 13.30 uur aniveerdenTe Hennepe en Schimmel bij
het theehuis. Te Hennepe liep de gelagkamer in en bestelde bij de achter het
buffet staande Stulp (de beheerder van de Wijde Blik) twee biertjes. Johan
Schimmel liep achterom en ging waarschijnlijk naar het schuurtje. Stulp voelde
zich niet op zijn gemak en was zichtbaarnerveus, hetgeen doorTe Hennepe werd
43

wat verbaal' getouwtrek ' werd besloten het wapen conform de regels in beslag
te nemen en niet weg te moffelen.
Toen even daarna Spannenburg in een auto, vergezeld door twee andere
politiemensen, arriveerde was het spel uit. De beide verzetsmensen werden, met
wapen, aan de SS-erovergedragen. Zwaar bewaakt werden ze overgebracht naar
het bureau in Naarden. Twintig minuten later werden zij op transport gezet naar
Amsterdam. Schimmel werd begeleid door de rcchercheurs 6, 7 en 8.

PJ.A. Spannenburg (links) op het bruggetje bij de kwekerij van Rookhuizen/
Rebel ter hoogte van de huidige Thorbeckelaan.
opgemerkt. De reden bleek snel. Enige ogenblikken nadat Te Hermcpe zijn
biertjes had gekregen, werd hem door de achter hem staande rechercheur
nummer 8 bevolen zijn armen omhoog te brengen. De politieman had zijn
dienstpistool op hem gerichl. Te Hermepe die de politieman niet binnen had
horen komen voldeed aan het bevel. Na gefouilleerd te zijn werd Te Hermepe
afgevoerd naar het zaaltje achter in het theehuis.
Johan Schimmel, achter het theehuis op weg naar het schuurtje, zag de tweede
politieman aankomen en vluchtte onmiddellijk. Terwijl hij zijn FN-pistool trok,
dat hij bij zich droeg, rende hij richting bosjes vlak bij de waterkant. De
rechercheur rende hem achterna en trok ook zijn wapen. Er volgde een renpartij
door de bosjes langs de waterkant, waarbij de twee mannen op een gegeven
moment legenover elkaar stonden met tussen hen in een struik. Ze keken daarbij
in de loop vanelkaars wapen. Johan Schimmel, die het waarschijnlijk niet op kon
brengen om op de hem ongetwijfeld bekende politieman te schieten gooide zijn
wapen op de grond en gaf zich over.
Schimmel werd vervolgens de ruimte binnen gebracht waar Te Hennepe zich al
bevond. Hij werd evenals zijn maat gefouilleerd en geboeid. Nadat Schimmel
zich had uitgelaten tegen de politiemensen in de zin van 'Mooie vaderlanders
zijn jullie', ontstond een discussie over de mogelijkheid het wapen zoek te
maken. Allen wisten dat op wapenbezit de doodstraf stond. De politieambtenaar
die Schimmel arresteerde, voelde er wel wat voor, maarzijn collega wilde geen
medewerking verlenen, althans de verantwoordelijkheid niet mede dragen. Na
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De afloop
Na een proces werden Schimmel, Van Breukelen en Frahn doodgeschoten.
Spannen burg kreeg een gevangenisstraf en werd in de vij ftiger jaren vrijgelaten.
De opperwachtmeester-rechercheur,
die Johan Schimmel nog wilde redden
maar verraden werd, vond de dood in een concentratiekamp. Rechercheur 7 kon
na de oorlog (door de zuivering) niets verweten worden en ging bij de Naardense
po1itiemet pensioen. Rechercheur 8verliet na de oorlog oneervol de politiedienst,
terwijl rechercheur 9 tijdens de oorlog voortijdig de politiedienst verliet onder
bepaalde omstandigheden die (nog) niet genoemd mogen worden.
Dan blijft nog over Fred te Hennepe. Hij overleefde de oorlog en ging in 1956
naar een land in Zuid-Amerika. Hij leeft nog en op dit moment probeer ik achter
zijn verblijfplaats te komen. Indien hij dit wil kan hij mogelijk nog zorgen voor
enkele ontbrekende deeltjes in dit verhaal.
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Een Naardense hondepenning

moest een 'zichtbaar teken' in hout, koper of ijzer worden bevestigd met daarop
de naam of het wapen van de desbetreffende gemeente. Ook het jaartal en het
volgnummer diende te worden vermeld.

CL. DeEoersr.
Enige tijd geleden werd door een vertegenwoordiger een metaaldetector gedemonstreerd. Ik had de eer daarbij aanwezig te mogen zijn. En nieuwsgierig als
ik ben, flitste er meteen door mijn hoofd 'je wect maar nooit wat er met zo'n
apparaat allemaal boven de grànd wordt gehaald'.
We gingen met een groepje, waaronder wat persmcnsen, naar de Westerheide.
Op een smal pad, één van de vele dood wegen, werd de detector ingezet. Na veel
gezwaai over het pad ging het apparaat piepen. Er moest dus metaal in de grond
zitten. Met een schepje haalde men een kogelhuls naar boven. Later werden er
nog een stukje prikkeldraad en metalen knoop gevonden.
Geen geweldige vondsten dus en daarom wilde men
ergens anders gaan zoeken. Iemand uit het gezelschap
stelde voor om in of bij Naarden een poging te wagen,
want daar zouden zelfs kanonskogels te vinden zijn.
Zo ging de hele meute naar Naarden. Het zoeken
begon aan de Kapitein Meijerweg. Vanaf Laren, de
brug over en dan het eerste pad rechts, bij het fietspad
dus dat naar de Oostdijk loopt. Daar werd de detector
weer ingezet en al zwaaiend zocht men naar verborgen
schatten. Eindelijk begon het apparaat weerte piepen. Het schepje kwam er weef
aan te pas en achter elkaar kwamen een leeg conservenblikje, een traproede en
een scharnier van een deur of hek boven de grond. Na een hele poos begon hij
weer te piepen en toen kwam er een heel dun stukje op blik lijkend roodbruin
metaal naar boven. Er stonden een letter en cijfers op en er had een oogje
aangezeten. De man die de detector hanteerde wilde het meteen in de gracht
gooien, maar dat wist ik gelukkig te voorkomen. Die middag werd cr verderniets
bijzonders meer gevonden. Thuis gekomen heb ik de penning - ik meende er een
hondepenning in te zien - schoongemaakt.
De hondenbelasting is al heel oud. Amsterdam begon er in 1797 al mee,
Rotterdam en Breda in 1803 en 's-Hertogenbosch in 1804. Het doel van de
hondenbelasting was oorspronkelijk om de hondsdolheid te bestrijden, maar in
de praktijk werd er de annen- en wezenzorg van betaald. In 1800 werd in een
wetsvoorstel nauwkeurig omschreven hoe het in de praktijk met de hondenbelasting moest gaan. De hond moest een halsband van metaal of leer dragen,
waarop de naam van de eigenaar van de hond was aangebracht. Aan de halsband
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De gevonden penning voldoet helemaal aan de voorschriften. Op de penning
staat de hoofdletter N van Naarden, het jaartal 1924 en het volgnummer 185. In
het stadsarchiefvan Naarden bevinden zich nog een aantal registers betreffende
de hondenbelasting uit die tijd. Het registervan 19241everde onder volgnummer
185 de volgende gegevens op:
Op 17 juli 1924 betaalde Jan Bakker Kzn ft. 1,50 hondenbelasting.
In 1924 liep dus de hond van Jan Bakker op die plek. Doordat het oogje van de
penning doorgesleten was, is het op de grond of in het hoge gras gevallen.
Misschien liep Jan Bakker daar wel zijn hond uit te laten en heeft de goede man
nog naar de penning gezocht. Nu, 66 jaar later, is hij weer gevonden. Als Jan
Bakkerof zijn nazaten dit stukje mochten lezen en de penning willen hebben, dan
kunnen ze die van mij met alle plezier krijgen. (teL 02153 ~ 15732)

Bij de Stichting Vijverberg

zijn nog in voorraad:

De Omroeper jaargang 1988 11. 12,50
De Omroeper jaargang 1990 11. 15,-Het Sasburg prentbriefkaartenboekje
5,-Oud Valkeveen, van hofstede tot uitspanning
ft. 19,95
(exclusief verzendkosten)

fl

Gansoordstraat

Bcstcladres:
16, 1411 RH Naarden, tel. 02159-46860.
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Berichten over de bouw van de vesting Naarden
(1679-1682)
H. Schaftenaar
Wie in archieven weleens onderzoek doet naar de Naardense geschiedenis zal al
gauw lot de conclusie komen, dat daar nog een geweldig terrein braak ligt. VcIc
bronnen blijken niet echt).litgeput te zijn en zelfs zijn er, die tot nu toe niet of
nauwelijks gebruikt zijn bij publicaties over Naarden.
Eén van die brormen ishctnotariële archiefvan Naarden. Hierinzijn uiteenlopende
zaken uit hel alledaagse leven van de mens gedetailleerd vastgelegd. Met
gegevens uit dit archief zijn soms aanvullingen te maken op reeds beschreven
delen van de Naardense geschiedenis. Dat is ondermeer het geval met betrekking
tot de bouw van de 17e eeuwse Vesting. In het bock Naarden 1350-1950 is
daaraan door W.H. Schukking hoofdstuk lIJ (1673-1685) gewijd. Hij bewerkte
de gegevens die al eerder door Fabius in 1887 uit de archivalia waren gedistilleerd. Hierbij is, blijkens hun bronvermeldingen, geen gebruik gemaakt van
notariële bescheiden. Dat is jammer, want van hieruit waren enkele concrete
aanvullingen op hel verhaal mogelijk geweest
Juist in de jaren 1679-1682, toen men volop bezig was met de bouw van de
nieuwe Vesting en de 'Staten' hogere bedragen dan ooit investeerden, consulteerde men nogal eens de plaatselijke notaris Joan Bosch om het een en ander vast
te leggen. Het gaat hierbij veelal om getuigenverklaringen in verband met
problemen die tijdens het bouwproces ontstonden. Inspecteurs, aannemers,
onderaannemers, werkbazen en werklieden worden daarbij met naam genoemd,
evenals de aard van de geschillen en waar en wanneer deze zich voordeden.
Zo blijkt bijvoorbeeld dat de meester-timmennan Ewoud Verhaegen uit Rotterdam, de aannemer is van het bastion Oranje, dat toen ook wel het Spaanse
bol werk werd genoemd. Vele van onze grachten zijn gegraven door de N aardense
aalUlemer Willem de Munnick. Inspecteur der fortificaties is ene kapitein
Robbert d'Obble en een belangrijk architect bij de bouw van Naardens
vestingwerken is de Hagenaar Urbanus van Ipercn. Zo maar wat namen die
meerdere malen in de akten voorkomen.
Dan zijn er de conflicten over het disfunctioneren van molens om de te leggen
fundamenten van de bolwerken droog te houden. Verder financiële kwesties
48

Gezicht op de stad Naarden in 1672 door A.F. van der Meulen.
waarbij Hendrick Promer enkele dagen in gijzeling werd genomen.
Uitgebreid aan de orde komen de problemen aangaande het ondeugdelijke
metselwerk aan de buitendijkse fortificaties. Ook de slechte kwaliteit van, zoals
nu blijkt, de beide beren is meerdere malen het ondelWerp voor een notariële
akte. (In combinatie met andere gegevens blijkt nu onomstotelijk, dat de beren
niet diep genoeg wortelden op hun houten fundament. Daardoor lekte er water
onderdoor.)
Teveel dus voor een artikel in 'De Omroeper'. Daarom volgt hier alleen de
weergave van de akten van december 1681 en januari 1682. Om fouten en
misinterpretaties tot een minimum te beperken, geef ik uitsluitend de essentie
van de akten weer, dus zonder mijn interpretatie. De fortificatie-liefhebbers, die
alles eens willen doornemen, kan ik vernijzen naar het stadsarchiefvanN aarden,
waar copieën van de akten met mijn transcriptie ter inzage liggen.
13 december 1681
Hendrick Meurcken en Jan Cornelissen verklaren op verzoek van Willem de
Munnick, dal afgelopen zomer toen onder baas Andries het fundament van het
bolwerk aan de westzijde van de Amsterdamse beer werd gelegd, er een
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doorbraak plaatsvond. Het buitenwater brak zodanig door de face aan de
oostzijde van de beer, dat de molenaar het fundament van het bolwerk niet droog
kon houden. Met mest en aarde heeft men getracht het een en ander in de hand
te houden.
13 december 1681
Hendrick Meurcken, Joan Comelissen en Comelis Rouckus verklaren op verzoek van Willem de Munnick, dat ze constant met hun steigers gewerkt hebben
aan het Amsterdamse bolwerk bij de beer. Op de plek waar' s nachts de doorbraak
kwam heeft De Munnick e_~ndam achtergelaten van 7 roeden breed en voldoende
hoogte. Door De Munnickzelf of op last van hem is daar geen puin of aarde vanaf
gehaald.
6 januari 1682
Ac1bert Oaesen, meester-timmerman,
Telllus Comc1issen Beris en Tijme
Teunissen van Duynen, timmennan, verklaren op verzoek van Urbanus van

Ipcrcn, architect te 's-Gravenhage, dat zij bij ene Van der Vaght thuis, palen en
sponningplanken gezien hebben, die door het laatste hoogwater en de inbraak in
het Amsterdamse bolwerk zijn weggespoeld. Ook in 's Lands Magazijn, bij de
heer Storff, hadden ze verschillende van die palen zien staan. Hieronder
bevonden zich ook oude palissadepalen.
7 januari 1682
Albert Claesen, meester-timmerman, verklaart dat hij verscheidene palen uit de
fundering van het werk aan de oostzijde van de Amsterdamse beer gezien heeft
bij de heer Storff. Willem Bredero, DirckBackenJurriaen
Otten hadden dit werk
aangenomen. Het ging om palen waar het heiblok maar één of ten hoogste
driemaal op was gevallen. Ze waren gemaakt van oude palissaden, die eens om
het 'ronduyt' stonden aan de buitenhaven.
8januari 1682
Kolonel Storff en Jans Pholman, commandant van de stad, verklaren dat enige
tijd geleden in de herberg het Hofvan Hollandt, 's middags naast hen aan tafel,
kapitein d 'ObbIe verscheen. Storffvroeg toen aan d 'Obbie waarom de 'Sortye'
in de beer bij het Amsterdamse bolwerk, niet bevloerd was en waarom de
'Verwulffsels' niet waren bestreken. Waarop d'Obble zei, dat daar geen
'Swarigheyt' mee te verwachten was, immers er was 5000 à 6000 gulden
ingehouden. Storff bedankte hem toen voor zijn goede advies. Hierop reageerde
d'Obble zeer perplex en vertelde dat hij een en ander van Jan van Haarlem had
gehoord. Enige dagen laler, op het stadhuis, ontkende d'Obble dit te hebben
gezegd, toen hij er door Storffnogeens aan werd herinnerd.
9 januari 1682
Kolonel Storfr verklaart dat enige tijd geleden kapitein d'Obble voor zijn
ledikant kwam in de herberg het Hof van Hollandt. Storff beklaagde zich bij
d'Obble over de wijze waarop Jan van Haarlem hem bejegende. De laatste was
kwaad omdat Storff aanmerkingen maakte over de slechte kwaliteit van het hout
dat gebruikt werd voor het fundament voor het ravelijn aan de Turfpoon.
D'Obble vertelde toen aan Storff dat de schurk Jan van Haarlem al eens als
schelm weggejaagd was, echter naderhand weerwerd aangenomen. Onlangs nog
had Jan van Haarlem enige duizenden afgekeurde stenen, die van het werk waren
afgevoerd, 's naehts weer terug laten brengen. Kapitein Den Plij was daarbij
aanwezig.
10 januari 1682
Op verzoek van kolonel Storffverklaren
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Jan Pasteybacker en Arent Roebergh,
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Over de Lambertus Hortensiuslaan

