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Vrede op aarde
Op 24 december

1928 schreef de Naardense

op aarde', het volgende
'Hedenmorgen
een 40-tal

waren

in het Amsterdamsche

padvinders

Te omstreeks

weg de Cattenhagestraat,
en verbreiden

van historische

en

politieverordening

omgeving.

bekeurd.

Terwijl
jongens

offensief
deeld.

die aldaar

werd overgegaan,

had opgeloopen,
hiervan

met

voetballen

met een ouden

toevoegende

evengoed

waarbij

blijkbaar

hetgeen

een

afgeloopen.'

mes

beiden

evenmin
partijen

hoed.

dat zij voor zoo iets worden

terstond

werd de hoed door één der
van beiden

eenige gevoelige

partijen

klappen

Elbert Rooklluyzen,

tot een

werden

uitge-

als scheidsrechter
een bloedneus

met een mes zou zijn toegebracht.

Verdacht

alhier, die aan mij ondergeteekende

door den

JonkheerO.

een onderzoek

was gesneden,

drukten

op den openbare
dat zulks alhier bij

Toen bleek dat één derpadvinders

vermoedelijk
genaamd

gemaakt

doorgingen

waarop

was de zoon van een ingezetene

verbonden,
02159 - 46860.

is, daaraan

een einde maakte.

Door mij isop hel Bureau

telefoon

padvinders,

die lui, opmerkzaam

in beslag genomen,

aanvoerder
der padvinders
Marktstraatalhier.

16, ]411 nH Naarden,

gingen

jeugd ,,,erden

die lui daarmede

daaraan

bij den Heer Maaijeralhier,

een 20-tal

Het gevolg was, dat de ons welbekende

optraden

STICllT1N(; VIJVERBERG, Gansoordstraat

Koffiehuis

zich ongeveer

verboden

Naarder

Th. Kamer, olJder de titel 'Vrede

uit Den Haag gelogeerd.

8 uur begaven

Door de Naardensche

politieman

dagrapport:

Repelaar

ingesteld,
gestoken.

elkander

werd overgeleverd

op de

waar bleek, dat er in 't geheel niet
Nadat

den hand,

ik den
waarmede

verwonden

had

deze zaak was

Portret van de Naardense familie De Beus

van Naardens

Jan de Beus

waarop

naamd

De Doelen

logement
daaraan'.

In De Omroeper

van januari

1991 staat een artikel over het café-restaurant

De Doe/en.

Als aanvulling hierop zal ik eeu reeds eerder door mij gepubliceerd stuk wat meer
uitwerken. Het betreft het artikel 'Portret van een Naardense familie (De Beus) en
aantekeningen

omtrcnthet

logement

DeDoe/en',

verschenen

in 'Tussen Vechter! Eem' in

december 1980. Op deze manier zal er een wat comvleter beeld ontstaan over de
waarvan

mijn overgrootvader

nog aldaar geboren

is.

raadzaal,

doelen,

herinneren

nog aan de vroeger

de boogschutters

De Doelen,

Dit eeuwenoude

zich oefenden.

was gelegen

buiten

gelegen

logement

tegenover

behoorde

bestaande
nabij

het raadhuis,

samen

hand- en voctboog-

De oefen plaats

de Turfpoort

met

der schutters,

de Bussumervaart.
ontleent

Het Vliegend

zijn

'oefenpJaats

Wat ging er aan vooraf?
'De geschiedenis

Hert tot de oudste

exploitantvan
Doelen

De Doelen

bewoond.

genoemd.

Meerdan

een eeuw heeft het geslacht

In 1867 werd het verkocht

de heer H. Streefkerk

eigenaar

familie

In de periode

werd beheerd.

aan de heer Mouw.

van het logement,

welk bedrijf

na 1946 is het etablissement

De Beus De

Tien jaar later werd
tot in 1946 door
in diverse

Eerst een citaat over De Doelen
'De attributen

van A. Maas uit diens

werk

die te zien zijn in het schoorsteenstuk

Heer Jan die Beus uit Henegouwen
Alvorens iets te vertellen over de voornoemde
Beus, eerst iets over de herkomst

Dirk de

van het geslacht.

De

wapenschilden
van de twee oudst bekende naamdragers
van het geslacht De Beus zijn terug te vinden in het 14e
eeuwse wapenboek
bibliotheek
Albert

J,

van de heraut Gelre (Koninklijke
Brussel). Het betreft hier een 'Heer lan

die Beus' uit Henegouwen
die tevens

vermeld

en een 'Captal

wordt

ofCaptaux

in de 'Chroniques

De Eeus'

de Froissart'.

Captal De Beus was een vazal van de Koning van Frankrijk en
heeft aan diens zijde tegen de Engelsen meegestreden
in de
slag bij Poitiers

in 1356. In hoeverre

de vermelde

zijn met de in dit artikel behandelde
niet aan
familie

te tonen.

[n ieder

familie

geval trokken

De Beus naar Vlaanderen,

heren

venvant

is vooralsnog
leden

waar het geslacht

der
nu

nog leeft.
Eén dezer Vlamingen
van de 15eeeuwte
samen

in de maanden

verband

met een of andere

stad
poort
waar În 1831 een aallfal krijgsgevallgw

/luw/IUd kreeg i1Il1lgeilOdell.

gemaakte

BelgischeofJicieren

een

'Busers

personen

Utrecht

eeuwige
'De Doe/en',

vestigde

zich in de tweede

Utrecht.DitwaslanBuess.

met zijn vrouw

Wijf

juli en augustus

voor zonsondergang

dagen

minstens

1482, in
bevolen

te verlaten

500 meter

helft

Hij werd

en nog 23 andere

samenzwering,
buiten

de

en ten

de stads-

te blijven.

Nakomelingen

van hem worden

in het Rijk van Nijmegen,onder

vanaf
andere

1520 vermeld
in Winssen

en

die

handen

der schutters'

van Naarden';

nog

pleisterplaatsen
van Naarden, waarin totvoor een vijftigtal jaren, openbareverkopingen, landverhuringen
en dergelijke plaatsvonden.
In 177] wordt Dirk de Beus als

geweest.
De Doelen

geHet

naam

Het wapen van heer Jan
die Beus uit Hel/egal/weIl,
/4eeeuw.

Batenburg.
worden

Deze stichtten

genoemd

gezinnen

in Meteren

de Beus in 1736 het burgerschap.
begaf, hetgeen
Herbergier
Op

Arnhem

en Tiel.

Latere

]n de laatstgenoemde

Het iszijn zoon die zich op zeker ogenblik

is voorde

geschiedenis

van het Naardens

over de familie Vuyst, 7.ie De Omroeper

generaties

plaats kocht

7 september

Dirk

Uit hun

naarelders

horeca-geslacht

.

1750 huwde

te Kortenhoef'zoon

Dirk' met

Hilletje

Leeflang.

Na haar

overlijden vertrok Dirk naar Naarden en trad opnieuw in het huwelijkop
766 met Alida Aurièk (1), de weduwe van Gerrit Pekel. Samen met haar

in De Doelen,

1766 werd

en Hand

evenals zijn vader in de Grote
naam van De Beus te staan.
'J'erugnaar

Bonnet,oud

Dirk de Heus tot voogd

DirkenAlida.

het logement
] 783-1784

huurde

hij ook

Zandbergkwartier
hij voor korte

begraven

Op 9 januari

van Lammert,

is, kwam

die

het logement

op

N

Het Hof van Holland

HiJversums

van Naarden.

Na het overlijden

Kerk van Naarden

Op6december

exploiteerde

burgemeester

benoemd.

nog een
(nu

J772 arriveerden
op de Kerkbrink
'Herbergh
omgeving

lijd nog het logement

met

zij te Hilversum,

al vanaf
Kolfbaan'

in het voormalige

Bussummerstraat)

en in Naarden

(De Doelen),

een stal staande

van Dirk de Beus, 1727-1793.

een stuk weiland

roeden

een stuk weiland

De Heus en zijn vrouw

naar Amsterdam.

hun af"'vezigheid
Uit het huwelijk
oudste

zoon

Vier
daar tot
Tijdens

werd het logement
De Doelen beheerd door Frans Aurick.
van Dirk en Alida werden vier kinderen
(2) geboren, waarvan

Dirk zijn vader

de

en tenslotte
logement

Zandbergen

op zoon:

De tweede

De Reus die het logement

De Doelen

te Naarden

geboren

in 1798 met Aaltje Vuyst (voor meer informatie

Dirk. Hij huwde

(J 766-1828)
beheerde

is de op 23 november

1766

(Zie het volgende

het logement

te Naarden

geboren.

Hij was in zijn jonge jaren

Antonia

van Willem

twee kinderen
geboren

een

aan de Zuiderzee.

Wilhelmina

De ])oelen

van den Ordel

(geboren

van den Orde! en Catharina

geboren:

werd plaatste

in de Marktstraat

huis en tuin staande
van

Ook kocht
artikel).

-* •• Heoen

beheerde

In de

1 bunder

en 57

hij de ruïne van het

Slecht geboerd

heeft hij

N}.A~DEN,
15 Februarij !83!.

en huwde

te Naarden
Dibbetz).

J798 en

Uit hun huwelijk

Alida in 1833. Toen

werden

zoon

van cenen

VAN DEN

ZOON,

ORDEL,

ge-

V2.;a

D K.

1800

op 16 mei 1830

12 december

advertentie:

verloste teer voorspoedig

ANTONIA

werd op 17 september

postiljon

Dirk in 183 J en Catharina
zijn vader de volgende

liefde' Echq;enoot
Van vader

een huis en tuinstaande

(1800-1832)

IV/UEM/NA

zou opvolgen.

Dirk de Tweede

overlijdensannonce:

in de Keverdijksepolder

De derde De Beusdie

dochter
]783 vertrokken

de volgende

in de Marktstraat,

Russummerstraat,

Dirk de Derde

Op 21 september

op

D.
D E
B E: US,
m(de flit naam mijner Br~ttiers.

I8!l.9.

