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De vesting in de zestiende eeuw
In het midden van de veertiende eeuw werd het oude Naarden verwoest. Wegens de
dreiging van de zee is de stad daarna niet op dezelfde plek maar meer naar het westen
herbouwd. In 1572, na de inname van Naarden door Spaanse troepen en de beruchte
slachting onder de bevolking, werden de stadsmuren neergehaald en de stadsgracht
gedempt (I). Van die middeleeuwse gracht is het noordelijk deel nog aanwezig als de
huidige Oude en Nieuwe Haven. Het herstel van de muren verliep eerst traag omdat
de zwaar getroffen stad de kosten niet kon opbrengen. Pas nadat de Hollandse Staten
zich er mee gingen hemoeien kwam er schot in de zaak. Toch heeft de uitvoering nog
tientallen jaren gevergd. De Staten gaven de vestîngbouwkundige Adriaen Anthonisz
opdracht een plan voor de versterking van Naarden te ontwerpen. De financiering
werd aan de stad Amsterdam opgedragen. Naarden droeg ook zelf aan de kosten bij
door verkoop van stadsbezit in de Naardermeer.
Het ontwerp van Anthoniszvolgdeongeveer deoudestadsmuren. Dooreen uitleg aan
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Ontsnapping le Naarden-Bussum
Bovengenoemde trein met Rotterdammers stopt achter de Juliana van Stolberglaan.
Mensen uit Bussum en Naarden snellen toe om te helpen. Ook mijn achttienjarigezus
Corrie is aanwezig. Uit de trein komt een grote groep mannen, begeleid door zwaar
bewapende Duitsers. De troep, 9ie langs sjokt, blijkt op weg te zijn naar het Maje11aziekenhuis. Ze hebben zich ziek gemeld. Een kans om afgekeurd te worden maken zij
niet bij de wehrmachtarlsen. Veelvrouwen lopen met de droeve stoet mee. Eenjongen
van achttien jaar klampt mijn zus aan. Hij fluistert haar toe dat hij niets mankeert.
Daarna gaat alles snel in z'n werk. Een wildvreemde mevrouw
de hongerwinter een noodwkelijk en

hij aan op het aangeboden voedsel. Daarna vertelt onze
Rotterdam.
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De onderduik
Om, jaap'soudmgen,,'te

stellen wordt door ons conL1Ctgezocht met ons kennisje

~~~:j';:,~;~,~;:;':~~~~~:;:;~~~:;,~
kostbare, fiets weer terug te geven.

De WeeshllÎsknzeme.

groot mogelijk garnizoen binnen de muren te halen. Alsallegarnizoenssteden zonder
rijkskazernes was Naarden verplicht zelf voor het onderbrengen van de soldaten te
zorgen. Hiertoe werd op stadskosten het \Veeshuis aan de Kloosterstraat als kazerne
ingericht. DeWeeshuiskazerne bleef tot 1986alskazerne in gebruik en is deoudstenog
bestaande kazerne in Naarden. Het garnizoen bleef echter veel kleiner dan het
stadsbestuur had gehoopt. Soms omvatte het noggeen 50 man. Inkomsten had destad
daaraan nauwelijks en zij kon de onderhoudskosten voor de b7.erne maarmet moeite
opbrengen. Na herhaald aandringen van het stadsbestuur werd het gebouw daarom
tenslotte 'om niet' door het rijk overgenomen.

Wil dame met pakje, die aan 2 meisjes Zondag 12 Nov. te Naarden fiets leende. zich
vervoegen St. Annastraat 41 Naarden?
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zijn kofter met kleren nooit terug ziet.
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room uit de zure melk word! in een melkbus lot botergestampl. Alsstamperdient een
1/6

Het tekort aan bomvrij onderkomen, van belang in een oorlogssituatie, was daarmee
natuurlijk niet opgelost. Hoewel de regering van militaire zijde telkens opnieuw op de
gebreken van de vesting werd gewezen, ontbrak het haar eenvoudig aan de middelen
om er ook daadwerkelijk iets aan te doen. Pas in de tweede helft van de negentiende
eeuw kwam de verbetering en modernisering van de vesting op gang. Eerst nog
bescheiden. Het op profiel brengen van een deelvan de wallen. Eet verbouwen van een
kanonkelder tot kruitmagazijn. De aanleg van een grintweg in de enveloppe tussen de
beide poorten zodat een alternatieve route voor terugtrekkende troepen ontstond,
buiten de stad om. Dat was van belang indien vijandelijk vuur de smalle poortdoorgangen zou vernielen en zo een doortocht van troepen door de stad onmogelijk
zou maken. Allengswerden dewerkz.1amheden ambitieuzer. Najarenlanggelouwtrek
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Voor de waterwxlrziening werd onder één van de manschappenlogies een regenb<lk
aangelegd waarop twee pompen in de keuken waren aangesloten. Voor het gebouw
werd een put geslagen. Direkt boven het munitiemagazijn werd een zogenaamde
'remise' gebouwd, een beveiligde ruimte voor het tijdelijk onderbrengen van geschut.
Enkele jaren laler werd de remise verdubbeld. De remise en het munitiemagazijn
waren door een hijsgat met elkaar verbonden. Tenslotte werden in de punt van het
bastion twee kanonkelders gehpuwd, gericht op de voorv"erken van het voor het
bastion liggende fort Ronduit.
I-lierna werden van Katten uit al de vestingwallen en de diverse bastions één voor één
onder handen genomen. Borstweringen werden verhoogd en kregen aan de stadszijde
brede walgangen mei opritten voor hel
geschut. ]Je bastions werden
voorzien van bomvrije kazernes en
gebouwen. De zeventiende-eeuwse
kanonkazematten werden gehandhaafd. wel kreeg een aantal ervan een nieuwe
bestemming als manschappenonderkomen.
