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Gezicht op Naarden vanaf Zandbergen
H. Schaftenaar
Deomslag

van de 7e jaargang

van De Omroeper

is voorzien

van eenafbeelding

van het

schilderij
'Gezicht op Naarden
vanaf Zandbergen'
van Jan van Ravenswaay
(17891869) uit de jaren derlig van de 1ge eeuw. Het schilderij hangt reeds enige jaren in het
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jrg. 5, pp. 10-12).
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Op het schilderij
'De Omroeper' verschijnt vier maal per jaar. De abonnementsprijs
voor 1994 bedraagt
aan het onderstaande
adres. U ontvangt
minimaal f 20,-. Opgave van abonnementen
een rekening bij toezending van het eerste nummer. Abonnementen
gaan in met het eerste nummer van de lopende jaargang. De reeds verschenen nummers van de lopende
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privaat is tot een meter hoog volgestort
met klinkers en rommel. Het linker is
met rust gelaten. Daar zie ik een ]atrinevalkoker zonder bril. Dieper kijken kan
niet. De wanden, voor de helft bekleed
met de oorspronkelijke tegels, zien er in
beide privaten nog gaaf uit. Privaten inspecteren. Wat een liefhebber van militaire bouwkunde toch allemaal moet
doen om zich in zijn hobby te kunnen
uitleven.
Door het gat van R
De middendeur is gesloten. Een luik
rechts ernaast eveneens. Maar het luik
links zit los in het venster. Ik duw het
opzij en kijk door een zwaar gehavend,
met roet beslagen gat naar binnen. Vanuiteen donkere verte staren driegloeiende
Gebouw

S, ooit geschutsremîse

voor kleine vuurmonden.

roto: C. Mulder.
geen functie

]angstelling is gewekt. A]s Q open kan, zijn er misschien ook mogelijkheden tot
penetratie in de drie andere gebouwen.
R-hooggeeft niet thuis. Eris geen speld tussen deur en luiken te krijgen. De entree tot
R-hoog is overigens alleraardigst, je bereikt het door een met bramenstruiken begroeide stenen trap met negen treden steil af te dalen.
De deur van S is ook al voorzien van een solide beveiliging. Hetzelfde geldt voor beide
luiken. S is qua uiterlijk gelijk aan Q. Het interieur zal dan ookwel gelijhvaardig zijn.
'['olzovereenschraleoogst, maar er is nog één mogelijkheid. Ik wande] naar het laatste
gebouw, het Jaag in het terrein gelegen R.
Bodemloze putten en privaten
Voor de frontmuur van R zitten twee putten in de bodem, een links en een in het
midden. Mogelijk is er nog een derde rechts, maar die zit dan verborgen onder zand
en hoog gras. De hvee zichtbare putten zijn vermoedelijk regenwaterafvoerputten
geweest. Ik prik met een afgevallen boomtak in beide gaten, maar kom door een
jarenlange opeenhoping van blad val en modder niet verder dan een halve meter.
R bezat twee privaten. Een voor de officieren. De ander voor onderofficieren en
manschappen. Beide privaatdeuren bevinden zich links en rechts in de muur. Ze zijn
gesloten. Door een opening op ooghoogte kan ik naar binnen gluren. Het rechter

meer. Foto:
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stellingen
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ving van de Amersfoortse
Straatweg door middel van krombaanvuur
konden
bestookt,
zonder dat de belegeraar kon waarnemen
vanwaar de projectielen

zijn allang verdwenen.

De drie ogen in de verte staren
'\'\'at doe jij hier, jij hoort
hoeken

met lossestenen,

naar

gaten

schijnt.

ton, dito ijzerdraaden
een ijzeren ladekast.
een ca I m diepe uitsparing
in de muur,

alom.

haalt het einde van een ca 30 m lange, 3,5 m meter brede

ogen. Ze boezemen

de mortierschietgaten

verbruiksmunitie.
De sterke lichtbundel

de starende

worden
werden

eeuw een veel toegepaste
De vesting issinds

de bouw

heeft nooit zijn doel bereikt.
zitten twee grote getraliede

spijlen.