Als bezit van Dirk de Beuswordtopgegeven:

De Beurs aan de haven.

maanden
later, op ] 8 januari 1784, waren ze weer in Naarden terug en bleven
hun dood wonen. Ze werden beiden in de Grote Kerk te Naarden begraven.

te Naarden

(3).

In

vermaarde
dusnieL

HandtekenÎllg

haar kinderen

991) en overleed

Kerk aldaar begraven.

geboren

A A R D ~ N,

8 November

waar Dirk

1770 exploiteerde.

7.ijn zeven kinderen

••• Heden ochtend ten half 6 ure overleed,
lOt onzer
billijke droerheid,
onze wurdp en zorgvuJèigt
Mtleder,
ALIDA VUYST,
Wed. Dirlc J~ Bel1s, in den Ul1d-trcom
van ruim 58 jaren; alle di~ hne deugc2lime hOl?d~.iligheàeu
en mcnschlievendheid
hebben gekend, zulkn gtwis dit \"eTlies met ons betreuren,
tHwijl onze h:lrten nog bloeden
wegens het oveïlijèen vtln onzen beminden Vader) in den
maand Sèpcember 1828.
\Vij houdt!ll ons verzekerd
var: d~ de81nemin~ onzer
Vrienden,
verzoekende van rouwbeklag verschoona te zijn.

zoon Lammert
Pekel was .zij de eigenaar van De Doelen. Aangezien
Lammert nog
minderjarig
was, stond hij onder voogdij van Frans Aurick, de broer van Alida en
tapper

van januari]

1828. Heiden zijn in de Grote

huwelijk

Toen Aaltje stierf plaatsten

Dirk de Eerste (1727-1793)

16 juli

vroegtijdig
9 februari]

het startpunt

in Rhede,

en Culemborg.

DE

BEU

S.

Dirk

Van de op 6 juni 1833 geboren
10 november

Catharina

Alida vernemen

1832 werd er weer een annonce

geplaatst.

we verder

Ditmaal

niets meer. Op

niet m'n blijde als de

voorgaande:

••• Heàen overleed tot mijne innige droefheid,
mijn
waarde Man,
DIRK ot': BEUS., in den ouderdom van
33 jaren en z n1aandvu ~ na eene 'zicfae: van S dagen.

WJLHELMINA VAN ORDEL,
Wed. Dirk de BlUS.

NAARDEN,

10 November
NB.

Na zijn overlijden
\Villem

1832.

Die:nende deze k.ennisgeving aan Vricndtn en Bew
kenden, zoo binnen als buiten de Stad. -- Bljj.
vende het Logement de Doe/in, onder de naam
van de Wed. de Beur. continueren.
hertrouwde

Schoonman

zijn vrouw

uit Zutphen.

Dirkde

Na zijn dood werd zijn vrouw bijgestaan
1846 le Naarden
overleed.
Wilhclmina
echtgenoot

overleden

respectievelijk

op 5 februari
Beusliet

1837 le Naarden

naast De Doelen

met Derk

nogeen

erfachter.

door haar moeder Catharina
Dibbetz, die in
Antonia
van den Orde! en haar tweede

in 1850 en 1852.
]af/lJetje BosscIJbroek,

Dirk de Beus, 1831-1865.
Vier generaties
We

zijn

dan

De Beus: Dirk de Vierde
nu aangeland

logementhouder
Op het signalement
vermeld,

bij mijn

in De Doelen.

zijn vader in zijn jeugdjaren

logementhouder

1865 's avonds

hij aan pokken.

moest

door

brengen.

één der passagiers

haar en bruine

wal er met hel lichaam

op de begraafplaats

de Naardensearchieven

militie

in Naarden

In 1867 verkocht

de weduwe

(5) van Dirkhet

een eind kwam

logement

aan het geslacht

de veehouderij

Op 30 november

overleed

wasop
naar

Hij huwde

hem

hij er zelf aan. Een

is. Hij is namelijk

niet
In

Het zal wel altijdeen
met destalhouderij

1939).

Brouwer

en

met haar de boerderij
In 1886 verlrokken
ze

naar de Noordpolder
waar

Hofland'betrokken.

mysterie

en

6 kinderen

1855-Muiderberg

in 1880 Jannetje

Muiderberg,

de Beus

zijn

er twee jongoverleden.

bewoonde
samen
Nieuw Valkeveen.

Hilversum

Besmettingsgevaar?

van Dirk

Bossenbroek

geboren waarvan
Het waren:

tussen

M L1iden en

ze de boerderij
Totop

'het

heden woont

hun nageslacht
in Muiderberg.
Eén van
hun zonen, Dirk Gerrit de Beus (1884-

blijven.
!'vlouw, waarmee

iJl

Dirk (Naarden

van Dirkgebeurd

iser helaas niets over te vinden.

]annetje

ogen had. Hij

De besmettelijkeziekte

aan de Amersfoortsestraatweg.

slaat

(1833- 1910), de dochter

in De Doelen.

in zijn koets die hij die avond

Een half uur na thuiskomst

raadsel blijft nogaltijd
begraven

overleed

Nazaten

Uit het huwelijk

op 27 september
]annetje Bossenbroek
veehouder
Barlel Hossenbroek
(4).

om dfum

De Beus als

1831 en was evenals

aan de nationale

rond was en dat hij bruin

Deze Dirk de Beus was de laatste
overgegaan

de vierde

op 15 februari

als postiljon.

van het bewijs van voldoening

dat zijn aangezicht

huwde te Naarden
van de Naardense

betovergrootvader,

Hij werd geboren

werkzaam

1833-19/0.

(1831-1865)

aan de heer

1972) woonde

De Beus in De Doelen.

op de boerderij
Dirk de Bws (1855-1939)
Brouwer

(J854-1931).

elJ]af/l1e6e

nog tussen
Oud

1910 en 1920

Naarden.

Bar/el (Naarden
Hij huwde
Bartel
het

1862-1941).

in ]890 Jannetje

van Eeden.

had tot 1896 een melkhandel

Thorbeckeplein

in

op

Amsterdam.

Vervolgens
exploiteerde
hij tot ongeveer
1902 het B1aricumse
horeca-etablissement

Het Paviljoen.

Daarna

is hij weer in

de vesting

(Pastoorstraat

en Bussum-

merstraat)

teruggekeerd.

Hij was daar

vrachtrijder

en veehouder.

Tot op de dag

van vandaag woont er f10g een kleindochLer van hem in Naarden.
Ja,·,bu.,

U.,'aa"dca

1864-1933).

Hij

1895 Adriana

Camelia

Barman.

derijen

in

Cattenhagestraat

de

Hij bewoonde
Naardermeer
en werd

boeren

tenslotte

de
tol-

gaarder op de tol aan de Naarderstraat.
Wilhelmina
Antonia
Jacoba (Naarden

BarteldeBclIs,

1862-1941.

] 859-] 936).
1878 te Amsterdam

EIber! Post mel wie zij later naar een boerderij

in

terugkeerde.
Noten

7 februari 17G8}huwde h"Naarden Pider Maas. In 1800 werd

hUil

won Martinus

~ is ongeveer drie

Helaas

Zandbergen,

De Beus en Van Rossum

artikel
waaruit

H. Schaftenaar

anders
Op de plek waar

nu aan de Amersfoortsestraatweg

de verzorgingsflat

verkoper
tapper

nlÏne en deterreinnen

genoemd,

van het voormalige

die liet er een buitenverblijf

bouwen.

in vlammen
logement

Althans

op. Vervolgens

gekochtdoor

werden

).P. van Rossum

dat is de strekking

van vrijwel

de
en
alle

A. Maas in zijn geschieclenisvan

een nieuw

landhuis

in

1983 in 'Tussen

Zandbergen

bouwde.
Vecht

KooYIIl{JI/-W/IJ

W.G.M.
en Ecm'

Naarden,

Cerutti

plakle

dat

l.P. van

[(05511111).

Rossum

hierin

1816

er in zijn artikel over Jan Tabak

zelf.<; twee jaartallen

bij: Van

in 1815 en liet er in 1821 een buitenverblijfbouwen.

de Vesting. Lit/w A.

men kan opmaken

J.r.

van

Rossum

maar

herberg

dat de geschiedenis

van het voormalige
De koopprijs

Rossum

kocht

aflossen.

het voormalige

was de Amsterdamse

Dirk

bouwen.

de Beus

kocht

Aansluitend

de notariële

akten

van Zandbergen

het

aan het

weer te geven,

tussen

1815 en 1819

stond.

Zandbergen
suikerraffinadeur

Dirk de Beus, die in de Marktstraat

rest omzetten

verhalen over Zandbergen.
Züschreef

Niet

en liet er een nieuwe

verliep dan tot nu in de literatuur

Op 6 JULI 1815werd

staat, werd omstreeks 1688 de herberg'dc
Sandberg' gebouwd (zie het volgende artikel
over Jan Tabak). In 1813 tijdens het beleg van Naarden, ging de vermaarde
herberg,
weid

er niets van!