De vernieuwing van de bastions: Oranje en Promers
In bastion Oranje werd in de linkerIlank een bomvrije kazerne gebouwd met onderkomens, magazijnen en twee kanonkazematten. [n het midden van het bastion werd
een gebouw aangelegd met drie mortierkazematten, vanwaar men vuur kon afgeven
op de voor dit bastion liggende Oostdijk. Een mortier schiet onder een scherpe hoek
schuin onhoog (zg. worpvuur) en kan daarom volledig gedekt, buiten zicht van de
aanvallcrworden opgesteld. De mortierkazematten liggen dan ook diep in het bastion

en zijn van builen de vesting niet waar te nemen. De oude Utrechtse poort werd
afgebroken. Erwerd een nieuw poort gebouw gemaakt met een gedeeltelijk overwelfde
doorgang. Alleen de muren van het middendeel van de oude poort werden gehandhaafd. Aan de stadszijde kreeg de poort aan weerszijden gaanderijen waar de wachtlokalen ('Tl een arrestanten vertrek op uitkomen. In het ravelijn voor de poort werden
twee bomvrije gebouwen geplaatst. Elk met manschappen-onderkomens, een remise,
en een munitiemagazijn. Ook werden de bruggen vernieuwd. Voor de poort zelf
kwam een draaibrug.
Op bastion Promers werd een grote bomvrije kazerne gemaakt. Deze bestaat uit twee
evenwijdigegebouwen gescheiden dooreen vijfmeter bredeen gedeeltelijk overwelfde
tussengang die aan weerszijden uitloopt in de flanken van het bastion. Nog tijdens de
bouw werd de gang aan de noordoostzijde afgesloten en voorzien van een aarddekking. De ka,..ernebevat onderkomens voor manschappen en officieren, magazijnen voor levensmiddelen, buskruit en munitie, een magazijn voor hospitaalgoederen,
een apotheek en privaten. In een noordoostelijke
uitbouw werden drie
kanonkazematten gemaakt. Net als op Oranje werd ook hier in het centrum van het
bastion een bomvrij gebouw met drie mortierkazematten geplaatst. Vanuit deze
kazc'matten kon de Amersfoortse straatweg onder vuur worden genomen. Andersdan
bij het gebouw in Oranje heeftdit gebouw twee verdiepingen. Beneden bevinden zich
onderkomens, munitiemaga:rijnen en de mortiekazematten. [n één van de munitiemagazijnen bevindt zich een hijsgat met munitielift naar de bovengelegenschuilplaats.
Zo kon gedekt munitie worden aangevoerd naar de batterijen in de punt van het
bastion. Ook werden er nog twee remises gebouwd.
De vernieuwing van de bastions: van Turfpoort tot Oud Molen
Op bastion Turfpoortwerd een bijna ident iekbomvrij gebouw met mortierkazematten
gebouwd. In deborstweringvan delinkerflank kwam een remise voor het geschut. Op
bastion Nieuw Molen werd een bomvrij laboratorium geplaatst, mogelijk voor de
produktievan munitie en granaten voor hetgeschut. In de rechterflank van het bastion
kwam een magazijn voor buskruit en projectielen. Beide gebouwen zijn sindsdien
afgebroken.

De PromCfskllzeme.

9°

Op bastion Oud Molen werd achter het Arsenaal een groot bomvrij gebouw van twee
verdiepingen geplaatst, dat diende als kazerne en hospitaal. Het gebouw heeft een
frontbreedte van 70 meter. De linkervleugel bevat onderkomens voor manschappen,
een enorme keuken, ziekenzalen en wasruimten. In de rechtervleugel bevinden zich
onderkomens voorde legerleiding van de vesting: decommandenten van de genie en
de artillerie en de vestingcommandant. Naast de vertrekken van de laatste ligt een
telegraafkantoor. In het bastion werd verdereen bomvrij kruitmagazijn aangelegd. Dit

9'
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'/il1poort
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met li/lks van liet voetpad

hel bomvrije

de remise voor gescllut et! door de boll/ell

gebolllV met fIIor1ierkazemaNell.

gebouw bevalleook een ijskelder (een merkwaardige combinatie) en een remise voor
licht geschut. Aan de Haven, naast het Arsenaal werd een zg. 'brandspuithuis;c'
geplaatst. Rechts van hel Arsenaal moesten enkele woningen plaatsmaken voor een
bomvrije bakkerij annex slagerij. Het gebou\vwas bestemd (ot garnii'..ocnsbakkerijen
bevatte bakovens. meelmagazijnen en een broodkamer.
De vernieuwing voltooid (1879)
De laatste werken werden in 1879 voltooid. In zes jaar tijd was de hele vesting
vernieuwd. Erwaseen kleine twee miljoen gulden besteed. Eenvoordietijd formidabel
bedrag. Het dagloon van een metselaar in Naarden bedroeg in 1863 f 1,- per dag. Een
lijst van werknemers geeft een indruk hoeveel mensen bij het werk betrokken waren.
Hieruit blijkt dat aannemer A. van $eters in maart 1878 voor het werk aan devesting
357 mensen in dienst had: meerdan honderd aardwerkersen tientallen metselaarsen
timmerlieden. maarook viersmeden en een lWintigtalschippers met hun schuiten (3).
Hijde aanleg werd overigens ook meegewerkt door de gevangenen van de militaire
strafinrichting die in deze periode in Naarden gevestigd was. Alleen al op de bastions
waren 22 nieuwe bomvrije gebouwen aangelegd, waaronder vier kazernes, een
bomvrij hospitaal, een garnizoensbakkerij en negen remises voor het geschut Hel
totaleaantal bomvrijegebouwen in de vesting kwam hiermee op 31. Hierin was ruimte
voor 114zieken en 12'liekenoppas.'iCJ"S,
voor 44 officieren, 69 onderofficieren en 1311
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Het 'bomvrije
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op Olld~Molell

ill l897.