Restanten

hout en verroeste

ijzeren scharnieren wijzen erop dat voor de tralievensters ooit ramen hebben gezeten.
Met de lamp schijn ik door de tralies. Ik zie de donkere lokalen in het labyrint die ik
nog te goed heb.
De akoustiek van R
lk verlaat de kazematten en begeef me naar de zijgang in de poterne die ik bij mijn
bumenkomst het eerst passeerde. Het is een I m brede, 2 m hoge doorgang met een
gewelfd plafond, het type gang waarvan er tientallen in de onderaardse gewelven van
Naarden te vU1<lenzijn. Ook hièr hoog tegen de muur de half vergane resten van een
electrische leiding.
Ongewild stoot ikmetmijn voettegen een losop de grond liggende klinker. Erontstaat
een hels geluid dat door alleholle ruimten van het labyrint wordt weerkaatst. Wat een
prachtige akoustiek. Maar ik doof meteen de lamp, blijf met ingehouden adem een
minuut lang luisteren, als verwacht ik een reactie. Niet de geringste zucht, ik hoor
slechts het wilde gebons van mijn eigen hart.
Ik vervolg mijn weg en houd de lamp stevig in de hand. Als hij op de harde vloer valt
en het begeeft, moet ik het labyrint op de tast verlaten. Een weinig aanlokkelijk
vooruitzicht.
>

Na ca 6 m maakt de gang een haakse bocht naar rechts. De gang zet zich dan nog zo'n
15mvoort.
Halverwege de gang kom ik bij een opening zonder deur. Op de plaats waar de deur
in de muur heeft gehangen iseen bloknatuursteun uitgebeiteld. Hetdaarin gemetselde
zware ijzeren scharnier is met de deur verdwenen. Ik treed een vierkant lokaal binnen.
De grote kruitkamervan R!Zoals in de andere lokalen van hetgebouwtrefikhiereen
grote bende op de vloer aan. Zand, puin, hOLLt
en papier. Deze ruimte, met aan alle
zijden een 1mdikke muur, was bestemd tot berging van 129 ton buskruit. Hij staat
in verbinding met een vertrek van gerulgere afmetingen, de kleine kruitkamer ofhet
munitiemagazijn. Daar werd 1,65 m2 vrijgehouden voor de opslag van gevulde
projectielen. Een soort driewegluik met ramen van dik glas tussen beide kruitka.mers
en de gang zorgde door middel van lampen voor extra lichtinval. Alleen de houten
omlijsting herinnert aan deze voorziening.
de kruitrnengers van Naarden
In vertrekken als het bovenomschrevene zijn sindsde bouw van bomvrije kazematten
(1873-1879) tot ver in onze eeuw militairen bezig geweest met het opslaan, mengen,
afvullen, verpakken en vervoeren van de juiste hoeveelheden kruit, afgestemd op de
vuurkracht van de diverse vuurmonden die in de kanonkelders, mortiernissen en op
dewaUen in het bastion stonden opgesteld. Daarvoor hadden zediverse hulpmiddelen
tot hun beschikking: draagberries voor kruitvaten, een kruitmengtrommel en tot op
de milligram nauwkeurig werkende weegtoestellen.
Bi;

Bij de kruitl1/engers

van Naarden.

Collectie: Nederlands

Vestingmll5eum.

Vooral het afwegen was een secuur karwei. 'l"eveel kruit betekende dat het projectiel
zijn doel voorbijschoot, te weinig dat de afstand tot het doel niet werd gehaald. Het
buskruit was opgeslagen in eikehouten vaten, die alleen met speciaal geconstrueerde
bronzendisselliamers mochten worden geopend. Met uitzonderingvanhet kruit \'oor
het mortiergeschut werd het poeder voor aUevuurmonden gedaan Ulvan zijde of saai
(speciale soort wol) vervaardigde zakken, zogenaamde kardoezen. Het kruit voor het
mortiergeschut ging in essenhouten kokers, geschikt voor lang;'2am brandend sas
(ontstekingsmiddel).
Rokers naar het provoost
Behalve een secuur werk was het omgaan met kruit ook een uiterst gevaarvoUe
bezigheid. Om aUe risico's te vermijden werden strenge voorzieningen getroffen.
Gloeiende voonvcrpen of zaken die bij aanraking vuurvonken zouden kunnen
overbrengen waren taboe. Op een voorgeschreven houten vloer lag een kruitvriendelijk koeharen kleed. Deurscharnieren, slot en sleutel waren niet van ijzer, maar
van het mindergevaarlijke brons. Hetkleed op detafel waarop het kruit werd gewogen,
afgevuld en verpakt was van een bijzonder soort linnen. De kruitmengers, laboreurs
in het militaire jargon, liepen op vilten sloffen. Roken was vanzelfsprekend helemaal
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Van het'hijschtoestel>

al lang geleden
van R-hoog.

klim ik naar boven,

een

schacht

grote

een 'hijschtoestel'

naar het inde wallen opgesteldegeschutgebracht.

rend. Zou de ladder
men,

kruitkamer

gleuven

over

Overal in het rond kapotte

rommel.

voorzien

toegetakelde
1. Poterne
2. Privaat kadererö

kaars,

Een blik omhoog

Een zwaar

deur, die ongetwijfeld
heeft toebehoord
aan dit of aan een van de andere lokalen,

ongelukkig

ongelukken

terechtkobereik

ik de

Degastvrijheid

die gebouw

heeft geboden,

heeft het duur

jarenlang
verroest.

ontbroken.