Zandbergen

van Jan de Beus lijkt het me nu toepasselijk

Zandbergen

die inmiddels

Zandbergen

klopt

voormalige

logement

bedroeg

kochlhij

f 2000,-.

opeen

publieke

veiling verkochL

Jan Hendrik

236 te Naarden

Rupe.

woonde.

ook nog enkele perce1en rondom

Dirk dc Bcus betaaldc

f

1000,-

bij de koop inbegrepen.
(Notarieel archiefMuiden,

notaris].

huis en het metselwerk
van Zon)

De
was

Zandbergen.

direct en mocht

in een lening tegen 5% per jaar, die hij in 5 jaar (f 200,-

De mÏne van het voormalige

Koper

Naast de grond
de

per jaar) zou

in de grond

waren

niet

Op? OKTOBF.R 18i5kreeg Dirk de Beus toestemming van Zijne Excellentie de Commissaris Genemal van Oorlog voor de herbouw van Zandbergen. Het moest een
houten huis op een stenen voet worden. De frontbreedte bedroeg 70 voet Rijnlands
(ongeveer 22 meter) en de diepte van de schuur, die er tegenaan gebouwd zou worden
bedroeg 100voet Rijnlands (ongeveer 31 meter).
(Notarieel archief Naarden, notaris J.J.Thierens)
Op 3AUGUSTUS
t8t6verkocht Dirk de Beuseen klein stukje grond aan deoverkantvan
de weglangs Zandbergen. Kopers waren de Commissarissen van de straatweg tussen
Amersfoort en Naarden. Uit een akte van 31 juli 1816 bleek, dat ze dat stukje nodig
hadden om er een tolhuisjeop te bouwen. Het werd een houten huisje op een stenen
voet met een dak van riet of stro.
(Notarieel archiefNaarden, notaris J.J. Thierens)
Op 30 JUNlt8l? verklaarde Dirk de Reus f 1000,- tegen 5% per jaar van j.P. van
Rossum te hebben ontvangen. De herbergZandbergen werd daarmee met hypotheek
belast.
(Notarieel archiefNaarden, notaris J.J. Thierens)
1818ruilde Dirk de Beus de herberg inclusief alle percelen grond
Op 15NOVEMBER
aldaar tegen 3 kampen weiland van J.P. van Rossum. De waarde van de drie kampen
bedroegf 1000,-. Tevens betaalde Van Rossum f 60oo,-aan De Beus en hield op
dit bedrag de lening van 30 juni 1817 in. Toen De Beus op 1 februari 1819 het geheel
opleverde, kreeg hij nogeens f 1000,- van Van Rossum. Dewaarde van Zandbergen
werd toen dus begroot op f 8000,-.
(Notarieel archief Naarden, notaris J.J. Thierens)
Uit de akten is dus op te maken dat herbergier Dirk de Beus een poging heeft
ondernomen om de herberg Zandbergen weer op te bouwen. Gezien de waardevermeerdering van het perceel (van f 2000,- naar f 8000,-) en de gebruikte omschrijvingen in de notariële akten is hem dat gelukt. Aan het nieuw leven inblazen van de
herberg is hij echter niet toegekomen. Hoe de relatie tussen De Beusen Van Rossum
ontstaan is en waarom De Beus zijn project niet voortzette, blijft vooralsnog onduidelijk.
Van Rossum gaf aan het gebouw de functie van buitenverblijf. Later ging hij er
permanent wonen. De wat eigenaardige afmetingen en vormgeving van zijn 'buitenverblijf' zijn verkJaarbaar nu duidelijk is dat het pand als logement gebouwd is.

Het werd een
~rgen.Zosterk
ijkherkenbaar
envanj.P.\'an
als de herbouwer van

Jan Tabak
F.A. Buis

zong Starter tot lof van het nicotiaansche kruid, en de Friesche dichter - weinig
vermoedende dat de tabak ons niet alleen 'ryekdom' zou schenken, maar ook een der
voornaamste handelsartikelen van Nederland zou worden - sprak daarmede naar het
hart van vele zijner tijdgenooten, want - al noemden sommigen de tabak een
'dronkemakend,
verderfelyk, stinkend fenyn', en al hadden ook de brave stads- en
landsbestuurders tegen het 'drineken van toebaek'rigoureuse
placaten uitgevaardigd
- het '[iefe/yekeen soetecruydt'bleek
zoo overheerlijk, dat reeds in het midden der 17e
eeuw het rooken vrij algemeen wasgeworden en de 'tabagien'bij tientallen verrezen.
Al spoedig begon men toen ook in ons vaderland zich op de teelt van tabak toe te
leggen. Volgens Hondius werd' zij reeds in het begin der 17e eeuw in Zeeland
verbouwd; wat later geschiedde dit in de omstreken van Amersfoort en vermoedelijk
heeft men niet lang daarna in Gooiland dit voorbeeld gevolgd; met zekerheid althans
kunnen wij zeggen, dat in het begin der 18eeeuw bij Naarden tabaksschuren werden
gevonden, terwijl wij voor en na 1672 in de Naardensche doop-, trouw- en
begrafenisboeken een Jan, Piet en Jacob vinden, die den bijnaam van 'de toebaksman'
of wel eenvoudig 'toeback'hadden
ontvangen.
Tabaksverkoopers kende men in die dagen niet, tabaksmakelaars nog veelminder, en
de eerzame Janszonen en Jacobszonen, die zich ter onderscheiding van hunne vele
naamgenooten door hunne medeburgers Toebaksman hoorden noemen, waren dan
ook hoogstwaarschijnlijk boeren, die het eens met den bouw van het nicotiaansche
kruid probeerden.
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Enzoo

isdanookJan

nietgeweest
heden

Jacobsz,destichtervande

een winkelier

wilde doen gelooven,

van het hedendaagsche
'Jan Tabak'

- niet

uit Amsterdam,

maar eenvoudig

logement
geweest

hoogstwaarschijnlijk
nering

'vanoudsvermaardeherbergjan

in gestoptepijpen

een

iemand,

een tabaksboer,

'ZandllOeve'bij
man,

Naarden

dieergenoeg

in verspeeld

ons lot

en zoo is dan de peter

- heinde

die in de tabak

Tabak',

zooals de legende

en ver bekend

rijk was geworden,

als

maar

had om niet naar eene andere

om te zien.

Misschien

had Jan Jacobs

reeds binnen

ook ;>.ette hij een geheell.lieuwe
vergunning
om buiten Naarden
trekken.

'Ge1eesen synde
secretaris

Naarden

seekere reqte. gepresenteert

van Naarden

een taveerne

naar aanleiding

bij Jan Toebaxman'

den sieede gemeente

De Naardensche

vroedschap

welk gewichtig

dage ... 'ditofdat
'de Sandberg'

en deeen:ame

te bestendigen

ofte herinneren,
weggelegd.

mannen

dat verdiend
te vergeten,

die omstreeks
kunnen

Constantijn

Huygens,

gebruikte,

zeker niet kunnen
'om ten eeuwige

stichter

van de herberg

door ].
Na Jan kwam

doch

(en alzoo thans

een goeden

naam

wat hij niet vergeten

toont

zijn

het is zeker dat de nieuwe
zijn nveede

heeft

gekregen,

de zoon, op zijn reis naar het Loo, op Zondag

den stichter,
vermaarde

zou

ook al geen schatten

zoodat

o.a.

compagnie

aan te

Ondanks

na, en ook zijn nakomelingen

hebben

als zoon, misschien

ging 'geneeren ',ofwellicht

verlaten,

verdiende,

van den heer Grave

1695 zijn vrouw in de
1701 te ruste gelegd.
liet hij slechts een som

in den 'Sal1dberihun

fortuin

niet

het herhaald

althans

trad Jan Tabak
wij vinden

van Nassau

verwisselen

·Inbak' een vermaarde

van Amsterdam
reizende

lang zich in den roem van de 'Sandberg'kunnen

in zijn boedel

in de affaire, misschien

had moeten

binnen

hem

als broeder

van

door den dood de

(de jonge)

in de zaak, dieer

later als soldaat

's Hertogenbosch

onder

de

terug.

den 30sten Maart

heeft in zijn dagboek

ter plaatse waar nu de villa van den heer

volgens de curators

Piet Tabak

en toen Piet met iets anders
huizinge

eeuwfeest

'J{/11

'getimmerd'

heeft nog twaalf jaren

Rijk was hij er niet geworden;
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en

en 's werelds loop,

maar al te dibverf

verheugen,
en nadat hij in Januari 1693 zijn won en in October
kerk te Naarden had begraven, werd hij zelf den 9den October

gemaakt.

waarop

geaccordeert

en besluiten

heeft voorden

v,rmen wc niet beslissen,

al dadelijk

Jan Tabak,diezijnestichtinghad
Kuhn verrijst,

wetten

heeft in een land, hetwelk

1688 is gebouwd

vieren)

1692 er het middagmaal
teekenen.

vanf769,12

de

ten dienste van de

te timmeren,

Jan jacobsz.

Jan Jacabs zelve hebben

resolutjën,

de onsterfelijkheid

Of Jan Jacobszen
groote

en toegestaen

gelegenthyd

soeck de voorm.

schreef

17 Mei 1687 in

besluit op dien 17den Mei werd genomen,

die vaak den spot drijft met allerlei

herberg,

misschien

'ende stads imposl

toeges/aen,

hebben

een bequaem

&

in het voom.

- aldus

der vroedschapsresolutievan

'ten ende hem moght werden geaccordeert

denken,

gehouden,

affaire op touw; hoe het zij, hij vroeg en verkreeg
een toevluchtsoord
voor den reizenden
man op te

laantjes,

van eigenaar,

verlustigen,

de prieeltjes

Naardensche

lllocht

bier; sommige

zij voorzekcrop

en voor de gasten,

waren de plantagie

en de berceaux

burgers

geboomte

colleges hielden

verkeerswegen

een druk bezoek bogen.

De

die zich voor een dagje in het

met het hooge geboomte,delommerrijke

eene aantrekkelijkheid

z.etten er zich 's avonds
voor het huis, en dronken

achtbare

toen en ook nog later, was en bleef

en gelegen aan een der voornaamste

man werd er goed bediend,

Gooi kwamen

heerlijke

herberg,

naar Duitschland,

in de groote
er onder

er hunne

te meer.
gelagkamer

gezelligen

vergaderingen

De eerbare
or onder

het

kout hun kannetje
en de liefhebbers
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van

Het beleg van Naarden

(17 Nov. 1813 tot 12 Mei 1814) venneerderde

de bewoners

der talrijke

den slooper

had gespaard,

hofsteden

en buitenplaatsen

Ook 'Jan Tabak' werd aan de vlammen
suikerbakker

te Amsterdam,

vermaarde

herberg

eigendom

prijsgegeven.

metf

na het be]eg
verdient

Wel werd deeigenaar

14,696 (!) schadeloos

nauwelijks

over aan den heer Van Rossum,
dat nu een twintigtal

jaren

nagdeellende:

en wat de hand

dieereen

geleden

van

vernield.

zou op die plek niet meer verrijzen

nog een paar jaar heeft gestaan,
gebouw,

vluchtten,

werd door het oorlogsvuur

J. H. Rupe,

gesteld, doch de

en het nietige kroegje,
vermelding.

buitenhuis

vervangen

De grond

timmerde,een
werd

door

dat er
ging in
honten

de lieve villa

'Zandbergen'.
Tien jaren lang moest Gooiland
de eenmaal

in Naarden
stichtte

afgebeeld

(niet bij ditartikel),

de bezitting
welwillenden
Zandhoeve
noemd,
Het logemellf

Zandbergen

na de verwoesting

in december

1813. Litho A. Brouwer.

kegelen

vonden

gravure

van H. Spilman

er een goed ingerichLe
(gemerkt

kegelbaan,

wal later ook een koHbaan.