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Vesting-

manschappen. Allesbijeen konden 1550 man in de vesting worden ondergebracht.
Overigens waren de werken vooral bedoeld als oorlogsonderkomen. De Weeshuiskazerne in de stad bleef ook na de aanleg van de bomvrije kazernes in de wallen in
gebruik. Evenals het Militaire Hospitaal in het voormalige Diaconiehuis in de Gansoordstraat. De kazernes in de wallen waren vochtig en weinig gerieflijk. Welke
bomvrije gebouwen ook in vredestijd voor het huisvesten van troepen werden
gebruikt is niet met zekerheid te zeggen. In elk geval werd de Promerskazerne
permanent bewoond door de Vesting-Artillerie. Op het plein voor de kazerne werd in
de jaren tachtig een Cantineloods voor de soldaten gebouwd. en hel Bureaugcbouw,
met strafkamers, een bibliotheek en een ontspanningsruimte voor de officieren. Ook
in de bomvrije kazerne ann('.xhospitaal achter het Arsenaal op bastion Oud-Molen
waren soldaten gehuisvest.
Het doek valt over de vesting
Zo wasten koste van grote inspanningen in korte tijd de vesting aangepast. De nieuwe
werken werden echter reeds enkele jaren na de voltooing opnieuw achterhaald door
ontwikkelingen in de artillerie. Ditmaal door de invoering sinds 1885 van veel
93

het tr<lditionde buskruit

De Zeekade ten westen van Fort Ronduit
H. Schaftenaar

De
Het

Het technische antwoord van de vestingbouwcrs liet niet
[Jat
luidde: beton. Gebruikt in kleine, verspreid liggende o<"J,,~'omcn> In Naarden
weg. Daar werd tussen 1895 en
over de weg.
]906 een twaalftal kleine betonnen
lrigheid door
de brisantgranaten enorme kraters van 5 meter
middellijn en 1,5 meter diep. Dergelijke g<lten zouden de walgangen achter de
borstweringen voor hel verplaatsen vanvuurmonden onbruikbaarmaken. Descherfwerking van de granaten zou elke werkzaamheid op de wallen lijdens een beschieting
verhinderen. Het antwoord daarop bestond vooral uit een linie van kleinere verdekte
opsteJ1ingen.Vanuit militair oogpunt behoorden klassiekevestingen als Naarden met
het aanvangen van de nieuwe eeuw definitief tot het verleden.

Het onderhoud van de Zeekade
In DeOmroepervan januari 1993kwam in het artikel 'Onder nul over het Gooimeer'
van C. Mulder het zogenaamde 'Stenen Rotsje' bij devoormaJige Koeienzee tersprake.
Deze opmerkdijkecirca 50 meter lange waterkering vormde het eindpunt van de Zeeof Zomerkade. Noordwestelijker, richting Muiderberg waren de buitendijkse landen
niet beschermd, maar zuidoostelijker, richting fort Ronduit, lag een flauw talud met
een steen- en betonbekleding. Dit talud, met het 'Stenen Rotsje' dus als eindpunt,
diende om onder meer het er achter liggende 'Kleine Gat' te beschermen tegen hoge
waterstanden. Het Kleine Gat, een stuk groenland, was eigendom van het Burgerweeshuis van Naarden en derhalve hadden de regenten van deze instelling belang bij
het in goede staat houden van dit dec! van de Zomerkade, waarvoor zij dan ook de
kosten moesten dragen. Verslapte deze belangstellingmaareven,dan werden zij door

De Naardermeent
kade bevindt

met de zeekade

zich de keermuur,

Gat' van het Burgerweeshuis.
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Het Waterschap antwoordde op 14juni 1947,dat het onderhoud van de muur niet tol
haar zorg behoorde. Een en ander was opgenomen in de bepalingen bij de instelling
van het waterschap.
Stad en Lande was het er echter niet mee eens. Al in 1928 was de muur niet in goede
staal. De toenmalige eigenaar had toen onder toezicht van het waterschap bepaalde
voorzieningen moeten treffen!,
Op 29 november ]947 kwam het verrassende bericht van het Waterschap dat ze
inmiddelsgrole hoeveelheden basalt en puin achter de betonnen muur hadden gestort
ter dichtmaking van de gaten. Hoofdopzichter De Gooijer constateerde echter op 8
december] 947 dat de puinstorting absoluut onvoldoende was. Van basalt viel niets
te bespeuren, maar tussen de puinbrokken ',wten wel enkele stukjes afbraakbeton.
Stad en Lande hield voet bij stuk en richtte zich uiteindelijk in juni 1948 tot
GedeputeerdeStaten met het verzoek, te bevorderen dat het Waterschap zijn verplichtingen zou nakomeJ1-Nadat een technisch assistent van de Provincie er een kijkje had
genomen en de situatie niet slecht vond, schreefhet provinciale bestuur aan Stad en
Lande, dat het Waterschap alleen verplicht was het kadegedeelte zo le onderhouden
dat er geen afslag van het achterliggende land plaatsvond.
Stad en Lande moestdusgenoegen nemen met het storten van puin indegaten achter
de muur. Wel leek het de Provinciebeterom het noordwestelijk deel van de muurovel
8 meter te slopen en het grondlichaamachterde muur zo'n helling te geven dat het aan
zou sluiten bij het bestaande talud. Door het steil uit het strand opsteken van het
noordwestelijke eind van de muur werden de golven namelijk zo in hun loop gestuit,
dat ze de grond cr achter aantastten
Maar hel wilde maar niet boteren tussen Stad en Lande en hel Waterschap. Over en
in d, Ia""t<,tw,,, n"",,,Je., "n 1948 opom de S meter muur
te slopen.
gd",ued"chtcc
Op 10 mei
een laalste poging door Stad en Lande ondernomen om het
Waterschap tot verbeteren van de kade te bewegen. De kade was toen inmiddels
verzakt en rees daardoor minder hoog op uit het strand. In het talud achter de muur
zaten vele gaten.