R bezoekers
moeten

Het prachtige

Vergeef.<; probeer

van onduidelijkesignatuurin
bekopen.
ijzeren

ik er beweging

Maar

luchtrooster

in te krijgen.

de loop der jaren

ook aan onderhoud

heeft het

in het gewelf is volkomen

Het enige tralievenster
raam
De kamer

van de officier. Collectie: Nederlands

Vestingmuseum.

Dit haveloze 10kaaJbevatte ooit logiesruimte voor de commandant van mortierbatterij R, een van de belangrijkste verdedigingsposten in de vesting. Hier stond eens
een stijlvol ijzeren ledikant. Langs het daarop liggende 'wolletje' (conf0f111model
opgevouwde dekens) kon een lineaal worden gelegd. Dat deed de officier niet zelf. De
soldaat eerste klas die snel tol korporaal bevorderd wilde worden nam die moeilijke
taak graag van hem over. Lobbyen bestaat allang, ofschoon de militair daar ook toen
al andere werkwoorden voor gebruikte.
Watwu deze kamer nog meer hebben bevat. Ongetwijfeld een kast voor het tenue van
de officier. Op een eikehouten bureau lagen stafkaarten met ingetekende terreinsituaties, de sjako (hoofddeksel) van de officier, zijn witte zeemleren handschoenen,
het dagrapportenboek, militaire zakboekjes, verlofpasjes voor de oppassende
kruilmengers, een glazen inktpot, een vloeiblok en uiteraard een sierlijke kroontjespen. Belangrijke bescheiden die niet mochten worden ontvreemd. Vandaar de
getTaliedevensters tussen de aangrenzende mortierkazemat en deze kamer. Het moet
een proper lokaal zijn geweesl,waar alleszijn vaste plaats had. Van de vloer kon je eten.
Een grote tegenstelling met de bende van nu. Mocht de geest van de officier ooit op
aarde neerdalen, dan vrees ik het ergste voor alle verantwoordelijken. Drie maanden
streng arrest volgens de militaire tuchtrege1svan toen lijkt me nog een milde straf.

nog aanwezig

waarin

het houten

is. Foto: S. Wijnia.

Waar het kader verbleef
Hetvertrekgrenzend aan datvan de officier,dat ikbetreed dooreen opening, opnieuw
zonder deur, is even groot als het vorige, maar was bestemd voor het kader, drie
onderofficieren, zonder twijfeldestukscommandanten. Vermoedelijksliepen die ook
in ijzeren ledikanten, misschien van afwijkende kleur, verschil moest er zjjn. Aangenomen moet worden dat zij hun wolletje zelf opmaakten.
In de hoeken van dit vertrek zitten twee grote, verticaal gerichte ventilatiekanalen.
Voor beide zit een luik, links een van hout, het rechter van ijzer. Het verschil in
materiaal kan ik niet verklaren. Dit lokaal grenst aan de tweede mortierkazemat en
heeft dus dezelfde tralievensters. Bij een ervan is zowaar het houten raam nog
aanwezig.
Een portaal zonder trap
Ik verlaat het vertrek door de derde zijgang, langs een half verbrande deur, de enige
binnendeur in het gebouwdie met zijn hengsels nog in de verroeste scharnieren hangt.
Met moeite kan ik hem een centimeter verschuiven.
]k ben weer terug in de grote poterne. Eén zijgang heb ik nog niet gehad, de middelste.
Evenalsde eerste heeft die een haakse bocht. Maar deze gang is veel kleiner. Na ca 2 m
al volgt de bocht. Na ca 6 m loopt de gang dood tegen een hoge muur. De kleine ruimte
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is loos. Er is geen enkele verbinding.
lichtbundel

eindigt

hoog, gewelfd plafond.
een

sierlijk

Waarom

optimaal.

aardedonkere,

Vreemd.

zinnige

en dat hoge pla-

fond voor een lege ruimte,

Erzijn

vitrines

vol informatie

herinnering

vraag ik me af.

muisstille,

labyrint

klamme,

stinkende,

Pleidooi

een ijzeren

achter

trap

gestaan.

Toen

overbodig,

geworden.