en omgeving

J.G. Kroonenburg
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Het profiel van de bastions Promers, Turfpoort en Nieuw Molen aan het eind
van de 17~eeuw
dat ze in de zomer van 1680 geholpen hebben met het graven van de gracht aan
de noordzijde van de beer (het betrof hier de oostkant van de fortificaties). Deze
gracht was dOOfEwout Verhacgen aangenomen. Omdat het water onder de beer
dOOflekte, hadden ze daar een aarden dam gemaakt om nog te kunnen werken.
Toen Storff er van op de hoogte was, heeft hij een kleine kistdam aan de andere
kant van de beer laten maken. Deze kistdam lag tussen de beide torentjes in het
midden tegen de beer aan. Nadat het water er met een handmalen uitgemalen
was, bleekdatzich daartwee aanzienlijke lekken bevonden. Aangezien de gracht
volgens het bestek nog 4 voet dieper moest worden dan de bodem binnen de
kistdam, was er volgens de getuigen nog groter onheil te verwachten. De
getuigen waren: Urbanus van lperen, architect, Fries Jacobsen van der Swalue,
de meester-timmennan van de heer van Odijck, Amony van lperen en Hendriek
Steenbeecq.
12 januari 1682
Op verzoek van kolonel Storff verklaren Hendrick van Steenbeecq, Albartus
Mourits en Nicolaes Harjuit, dat ze op donderdag 8 januari 1682, geassisteerd
door een korporaal en twee schildergasten, op orde van de heer Pholman commandant van de stad, een schouw gehaald hadden, die bij de dam lag in de
buitenhaven. De bedoeling was er aarde mee te vervoeren om de kistdam te
vullen, die in opdracht van kolonel Storff gemaakt was bij de beer aan de
oostzijde der fortificaties. Toen ze twee schepen met aarde vervoerd hadden,
kwam Jan van Haarlem bij hun op hel werken vroeg wie daar toestemming voor
had gegeven. Nadat gezegd was, dat Storff de opdrachtgever was, zei Jan van
Haarlem: "lek schyt eens in U en oock in myn heer Storff, want ick acht U lieden
uien".
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Inleiding
Omstreeks 1916 ging ik in mijn jongenstijd vaak met mijn vader vissen. Een van
zijn lievelingsplekjes was de voormalige zanderijsloot ten noorden van de
Galgensteeg: een bestrate verbindingsweg tussen de Lambertus Hortensiuslaan
en de Amersfoortseslraatweg. Langs deze weg stonden aan de waterkant een rij
knotwilgen en aan de andere zijde bevond zich een meidoomhaag als afsluiting
voor de daar gelegen kwekerijen. Een klein deel van deze haag is nog steeds
aanwezig tussen het rijwielpad en de Godelindeweg. Via de Brinklaan en de
Lambertus Hortensiuslaan gingen we dan naar de Galgensteeg. Volgens overlevering stond er in dit gebied eens de galg. De Lambertus Hortensiuslaan was
tot 1894 een onbestrate weg met aan weerszijden beukebomen. Toen de laan in
1914 verbreed werd, zijn deze geveld. Uit die tijd weet ik mij te herinneren, dat
tegenoverdeJulianalaan
de speeltuin was vanSchinnann. Juistop deze plek zou
ik tien jaar later komen te wonen. Hoe het er toen - in 1926 - uitzag, wil ik U in
dit verhaal vertellen.
Een laan met een voornaam aanzien
We maken een wandeling door de Lambertus Hortensiuslaan en omgeving en
beginnen vanuit Bussum gezien aan de rechterkant met twee blokken eenvoudige huizen. Die staan er nog, met als eerste pand de groemewinkel van de heer
Visser en als laatste in de rij het filiaal van brood- en banketbakkerij Paul C.
Keizer uit Bussum. Deze zaak werd gedreven door de familie Rasue. Hier
haalden wij voorde prijs van tien cem 's avonds - erwas in Naarden toen nog geen
winkelsluiting - vaak lekkere puddingbroodjes. Deze broodjes waren gemaakt
van restanten koek en gebak.
Naast deze zaak stond de villa van de familie Van Lamoen direct aangrenzend
aan hun houthandel. Dwars op de Bussummervaart stonden de grote steigers
voor de opslag van hout. Zowel de villa als de houthandel hebben plaats gemaakt
voorde woonfiats 'N aerderborch'. De lwee volgende percelen zijn nog aanwezig,
maar hebben een andere bestemming gekregen. In het eerste pand was de luxe
broodbakkerij van Lucas gevestigd. Nu is dat het biljartcentrum 'Prinses
Margriet'. Het volgende pand het café 'Kweeklust' van de heer Polder. Het café
had zijn naam te danken aan de velekwekerijen die hienoen waren. Het was het
stamcafé van de sportvissers. Later is het verbouwd en nu is er een sportzaak
gevestigd. Naast het café stond een vrijstaande villa met serre. Dat was de
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en Wagenaar. Naast deze laatste familie stond de boerderij en melkerij' Sanitas'
van de heer Krijnen, die tbc-vrije melk produceerde. Nu wonen ergastarbeiders.
Houten villa's

Lambertus Hortensiuslaan:

een laan met een voornaam aanzien.

Zo zijn we dan gekomen ter hoogte van de lulianalaan aan de grens met de
Verboden Kringen, waar slechts houten huizen gebouwd mochten worden. Het
eerste houten huis stond op de plaats, waar de speeltuin was. Later kwam
hiervoor in de plaats, een uit drie winkels en een woonhuis bestaand pand. In het
eerst huis opende mijn vader in 1926 zijn eerste meubelzaak in Naarden. Naast
hem was de sigarenzaak van de heer Sauer en daarnaast de wijnzaak met de
woning van de heer Schirmazm. Hieruit is de firma Gall en Gall voortgekomen.
Het volgende pand op onze route is de dubbele villa met serres en balkons, die
thans rijp voor de sloop is. Daarnaast woonde de bekende zuster Appels ineen
villa met waranda. Hiervoor zijn drie winkels in de plaats gekomen. De wasserij
vah VanDalen is nog wel aanwezig maar op de plek van de houtopslag van Van
Lamoen staat nu het benzinestation. VanDalen is de enige hiernog overgebleven
wasserij. Vroeger waren er veel meer wasserijen langs de Bussummervaart, die
ontstaan zijn doordat de rijke families uil 'het Spiegel' de was de deur uitdeden.
Na een dubbele villa volgt dan nog de villa van de familie Van Dalen. Vroeger
volgde er nog het huis van kweker Kortenhoever, maar dat is afgebroken ten
faveure van de rijksweg. Kortenhoever had zijn kwekerij aan de Galgensteeg.

Rechts café Kweeklust
antiekzaak van Doortje Verkerk. Ze had een prachtige collectie antiek en was
daardoor bekend in het hele Gooi en ver daar buiten. Haar villa en ook de
volgende twee blokken prachtige herenhuizen, die onder andere bewoond
werdendoorde families Hobbel, VanSlokkum en Voorduin, zijn verdwenen. Ze
gaven de laan een voornaam aanzien. Na een nog bestaande dubbele villa met
serres en balcons volgde een blok van drie, waar thans twee kantoren en een
kapperszaak zijn gevestigd. Daar woonden onderandere de families lames Plant
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De wasserij van Van Dalen omstreeks 1928. Collectie Mevr. Schaap-Tersteeg.
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Beurtschippers
Aan de achterkant grensden deze huizen aan de Bussummervaart, waar druk
scheepvaartverkeer was van en naar de Bussumse haven. Bekende beurtschippers waren in die tijd onder andere De Oude, Bus en Van Galen, Bremken
(met als schipperde heer Vierwind, nu woonachtig in De Veste). Per schip werd
cr veel hout aangevoerd voor de firma Van Lamoen en de Bussumse Houthandel
van Sehreuder. Ook werden er nogal wat bouwmaterialen voor de Bussumse
firma Hoek en cacaobonen voor Bensdorpvervoerd. Dagelijks ging ereen sleep
zandschuiten voorbij voor de kalkzandsteenfabriek van De Kort aan de Jan ter
Gouwweg. De schipper was daar de heer Meeuwissen. Het zand werd gehaald
uitde zanderij, die inmiddels voorbij Oud Naarden was gelegen. In 193 1bedroeg
het aantal schepen dat door de Bussummervaart kwam 3362.
Aan de Bussummervaart waren toen nog de resten te zien van de chemisch
fabriek 'Chemica'. Enkele muren en kozijnen stonden nog overeind. Alles,
inclusief de grond, was paarsblauw gekleurd door de cyanide.
Kwekerijen
Over de Bussummervaart ligt de Galgenbrug. Deze brug wordt reeds genoemd
ineen resolutie van de Naardense Vroedschap in 1711. Direct voor de brug staan
twee villa's ondereen kap. In de ene woonde bloemkweker Dorresteijn. Hij had
zijn kwekerij achter zijn woning tussen de Bussummervaart en de Jan ter

De Galgensteeg aan het begin van de 20' eeuw.
Gouwweg. De andere villa werd bewoond door de familie Visser. De heer J.
Visser was gemeentesecretaris en later burgemeester van Naarden.
De Jan ter Gouwweg was een gruisweg en liep naar de kalkzandsteenfabriek van
De Kort metbijbehorende arbeiderswoningen ennaarde Gooische Stoom wasserij
van Vlek waar ook dienstwoningen stonden. Op de andere hoek van de Jan ter
Gouwweg stond een houten huis. Verderop de rij landhuizen die omstreeks 1921
naar ontwerp van de bekende architect Dudok werden gebouwd. Ten noorden
vande Galgensleeg, thans de Godelindeweg, waren groente- en fruitkwekerijen
op de zogenaamde 'Plak'. Daar de grondsamenstelling rond de Vesting zeer
geschikt was voor kwekerijen, lagen er in deze omgeving veel boom-, rozen-,
bloem- en groentekwekerijen. Bekende boomkwekers waren onder andere: Jac.
Smits, Van Rossem, Tersteeg, Eerdmans, Bendien, Van Dorsser en Jurrissen. In
de gemeente Naarden waren in 1913 maar liefst 28 boomkwekerijen.
De Thierensweg
Aan de oostzijde van de Thierensweg stonden, vanaf de Galgenbrug gezien, de
villa's van de families Van Raaijen, Gottschalk, Haverman en Bendien. Het
laatste huis werd ook wel de 'paddestoel' genoemd. De heer Bendien was
boomkweker en werd later bekend als de fabrikant van Pokon. Zijn vrouw was
wethouder van Naarden. Op het laatste terrein tussen de Thierensweg en de
Bussummervaart stond de groenteveiling 'Nieuwleven' .
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Aan de westzijde van de Thiercnsweg woonde in de eerste helft van de dubbele
villa de familie Welsch. Deze familie had een kruidenierszaak in de Markt<.;traat
tegenover de Grote Kerk. In de andere helft woonde de familie Eshuis. De heer
Eshuis was later directeur van het GEB (Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf).
Naast dit pand stond een groot landhuis met ernaast een weg die door de
kwekerijen leidde naar de rij houten woningen parallel aan de ontworpen
rijksweg. Langs de Thierensweg liep een sloot tot aan de buitenvest. Halverwege
stond het landhuis van boomkweker VanDorsser. Opheteind van de Thierensweg
lag bij de vestinggracht de scheepswerf van Wiegmink. De weg ging hier over
in een brug over de buitenvestinggracht, waar links de dienstwoning was van
brugwachter Van der Linde. Hier maakte de weg een bocht naar rechts vlaklangs
de betonnen schuilplaats, waarnu de kinderboerderij is. Via de Korte Bedekteweg
bereikte men zo de Kapitein Meijerweg.