het
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De rozen- en vruchtbomenkwekerij
van G.A.van Rossem te Naarden
A.P. Kooym(jn~van RosslInI
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Kwekerij 'Het Nieuwe Land'
In dit gebied werd gedurende vijfenzestigjaar een groot gedeelte ingenomen door de
gronden van dein het helelandbekenderozcn-en vruchtbomenkwekerijvanG.A. van
Rossem.Nulooptderijksweg1\\ met het
viaduct dwars over de kwekerij van weleer. Het oude kantoor van defirmaG.A.
van Rossem staat er nog. Komend uit de
richling Naarden staat het rechts van de
weg bijna pal tegen de dijk van de A]
aangedrukt.
Geranl Adriaan van Rossem (] 866-\956)
werd in Rotterdam geboren en stamde
uit een hande1s(amilie. (Denk aan de
reclame van voor de oorlog van 'Van
Rossem Troost' met de man aan de
schandpaal maar met een lekkere pijp
tabak van Van Rossem in de mond!)
Als jongen \vas Gerard al zeer geïnteresseerd inalleswat met planten en dieren te
maken had. Op zijn zestiende gaf hij de
voorkeur aan een opleiding in de
tuinbouwrichting in plaats van in de
handel, wat in zijn familie een meer voor
de hand liggende keuze geweest zou zijn.
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Rossem _ Van Rossum geboren. Toen in 1903 hun nieuwe huis 'De Stukken'
hoek Flevolaan-Stukkenlaan
klaar kwam, is het oude huis kantoor geworden
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Zij heetteCornelieMarievan
Rossum (geb. teTricht I 866-overl.
1935) en was een kleindochter
van J.P. van Rossum (1778-]856)
van Zandbergen.
HaarvaderwasC.M.F.
Dudok

van Heel-van

Rossum
werd

in Naarden

van Rossum
Rossum,
blijven

van een suikerfabriek

(1820-1899).

M.H.F.
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Hij was niet zoalszijnzusters
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Rossum

en l.M.W.

naar Tricht,

omdat

hij naar Utrecht.

Van
op de
en dat

de toenmalige
opdracht.

praktijkervaring

Gerard

zijn

kwekerij naar een daar al in de 18e eeuw voorkomende
veldnaam 'Het Nieuwe Land'.
In 1892 huwde hij C.M. van Rossum en het jonge paar vestigde zich in het pand op de

H.M.E.
Kuhn-van

hij directeur

opdrachten

In 1929 had de kwekerij
gemeente

Naarden

zijn grootste

en het pachten

omvang.

van gronden

Door

het kopen

van de familie

toen 30 ha. groot. In de eerste jaren was het voor Van Rossem
als pas beginnende

ondernemer

boven

water te houden,

grotere

en belangrijker

opdrachten

van het Vredespaleis

binnen.

te Den Haag.

Zoals

van de

was het geheel

een hcleopgave

het hoofd

vooral toen in de eerste jaren

zijn gewassenbestand
grotendeels
bevroor. Maar langzamerhand
bekendheid
en ondanks de algemene crisisperiode
in de dertiger
rosarium

van terreinen
Kuhn

bijvoorbeeld

Ook de rozen

won de kweker aan
jaren kwamen steeds
de aanleg

van het

voor het rosarium
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Uitdecatalogi
leder jaar kwam een cltalogus van de
rozen- en vruchtbomenkwekerij G.A.
van Rossem te Naarden uit. Compleet
met raadgevingen op verzorging- en
snoeigebied en op iedere pagina pronkte
een wijze kennersuitspraak, bijvoorheeld:
- Rozenvakken in één kleur zijn het
schoonst.
- Het binden en innijpen der Perzikleibomen moet gedurendedegeheelen
zomer met zorg geschieden.
- Een morgenuur in den Rozentuin
schenkt de geheelen dag levensgeluk.
- Afgevallen bladeren der Rozen moeten bijeengegaard en verbrand worden, zijzijnveelaldedragers van ziektekiemen.

Soestdijk, ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard
in 1937, werden door Van Rossem geleverd. De rozen voor het rosarium in de
gemeente Naarden leverde Van Rossem
samen met de kwekers De Wilde, Bendien en Van Dorsser.
Zoeken naar nieuwe variëteite~
Degrote liefdevan de kweker Van Rossem
was niet zo zeer het exploiteren van het
bedrijf maar het zoeken naar variëteiten
zoals blijkt uit zijn eigen verhaal in het
AJgemeen Handelsblad uit 1937ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum
van zijn kwekerij: "Mijn eerste kruising
deed ik in 1908; mijn eerste nieuwe roos
kon ik texHlenin ]9] ]; ik exposeerde de
'Naarden', zooals ik de bloem noemde,
op een tentoonstelling in Engeland en
kreeg het certificaat van verdienste, uitgereiktdoorThe National RosesSociety.