H.S.) doet ons het Jan Tabak

op dezelfde

der

Hin]opens

eigenaar
werd

Eene

uit die dagen kennen.

'de vermaarde

zoo bekende

plaats,

en thans

het prachtige

dat op de plaat is

'Oud Bussum',
hulde

aan

weleer

wo

den

'het bosch van Bredius'.
stichting

de huizinge

tot tweema]en

de herberg

'majoor de Seyf! een

landgoed

- als een welverdiende

die vernieuwde

en a] moest

herberg' doen, toen in 1826

hoofdofficier

waar wij nu het hotel kennen,

palcndeaan

genaamd

zou zij ook voor korten
opgeheven,

het zonder

en omstreken

logement

tijd als hbtel-

gedoopt,

naar

'Jan Tabak'

toe door brand

nu ongeveer

werd

worden

van Jan Tabak is weer even vermaard

de Gooiers, tot genoegen van de vele vreemdelingen,
Gooi ten volle leeren waardeeren.

zij ge-

vernield

een kwart eeuw geleden
als vroeger,

en al

- worden

tol trots van

die er de heerlijkheden

van het

WJS in 1748 het
alles behoorende

d/smcde
opgehouden

voor

s}'lldedevan

f

een som van

olulsvemllwrde

3175;

in 1765 werd

het 'huys genaamt

Bij de Stichting
Comp1clejaargangen

herberg van Jon Tabak' op nieuwaangeslagen

Vijverberg
[)cOmroeper

Het Sasburg
Oud
Nog enkele

malen

toen honderd
vaderland

jaren

veranderde

daarna

na de stichting

de rust te herstellen,

de schepping

de Pruisen
a] spoedig

en de broederschap

van Jan Jacabs van eigenaar,

in Gooiland
gevolgd

door

en

vielen, om in ons dierbaar
de Franschen,

Nieuw

Va]keveen,

zijn nog verkrijgbaar:
1988, 1990 en 1991

f

prentbriefkaartenboekje
van hofstede

Va]keveen,

Het Burgerweeshuis,

een landgoed

tot uitspanning
in de zanderij

van weeshuis

tot archief

5,-

àf

17,50

f ]9,95
f ]5,90
f

19,95

die ons de

brachlen
Gansoordslraal

16, 141l RH Naarden,

lel. 02159-46860.
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Het graf van Comenius
F.].H. Marquenie
'Comenius,

waar is Uw grat?'

In het jaar 1892, bij de herdenking
verjaardag

van de geboorte

gelegenheid

in de Grote Kerk te Naarden

van Jan Amos

gecomponeerde

decantatewas

van C.A.ndriessenJr.

van decantate

luidde:

'COmenius

en de gedichten

verloren

gaan van hetgrafvan

Comenius.

werkzaamheden

in de Waalse

Indekleine

op een onbekende
ruimtcvan

Destijds

de Waalse

staat hadden

Guerre.

gekregen,

man die zich jarenlang
R.A.B. Oosterhuis.
archieven,
publicaties.
bericht:

Onder

waren vanA.N

Hierin

met het

toegedaan,

dat

was geruimd

en

Kapel waren inde loop der tijd ongeveer

hetgrafvan

voor dit onderzoek

die in 1918 een eigen
Comeniusop

was de Amsterdamse
minutieus

in de Gooi-

gang. Een
huisarts

dr.

de overleveringen,

na en legde zijn bevindingen

in 1980 stond

170 mensen

genummerd
8, zouden v()lgens de
namelijk de uitgever Brouwerius
van

druk van de Tsjechoslowaken,

en grafregisters

Bij zijn overlijden

van

.J. Fabius. Een deel

was men de mening

Hij trok, zelfs tot in het buitenland,

geschriften

voor deze

De muziek

werd spijt betuigd

Kapel aan de KJoosterstraat

kwam hetonderzoeknaar
inzette

van dedriehonderdstc
een speciaal

gebracht.

plek was herbegraven.

ter aarde besteld. In het graf van Comenius,
grafregisters
nog twee personen
zijn bijgezet,
Nidek en kapitein

werd

ten gehare

waar is Uw graf?'.

hetgrafbij
het gebeente

Comenius,

Comenius-cantate

en Eemlander

neer in diverse

De Waalse

Kapel in 1927 als onderdeel

van de Weesl,uiskazeme.

het volgende
Toestemming

tot opening

De toenmalige

burgemeester

voorstel

M.P. van Wettum

om het graf van Comenius

gevonden
waren

van het graf

zou worden,

van mening

te openen

stond

dus afwijzend

en, indien het gebeente

dit in Tsjechoslowakijete

laten begraven.

dat men uit piëteit niet met het gebeente
gebeente
moeten

zou,

moest

respondentie

rusten.
tussen

allerlei officiële
van

Het

was, ter plaatse

Na een uitgebreide

het gemeentebestuur

het

gaan slepen.

zo het er nog

blijven

tegenover

van Comenius

Hij en velen met hem

cor-

instanties,

Naarden,

Gedepu-

teerde Staten, de minister
van Binnenlandse
Zaken de heer Beelaerts van Blokland en niet le
vergel en de Tsjechoslowaakse
gemeester
opening

V an Wettum

Nederlandse

geleerde

prof.

Broek, de Tsjechoslowaakse
dr.

regering,

zijn verzet open

van het graf worden

J. Matiegka

gafburkon tot

overgegaan.

De

dr. A.].P. van den
ant hropoloogprof.

en ir. Soehor,

de laatste
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als

vertegenwoordiger
waakse

van het Tsjechoslo-

bureau

voor monumenten:wrg,

waren belast met deze ingewikkelde
Een bijzonder

taak.

grote schedel

N

Injuli1929washetzover.Hetberichtvan
de opgraving

verspreidde

Z

r4 Idl7.I~L".I.I.1111

zich als een

lopend vuurtje door Naarden.
Hoewel
men het kazerneterrein
niet mocht
betreden,

was de publieke

bijzonder
onder

groot.

hek van de kazerne
glimp

belangstelling

Schooljongens,

ikzelf, probeerden
door

op te vangen

waar-

staande

op het

de spijlen

een

van de met een waas

van geheimzinnigheid

omgeven

gebeur-

tenis. Het werd dan ook als heel bijzonder ervaren,
instellen

dat men een onderzoekging

naar het geraamte

van een ge-

leerde, die leefde in de tijd van de Zonnekoningen,

om dichter

bij huis te blijven,

om'.e zeeheld

Michiel

opgravingen

was buiten

rein weinig

Van de

het kazerneter-

te zien. Het komen

van de Tsjechen
stellenden

de Ruijter.

en Nederlandse

was daarentegen

pmfM06eg,la.DL

KOI,el ,olgcos

Oosfah'oismccodc,

aoo,gegeven .gmf
1930).

C""""j",,"OC<f zijn

bclang-

scene was gezet.

het bekijken

meer dan waard.
'het gewonevolk'

Op zeker moment
wist
te vertellen dat er in het grafvan

Comenius

waren

waarvan

groot

gevonden,

00

en gaan

één met een bijzonder

inderdaad

hoofd.

drie skeletten

Dit moest

Comenius

king van de graven.
maanden
schrift

zijn!

resultaten
Het verkeerde

beweerde.

graf?

Na een zeer nauwkeurig

onderzoek

legden

de deskundigen

een verslag, waarin zij verklaarden

het skelet van Comenius

de grafonderzoekers

wereldkundig

aantal personen

hun rapport
waaronderdr.

zelf niet bij de opgraving
prOfessor

Oosterhuis
aanwezig
weigerde

maar

hadden

nogal kritisch

hun bevindingen
te hebben
gemaakt,
gereageerd.

had als vervanger

uiteindelijk

neer in

gevonden.

Toen

werd er door

een

Oosterhuis

was

prof. dr. J. Waterink

het opgravingsprotocol

te

geopend
moet

Met andere

later reageerde
voor

van de daarin
Verdere

slechts te verkrijgen

door het onderzoek

Aangezien

reacties

eerder regel dan uitzondering
aandacht
meer besteed.
In het Stadsarchief

onder

waren

van dit resultaat

der andere

Vier
Tijddat de

Oosterhuis

vooral

Naarden.