De Lambertus Hortensiuslaan, de Thierensweg en de opgang naar de
Galgenbrug in 1926. Collectie Mevr. Schaap-Tersteeg.

Aanleg van de rijksweg in 1929. Collectie Mevr. Schaap-Tersteeg.
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De overzijde van de 'Lambertus'
Op de hoek van de Lambertus Hortensiuslaan
en de Comeniuslaan
(Bussummerzijde) was de kolenhandel van de heer Dorrcsteijn. Vroeger zat daar
de wasserij van Van Blaricum. Op de andere hoek, waar nu het benzinestation
is, stond de grote villa van Mattheus Duys, de oom van 'Willem'. Het volgende

De brandstoffenhandel van J. Dorresteijn en Zn. in een voormalig
gebouw. Collectie Mevr. L. G. Boerebach

wasserij-
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rijtje villa's is er nog steeds. Aan de overzijde van de Wethouder Königlaan staat
de grote villa waar eens het kindertehuis van het Leger des Heils was gevestigd.
Daarnaast staat nog de lange loods van boomkweker Jac. Smits. Hij was
wethouder en door zijn welbespraaktheid een bekende persoon in die tijd. Later
zetelde de bodedienst 'De Snelle Visser' in zijn loods. Vervolgens komen we bij
de vreemde villa 'De Cottage' van de familie Teengs Schenk. De villa was geheel
omgeven door een hoog hekwerk met boven de ingang van het huis een altijd
brandende rode lamp met het onderschrift: 'Hoogspanning, levensgevaarlijk'.
Hierna volgen de villa's 'Comenius' en 'Hortensius'. Het zijn de laatste stenen
huizen aan die zijde van d_~Lambertus Hortensiuslaan. Na de Julianalaan te zijn
overgestoken volgde dan nog een houten villa met tot slot het perceel van
tuinarchitect Tersteeg. Hij had hier zijn boomkwekerij met werkplaats en
kantoor, later was hier de zogenaamde ponyweide. Waar nu het kantoor is van
notaris Meijer stond ooit het mooie lindegroen geschilderde landhuis van de
architect.
Het Wilhelminapark
Het villapark tussen de Julianalaan en de Comeniuslaan is gebouwd vanaf 1898.
Bij de bouwplannen in 1888 rezen er bezwaren inde gemeenteraad. Men vreesde
voor leegloop van de kapitale panden in de Vesting. Op de hoek van de
Julianalaan en de Pater Wijnterlaan vóór de villa Stendal werd in 1898 een
Wilhelminaboom geplant. Deze werd aangeboden door de boomkwekers Jac.
Smits en J.J. Jurrissen. Dil was de aanleiding, waarom de heer J.H. Maas deze
wijk het Wilhelminapark noemde. Om de boom waren keurige stenen paaltjes
geplaatst, die onderling met sierkettingen waren verbonden. Vóór de boom lag
een zwerfkei met enkele aanduidingen over de boom. Boom en paaltjes zijn
verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor een lelijke transformatorkast. Alleen
de zwerfkei ligt er nog.
In de Pater Wijnterlaan stond rechtsachter de huizen een kolengestookte
elektriciteitscentrale met een hoge fabrieksschoorsteen. Het koelwater werd via
een slootje afgevoerd naarde Lambertus Hortensiuslaan en vandaar ondergronds
naar de Bussummervaart. In de omgeving stonden de spanningsmasten. De
centrale was in 1898 opgericht door de firma Geveke en in 1910 overgenomen
door de Hollandse Electriciteitsmaatsehappij (HEM). Toen de PEN het bedrijf
overnam werd de centrale opgeheven en deed de fabriek nog dienst als
transformatorgebouw.
De Gooise Stoomtram
De tram, die van het station Naarden-Bussum via Huizen, Blaricum en Laren
naar Hilversum liep, had bij de splitsing Galgensteeg/Thierensweg een wissel en
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een stukje dubbelspoor. Hier werd door de locomotief de kolenwagen, waarvan
de lading voor de elektriciteitscentrale bestemd was, naar de losplaats gerangeerd.
De Naarder Kos reed deze kolen dan metpaard en wagen naarde centrale. Tevens
werden hier wagons geladen met de producten van de boomkwekerijen. Door de
aanleg van de rijkswegenhetaanleggenvan
deloswal Abri bij de Huizerstraatweg,
is deze losplaats opgeheven. De trambaan boog aan het eind van de Thierensweg
rechtsaf en passeerde de Bussummervaart via een wipbrug, die door de heer
Veerman werd bediend. Het was altijd een leuk gezicht als de tram 's morgens
voorbij ging met twee wagons Huizer vrouwen met hun keurig gestreken
mutsen. Ze gingen naar hun werkhuizen. Zomers reed de tram vaak met open
wagons. Veel schoolreisjes maakten daar gebruik van voor hun uitstapjes naar
Oud Valkeveen. De tram werd ook gebruikt voor goederenvervoer. Tweemaal
per dag (een keer heen en een keer terug) passeerde erdan een trein van ongeveer
tien goederenwagons. Een groot deel van de lading was bestemd voor de
'Chemische Fabriek' en de Beetwonelzaadcultuur
van Kuhn en Co. Toen in
1929 de rijksweg gereed was gekomen en er vanwege de brug over de
Bussummervaarteen hobbel in het spoor was ontstaan, ontstonden er moeilijkheden voor de tram. Vaak gebeurde het dat de lokomotiefzijn goederenwagons
niet over de bult heen kon krijgen. 's Middags één uur hoorden we de tram al met
veel gepiep en geknars aankomen als hij de bocht nam bij de Comeniuslaan. Als
hij zijn 'trein' niet over de rijksweg kon krijgen, reed hij terug, liet de helft staan
en bracht de andere helft naar de rangeerplaats bij de Abri om daarna de rest op
te halen. Daar zo'n 'trein' moeilijk plotseling kon remmen, liep bij de kruising
van de rijksweg de stoker met de rode vlag vooruit om het verkeer te stoppen.
Tot slot
In 1926 werden de verboden kringen opgeheven, waardoor Naarden zich buiten
de wallen kon uitbreiden. Kort daarna werd de rijksweg aangelegd en de
Galgenbrug afgebroken. De Galgensteeg werd veranderd in een rijwielpad en
kreeg de naam Godelindeweg.
Aan weerszijden van de rijksweg ontstonden de villaparken en zodoende
verdwenen de kwekerijen. In 1939 kreeg Naarden de 'Doorbraak' en werd de
Beatrixbrug aangelegd. Hiennee ontstond een derde ingang tot de Vesting. De
brug aan het einde van de Thierensweg kwam daardoor te vervallen. Na de
opheffing van de trambaan werd de Lambertus Hortensiuslaan gemoderniseerd.
Hierdoor kwamen de tuinen aan de oostzijde te vervallen.
(Met dank aan het Stadsarchiefvan

Noorden en de heer GJ. Dorresteijn)
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Johann Huren en de Hamburgerwagen
Rob Hufen Hzn.
De familie Hufen
Al vele jaren wist ik, dat mijn voorvader Johann Diederich Hufen, geboren in
1759 in Bremen. 'koetsier op oe postkoets van Naarden naar Bremen' zou zijn
geweest.
Om meer van hem te vernemen werd ik lid van de in Naarden gevestigde
Nederlands Genealogische Vereniging en vond dat de militair loharm Diederich
Hufenop 25 augustus 1799 in de vestingstad met Hendrika Kok trouwde. Hij was
toen een 40-jarige sergeant in de 6e Fuselier Compagnie van het 2e B altaillon der
Derde Halve Brigade van de Bataafse Infanterie. In Naarden was vaak sprake van
inkwartiering van soldaten, wellicht was Johann ten huize van zijn latere vrouw
ondergebracht.
Tussen 1798 en 1818 kreeg het echtpaar tien kinderen, waarvan ervij ftijdens hun
huwelijksleven stierven. Het gezin woonde toen Bussummerstraat 165, het huis
stond op de hoek van de Bussummerstraat en de Westwal. Hier bevindt zich nu
de Rehobothschool. Uit de namen van de getuigen in de geboonenakten blijkt
wellicht iets over de sociale laag waarin Hufen en zijn vrouw zich bewogen. Zo
worden daar Willem van Basel, chapelier (hoedenmaker), Regenboogstraat 94,
Andries Marqering, tailleur (snijder/kleennaker), Turfpoonstraat 272 en Jan
Kippersluis, degenmaker (de ambtenaarwist de Franse vertaling van zijn beroep
kennelijk niet zo snel) Kattenhaagstraal 40, genoemd.
Van militair naar conducteur
Inde winter van 1813/1814, toen Hufen's kinderen in de leeftijd van4tot 10jaar
waren, was het wonen in Naarden geen pretje. Naarden was belegerd met de
bedoeling de Fransen te verdrijven. Over en weer werd er regelmatig geschoten.
Het was streng verbodenje als burger op de wallen te begeven. Het Franse gezag