Het zoeken van nieuwevariëteiten vraahrt
lijd en zorgen. Meestal neemt men twee
soorten rozen, die ieder in haar genre
goed zijn, maar waaraan toch iets ontG.A. vaN l~ossem(/866-/956).
breekt. De eene heeft bijvoorbeeld een
prachtige kleur, maar haar geur is niet sterk; de andere riekt heerlijk, maar haar vorm
laat iets te wenschen. Nadat de kruising gemaakt is, duurt het twee jaar, eer het
zaailingetje tot bloei is gekomen, opnieuw duurt het eenige jaren, eer het zich zoover
heeft ontwikkeld, dat men kan nagaan, of de goede eigenschappen, die men van de
kruising kon verwachten, ook in werkelijkheid zich manifesteren. Zoo gaan in den
regel zes, acht jaren voorbij, eer een nieuwe roos in den handel kan worden gebracht.
Ik heb in den loop der jaren veel nieuwe variëteiten gevonden en eenige daarvan zijn
wereldberoemd geworden. Dit was onder anderen het geval met 'Mevrouw C.A. van
Rossem', deoranjeroode bloem, dieikin 1926 in den handel bracht. Het is met ham
heel voorspoedig gegaan; hoewel in den regel, waals ik reeds zei, eerst na zes, acht jaar
een nieuwe variëteit zoo ver is, dat men haar aan de markt brengen kan, zijn bij dit
exemplaar tusschen kruising en productief maken, niet meer dan vier jaar verlopen."

- \Vaar de Roos bloeit, is het zonnig.
'A1evrouw

G.A. van Rosscm'.

In het jaarlijksevoorwoord vandecatalogus wordt steeds mcldinggemaakt van de
gunstige waterhuishouding
van de
kwekerijgronden door de mogelijkheid
steeds het waterpeil te kunnen regelen.
Inderdaad een zeer gunstige situatie.
Ook toen van Rossem in ]887 met het
kweken van rozen begon, was het al bekend dat de kwaliteitvan de roos voor een
groot deel afhankelijk is van de kwaliteit
van de onderstam. Op zijn kwekerij werden dan ook alleen onderstammen voor
roos en vruchtboom van de allerbeste
soortgebruiktom tot een superieurekwaliteit van het uiteindelijke kweekproduct
te kunnen komen.
De combinatie van rozen- en vruchtbomenkwekerij

W4

was goed doordacht,
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Leiperzik

op de kwekerij

wm G.A. van Rossel11.

Hel verpakken

ww vruchtbomen

voor transport

met he/wip

Fall/latuurlijke

verpak-

killgSl/Iaterialen.

omdat zodoende wisse1cultuur kon worden toegepast, dat wilzeggen een afwisselende
driejaarlijkse cultuur van rozen en vruchtbomen plaatsvond. Stel dat begonnen werd
met de rozen. Ter voorbereiding daarvan werden zolderschepen en later auto's
volgeladen met mest aangevoerd, op hetland gebracht en ondergeploegd. Na een half
jaar was de mest 'dood' zei kweker Van Rossem dan en \verden de jonge geënte rozen
in deze voedzame grond gepoot. Na een jaar of twee hadden die planten zich
voldoende ontwikkeld en gingen in de verkoop. De grond waar de rozen gestaan
hadden kwam nu vrij voor jonge vruchtbomen, die na de rozen nog voldoende
voedingsstoffen in de bodem vonden. Waren op hun beurt de vruchtbomen groot
genoeg dan werden die op hun beurt aan de klanten geleverd. Zo was na ongeveer zes
jaar de cyclus rond en kwamen op dat terrein opnieuw de rozen aan de beul1.
Wat opvalt bij het doorlezen van het voorwoord van de catalogi van verschillende
jaren, dat dit voorwoord jaarlijks maar summier werd bijgewerkt en gemoderniseerd.
Alleen wanneer het niet anders kan, bijvoorbeeld bij de beschrijving van de situering
van de kwekerij wordt 'den Amersfoortschen Straatweg' in latere catalogi gedegradeerd tot 'toegangsweg naar den Rijksautoweg' en 'de Gooischen Stoomtram' als
vervoermiddel door de 'Cooischen Motortram' vervangen.
Uit de latere cataJogiblijkt dat de kwekerij het predikaat van hotleverancierverworven
heeft. We zien dan trots het Nederlandse wapen met daaronder: 'Hofleveranciers van
H.M. de Koningin' boven het voorwoord afgebeeld. Een kroon op het werk van de
w6

kweker na jaren hard werken. De roem en de bekendheid stegen en de naam rozenen vruchtkwekerij C.A. van Rossem werd alom een begrip in het land en ook ver daar
buiten tot in Oost - [ndië toe. In de catalogus staat: Onze zendingen naar] ndië hebben
groot succes. Het aantal variëteiten, dat volgens de catalogus van 1937 geleverd kon
worden, bedraagt liefst ruim tweehonderd, ontwikkeld op eigen kwekerij ofopdievan
collegakwekersen omvatstam-,struik- ofklimrozen in verschillende soorten. Een hele
stroom van theerozen, polyantharozen, botanische rozen, allerlei hybriden en nog
andere soorten wordt over de lezer uitgestort. De vruchtbomen, zoals de catalogus
schrijft: 'zijn geschikt voor de levering en den aanleg van vruchtentuinen en fruitplantages' en er wordt garantie gegeven voor soortechtheid en onderstam.
En welke \iTuchtbomen kunnen geleverd worden? Naast het gewone assortiment van
appels, peren en pruimen zijn dat ook perzik, abrikoos, kweepeer, vijg, walnoot, Logan
Berr}', dat is een kruising tussen een framboos en een braam, en nog vele andere
vruchten. De aardbeien blijven wonderlijk genoeg tol de laatste catalogus aardbeziën
heten.
Maar metde rozencultuur worden de prijzen binnengehaald in de vorm van gouden
en zilveren medailles, certificaten en getuigschriften. Het zijn koninklijke prijzen en
andere binnen- en buitenlandse onderscheidingen. De cliëntéle wordt goed op de
hoogte gehouden!