8 was

aan ].A. Comenius
was volgens

hem

graven.
archeologen

zijn, werd aan deze kwestie

van de gemeente

artikel,

met hetgeen

skeletten

rest slechts de opgaaf van de gemaakte

het graf door werklieden

uitvoerig

dat hoogstwaarsehijnlijkgrafNr.
gevonden

bevestiging

geleerden,

opgegraven!

in het Nederlandseh

in een

niet in overeenstemming

toegeschreven.

kritische

wederom

hem kon gesteld worden,

en dat het onderste

worden

men had de verkeerde

prof. Van den Broek

Hij stelde,

van de opgraving
Volgens

woorden;

opgraver

Geneeskunde.

en anthropologen,

na verloop

van tijd weinig

kosten voor het openen

van

Overzicht werkzaamheden door de gemeente Naarden in juli 1929
verricht bij opgravingen van het graf van Comenius:
f 62,40
). de Bnlijn 96 uur à 65 ct
]. Leebeek 96 uur à 80 ct
76,80
1 kar grind
6,00
vervoer zand en grind
11,20
520kJinkers
à 4ct
~
totaal
f 177,20
Zo voorzichtig en eerbiedig men te werk was gegaan bij het openen van het graf van
Comenius, zo rommelig-en oneerbiedig ging men te werk bij het opruimen van een
deel der skeletten die nog in de kapel begraven lagen. Dit gebeurde bij het restaureren
van de kapel. Men ontzag zich niet flauwe grappen uit te halen met de doodskoppen,
door deze bijvoorbeeld te plaatsen in een metselton om een metselaar aan het
schrikken te maken.
Van harte beterschap
Tot slot. Het aantal Tsjechen dat in Naarden een bewek brengt aan de begraafplaats
van hun nationale held stijgt. Groepen toeristen met begeleidende gidsen gaan tot hel
normale straatbeeld van de vesting behoren. Al heel vroeg in de ochtend komen de
Tsjechische bussen, sommige nog met houten zittingen, op het Promersplein aan.
Daar wordt dankbaar gebruik gemaakt van de nieuwe sanitaire voorzieningen.
Vervolgens slenteren zedan wat door Naarden. Bij Lammers wordt bekeken hoe een
Nederlandse sigarenwinkel eruit ziet, gekocht wordt er niets. Hijde Winkel van SinkeI
(Piet de Roos) wordt aHesbekeken, maar meer dan een ansichtkaart gaat er niet over
de toonbank. Dat de Tsjechen bij mooi weer op de wallen slapen en zich wassen in de
vijver bij de Utrechtsepoort lijkt me een fabeltje.
Een leuke ervaring had ik onlangs toen enkele Tsjechen zondags voor mijn deur
stopten en vroegen ofze de grote bos bloemen konden kopen die op mijn huiskamertafel stond. Ze wilden de bloemen neerleggen bij het beeld van Comenius. Het was
zondagen alle bloemen zaken waren gesloten. Om hen niet ldeur te stellen besloot ik
de bloemen, die mijn vrouw had ontvangen bij thuiskomst uit het ziekenhuis, maar
te geven. De Tsjechen toonden "kh uiterst dankbaar en gingen OP weg naar het
monument. Het kaartje 'van harte beterschap' heb ik er voor
afgeh<laldl
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Naarden en de literatuur (11)

Een trapgevel in de St. Annastraat

Jan Vos (1620?
In het voorjaar

van 1930 werd in de St. Annastraat

opgeleverd.

De architect

aannemers.

Twee huizen

\Vitte gebouwd.

was

J.

waren

Eens kocht

Bussummerstraat.

In het pand

daar pensionhoudster
zijn dienstplicht

Meester

en de gebroeders

in opdracht

Bussummerstraat

vervulde,

waren

9 woonde

hij zelf. Zijn vrouw

P. lieftinek,

de

als de

Jan Paardenkooper

was

die in Naarden

Op de avond

van de 30e september

plotsdingeen

landelijke beroemdheid.

zijn toneelstuk
wers

op kamers.

'Aran

in het totaal

toneelgrond

en Titus'
nvaalf

beneden

viel.

17e eeuwse

geleerden

zoals Hooft,

trapgevel,

liet hij

in 1929 slopen.

enthousiast,

Zijn

zoon O.G. van de Witte
maaklegclukkigeen
van het pand.

jaren,

vuur.

taal beheersteen
Wij kennen

men berg,

G.

had
R. Hij-

Hidding

\V.F.G.L.
Heugeroth
de bewoners.

en

geteld,

en llarlaeus

alsvanwege

en gefêteerd,

zij hadden

konst-

en vliegh-werken'.

tragedie

spektakel

zo verging

Hiermee

de

werd

met veel rook en
vreemde

een bezienswaardiglleid.
en vliegwerk'.

- die werd aangekondigd

werd aangegeven

en kreeg de

festiviteiten

die geen enkele

lietopschrijven

laaiend

hel Vos in zijn lijd.

en vooral

ambachtsman,

en

op het loneel.

van iedereen

Bij belangrijke

met praalwagens

- Medea

dat

kunstenaars

zagen het stuk en waren

hij werd devriend

zijn toneelstukdooreenander

Vos zijn tweede

gezien

Belangrijke

het enorme

in Amsterdam.

te maken

Jan Vos

de toeschou-

in een zee van rook en vuur naar

die tijd.

Jan Vos alleen nogvanwegedeuitdrukking'kunst-

schreef

nieken - o.a.lellerlijk
werd een doorslaand

waren

toneel

voor

nog gaat met populariteit,

een spektakel

midden-

en achterhuis

het

Huygens

glazenmaker

werd in deAmsterdamseschouwburg

Toen het doek viel, hadden

Voor de elite was deze ongeschoolde

nummer
296, in drie gedeelten bewoond.
Het voor-,
elk een eigen ingang.

Vondel,

van schouwburgbestuurder

Vos gevraagd

toen

op

sensatie

niet zozeer om deinhoud

En zoals het tegenwoordig
functie

Dieavond

en dat een van de acteurs

geweldige

Hij werd overal uitgenodigd

tekening

Het huis werd

in de twintiger

Een

1641 werd de ongeletterde

opgevoerd.

lijken

zich opende

St. Annastraat 26, een fraaie
echter

1667)

H. van de

aan zowel de St. Annastraat

en had daar ooit de latere minister

als officier

CaJis uit Bussum

van schoenmaker-tuigmaker

hij enkele oude huizen

- Amsterdam

een rijtje van drie nieuwe woningen

In 1665

als 'treurspel

met

dat cr allerlei vernuftige

vliegen - op het toneel te zien zouden
succes.

tech-

zijn. Ook dit spektakelstuk

In het huisje rechts, nummer
295,

woonde

de

Henriëtte
Maria
met haar dochter

daar petroleum
verkocht.
Links bevond zich, achter
drie meter
steegdie
het pand

brede

Wat heeft dit alles nu met Naarden

weduwe

poort,

mede toegang

en later H. Scheffer

In 1662 gaf de Amsterdamse

van Jan Vos uit in tweede1en

boekhan-

en hierin treffen

wc naast een groot aantal gelegenheidsverzen,
puntdichten
en religieuze gedichten
'Kommerrust,
hofsteé van de Eed. Heer Mr. loan Uittenboogaard'
aan. Dit vers, in

de

gezwollen

barokke

hoe de goden

een

Literair

gaf tot

in de Bussummerstraat.

te maken?

delaar Jacob l.escailje' AlledeGedichten'

de Langen
Berlha, die

Geheel

zijn schilderswerkplaals

links is nog de schuur
had. Die schuur

te zien, waar Hanou

is in 1929 gesloopt.

belrelt

alexandrijnen

de hofstede

geschreven,

'Kommerrust',

heeft dit vers geen enkele waarde,
Naarden

aardige

Mr. Joannes Wtenbogaelt
plus promotie

stukjes

telt881

maar

leefdevan

Deze buitenplaats

allerlei

oomopals

gezien

hebben.
zijn er wal

voorspoedigerechtenstudie
'ontvangervan

de binnenkomende

man ontving

kunstzinnige

lag even buiten

gecreëerd

cultuurhistorisch

1608 tOl 1680. Naeen

,een soOlttoezichlhouderop

de staat. Deze in alles bevoorrechte
de Herengracht

Vosbeschrijfthierin

Naarden,

uit te halen.

te Leiden volgde hij in 1638zijn

landsmiddelen'

versregels.

even buiten

mensen

de vesting,

deGemeene

belastinggelden

net als in zijn Amsterdamse
op zijn buitenplaats

ongeveer

op het terrein

van

huis aan

'Kommerrust'.
van tuincentrum
25

Wtenbogaert

tc worden

'In

't oog

Vertoont

Dit

is

waarop

uitgenodigd.

Op pagina 211 c.v. van 'Alle dc Gedichten'

lezen

van Naarde,
zich een gebouw,

omheint

van graanrijk

landt;'

dan het landgoed 'Kommerrust'. Even verder wordt de hoogte beschreven
later Berghuis

zal worden

Men stapelden,
Die Gooilandt

gebouwd:

't Gooische

'Zoo zagh men
op 'Kommerrust',

volk, bemorst van zweet en stof,

dat door geen eeuwen

schijnt te kneuzen.

door kracht van d' oversterke

reuzen,

heeft geteelt, de bergen op elkaárj'

Er moet bij dit landgoed

ook een grote vijver zijn geweest:

De hierboven

hoogtediein

beschreven

de I 7eeeuwbij

elk landgoed

werd opgeworpen

als een soort statussymbool wordt nog eens uitgebreid bezongen:
Een gaadelooze

berg, vol heerlijk' ommegangen,

Over het interieur van het landhuis dicht Vos:

vand;R;:ub~:':"':.;~,: ';~nN;Jo;:'d;;a:;m~:"~,:
~~~'gt::~'~:;~;'Weleer

Te veurschijn

quaamen,

tot een onverganklijk

eer.'

Op het einde van het vers komt dan de aap uit de mouw:
'0, Uitenboogaardt!

IIU

0111

voordien
F1inck.Ook
in had .CI
\~t:::~~;;~:"I~i;;~o:;
Het gedicht van Jan Vos valt te
26

VergUlll1lij

eens bij

wellespreeken,

dat ik rust op Uwe Kommerr1ist.

Een schoone plan/ery

veroorzaaklnieuwe

lust.'

'7

De zanderij bij de Leeuwenberg
H. Schaftenaar
In foto-albums

van particuJieren

ving. Zo bevindt
Nieuw

zeventiger

jaren

zitten

zich bij de nazaten

Valkeveen

een album

met

van de vorige

vaak unieke

plaatjes

van de voormalige
foto's

eeuw,

toen

daar

van Naarden

eigenaren

van de omgeving

en omge-

van het landgoed

van 'Yalkeveen'

het zanderijbedrijf

uit de

nog volop

in

werking was. Twee van deze unieke foto's zijn hier afgedrukt. Meerdere foto's
bevinden
werd

zich in het boekjè Nieuw Valkeveen,

dat onlangsdoordeStichting

Vijverberg

uitgegeven.

De foto's
gehuwd

zijn ooit in opdracht
met Madelaine

190 hectare
Naarden.
] n navolging

akkers,

gedrukt.

nu tot de fraaiste

van Jacob WiUem
van Rossum

en vooral

van zijn schoonvader

op het landschap
behoren

Française

weiden

bossen

Mijnssen

en samen

J.P. van Rossum

Juist de gebieden
landschappelijke

Mijnssen

ze eigenaar

was

van ruim

deel van de gemeente

heeft Mijnssen

die hij tussen
gedeelten

gemaakt.

waren

in het oostelijk

nogal zijn stempel

1860 en ]880 inrichtte,

van de gemeente

Naarden.

Hij
liet 'de I-Iollebol'

(de hogezandgronden

afzanden,

er mooie

schiep

Venuslaantje

werden

is een schepping

genoemd,

Omstreeks
Omdat

1871 verschoof

houten

bruggetje

deel, werd

Nieuw

die toen de 'Vieren

naar

de oostzijde

Yalkeveen.
vijfmorgen'

van de Valkeveenselaan.

werd, moest de Yalkeveenselaan,
V an Rossum

was, worden

zien. Daar waar de laan overging

net op het particuliere

en de Yalkeveenselaan)

er de boerderij

van Mijnssen.

de zanderij

het ,..and per schip vervoerd

een coupure

die gedeeltelijk

doorgraven.

in een openbare

gemaakt.

De palen

De eerste

weg, maar nog
voor

het latere

staan al op de juiste plekken.

Na het gereedkomen
de richting

en stichtte

langs de weilanden,

in het bezit van de familie Mijnssenfoto laat dat ogenblik

tussen de Meentweg

weilanden

Ook het reliëfrijke

van de brug in de Yalkeveenselaan

van de Leeuwenberg.

te zien op de tweede

foto.

Deze heuvel

werd er verder

werd in een eiland

Het talud ziet er nog kaal uit. De waterpartij

Boomstronken

en takkenbossen,

nog opgeruimd

worden.

afkomstig

van het voormalige

Op een van de Leeuwenberg

koepeltje.

Het is het in aanbouw

zijnde

tientallen

jaren zonder

naast de ingang

koepeltje,

uitzichtpunt

gegraven

herschapen.

in

Dat is

is net klaar.

landschap,

moeten

afgescheide

hoogte

Bella-Vista.

De plek ligt nu, al

verrijst

van het Gravenveld.

'9

een

Zuivelwinkels op een kluit door het melkbesluit
F. de Cooijer
Van vee- tot melkboer
Door de toename
De engen
boeren

van de forenzen

fond de dorpen
konden

dus

in

werden

minder

't Gooi,

nam de beschikbare

het eerst volgebouwd

gewassen

verbouwen

landbouwgrond

af.

met villa's en woningen.
voor

zichzelf

en het vee.

De
Het

vroegere gemengd bedrijf moest worden opgegeven.
Alleen de gemeenschappelijke
weiden stonden de erfgoöiers nog ter beschikking.
Het schaar koeien per boer, dat
geweid mocht worden, was echter te klein om daarvan als veehouder
te leven. De
behoefte aan melk was doorde bevolkîngsaanwasechtertoegenomen.
Hetgevolgwas,
dat

de kleine

veehouders

Oorspronkelijk
]n de Vesting
N. Streefkerk
woonwijken
werkterrein
dorpen

zich ook

dOOf middel

gingen

toeleggen

van verkoopvanafde

op de detail

boerderij

zuivelhandel.

aan de directe omgeving.

waren rond 1930 wel zestien veehouders
en aUéén de wivclwinkcl
van
in de Marktstraat.
Voor de zuivelhandel
was die markt te klein. De
van Bussum

en laler de nieuwbouwwijken

van de melkventende

ventten

daar.

De onderlinge

vestingboeren.
concurrentie

van Naarden,

Ook de boeren

werden

het

uit de omliggende

in de mclkbezorging

was groot.

VooraJ

in de villawijken

boerderij
concurrent,
kwaliteit.
'Naarden'
sem.
melk

aldaar,

gedronken

schadelijke

kon

gevolgen.

worden

voor'Jan

loosheidsuitkering

lI1e/

de handkar

voor het stadhuis.

f ] 5,50

liteitsverschil
merhand

zou

[n 1934kostle
een dubbeltje

minimum

werke-

voor een gezin van 4
per week).

Het kwa-

van de melk werd

ingelopen

vermalen
-boer-

van de modelmelk
met depet'

per liter. (Toen wasde

]. de Gooijer in /930

rauwe
zonder

hij niet, die was vele
dan die van de 'scharrel'

derij. De literprijs

personen

de hygiëdeze

De melkprijs

fO,80totfl,-zijngeweest.
demelk

geduchte

maar met de

dat dankzij

maatregelen

meldde
duurder

een

niet metdeprijs

Ds. Drijvermaaktein
zijn boekje
zelfs redame voor Oud-Bus-

Hij schreef,

nische

was de model-

Oud-Bussem

door levering

langzavia de

vloeroppervlakvan
toonbank,

10 m_. De winkelruimte

die evenals

Waarschijnlijk

elkaar.

Een grote klandizie

Vesting

werd

verkocht.

leken al die nieuwe

melk

zullen

de grote k:Iokbekervormige

de baanderdeuren

plaatsmaken

glazen houder

opeen

Strooptocht

r n iederestraatkwamen
geen sprake.
klanten

aan de Galgesteeg.

meerdere

melkbezorgers,

Het was dus een tijdrovende

te bedienen.

De beperkte

dat ook zondagsmorgens
op zaterdag,

Ieder probeerde

werd gevent.

het bijna middernacht

klanten

te werven.

want van vaste melkwijken

bezigheid

houdbaarheid

om al die verspreid

wasnog
wonende

van de melk in die tijd leidde er toe,

Dan te bedenken

was wanneer

datvooraldoor

met eieren

er dan, traditiegetrouw,

van

'achteren'

komen.

met

allerlei

verkoop

maatregelen,

vanaf

gebonden.

zoals

de boerderij

vanaf de boerderij
Als deze norm

melkbesluit

melkwinke1tjes

met het zogenaamde

voor

was men verplicht

de Vesting

dievan

Ook

wettelijke

de

regels

een winkel te openen.

van verschillende

zuivelwinkels

en W.H. deGooijer

twee soortgelijke

winkels.

stonden

nieuwe
vlak naast

in de Vitusstraat.

'Om

mannetje

met behoefte

aan de Bussummerstraat.

hebben

Een kostbare

baanderdeuren
liggende

Ondanks

eigengemaakte

weleens

aan een borreltje
buigen,

geplaatst.

de narigheid

in de Regenboogstraat

het tot nu toe overleefd,

1940zettemijn

het rijk

die van H. den

investering

moesten

deel werd benut

plaatsmaken

in verhouding

inonze

daarbij

vaderzjjn

voor de bouw van het winkeltje

werd hij op heterdaad

Het had een gunstig

te vermijden,

van mijn moeder

regel. Met de evacuatie

hele voorraad

buiten

Daartoe
betrapt.

moest

Een nare

werd in de geldlade

effect. Slechts één vrouw

na de komst

eerst

ze moest

kwam, ondanksdearmelijke
maakt soms de dief. Een oud

deed een graai in de geldlade.

Om dit in de toekomst

was eerlijklleid

mijn moeder
vanwaar

waagde

op

te strooplikken.

van de Vesting

op het erf. De achtergebleven
bleek maarweinig

in mei
soldaten

te ontbreken

Duit in het zakje en de meter
De klant was koning.

Op zondag

kwam

men wel achterom

voor zuivelproducten

of

voor de kinderen.
gezindten.
zondags

werden

In verband

gebruikt

als 'gasmunt

met de zondagsheiliging

Deze inconsequente

houding

op afbetaling'
werd door
beperkte

achterom

komen.

Aan de deur afleveren

sommige

klanlen

zich niet tot kerkelijke

Mijn vader moest bij een 'rooie rakker' ,een voorvechlervan
stiekum

(1) of als kerkegeld

de achturendag,

kon het morgenrood

op

niet verdragen.

boerderij

tot de baten.

voor de winkelpui.

afhankelijk

een gasmuntje.
(9_ cent in 1933 voor 1 kubieke meter). Vaak ook voor 'plakken'
oftewel 'vierduitstukken'.
(De stuiver van vóór 1800 wasonden'Crdeeld
in 8 duiten).

zondag
werd in 1934 ingebouwd

werd

in de etalage

(room)boterlammetjes.

dan moest

even,

konden het wel gebruiken,
meende hij. Hij terugkeer
en zelf.~ dat kwamen de klanten eerlijk afrekenen.

op die dag niet betaald.

van de jeugd).
had H. den Hartog

de

Verdel

we niet. Met Pasen

met gele nep-kuikentjes,

komen. De klant moestduseven
wachten. Winkeldiefstal
toestanden
in de Vesting, weinig voor. De gelegenheid

Deze, 2_ cent stukken,

]n de Cattenhagestraat

stond met grote letters op de ruit 'G. v.d. Roest'.

en van W. de Gooijer jr.
van mijn vader, H. W. deGooijer,