had er zelfs de doodstraf op gezet. Dit zal wel het nodige vennaan naar de
kinderen Hufen tot gevolg hebben gehad, de wal was immers pal naast hun
woning gelegen.
Op4 april 1814 was erwel een heel hevig bombardement. 's Nachts vielen er wel
1500 granaten in de vesting. Geen huis nabij de wallen bleef onbeschadigd. Op
6 en 7 april werd dat nog eens herhaald. Kortom ongetwijfeld ook voor het gezin
Hufen een moeilijke periode.
Vlak voor het begin van deze oorlogsituatie was Johann op 24 mei 1813, dus nog
tijdens de Franse bezetting, als militair gepensioneerd. Hij was toen 54 jaar en
kennelijk jong genoeg om naar een andere werkkring uit te zien.
In het testament van het echtpaar Hufen-Kok van 3 september 1824 worden we
over zijn nieuwe beroep wat meer gewaar. Daarin werd hij 'Conducteur'
genoemd. Ook J.P. van Rossum, een Naardense grootgrondbezitter in die tijd,
geeft daar toevallig wat meer infannatie over. Hij maakte ter gelegenheid van
zijn vetjaardag in 1854 een "wandeling op rijm" waarin O.a. de blekerij
Schoonzigt (aan de Valkeveenscheweg) 'bezongen' werd. Van Rossum vertelt
dan wie er woonden:
'Daar woont de dochter thans, wier moeder eerst met Haar,
Reeds onze waschvrouw was voor 36 jaar,
Wier man Schermmeester was op den Hamburgerwagen,
Waarmee men schatten gouds vervoerde in vroegere dagen,
Van Hamburg kerend lag op Jan Tabak die aan,
Dien bolderwagen zult gij zien in steendruk staan.
'k Deed aan die Bleekerîj den naam van Schoonzigt geven'
Als voetnoot vermeldde l.P. van Rossum nog: 'Schennmeester
van den
Hamburgerwagen werd hij genoemd, dien men in onzen tijd Conductcurnoemt.
Hij was van wapenen voorzien. De Laatste heelte Huve, de vader van de
tegenwoordige bewoonster'.
Schermmeester
op een 'bolderwagen'
Mijn vOOivaderdus, met zijn nieuwe beroep! Schennmeesterof Conducteur op
de Hamburgerwagen.
De indruk dat de koetsier letterlijk op Hamburg reed is echterniet juist. Dat geldt
ook voor het gegeven dat hij 'de laatste Schennmeester' zou zijn geweest. Hij
was wel een van de laatsten. Klaarblijkelijk was Hufen zo'n markant mens, dat
Van Rossum hem als zodanig herinnerde. Van Rossum noemt de Diligence een
'bolderwagen', een rammelende kar dus. Meer van die humor van Van Rossum
is te bespeuren in de naam van de blekerij; Schoonzigt.
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luist uit de toevoeging' Schennmeester' blijkt iets over de zwaarte en het risico
van bet beroep van Conducteur. Het was bepaald niet een kaanjes-knippendc
persoon, maar naar ik aanneem een regelaar die contactueel begaafd moest zijn,
met wapens moest kunnen omgaan, een bepaalde mate van handigheid moest
bezitten zulks in verband met de mankementen onderweg - betrouwbaar moest
zijn en de Duitse taal machtig was.
Het platteland was natuurlijk veel schaarser bevolkt dan nu, de wegen waren
beduidend minder talrijk en veel slechter begaanbaar, veel onbetrouwbaar volk
schuimde daar langs. vaak uil de stad gezet vanwege wandaden. En dan te weten
dat de Hamburgerwagen vooral goud en zilver vervoerde. dat te Naarden of
Amsterdam dOOf een kuiper in vaten was geslagen, waarvan de verzegeling pas
op de plaats van bestemming werd verbroken.
Johann deed dit werk tot op zijn zeventigste jaar. Op wagens met meer dan twee
paarden, zoals die ten behoeve van de Extra-post, zat naast de schermmeester
vaak ook een voennansknecht op de bok.
De Hamburger Post
In de collectie Maas in het StadS2rchiefvan

Naarden zinen enkele stukken die

wat mecrinfonnatie over de Hamburger Post geven. Zo blijkt dat vóór 1828 het
station van de Hamburger Post was gevestigd in de pauiciëterswoning van de
familie Heshuysen. (later werd dit het Burgerweeshuis). De 'Finna Heshuysen'
had in ons land en in Duitsland tientallen stations. Vanuit ûsnabrück vertakte de
dienst zich over heel Duitsland, o.a. naar Hamburg, Berlijn, Dresden, Leipzig en
andere grote steden. De tussenstations in Nederland waren in 1825 gevestigd te:
Amersfoort bij de weduwe Arens, te Voorthuizen bij W. Wel brink, te Deventer
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bij 1. ten Have, te Delden bij H. van Heek, terwijl het eerste station in Duitsland
te Bentheim was, bij de Hannover Postdirektor P. Brauns.
In tegenstelling tot wat wel geschreven is, werden gedeelten van 'hel
Hamburgerrit', door plaalselijke posthouders verlorgd. Dil blijkt onder andere
uit een zeer uitvoerig contrael, dat Heshuysen en Cie. op 1 juni 1795 met
posthouder Hendrik Wilbrink te Voorthuizcn voor het traject tot Deventer, sloot.
Met betrekking tot de vestiging in
Naarden schreven J. van Lennep
(de bekende romanschrijver) en J.
ter Gouw in 1867 in hun boek De
Uithangtekens:" 't Vliegend Hen'
hangt nog uit aan 't voornaamste
logement te Naarden; dat v I i e g
en was zekereen zinspeling op de
snelheid der postpaarden, wanL
vroeger was hier de paardenposterij gevestigd."
Conducteur Huren overleden
in 1829
Zoals ik rccds schreef liet het
Delail van hel gieI/juren kacheltje uit
1690, dal eens slOnd in hel kantoor van de
HamburgerposI in de CaItenhageslraat.

echtpaar, om onze draad met
Johann Huren weer op te pakken,
op 3 september 1824 een 'langsLlevenden-contract' opmaken. Notaris J.J. Thiercns maakte het con-

tract op. Het testament werd gepasseerd in aanwezigheid van schoenmaker Jacob
Dolman, veehouder Bartel Bossenbroek, kleennaker Johannes Gies en schoenmaker Johannes Poolman. Ook toen Johann op 24 mei 1829 op 70-jarigc leeftijd
overleed werd bij in de akte nog 'conducteur' genoemd. Hij is waarschijnlijk
'Lulheraans' begraven en wellicht in Weesp, waarvan Naarden een kerkelijke
bij-gemeente was. Verschillende van zijn kinderen hebben in Naarden in de
vorige eeuw nog ral van functies vervuld, zoals busmeestcrvan de Fluweclwerkersbus, direcleurvan de Brandspuil, poortwachtcr, gemeente-bode, aannemer,
commies op de gemeentesecretarie, organist/dirigent in de e.k. St. Viruskerk.
Mocht U ze in archivalia ooit tegenkomen dan houd ik mij uileraard aanbevolen
voortips. (tel. 030-71008])
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Tekens aan de wand

deze gegevens volgt hier een samenvatting.

F.M. Marquenie
Geruime tijd geleden wees een gids, die een rondleiding in hel raadhuis
verzorgde, op twee onopvallende tekens in de zijmuur van het raadhuis tussen
het eerste en tweede kozijn. Het eerste teken is een ijzeren of koperen bout die
vijftig centimeter boven de stoèp uitsteekt. De kop van de bout is voorzien van
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Het teken is vClWcrkt in de muur in
tweede teken zit verscholen achter
de vonn van een bronzen plaat ter
twee
boven de18NAP-bout.
grootteluiken
van ongeveer
bij lOem,
met in het midden een gleuf en een
gaatje.
Voor zoverik het mij heriImcrwerd
van een en ander de volgende uitleg gegeven. De koperen bout zou
het Normaal Amsterdams Peil

aangeven en de plaat met sleuf op
ongeveer 2.75 meter van de stoep
wu de hoogte aangeven van het
wateroppervlak indien, bij een extreme vloedgolf, het zeewaterongehinderd door dijken of sluizen
zou kunnen stijgen. Er zou ook verband bestaan tussen het koperen plaatje en de
Allerheiligenvloed, die plaatsvond op 1 november 1570 en na dijkdoorbraak
doordrong tot in de straten van de vesting.
Het klonk in mijn oren heel aannemelijk. De werkelijkheid is wel wat anders!
Hoogtemeting uit satellieten
Berichten uit de pers dat het in de toekomst mogelijk zal zijn hoogtemetingen te
verrichten uit satellieten waardoor men in staat is bodembeweging
en
zcespiegelrijzing te constateren, waren voor mij aanleiding mijn licht eens op te
steken over de merktekens indemuurvanhet
raadhuis. Waarkon ik beter terecht
dan bij het NAP te Delft. De heer Te Pas, projektleider bij het NAP was zo
welwillend een kort archiefonderzoek uit te voeren en wat literatuur door te
nemen. Het resulteerde in de toezending van een uitvoerige brief met een
kleurenfolder van de meetkundige dienst van Rijkswaterstaat. Aan de hand van
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Het Normaal Amsterdams Peil (NAP)
De Nieuwe GeiUustreerde Encyclopedie geeft de volgende uiteenzetting:
Het Normaal Amsterdams Peil (NAP) is het niveauvlak ten opzichte waarvan in
Nederland de hoogten worden aangegeven. Dit vlak komt overeen met dat van
het Amsterdams Peil (AP) dat tot 1875 werd gebruikt, alleen zijnde waarden van
de hoogten die men vóór 1875 bij waterpassing van Nederland verkregen had
minder nauwkeurig. Als referentiepunten gebruikte men toen pcilmerkstenen
die in de oude sluizen van Amsterdam waren gemetseld en waarvan men de
hoogte van het water boven AP kon aflezen. Tegenwoordig gebruikt men als
referentiepunt (niet als nulpunt) een bronzen bout. Deze is in een heipaal
geschroefd, die op de Dam in Amsterdam in
de grond is geslagen. De bout bevindt zich
1.43 m boven NAP (de hoogte heeft nog te

=-J'OCJDDL~!~---r

~IJ

~

~~
~.~.