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Wederopbouw na de oorlog
In de oorlogsjaren washet na 1941/1942 niet meer mogelijk een catalogus uit te geven
door papierschaarste en de door de oorlog verloren gegane clichés van de afbeeldingen. Pal na de oorlog verscheen eerst een bescheiden prijslijst en wordt melding
gemaakt van de wederopbouw van het bedrijf met het weer op peil brengen van de
geslonken collectie rozen en vruchtbomen. Ook door het in de oorlogstoppen van het
voor het bedrijf noodzakelijke dag-en-nacht stoken van de kachels in de kassen was
veel schade toegebracht aan de l;xodukten van de kwekerij. Na de bevrijding in ]945
werdallesopallesgezetom deoudeglorievan de rozen- en vruchtbomen kwekerij C.A.
van Rossem N.V. te herstt;llen.
In 1935 was het bedrijf al omgezet in een naamloze vennootschap en was de zoon
C.M.F. van Rossem (] 897-] 95]), geschoold in het vak, medevennoot geworden. Ook
de bedrijfsleider, de heer Bijlstra, is steeds een steunpilaar voor het bedrijf geweest.
Toen C.M.F. goed wasingewerktkon vader Gerard zichsteeds meer gaan bezighouden
met wat hem het meest interesseerde: het zoeken naar en ontwikkelen van nieuwe
variëteiten. En dat lukte hem ook! De lijst van nu nog verkrijgbare rozenvariëteiten
bevat nog steeds enige variëteiten die decennia geleden door C.A. van Rossem zijn
ontwikkeld.
Naast de zorg voor het bedrijf hield zoon Charles lezingen met instructiefilms over
onderhoud en snoei van rozen en vruchtbomen bij gemeenten en bedrijven. Daarnaast onderhield de jongste firmant ook nog de contacten met de diëntéle in binnenen buitenland.

De sproeimachine.
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Foto uit 1937, ter gelegenheid

van hel 50-jarigjubileul1I

van de kwekerij.

Nicotine en opium als bestrijdingsmiddelcn
In 1887 was Gerard van Rossem met één knechtje begonnen. Later was een ploeg van
22 man-op de kwekerij werkzaam. Het meeste personeel kwam uit Huizen. Vóór de
oorlog kwamen de knechten zes dagen per week 'sochtends in allevroegte te voet naar
de Huizerstraatweg, later hadden zij gelukkig een fiets. Zaterdags kwamen hun
vrouwen in actic. Om zeker te zijn van de complete inhoud van het wekelijkse
loonzakjc, stapten zij die dag, keurig in Huizer pak met de kap op, in de Gooise tram
en reden mee tot bij de kwekerij om persoonlijk het loonzakje van en man bij het
kantoor in ontvangst te nemen.
Ook vóór de oorlog werden er op de kwekerij bestrijdingsmiddelen tegen ongcdierte
gebruikt en niet zulke onschuldige. Zo werd een mengsel gebruikt van o.a. nicotine en
opium, dat met een motorsproeimachine, gemonteerd op een kar en getrokken door
een paard, op de velden werd gebracht. Men had weldoor, dat de gebruikte stoffen niet
ongevaarlijk waren, want de man die met de sproeimachine werkte, kreeg deopdracht
vooral veel melk te drinken.
Het einde van de kwekerij
Als na de oorlog de firma C.A. van Rossem weer op volle toeren draait, valt in ]951
opeens de klap. De jongste firmant C.M.F. van Rossem overlijdt plotseling. Zijn
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Noot:
Met dank aan de heer C.A. van Rossem en mevrollw CM. Fontein-van Rossem.

Pater AdrimlllS

WYllterof

pater Lal/rens

Gijsbertsz.?

Foto: Herman

Welker.

Vraagtekens bij het portret van pater Wynter
rG. Kroonenburg
In de schilderijenzaal
men

zonder

wapenschild
Bij de Stichting
Complete

jaargangen

De Omroeper

Het Sasburg
Oud

Valkeveen,

Vijverberg

]988,

]990 en ]991 àf

Het Burgerweeshuis,

van weeshuis

f

tot archief
10,

17,50

hangl

dat het
staal

een geschilderd

Adrianus

hel

]616,

om een kopie van omstreeks]

één van de teksten

van de Naardense

f 5,-

tot uitspanning

Volgens

schrijft

van het schilderij

volgens de deskundigen

zijn verkrijgbaar:

prentbriefkaartenboekje
van hofstede

van het I3urgerweeshuis

argumenten

portret

Wrnter

maar

afgebeeld.

van het doek stond,

gaat het

650 naar een schilderij

op het doek is hier pater LaurensGysbcrtsz.,

kloosterzusters,

Volgens
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waarvan

zou zijn. Op het

waarschijnlijk

uit 1616.

de biechl vader

Drijver

f]

9,95

die op de achterkant

f]

9,95

aangebracht.
Waarom
men dit portret steeds toeschrijft
aan de pater
stichter van het Naardense
weeshuis, is onduidelijk.
Daar is nog meer

pas in 1851 bij de restauratieaan

is deze tekst,
devoorkant
Wrnter,
de
hvijfel over

gerezen nu blijkt dat het wapen op het schilderij en de grafzerk van pater Wrnler in de
Grote Kerk niet dezelfde zijn. Aangezien het hier gaat om de vraag welke pater op het
Cansoordstraat

16, 1411 RH Naarden,

tel. 02159-46860.

schilderij
Omstreeks

staal afgebeeld,

volgt een kleine

]420 werd door Amsterdamse

terugblik
monniken

op de Naardense
in de buurt

kloosters.