van de daarachter

de komst

Sommige

J. Krijnen

en figuurlijk

van de Marktstraat

oorspronkelijke

bezorgen.

aan

verkocht

alleen. 1'wee van de genoemdewinkels
Hartogjr.
Dewinkel

het

gronden

kwam

Voortaan

betekende

(Tot grote hilariteit

De overheid

melkbesluit.

die van W. Kos en in de Pastoorstraat
Ten oosten

duurde

zaak voor alle betrokkenen.

slechts 20 liter melk per dag aan de omwonenden

naast de reeds bestaande.

de hoek' lagen letterlijk

tijdens

uit hygiënische

werd overschreden,

en bij elkaar. Bijvoorbeeld

moordend.

kwaliteitscontrole

werd

]n 1933 lGvam de overheid

mocht
worden.
Dit

Dat

de tast een greep in de la en probeerde
de concurrentie

op
niet

naar duiten.

een bakje stroop

in de jaren dertig maakte

werden

en de glazen kaasstolp.

Een kassa hadden

dito nest, omringd

hij zich overdetoonbankheen

hetafrekenen

de taak erop zat.

Het melkbesluit
De crisistijd

mel

(of melk)
als buiten

dan zuivelproducten

Druk was het dus niet in onze winkel. Gingdewinkelbel,
'Gooiland'

water
binnen

voor een

winkelpui.
roomboterfabriek

Zowel

zullen wel gelijk geweest zijn, zoals

en een weegschaal.

kip zittend

gezet. Ook waren
29. / ti 1934 moesten

en andere

was er een wastafel

als druppels

hebben.

Ookdeovermijdelijkeetalage-attributen

de stenen

uit een etalage en een L-vormige

was. Bovendien
winkeltjes

ze niet gehad

aan huis bezorgd

was er een kaasschaaf

Bussummerstraat

bestond

de vloer van graniet

kraan.

De

Nieuwe

orde, lege borden

De helft

Na de Duitse bezetting

met een

voedsclte

verdelen.

kwamen

Als ontspanning

er steeds

meer

dîstributiebonnen

om het schaarse

moest het kroost van de winke1ierdan

's avonds
33

de ingeleverde

bonnen

papier plakken.

Op hetdistributiekantoor

werden
een
nieuwe

Natuurlijk

agrarisch
met

op grote

vellen

Straatvertier in de dertiger jaren

die dan ingeleverd
in ruil voor
ten behoeve
van een

Nederland

allerlei

maatregelen,
de oorlog

ook

te maken

instellingen

die ingevoerd
bleven

kreeg

al vroeg

nieuwe

A.c. Slinger
'Voetballen'

en

werden.

deze instellingen,

Zutphen.

wals

geleverd

moesten
worden.

naar het abattoir
7.elfs naar

werd

beroepen

veehouder

met mijn

soms

vader

en melkboer

ofde zuivelhandel.

Le verkopen.

gedaan,

de kosten

moest

bezitten,
goed

ook mocht je niet naar de bioscoop

Verstandelijk

mocht

stempelen

om

je als werkloze

te
niet

of naar een revue, want dan had je het te

het belastingplaatje

voor

je fiets - als je er

Mijn vader moest dus kiezen tussen de

vond hij dat de zuivelhandel

toekomst

had

voor zijn vee. Vlak vóór de

alleellende

had je toch nog weleenslol.
we fietsten

Zo zwommen

met Pijnenburg

we met Willy de Oude

en Wals, we voetbalden

Uit dieperiodewil

ik wat herinneringen

Naardense

trok, teneinde

stralen

ophalen

uit handen

overwat

met Bakhuis

in Vogelenz.1ngde

er zoal aan 'artiesten'

van het steun-

of crisiscomitéte

doorde
blijven.

Hij kon het niet over,..ijn boeren hart verkrijgen

De volgende

zijn er nooit

Alleen

tijden

Een radio

en Han Hollanderen
schaakten met Max Euwe. We organiseerden
wereldjamboree
en Juliaantje trouwde met haar Bernhard.

dag heeft
worden

hij toen

opgegeven,

de verkoop
al dacht

mijn zus zeiden de klanten;

volgens

het melkbesluit

uitgekomen.

afgezegd.

iedereen

had toen

De

dat het

"Na de oorlog

kom

negen jaar dienst

Blikslager

Van Gendering

Van Gendering,

een enigszins

Vaart\'i"eg bij de oude

gehandicapt

vuilnisbelt.

Van Gendering

voorzag

er met behulp

te maken.

schoon,

door

gebruikt

een grammofoon

aan de

twee kinderen

waren.
het repareren

van potten

Dat laatste d.eed hij altijd donderdags.

welke doorgaans

van zijn vrouw

met zijn woonwagen

daal' met zijn vrouwen

School

in zijn levensonderhoud

en door muziek

hij zijn handwagen

man, stond

Hij woonde

Jan en Ester, die bij ons op de Openbare
pannen

Noot

Lien

weinig

en Rie Mastenbroek,

H ij had al een koper gevonden

De melkwinkel

en Jan van

er maar

leven van hun el f gulden steun per week.

dag op verschillende

bij verdiende.

het crisiscomité.

waren

het

uitoefende.

was. Tegen

per

Colijn

Per taxi kon jevoor

maken.

met hun gezin nauwelijks
je twee maal

dat je er wat zwart

volgens

Troelstra,
Helaas

op

de twee

niet slapen.

van konden

hui7.en te huur.

tenminste
een had - kreeg je gratis. Daar zat dan wel een gaL in om te laten zien dat je
werkloos was.

van mijn vader en zus moest

een bezettingsmaatregel
terug!"

konden

Daarvoor

Maartrots
waarbij

dal één persoon

je maar

\Verklo7.en

Emma,

twaalf en een ijsje vijf cent kostte.

en overal waren

die daar gebruik

voorkomen

op de 'betonweg'

kon hij 's nachts

zijn koeien
melkwijk

mensen

Ik zie me nog met

en niet de vestingboerderij.
verkoop

gebracht,

de maatregel,

verboden
boerderij

moest

midden

(L1ge Naarderweg),
de fiets erachter.
In 1943 kwam

koeien

slachtvee

worden

Hilversum.

zo'n koe lopen,

regelmatig

Dat

De tijd dat benzine

cent een rit maken

het Landbouwschap,
gehandhaafd.
Ten
behoeve van de bezetter en de voedselvoorziening

met Bakhuis

Het was in de tijd van de Koningin-Moeder

Na

werd voorde

en kist met platen

en

Dan maakte

blikslagerij,

lette

op en vervolgens

ging het in de richting van de vesting. Daar begon de muziekmakerij:
de grammofoon
opwi nden, een nieuwe naald in de weergever , de plaat op de schijf, aan bellen, de hoorn
in de richling
TauherofJoseph
ontvangen

dan

van de woning
Schmidt
werd

en vervolgens

door de straten

de kar naar

muziekman",

schetlerden

de stemmen

van Richard

van de vesting. Was de cent voor de muziek

de volgende

"Vandaag

niet

opdonder,

zodat het geluid van richtingveranderde.

d.eur verplaatst.

dan gaf Van Gendering

\Verd

er gezegd:

de grammofoonhoorn

"Niel betalen,geen

een

muziek!",

hij dan.
34
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Andere vaste muzikanten

of. Mdfoaw
Gil ~
garoaw.
Bied ik U dit ua.
~et BtDlOW bd.wn. Ik dweallangs
deîn weg
Vraagt 'waarom f::Q Ik "9
U mijn leed en strijd
Ach toont menscbenlievudhIIcL
~

Een andere muzikant was de scharensliep Hendriks uit Bussum. Op donderdag, de
enige dag waarop vergunningen werden verstrekt, liep hij met zijn trekharmonica
door de Naardense straten. De andere dagen liep hij naast zijn slijperswagen en
schreeuwde met schorre stem: "Schaaaaaaaresliep". Vervolgens klapte hij de teugels
op de kont van het paard en riep dan: "Vort hond".
Dan had je Martinus, een artistiek figuur, die op de hoeken van de straten een klassiek
repertoire in de vorm van ouvertures uit opera's uit zijn trombone blies. Zijn
instrument was een heel oud ding dat met touwen ijzerdraad bij elkaar werd
gehouden. Zowel zomers als 's winters was Martinus in een lange gabardine jas
gekleed. Op zijn hoofd had hij een zwarte flambard. Daaronder hing rood polkehaar
LoLop zijn schouders,
Een vaste muzikant was een man met een citer. Het instrument lag op zijn linker
gestrekte arm en met de rechterhand bespeelde hij het instrument, Hij zong daarbij
vaderlandse liederen. Het 'Vaarwel mijn dierbaar Vaderland, lief Vaderland vaanvel'
kan ik me nog herinneren.
Ook Pluer, de orgeldraaier uit Bussum, behoorde tot de vaste muziekmakers,
Verder herinner ik me nog, alhoewel geen muzikanten, het 'Pareljj'loeren echtpaar'.
Zowel de man als de vrouw hadden hun kleding inc1usiefhaar hoed en zijn pet geheel
van parelmoeren knopen voorzien. Dat was een prachtig gezicht, vooral als de zon
scheen. Eénen al glitteren glans, Datstel verkocht ansichtkaarten met hun persoontjes
erop.
Doorgaande muziekmakers
Tot de doorgaande 'mu:,jekmakers' behoorden vele liedjeszangers maar ook
liedjesverkopers. De laatsten deden een velletjepapier met de tekst van een liedje door
de brievenbus en kwamen later terug om een paar centen te ontvangen.
Ook werd er soms een bakfiets met een piano erop door de straten gereden. Voorop
stond dan een bord meLde zin 'Steun de werkloze musici', Meestal ging het hier om
ontslagen orkestleden, die werken van Bach en Vivaldi ten gehore brachten,
Veel doorgaande muzikanten waren woonwagenbewoners. Zo was er de marmotjongen met het liedje '\Vilt U mijn marmotje zien'. Of de jongen met de rommelpoL
(een groenteblik met een varkensblaas bespannen) die uitriep: "Rommelpotterij, geef
me een cenlje dan loop ik U voorbij!"
Ander vertier
Van heel andere aard was het vertier dal voortvloeide uiL
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'Kunst na Arbeid'
In de Raadhuisstraal, bij het oude politiebureau en de dikke boom, waren soms
optredens van kunst wielrijders, acrobaten en vuurvreters, Jaap de Gooijer, de