Ol
Inhetgeheleland
verspreidtebevinden
1_ men).
niet opzettelijk,
veranderingen
voorko-

=:Ja
~
~

90cm onder het straatoppervlak (om, al dan

O,4M+AP

!-

zich duizenden onder- en bovengrondse
----..JO! peilmerkendie door de waterpassing t.o.v.
NAP bepaald zijn. Het NAP ligt thans 9 cm
I
maken met de vroegere peilmerkstenen)en
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De bout met het opschrift NAP
Dit peilmerk is hoogstwaarschijnlijk het
peilmerk 25hl40 van het NAP-peilmerkennet. Dit peilmerk is in 1975 in de muur
aangebracht door een meetploeg van de
Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat, in het kader van een landelijke
kontrole van het NAP-peilmerkennet.
De hoogte van dit peilmerk is 2.812 mboven het NAP-vlak. Dit betekent dat het
NAP-vlak hier onder het straatoppervlak ligt. De straathoogten binnen de
vesting Naarden variëren van 2.1 tot 2.6 meter boven NAP. Nabij het raadhuis
is de straathoogte ongeveer + 2.3 m NAP.
Het Amsterdams Peil op de
steen in de hoofdgracht bij de
Utrechtse Poort.

De bronzen plaat
Dit is waarschijnlijk oorspronkelijk een hoofdmerk van het NAP geweest. Deze
hoofdmerken zijn geplaatst in de jaren 1875/1885, toen voor het eerst in de
geschiedenis vanNederland een verantwoorde waterpassing over geheel Neder67

land werd uitgevoerd (de Eerste Primaire Waterpassing). Deze hoofdmerken
werden geplaatst in monumentale gebouwen (zoals in het raadhuis) op een
onderlinge afstand van 25 tot 30 kilometer. De bedoeling was, om het NAP-vlak
duurzaam te verzekeren.
De hoofdmerken bestonden uÎl een bronzen bout in een muur met een gaatje in
het midden. Deze bout werd afgedekt met een bronzen plaat met een gleuf en
eveneens een gaatje in het midden van de gleuf. Het plaatje in de muur van het
raadhuis is waarschijnlijk zo'n bronzen plaat in 1875 geplaatst dooreen meCIploeg onder supervisie van Dr. L.C. Cohen Stuart, directeur van de toenmalige
Polytechnische Hogcschool te Delft. Dcgleufhiervan zat in 1958 nog5.0115 m
boven NAP.
Omstreeks 1950 vond de restauratie van het raadhuis plaats. Volgens de
gepensioneerde bode Koen Mulder, die vrijwel alles van het raadhuis en zijn
geschiedenis afweet, heeft het destijds heel wat voeten in de aarde gehad om het
hoofdmerk bij de metsel werkzaamheden nauwkeurig op dez.elfde plaats te
houden. Dat nauwkeurigheid geboden is blijkt uit hel feit dat het NAP-peil wordt
uitgedrukt in een cijfer met vier cijfers achter de komma!
De Allerheiligenvloed
in 1570
Van de stonnvloedendie ons land en Vlaanderen troffen is de Sint-Elizabcthsvloed
de bekendste. Doordeze vloed werd Zuid-Holland ernstig getroffen en ontstond
de Biesooseh. De Allerheiligenvloed van 1570, waar eerder in dit artikel sprake
van was, veroorzaakte overstromingen van Vlaanderen tot de Duitse kust.
Onbevestigde berichten spreken van lOO.OCIQ
doden, waarvan de meesten niet
dOOf verdrinking maar door verhongering om het leven kwamen. Een hevige
stOnD uit het noordwcstenjoeg het zeewater over duinen en dijken hel land in.

Het water in Naarden bereikte als hoogste stand 2.1 m boven NAP.
De vesting zal hiervan geen wateroverlast hebben ondervonden. Wel moest de
dijk tussen Naarden en Muiderberg het ontgelden, op negen plaatsen brak hij
door. Diepe kolken ontstonden opde plaatsen waarde doorbraken plaatsvonden.
Het was in die lijdeenvoudigereen nieuwedijkom de kolken heen te leggen, dan
de gaten dicht te gooien en de oude dijk te herstellen. De dijk tussen Muiderberg
en Naarden is heel kronkelig, de kolken ook wel genoemd wielen bestaan nog,
een vijftal is verenigd in het Naarder natuurgebied 'De Vijf Wielen', dat wordt
gepacht door een vereniging van gehandicapte vissers. Deze vereniging poogt
het visrijke gebied te beheren of te kopen, zoals wij kunnen lezen in de Gooi - en
Eemlander van 26 oktober 1990.
Waterpassen
Algemeen bekend zijn de standaardpcilschalen die gebruikt worden bij de
bepaling van de waterstanden. Het nulpunt van die blauwe peilschalen ligt op
NAP. Ook in de Naardense grachten treft men enkele van die peilschalen aan.
De wijze waarop het NAP wordt overgebracht van de ene naar de andere plaats
gebeun door middel van 'waterpassen'. Hierbij wordt lussen twee punten het
verschil in hoogte gemeten. Deze punten mogen niet al te ver uit elkaar liggen
omdat degene die het waterpasinstrument bedient deze punten goed moel
kunnen zien en meten.
Om in staat te zijn overal in Nederland hoogten ten opzichte van het NAP te
bepalen zijn erongeveer46.000 peilmerken geplaatst. Dit zijn ijzeren of bronzen
bouten in solide geoouwen of bruggen. Binnen een afstand van 1 kilometer is
overal in Nederland een vast punt te vinden ten opzichte waarvan hoogtebepaling
kan plaatsvinden.
Wie nadere informatie wenst over het NAP en wat daarmee samenhangt kan
het boekwerk 'Drie Eeuwen NAP' bestellen bij de afdeling NAP van Rijkswaterstaat, Postbus 5023, 2600 GA Delft. De koSTen bedragen 10 gulden. exd
811V en verzendkosten.

De 'wielen' langs de zeedijk tussen Muiderberg en Naarden
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Tekeningen: F. de Gooijer.
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Naarden en de literatuur (8)
Jacob van Lennep 1802 • 1868

Jan Paardenkooper
Dat Naarden en 't Gooi in de belangstelling stonden bij de 1ge eeuwse romill1tische schrijvers blijkt na Potgieters 'Lief en leed in het Gooi' uit 1839 eveneens
uit Van Lenneps 'Pcrdinand I1uyck' uit 1840. De heren verschilden overigens
nogal wat van status en opvattingen, zelfs in romantsichc zin. Potgieter was in
feite een degelijke Hollandse zakemnan die zich zeer bij de - romantische literatuur betrokken voelde en Nederlandse romantiek wilde schrijven. Van
Lennep was een patriciër wie het van huis uit voor de wind ging en die zijn
romantische ideeën spuide in navolging van zijn grote voorbeeld Walter Scon.
Afgezien vanher vonnverschil tussen 'Liefde en leed in het Gooi', een schets (of
novelle), en Ferdinand Huyckdie je een roman zou kunnen noemen, spreekt toch
ook duidelijk het mentalitcitsverschil La.v. romantische beginselen.
Potgieter gaat uit van het heden, ziet dus Naarden zoals het dan is, en filosofeert
over het roemrijke verleden van de stad zoals hij die graag weer zou zien. Van
Lennep situeert zijn verhaal, geschreven in 1840, in de zomer van 17..
Voor de goede lezer is het duidelijk dat ± 1720 wordt bedoeld.
Voor 'Naarden en de literatuur' is uit dit lijvige werk van belang de tocht die de