van Oud Naarden,

het stadje dat in 1350 tijdens de Hoekse
en Kabeljauwse t wisten werd vc:nvoest,
een mannenklooster gesticht. Dit klooster, 'het Convent van Oude Naerden'
genaamd, groeide uit tot een rijke
bloeiende gemeenschap.
In 1417werd in deBussummerstraat een
vrouwenklooster gesticht, dat in 1440
naar de Kloosterstraat werd verplaatst.
Na het rampjaar 1572 koos Naarden de
zijde van de Prins van Oranje. De uitoefening van het rooms-katholieke geloof
was niet meer mogelijk en de kloosters
konden niet meer blijven bestaan, zo ook
de kloosters van Naarden. Daarom droeg
in 1579PatervVynter,procuratorvan het
klooster Oud Naarden, het klooster met
al zijn bezittingen over aan het bestuur
van de stad met de bedoeling een weeshuis te stichten voor de veJcwezen in de
stad. Het weeshuis kwam in het voormalige Mariaklooster in de Kloosterstraat.
In 1809 werd het weeshuisgevordenl in
verband met de uitbreiding van het garnizoen. De wezen verhuisden naar een pand op de hoek van de Marktstraat en de
Nieuwe Haven. In 1820 betrokken ze een pand in de 'l'urfpoortstraat en sedert 1828
diende het voormalige pand van de Hamburger Post in de Cattenhagestraat als
Burgerweeshuis.
Het Naardense weeshuis voerde als wapen een met pijlen doorstoken hart. In het
Burgenveeshuis ligt nog het lakstempel van dit instituut met daarop het wapen. Dit
wapen is ook te vinden op de bal van de uit 1659 daterende lichtkroon in de
schilderijenzaal van het Burgerweeshuis.
Boven de lichtkroon in de viering van de Grote Kerkvan Naarden bevindt zich ook het
wapen van het Burgerweeshuis.
Ook op de luifelvan de doorde regenten geschonken bank, wier namen vermeld staan
op een fraai gesneden cartouche onder de luifel, heeft dit in goud uitgevoerde wapen
gestaan. In het begin van de 20e eeuw werd dit nog door drie verschillende auteurs
vermeld. Vermoedelijk is het bij de laatste restauratie van de kerk (1965-1978)
verdwenen.

Grafstem van pater Wynter in het koor
van de Grote Kerk. roto: HermaiJ
Welker.

Detail van de grafsteen
Op het weggehakte

van pater

Wynter.

blazoen is nog 'het

met pijlen doorstoken hart' te herkennen.
Foto; HernJatJ Welker.

In hel koor van deGrote Kerkbevindt zich hetgrafvan paler Wynter. Opzijn grafsteen
staal een wapen met een weggehakt blazoen. Aan dit gehavende wapen blijkt nooit
enige aandacht te zijn geschonken. Onlangs ondekte ik echter dat hier ooit hetzelfde
wapen stond als van het Burgerweeshuis: het met pijlen doorstoken hart. Op het
Stadsarchief was daar niets over bekend. De vraag is nu of het wapen van het
Burgef\\leeshuis ook het wapen van Pater Wynter was.
Op deze vraag kon men mij, na een nauwkeurig onderzoek, bij het Kon. Ned.
Genootschap voorGeslachl- en Wapenkunde in's-Gravenhagegeen antwoord geven.
Tevens blijft devraagop grond van welke feiten men het portret in het Burgerweeshuis
toeschrijft aan pater Wynter ook open.
Op de keerzijde van het schilderij stond, zoals reeds vermeld, geschreven: 'Pater
Laurens Gijsbertsz. stichter dezes Convent 1438. Dit wettigt volgens mij hetvermoeden dat het schilderij niet het portret voorstelt van pater Wynter maar van pater
Laurens Gijsbertsz., de biechtvader van het nonnenklooster.
Na de ontdekking van het wapen op de grafsteen van pater Wynter is de twijfel over

"3

de identiteit van het portret
geworden. Bovendien bevindt zich in de
linkerbovenhoek van het
een wapen
een
hinde staat
afgebeeld. Als het portret de
van pater
zou
dan zou hier
vermoedelijk een met pijlen doorstoken
hebben gestaan!
Bronnen:

]991.

De vesting kreeg twee toegangspoorten. De Utrechtse poort naar het zuiden en de
Amsterdamse poort naar het noorden. Beide poorten zijn sindsdien afgebroken,
waarbij de Utrechtse poort werd vervangen door het negentiende eeuwse poort~
gebouw dat nu nog bestaat.
Rondom de hoofdgrachtwerd een enveloppe opgeworpen: een aarden wal met aan de
kant van de vesting een bedekteweg en daarvoor een buitengracht. De enveloppe volgt
de loop van de vestingwerken en heeft daardoor een zigzag verloop met in voltooide
staat twaalfuitspringende punten, één voor elk bastion en voor elk ravelijn. Zowel in
de punten als in de binnenwaarts gerichte hoeken werden kleine versterkingen
aangebracht (uit- en inspringende wapenplaatsen), vanwaar respectievelijk het voor-

volgende eeLlWaangelegd. Honderd jaar eerder had Adriaen
zeekant het meest versterkt. Hierin liel zich de invloed van Amsterdam
Mulder,

en was vooral de land kant
territoriale politiek van de stadhouder.
Een vesting met gebreken
In de zevenliende eeuwse

aant;-d

Behalve de kruitmagazijnen
Wel werd op Oud-Molen een Arsenaal voor artilleriemateriaal
achuiende eeuw met een nieuwevleugel is vergroot,

J.J.