Dit verklaart

a,mwezigheid
nen gemetselde

muur

Dit karakteristieke

de

lokalen,

dit magnifieke

nieuwe,

zinvolle

inhoud

zelfs zonder

of, desnoods,

gebouw,

erfstukvanNaardens

valt dat het gebouw

0 en E op bastion

weggevaagd,

Nieuw

met zijn ingenieuze
militaireverleden,

bestemming

stelsel van gangen
verdient

gerealiseerd,

ben onder

en kruip

de ban van R. Maar
vertoefd.

door

Ik loop de donkere

de nauwe

opening

knipperen

tegen het schelle daglicht.

Ik wandel

de afrit omhoog,

zwijgende

frontmuur

verborgen

libri:.

Het neefje van R
Veel inforn1atieom
Museum.

draai

doet

dit artikel te kruiden

vertoont

kazemat

de beganegrondverdieping,
heel opmerkelijk

in het Vesting

verlichte

gangen

Museum

en lokalen,

tegemoet.

verzamelen

onderhouden.

IJ

en de lokalen

van de bovenverdieping

niet

gesitueerd.

Er is

van IJ. Alles

van R wil krijgen,

Daar zijn prettig

de

in het Nederlands

zijn de poterne

R is het spiegelbeeld

worden

naar

daarachter

met die van IJ in het museum.

evenwel

Wie een indruk

goed terecht.

die keurig

Ik

ogen

viel me al op dat de

maar dwars langs de zijkant
verschil:

Mijn

en kijk nog eenmaal
welk een geheim

door het labyrint

is bij IJ de buiteningang

wat bij IJ links is, is bij R rechts.

daarvoor

om

heb ikkunnen

bouw van R een sterke gelijkenis

voor logies wat langer. Verder

Foto: S. Wijnia.
Het isal middag.

uit naar een lichte vlek aan het

vermoeden

mijn ontdekkingsreis

is het neefje van R. In eerstgenoemde

nog een ander,

poterne

de frisse buitenlucht

me halverwege

van R. Niets

Tijdens

De entree van R-hoog.

ik schijn op mijn horloge.

is er
komt

venvarmde,

helder

De ventilatie

werkt

R uitwendig. Niets doet vermoeden
Foto: C. Mulder.

welk een geheim

daarbinnen

en

hetomereen
heeft dit artikel

zijn doel bereikt.

die ik op de bo-

die

herinnering

een commerciële

aan te geven. Als dat kan worden

niet

Molen,

een tastbare

afscheid

heb hier urenlang
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van R eruit. Te hopen

als de gebouwen

werden

te laten. Dan liever een culturele

ste-

Ik loop nog eenmaal door alle lokalen en
gangen, kan er maar geen genoeg van

recht boven

ondergaan

ontdekte.

Het moeizame

andersom,

lot moet

aan R gegeven.

zelfs

van de met nieuwere

venverdieping

hetzelfde

die ver-

was het trapgat

gevaarlijk

innerlijke

ik een bijzondere

bewaar.

Tot slot de vraag: hoe ziet de toekomst

Vesting

heerlijkgeheim-

vlak bij huis, waaraan

voor een gebouw

in 1959 van de aardbodem

eind

en

het ineens tot me door dat ik

militair moest de bovenverdieping
van
binnenuit
kunnen bereiken.
Hier heeft

krijgen,

een videopresentatie

f\laar juist daardoorzo

van R. Een klein avontuur,

hier sta in het traplokaal.
Niet alleen de
munitielift
kon heen en weer. Ook de

dween,

in beeld en geschrift,

deskundige
gidsen. Er is een prima restauratie
met een museumwinkel.
Een schril
contrast met de bizarre sfeer die ik heb aangetroffen
tijdens mijn inspectie door het

Op halve hOObrte

metsel patroon.

die verfraaiiog

Dan dringt

De

bij een enkele meters

verborgen

ligt ...
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Het huis 'Heerlijkheid' (2)
A.F. Kooyman-van

Rosswm

de tijd.

In 1907 kocht de heer mr. G.M. den Tex Uil Amsterdam de tuinmanswoning van
Nieuw

Valkeveen

gelegen

aan de Meentweg

naast de boerderij

tegenover het oude Drafna. Drafna werd in die tijd bewoond
familie van mevrouw
A.M. den Tex-Boissevain.

Nieuw

doorhetgezin

Valkeveen

en

Boissevain,

Toen de heer Den Tex met zijn zoontje naar het pas aangekochte zomerhuis ging
kijken, merkte de achtjarige Jan op dathet huis noggeen naam had. Jan, later deauteur
van de als standaardwerk
aangemerkle
biografie van Johan van Oldenbarnevelt,
was
toen al geïnteresseerd

in historische

het volgende

gesprek

tussen vader

Jan: "Vader,

we moeten

gesprek

met

zijn

vader

een naam
vroeg

land- en eigendomsstructuren.