stadsomroeper, kondigde deze evenementen aan. Het was daar dan een drukte van
jewelste. Het gebeurde weleens dat de schuwe Jans van 'Houtehommert' naar het
spektakel stond te kijken, Met haar ongewassen gezicht en ongekamde haren leunde
zedan Legende deurpost van het lagewîtle huisjeen keek schichtig toe. AJswijjongens,
haar dan in de gaten hadden zeiden wealLijd: "Ha die Jansie", Dan keek ",evuil naar
ons en riep ze luidkeels: "Je ouwe moer", en smeet meLeen harde klap de voordeur
dicht. Dat het huisje niet in elkaar zakte is een wonder. Jansie volgde dan de
gebeurtenissen verder samen met haar Moeder van achter de horren van het huisje.
]Je meeste evenementen werden uiteraard zomers uitgevoerd. Dan liep er werkelijk
van al1esdoorde vesting, Eens waser een maJl meteen aapje, datdanste op demuzick
van een tamboerijn.
herinnerikmenoghel 'Mannetje van allejaren', Het waseen zeer
en later met
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v(,;:Jr piano

sloeltje, werd hij daar dan door
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Vanuit de Promerskazerne in 1898-1899
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"\Vaar sliepen jullie 's nachts?" vroeg iemand van de Se Compagnie.
- In een school. We werden er getrakteerd ook. Met bier en sigaren. Ik wou dat ze morgen ook
in Spakenburg een beetje mot gingen maken. Je ziet nog eens wat. 't [s veel aardîgerdan om
hier altijd in die vesting te hokken.
- Jaen dan moesten we 'n mitrailleur meenemen. Daar zou je 'n reuzdol mee kunnen hebben.
Van deze aard waren de gesprekken. Alleen Noorlander, een stille Fries, scheen er anders over
tedenken. 't Was vreesdijkgeweest, verteldehij. Een opgewonden menigtewas bezigde ruiten
van de villa van de burgemeester
met steenen stuk te gooien, toen wij er aankwamen.
Onmiddellijk
vluchtte de menigte. Wij met de kettingbeer haar achterop. Op de Groest
haalden wc ze in. \Ve werden uitgejouwd, niemand dacht dat we in die drukke straat waar
zooveel wandelaars liepen, zouden durven schieten. Plotseling eehler kreeg de kettingbeer 'n
steen tegen z'n kin. Bleek commandeerde
deze toen onmiddellijk: Compagnie halt! Aan!
Vuur! Toen wasde heeleGroest leeggelopen; opclewegbleven drie lichamen liggen. Om nooit
te vergeten, dat meisje en dat kind. Personeel van het Ziekenhuis ruimde ze op. Wij kregen
later bier in de school. Ik heb er voor bedankt. Dcanderen waren er blij mee en zongen. Wat
a[,;chuwelijk! Wat 'n rotzooi!'
Uit de GooiHet detachernentsbureau
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\-Vij gingen verder. Loor vertelde me op zijn goedige boerenmanier,
dat Gerrit een van de
kinderen van een aan tuberculose stervende arbeider was, die recht tegenover de kazerne
woonde. Het gezin leed verschrikkelijke armoede. Loor hield ze in 't leven door Gerrit elke
morgen een halve emmer soep uit de soldatenmenage
te verschaffen.
Onmiddellijk ontstond in m'n geest het plan een collecte voor het gezin te houden onder de
officieren, onderofficieren en soldaten van de bezetting der kazerne Promers. Iknam mij voor
het eerst de kettingbeer anzupumpen,
zooa]s ze dit in 't Duitsche noemen.
Ik deelde Loor m'n plan mee en ook dat ik er dezelfde dag, na diensllijd, reeds mee beginnen
wilde.
Verrast keek de goede boerenjongen
mij aan.
- Je kunt het probeeren, zei hij. Maar je moet niet met de kettingbeer beginnen, dat is niet de
hoogste officier hier.
- Wie is het dan, vroeg ik.
- Dat is - zei Loor met een ernstig gezicht - Jezus te Paard.
- Jezus te Paard? vroeg ik onzeker.
- Ja, dat is onze overste. Hij heet eigenlijk Schoch, maar omdat hij zoo vroom als gemalen
poppenstr. ..... is, noemen we hem Jezus te Paard, begrijp je. Hij rijdt altijd te paard moet je
weten.
Toen de dienst afgeloopen was, kocht ik in een boekwinkel een paar groote vellen papier en
maakte daar een regelrechte steunlijst van. 'Voor het gezin Timmer', schreef ik er boven. Hoe
het moest had ik in Duitschland in onze vakvereeniging geleerd; dat zoo iets helemaa] niet
past~in de militaire stand, daarvan had ik toen nog niet het minste benul en dat was maar goed
ook. De onschuld en onergdenkendheid
alleen deden hier slagen.
Loor zei: Als Jezus te Paard teekent, volgt de rest van zelf.
- Waar kan ik hem vinden? vroeg ik de korporaal.
- Op het detachementsbureau!
Ik tiep dus met m'n steunlijst in de hand de trap van het detachementsbureau
op en klopte
aan.
- Binnen, riep een korte militaire stem.
Ik trad binnen. Een man met mooie bruine baard zat, gekleed in een met goud bestikte
uniform, achter een schrijfbureau. M'n instinkt zei: "dat is fezus te Paard"
schrijfbureau zat een luitenant met een kalm en vriendelijk gezicht.
De luitenant vroeg: - WeI,jongen, wat is er?
- !k vraag verlof de overste te spreken.
- Spreek op, zei deze me geïnteresseerd bekijkende.
Ik beschreef de tragische omstandigheden,
waarin het gezin Timmer verkeerde en ik zei, dat
als we allemaal iets deden de nood van deze menschen gelenigd zou zijn.
Het gezicht van Jezus te Paard werd een en al verbazing en sympathie. - \Vat ben je van je
geloof? vroeg hij eindelijk vriendelijk.
- Theosoof, overste.

Ik dankte de heeren. Jezus te Paard zei toen: "Na afloop van je collekte kom je ons hier het
resultaat mededeelen". Ik beloofde dit en verliet het bureau.
Pas vee] later zou ik beseffen welk een merkwaardige

mannen

ik daar had leeren kennen.

Beiden waren geen militairen naar aanleg en geest. De overste was de bekende overste Schoch,
een man van een vrouwelijk zachte en eerlijke vroomheid, wiens broeder ko]onel in het
Heilsleger was. De luitenant was de later zoozeer gekend geworden spiritistische schrijver en
spreker de FremeI)', die ook meerdere malen op Dageraadsvergaderingen
is opgetreden.
Beiden waren 7-<1chtmoedigeen hoogstaande mannen. Ze benoemden mij latertotordonnans
van hun bureau en nu nog herinner ik me met een gevoel van ontroering de gesprekken over
allerhande vragen van wereldbeschouwing,
die wij toen voerden, gesprekken van groote
ernst, waarbij niet alleen ik, maar ook de ]uitenanten
de overste hun militaire positie geheel
vergaten, om eenvoudig als menschen tegenover elkander te gaan staan.
Maar dat alles was toen nog niet. Ik wist toen niets meer dan dat ik had kennis gemaakt met
twee officieren, die door de soldaten werden aangeduid als 'Pukkie' en 'Jezus te Paard',
Met een gelukkig gevoe] kwam ik buiten, m'n lijst in de hand en de vijftien gulden in m'n uk.
Juist verliet de kettingbeer per fiets de kazerne Promers. Alles sprong in de houding, de
schildwacht presenteerde het geweer. De kettingbeer zag er ontevreden en nijdig uit. Ik liep
hem hard achterna en vroeg hem, naast de fiets dravende, ofhij niet op m'n lijst teekenen
wilde. Hij keek me woest aan en sprong van z'n fiets.
-Wat is er?
- Ik beschreefhem
de ellende van 't gezin Timmer en hield hem daarop de lijst voor.
- Daar zou ik me maar niet mee bemoeien, bromde de kettingbeer, je zult je handen a] vol
genoeg hebben om behoorlijk je recrutentijddoorte
komen. Dit isdeeersteen de laatste maal,
dat je me zoo aanspreekt, begrepen? Als je me een volgende keer spreken wilt, begin je met dit
aan te vragen bij de korporaal van de week. En nu, maak dat je weg komt, ingerukt marsch!
Ik waagde de mededeeling, dat ook de overste reeds geteekend had voor een bijdrage. Het
gezicht van de kettingbeer werd rood van ergernis en hij kcek tersluiks naar dc ramen van het
detachementsbureau.
Ik volgde z'n blik en 7..agde overstevoor een der vensters staan, lachend
in z'n baard; óf dil wasom een gezegdevanluitenant
de Fremery, 6f om de situatie waarin zich
de kettingbeer (dienietaUeen bij de soldaten,
maar ook bij de officieren gehaat\\'as) bc"Vond,
was nict uit te maken.
- Godverdomme,
vloekte de kettingbeer
binnensmonds.
Daarop rukte hij de lijst nijdig
uit m'n handen, keek er in en teekende er
reed hij zonder groet

Nu hief de luitenant hel hoofd op en keek me eens goed aan.
- Heb je de 'Geheime Leer' van Blavatsky gelezen?
- Ja, luitenant.
- 't Is merkwaardig, zei Jezus te Paard. Laat je lijst eens zien. Toen nam hij zijn vulpen,schreef
iets op de lijst, haalde z'n portefeuille uit z'n binnenzak en overhandigde me een muntbiljet
van 10 gulden. De luitenant volgde z'n voorbeeld met een gift van 5 gulden.
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zorgen, dat ze de leverantie van de kazerne Promers kreeg.
Vrouw Timmer had echter nog iets op haar geweten. Onbeholpen boersch kwam het er uit.
"!-Iet is gek, mijnheer, maar ik heb zoo weinig vriendelijkheid in m'n leven ontmoet. Ik zou
zoo graag een portret van hem willen hebben"
- Van de: kanonnier?
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