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Groen

een ziekenhuis. Een vesting als Naarden vereist in oorlogstijd een bezetting van
duiz-end man ofmeer. \-\1aarmoesten al die manschappen worden ondergebracht? En
waarmoestal het materiaal voorzo'n bezettingworden opgeslagen?HoewelDortsman 's
vesting was gebouwd om 4000 soldaten en 400 ruiters te kunnen bevatten, was hl'!
garnizoen in gewone tijden meestal gering. In de orde van grootte van zo'n honderd
man of nog minder. In rustige tijden had de vesting dus maar weinig voorzieningen

De Billllellhavelll!let

het Arselwal

en de achterzijde

WIII

de Amsterdamse

poort.

nodig. Alleen in dreigende tijden or oorlog kon de bezetting aangroeien tot duizend
man ofmeer. En in zo'n geval maakte het garnizoen gebruik van de capaciteit van de
stad. Grote gebouwen dienden tot magazijnruimte. De soldaten werden bij burgers
ondergebracht.
Een voorbeeld biedt de situatie tijdens de Pruisische inval van 1787. Decommandant
van het sterk vergrote garnizoen legde beslag op alle leegstaande woningen en bracht
in elk huisgezin vier soldaten onder. Verder liet hij het voedsel voor de manschappen
opslaan in het Weeshuis, gebruikte de Waalse Kerk als ziekenhuis en de Grote Kerk als
opslagplaats. Ookde Franse bezetIer van 1813kwartierde soldaten bij burgers in, maar
was daarnaast nog tot allerhande improvisaties gedwongen. Hel garnizoen was te
groot en dus werden er voor de soldaten ook primitieve barakken geplaatst en
timmerde men voor de officieren verhoogde onderkomens in de poortdoorgangen.
Verder maakten de Fransen een keuken in één der courtines en een tijdelijk hospitaal
ach Ier het Arsenaal. De kwaliteit van dit soort noodvoorzieningen laat zich raden. Pas
op het eind van de negentiende eeuw zijn er op grote schaal bomvrije kazernes en
andere beschermde voorzieningen in de vestinhl"\verkenaangebracht.
De vesting na de Franse tijd (1815)
Voorlopig bleef men echter aangewezen op burgerlijke gehouwen. Na het verlrek van
de Fransen in 1815probeerde het gemeentebestuur uit economische motieven een zo
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houten schijf voorzien van gaten, bevestigd aan een lange stok. Het meestewerk
vergtechter handigheid en ervaring. Van
de kleine hoeveelheid roggeschoven op
de zolder, moeten er regelmatig enkele
met de hand gedorst worden (een voor
de oorlog uitgestorven stiel). De ratten in
het roggestro vreten niet alleen een deel
van de oogst op, ze vervuilen het ook. 's
Avonds worden dan ookderoggekorrcls,
bestemd voor deochtendpap, op detafel
uitgespreid. Rondom de tafel zitten de
opgeschoten jongelui, waaronder Jaap,
de rattekeutels stuk voor stuk te verwijderen. Voor de verlichting zorgen brandende drijvertjes in met patenlolie gevulde schaaltjes, want de electriciteit is
sinds 10 oktober in Noord-Holland afgesneden. Zo samen is het toch nog gezellig. Zelfsoudere buurjongens, ontkomen aan de Naardense razzia, trotseren
de spertijd om ook aanwezig te zijn.
Soms blaast iemand de verlichting uit en geeft steevast de schuld aan de jongste zoon
des huizes. Onder hel uitzoeken door wordt er over van allesgekletst, vooral over het
verloop van de oorlog. Soms circuleert er een illegaal blaadje of een op de Meent
gevonden 'Vliegende Hollander'. De avonden duren echter nooit lang, wegaan vroeg
naar bed. 's Morgens, voor dag en dauw, moet de kostwinner op om de koeien te
melken. Bovendien moet spaarzaam worden omgesprongen met de kleine voorraad
hout voor de kachel. Voor onderduiker Jaap is dit een heel ander leven dan hij gewend
is.

Onder het paardenvolk
In deze periode hebben de Duitsers van de Vesting een paardenlazaret gemaakt.
Gewonde paarden worden hier opgelapt. Een aantal wordt in bruikleen gegeven aan
vestingboeren, waarvan de Duitsers de gezonde paarden gevorderd (gestolen) hebben. Tweevan dezeoorlogsinvaliden staan in onze paardestal. Dezepatiënten worden
regelmatig door een militaire veearts gekeurd. Ook oudere Oostenrijkse hospikken
van het paardenvolk houden een oogje in het zeil. Ze komen bij ons niet verder dan
het erf en de stal, maar toch raken we noodgedwongen met hen in contact. Ook onze
onderduiker. De soldaten hebben we wijsgemaakt dat hij één van de zevenhonderd
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Noten bij 'Fokker, recruut in Naarden',
zie blz. :bW:
t. Anthony Herman Gerard Fokker, Ned. vliegtuigbouwer (Kediri, O. Java, 6.4.1890 New York
23.12.1939).
Uit: FOKKER, een leven voorde luchtvaart, door E. Franquinet, N.V. Uitgeversmaatschappij "De
Pelgrim.", Eindhoven, t 946: Pag. 22 en 23.

bij
]atel

van Jaap
Bovendien
Het gevolg

2. :t~~~~1~r~~8p:::;n~.nthome ~okker en Frits Cremerom een nieuwe autoband tc ontw~~len liep
3. In I.ndie had hij geleerd met zijn blote voeten al~een aapje in de bomen tc klimmen, met ZIJntenen
kleme vooJV/erpen op tc pakken en zijn voetspieren zo te ontspannen, dat het leek of de voetzool
geheel doorgezakt was.
4. Yanafhet moment van vertrek uit Naarden begon Anthonie Fokkerop een succesvolle manier aan
zijn vliegtuigontwerpen en vliegexperimenten en legde hij de grondslag voor de huidige VliegtuigindustrieFokker.
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