gelijknamige hoofdpersoon maakt van Soest naarNaarden. Duidelijk wordt wel
dat Van Lennep onze regio zeer goed kende en echt veel zal er aan bos, heide en
bebouwing tussen 1720 en 1840 niet zijn veranderd. Toch mag niet vergeten
worden dat Van Lennep e.e.a. van de omgeving uit zijn duim kan hebben
gezogen. De tocht die Ferdinand te voet van Soest naar Naarden maakt, is al
verschillende keren beschreven en zelfs nagelopen. Ik beperk me in dit artikel tot
die delen in de tekst die betrekking hebben op Naarden en haar omgeving. Ik heb
gebruik gemaakt van de bewerking van H.M. Mooyman-Kossmann, uitgegeven
zonder jaartal bij V.A. Kramers te 's-Gravenhage O.a. vanwege het gemoderniseerde taalgebruik. Voor verwijzingen houd ik de paginering van deze editie
aan.
pagina 6
'Hoe denkt gij de reis te doen?' vroeg de Baron.
Te voet tot Naarden en verder per schuit' ...
'Bovendien kende ik de zandige weg van Amersfoort tot Naarden' .
pagina 8
'Ik had dan ook de pistolen en de degen
bij mijn bagage gelaten, die met de
bolderwagen van Deventer op Naarden reisde'
pagina 19
'Ik
bleefrustig door lopen en wel niet langs de gewone weg van Amersfoort
op Naarden, maar oostelijker afhoudende met het voornemen over Eemnes te
gaan' .
pagina 36
Te Laren hield ik mij niet op, maar trad integendeel met dubbele schreden voort
omdat de allengs dalende zon mij vrezen deedNaarden niet voor poortsluiten te
zullen bereiken, wat toen in die vesting te zes uur plaats had'.
pagina 44
'Ik vrees' zei ik, 'dat het te laatzal zijn de stad nog voorpoortsluiten te bereiken;
ook hoor ik de klok niet meer luiden;'
....... ' Zoals Uwil( zei ik, 'maar ik meen dat er aan deze zijde buiten de poort een
vrij goede herberg is, Jan Tabak of een dergelijke naam voerend;'
pagina 52
'Wel Mijnheer Bos' ,zei ik: 'er vaart immers om de twee uur een volksschuit van
Naarden op Amsterdam:'
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pagina 55
'Ik wil wel morgenochtend te Naarden even aan de herberg vernemen of de
postwagen aangekomen is, waarmee ik mijn reisbagage verwacht.'
pagina 59
'.....toen naderde ik het venster, opende het ..... Ik werd aangenaam verrast door
het heerlijke schouwspel dat zich aan mijn blik vertoonde. Links achter een paar
kleine gebouwen die tot de hqeve behoorden, verhief zich een fraaie groep
eeuwenheugende eikebomen, wier knoestige met brede takken voorziene stammen zich donker aftekenden tegen de nog kleurloze hemel en tegen de Zuiderzee,
over wier oppervlakte een aantal kleine vaartuigen elkaar kruisten. Iets meer
nabij verhiejzich een bouwval, waarvan de strenge stijl scheen aan te kondigen,
dat ik de overblijfselen van een klooster voor mij had. Rechts werd het verschiet
hier en daar belemmerd door golvende heuvels, deels met koren en boekweit
beteeld, deels met heesters en kreupelhout begroeid, deels met paarse hei; ..
Ik kon uit de weg die ik de vorige avond genomen had en uit de nabijheid van de
zee opmaken, dat ik mij ten oosten en niet ver van Naarden moest bevinden;'

bij Naarden bracht. Buiten de poort nam ik een knaap aan om de koffer te
dragen;'
pagina 62
'In de herberg (te Naarden) wees de waard ons een zijkamertje waar ik koffie en
boterhammen bestelde ende vraag stelde of er ookgoedmetde vrachtwagen van
Deventer was aangekomen
De waard antwoordde dat het zich in de grote
kamer aan de overzijde bevond!'
pagina 167
'Wij aten die dag zeer vroeg, aangezien tante met ons naar een boerderij wilde
rijden (vanuit 's-Graveland) die zij in de omstreken van Oud-Naarden gekocht
had
Wij reden tegen twee uur weg en trokken over Blaricum de Tafelberg
langs waar wij een zijweg insloegen die ons in korre tijd aan het doel van onze
tocht bracht.'

pagina 61
'Wij oogden hem een poos na en sloegen toen zwijgend het pad in, dat ons weldra

De omgeving van de buitenplaats Oud Naarden halverwege de
eew door H. Spilman.
72

18~
73

De aanleg van de Naarder- en Muidertrekvaart
Op 16 mei 1991 is het 350jaar ge/eden, dat de aanleg van de vaart met de daar
langs gelegen weg werd aanbesteed. Vier maanden later was het werk al
grotendeels gereed. Over de aanpak van dit karwei schreef vele jaren geleden
Dr. L. lansen het een en ander in het blad 'Ons Amsterdam' onder de titel 'Iets
uit de voorgeschiedenis van de nieuwe Gooiseweg' . Met weglating van de voor
Naarden minder relevante detàils volgt hier een bewerkte versie van dat artikel.
Het octrooi en het college van Commissarissen
Op 25 oktober 1640 verleenden de Staten van Holland een octrooi aan de
regeringen van de drie steden Amsterdam, Muiden en Naarden, 'tenderende tot
het schieten ende maecken van een vaert, padt ende wagenwegh tusschen de
voorn. steden'. Het octrooi was natuurlijk nodig om de grond, die voor de vaart
en de weg gebruikt moest worden, te kunnen onteigenen en om tollen te kunnen
heffen, wanneer het werk uitgevoerd zou zijn. Uitde opbrengst van de tollen zou
het onderhoud van de weg en de vaart betaald moeten worden.
De drie steden benoemden elk enkele leden van een college van Commissarissen
van het Zandpad, dat de uitvoeringvan het werk leidde en na de voltooiing ervan
het beheer over de weg en de vaart voerde. In de 18e eeuw is dit college
samengesmolten met dal van de Commissarissen van het Weesper Zandpad, dat
echter in 1841 weer zelfstandig werd. Andere wegen en vaarten, die in de loop
van de l7e eeuw tot stand gekomen zijn, werden op een overeenkomstige manier
beheerd.
De aanbesteding
Van het archief van de Commissarissen van het Naarder Zandpad is vrij veel
bewaard gebleven en zo weten wij, dat op 16 mei 1641 de aanbesteding van het
graven van de vaart en de aanleg van de 'treck ende wagenwegh' heeft
plaatsgevonden. Wij mogen aannemen, dat het bestek van het werk opgesteld is
door het Amsterdamse Fabriek-Ambt.
Het werk werd aanbesteed in 'pareken 'van ongeveer honderd Rijnlandse roeden
lengte (ruim 376 m). Zulk een besteding in kleine percelen, waaraan tegelijk
gewerkt werd, schijnt in de 17e eeuw bij de uitvoering van werken, die zich
daartoe leenden, wel regel te zijn geweest en dit kan verklaren, waardoor
dergelijke werken, waarvoor in die tijd natuurlijkalleen handkracht beschikbaar
was, zo betrekkelijk snel voltooid konden worden. Bij het werk aan het Naarder
Zandpad zouden de aannemers uiterlijk op 27 mei moeten beginnen en de
oplevering van het werk zou zijn op St. Pieter, 1 augustus, dus precies elf weken
74

Amsterdamsestraatweg

met trekvaart aan het begin van de 20' eeuw.

na 16 mei. De aannemers schreven in voor een bepaald bedrag per roede en ieder
van hen zou zich tegen betaling van 36 stuivers bij de secretarissen een bestek
'van sijn aengenomen werck' moeten aanschaffen, 'opdat hij hem niet en
verschoonevan onwetentheyt'. Zo staat het letterlijk inde 'Generale Conditien "
waarmede het bestek begint. Moeten wij deze woorden interpreteren als een blijk
van twijfel aan de goede trouw van de aannemers?
De 'Generale Con di tien ,
De inhoud van de 'Generale Conditien' vertoont veel overeenkomst met die van
andere bestekken, welke wij uit die tijd kennen, helgeen zeer verklaarbaar is,
want de algemene voorwaarden van aanbesteding konden bij verschillende
werken wel gelijk zijn. Algemene vOOiwaarden zijn er nu ook nog. Wat in de
bestekken uit de 17e eeuw echter opvalt, zijn de aan de aannemers minutieus
voorgeschreven gedragsregels en de bedreiging met boete van alle mogelijke
overtredingen van de voorwaarden van de aanbesteding.
Zo hield het bestek rekening met de mogelijkheid dat 'yemandt uyt sijn werck
loopt', dus dat een aannemer zijn werk eenvoudig in de steek liet, in welk geval
de heren het werk opnieuw konden aanbesteden of door andere arbeiders konden
laten voltooien 'tot laste van den eersten aelllicmcr ende zijne borghen' . Hierbij
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met boete van een rijksdaalder gestraft worden. Aan de opzichters zouden de
aannemers 'behoorlijck respect draghen moeten'.
Aan de heren zelf was men natuurlijk nog groter respect verschuldigd en zo was
ook bepaald: 'Geene meesters noch hare knechten sullen de Heeren Commissarissen, op de wercken passerende, vorder mogen volgen als op haer aengenomen
parcken op de verbeurte van dertich stuyvers, zoo meenichmael als sij contrarie
doen'.
Elke aannemer zou twee 'suffisante' borgen moeten stellen, die borg zouden
moeten staan voor de uitvoering van het werk. Deze bepaling was geen dode
leuer, want aan een man, die voor eender percelen het laagst gemijnd had, is het
werk niet gegund, omdat hij geen borgen kon stellen.
Betaling van het werk zou geschieden 'soo warmeer dck aennemer sijn werck
volcomen ende loffbaerlijck opgelevert sal hebben ende 't selve bij den Heeren
Commissarissen gepresen ende voor goet opgenomen sal sijn', maar de heren
waren wel bereid voorschotten te betalen, wanneer zij daartoe reden aanwezig
achtten.

Café 'De Lindeboom'
naar de Schapenmeent.
doet zich natuurlijk de vraag voor, op welke wijze men meende verhaal te krijgen
op zulk een weggelopen aarmemer.
Het hier veronderstelde geval heeft zich inderdaad voorgedaan. Comelis Jansz.
van De Rijp, aannemer van een der percelen tussen Muiden en Naarden, heeft
zijn werk inde steek gelaten en dit perceel is op 18juni aan een andere aannemer
opnieuwaanbesteed.
De aarmemers zouden met een voldoend aantal werkkrachten aan het werk
moeten gaan. Was dit aantal volgens de heren besteders niet groot genoeg, dan
zouden 'de voorsz. Heeren' zoveel, arbeiders op dag- ofstukloon te werk mogen
stellen natuurlijk op kosten van de aannemer, als zij meenden dat nodig zou zijn
om op tijd klaar te komen.
De aannemers zouden 'de limiten ende affpalinge' van hun percelen moeten
laten staan, zoals die 'gestelt ende affgepaelt' waren. Warmeer de heren bij een
schouw zouden bemerken, datde afscheidingen op een bepaalde plaats vcrdwenen
waren, zouden de aannemers aan beide zijden van de zoek gemaakte afgrenzing
in een boete van zeS gulden vervallen.
De aarmemers zouden moeten zorgen voor behoorlijke overgangen over de
slolen langs hun percelen, 'opdat de Heeren besteeders oft haere opsichters ...
bequaemelijck langs de wercken mogen passeeren' en nalatigheid in dezen zou
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De 'particuliere'
bestekken
Op de 'Generale Conditien' volgden de 'particuliere' bestekken, die een beschrijving gaven van de delen van het werk. Dit bestond uit drie delen, nl. het
maken van 'de treck ende waghenweg van de Diemerbrug tot aen 't Diem', waar
blijkbaar al een vaart bestond, het graven van de vaart en de aanleg van de weg
lussen de Diem en Muiden en hetzelfde tussen Muiden en Naarden. Het octrooi
had bepaald, dat de vestinggrachten van Muiden niet 900rgegraven zouden
mogen worden, maar dat de reizigers in het genoemde stadje in een andere schuit
zouden moeten overgaan.
De aan te besteden 'pareken ' van ongeveer honderd roeden waren' affgepaelt
ende gekielspit', vrij zeker door de zorgen van de Amsterdamse landmeter
Comelis Danckersz. de Rij, want deze heeft ook de controle op de uitvoering der
werken uitgeoefend. De aarmemers zouden dus onmiddellijk aan het werk
kurmen gaan, opmetingen zouden zij niet meer behoeven te doen.
De zesendertig percelen
Tussen de Diemerbrug en de Diem waren drie percelen afgestoken. Tussen de
Diem en Muiden waren vijftien percc1enafgcstokcn. Tussen Naarden en Muiden
werden achttien percelen aanbesteed, waarvan de nummering begon aan de zijde
van Naarden. Blijkens een in het archief gevonden stuk hebben de Commissarissen in deze omgeving grond gekocht vaneen man, die enige bekendheid in de
geschiedenis verkregen heeft, de Amsterdamse koopman Kiliaen van Rensselaer
(1586~ 1643). Deze hield zich naast zijn handelszaken ook bezig met grondex77

ploitatie; hij was eigenaar van het landgoed 'Crailo' in het Gooi, maar had ook
nog een bezitting op een heel andere plaats in de wereld, nl. de kolonie
'Rensselaerswijek' in Noord-Amerika, het toenmalige Nieuw-Nederland.
Over de voortgang van de werkzaamheden aan de vaart en de weg zijn geen
bijzonderheden te vinden. Door de wijze van aanbesteding was er een groot
aantal aannemers, maar onder hen waren er, die twee of drie percelen gemijnd
hadden. Pieter Comelisz Hoogeboom, wonende aan de N aardenneer , heeft zelfs
ingeschreven voor zeven percelen, die echter niet aaneensloten.
De aannemers
Gaarne zouden wij over die aannemers iets meer willen weten, omdat het ons
enig inzicht zou geven in de opkomst van een belangwekkend bedrijf. De
gegevens blijven echter schaars.
Er waren aannemers, die in de nabijheid van het werk woonden, maar ook uit
veraf gelegen plaatsen. Verscheidene van hen kwamen uit Noordholland, zoals
uit Alkmaar, Schagen, Barsingerhom, Wannenhuizen en Colhom. Verder waren
er aannemers uit Leiden, Wannond, Vrsum en Wieringen. Een inwoner van
Muiden had ingeschreven voor een perceel in de nabijheid van zijn woonplaats,
waarbij twee stadgenoten als borgen optraden; een van deze beide lieden, Jacob
Francken Loos, is ook gevonden als eigenaar van grond die vergraven is door de
aanleg van de vaart en de weg. Ookeeninwonervan Naarden, Thijman van Wee,
heeft twee percelen in de buurt van zijn woonplaats aangenomen.
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Een paar maal komt een persoon, die borg stond voor de aannemer van een
bepaald perceel, zelf voor als aannemer van een ander perceel. Waarschijnlijk
ging het zo, dat een groepje van een paar mannen op zich nam gezamenlijk een
deel van het werk uit te voeren. Een van hen trad dan op als aannemer en de
anderen waren borgen; bij een ander perceel werden de rollen dan weer
verwisseld. Er zijn enkele aanwijzingen, dat in bepaalde gevallen dit inderdaad
de gang van zaken geweestis. Het zal wel niet zo geweest zijn, dat al deze lieden,
die voor een of meer percelen van het werk inschreven, van de aanneming van
werken hun hoofdberoep maakten. Wij zagen reeds, dat er onder hen een
molenaar was en Henrick Jansz. uit Nederhorst, die ook een paar 'pareken'
aangenomen had, werd ecmnaal aangeduid als 'schoenmaecker'.
Voor de uitvoering van grondwerken waren geen vakbekwaamheid en geen
grote kapitaalsinvesteringen nodig, al bepaalde het bestek ook, dat alle kosten
van gereedschappen, waaronderdie van wagens en vaartuigen begrepen waren,
ten laste van de aannemers zouden komen. Het is daarom wel denkbaar, dat de
aaillleming van dergelijke werken een geschikt arbeidsterrein vonnde voor een
soort econom ische avan turiers, een om schrijving, die niet noodzakelijk ongunstige
associaties behoeft te verwekken. Als wij ons dit voorstellen, worden de strenge
bepalingen in de bestekken om de aannemers tot vervulling van hun aangegane
verplichtingen te dwingen, wel verklaarbaar. Het is althans wel aailllemelijk, dat
die bepalingen gemaakt zijn, omdat de praktijk de noodzaak ervan aangeLOond
had.
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De oplevering
Hoe dit alles ook geweest moge zijn, de weg en de vaart zijn ongeveer wel op tijd
gereed gekomen. In het archief is een op 28 september 1641 gedaleerde opgave
van de landmeter Comelis Danckensz. de Rij, die 'in presentie van de Heeren
Commissarissen' de nodige opmetingen gedaan had om na te gaan, of alles
volgens de bestekken gemaakt was.
De aantekeningen van de landmeter, waarschijnlijk na de inspectie haastig
neergeschreven, zijn echter zeer beknopt en niet heel duidelijk, maar toch blijkt
er uit, dat er aan de meeste percelen wel iets ontbrak, dat door de aannemers
achteraf nog in orde gema*t moest worden. Niettemin is het zeer goed mogelijk,
dat dit in de 17e eeuwse praktijk heel normaal was en dat de heren zeer tevreden
geweest zijn over het geleverde werk. Hierover zwijgen de bronnen echter.
Na de voltooiing van de weg en de vaart zijn er in november nog twee
aanbestedingen geweest voor het ophogen van de weg met zand. Het bestek
hiervoor eiste dat de zandschepen te Amsterdam geijkt zouden worden en
bedreigde boete tegen de levering van tenatzand; het zand werd n1.geleverd per
last, een bepaalde gewichtshoeveelheid.
Tegen hel vOOIjaarvan het volgend jaar zijn ernog aanbestedingen geweest van
het maken van schoeiwerklangs de vaart en van het maken van bruggen. Thonis
Jansz. uitNieuwkerk, eendorpje, dat later grotendeels door de Haarlemmermeer
verzwolgen is, heeft schoeiwerk en enkele houten bruggetjes gemaakt en was
borg bij de bouw van een andere brug.
Door de eeuwen heen een belangrijke verbinding
In 1642 zullen de wegende vaart met alle bijbehorende werken wel voltooid zijn
geweest. Zoals bekend mag worden verondersteld, is de vaart van veel belang
geworden voor het vervoer van het z.g. 'Naardense' zand naar Amsterdam, waar
dit zand voorstraatophoging gebruikt werd. In 1858, toenergeen sprake was van
stadsuitbreiding, bedroeg het aantal zandschepen, die tol betaald hadden in de
vaart, nog ruim 2500.
In 1839 is de weg langs de vaart afgestaan aan het Rijk in verband met de toen
voorgenomen bestrating, maar de vaart bleef nog onder het beheer van de
Commissarissen. Amsterdam heeft zich echter in 1873 uit dat beheer teruggetrokken.
l __-
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