Er ontspon

zich

en zoon:
voor het huis hebben."

hij; "Wat

is minder

dan

Aansluilend
een

op een vorig

graat:~chap?"

Vader

De familie

Den Tex-Boissevain

antwoordde:
minder

"Een

baronie."

dan een baronie?"

heerlijkheid
dat ,..ij w'n
"Goed idee", zei devader.
achtste

jaar deze naam

'Heerlijkheid'

omstreeks
Dat vond
Vader

1905. Collectie: K. den Tex- Weisz.
Jan geen leuke

zei: "Een heerlijkheid."

naam

en hij vroeg:

"Oh,

maar

"\Nat

is

het is ook een

huis krijgen! Laten wij het huis 'Heerlijkheid'
noemen."
En zoon Jan is altijd trots gebleven op het feit dat hij op zijn

heeft bedacht.

naar het oorspronkelijke

ontwerp

van Karel den Tex.
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Het gezin woonde
in de winter in Amsterdam,
maar trok zomers naar buiten
naar Heerlijkheid.

Na de eerste opknap-

beurt werd Heerlijkheid,
verbouwd

later ingrijpend

naar een ontwerpvan

de broer

van de heer Den Tex, Karel. Het ontwerp
is niet helemaal

gevolgd maarde

nen zijn duidelijk

I

'De gevelsteen

stelt 'Psyche

en de geest moest
een Sater zitten

herkenbaar.

Bij de verbouwing
geplaatst

is ook de gevelsteen

die nu nagaan

Want

dezijkantvanhet

Een citaat uit de memoires
van zoon Jan
huis te zien is.
den Tex geeft ons de verklaring
van de

afbeelding en een verhaal over die steen:
en Pan' voor. Pan stelt de natuur voor en Psyche de geest

de schoonheid

vormen

cn de natuur

moest de geest saneren.

op een steen cn de Psyche danst voor hem. Men moet

zien als zijnde de relatie tussen geest en ziel. Maar de voorbijgangers
zodanig.

hoofdlij-

Pan ,vas ongeveer

naakt

en Psyche

had

Je ziet

het symbolisch
zagen dat niet als

niet veel kleren

aan.

In de

oorlogsdagen
van 1914 kwamen er veel soldaten langs lopen. Het voorste gelid ,vees
op de gevelsteen en riep: Adam en Eva! De volgende rij riep het weer en zo geloofden
de soldaten dat het Adam en Eva voorstelden.'
Mevrouw

Den Tex was een echte tuinliefhebster.

onder

meer veel rozen en bloeiendc

grote

niveauverschil

scheidingsslootvan

1940-1945

in haar tuin. Zij koesterde
van de vele, waaronder
Eén van de plantjes

konijnen.

Voor zoon

steeds gekoppeld

bijzonderetuin

naar

met

door het

de in de diepte

achter in de tuin. In grote lijnen is de tuin tot het

heel verrc,

huizes uren bezig

en nam steeds ,veer nieuwe

rcizen die het echtpaar
kreeg

in de aantrekkelijke

wandeling

steeds

wilde gedijen

zelf" helemaal

met gaas omringd

Jan bleef door

de jaren

aanwinsten

mee

Den Tex maakte.

een bijzondere

was Linnaea
behandeling

tegen

de vraatzucht

heen de herinnering

tuin.

door de omringende

Mevrouw

Soms

werden

de feesten

besloten

bossen

oflangs

het strand

bij Oud Naarden.

A.M. den Tex-Hoisscvain

middelbare

Jan Blaas, was de vromvdes

haar planten

plaats

Den Tex op

schooltijd

het overlijden
na een ernstige

ziekte moesten

heeft zij zich daadwerkelijk
boreales,
van zijn
van de

jarenlang

aanzienlijk

ontvangsten

herstellen.

Mevrouw

mevrouw
partijen

Den Texen

zoals

bij de koperen

het meerderjarigheidsfeestvan

en muziekuitvoeringen

door

de gasten,

bruiloft

van de heer en

de zoon, compleet
vonden

bij mooi

Tijdens

meisjes

meisjes

de wereldoorlog

uit Pommeren

bij haar is blijven wonen.

kunnen

mens. Metecn

in vacantiekolonies

worden

in huis waarvan

al na haar

geholpen.
in huis gehad,

Na
die

van 1914-1918
Ook nam

er één gelijk een

En zo zou de lijst van haar activiteiten

nog

uitgebreid.

aan Heerlijkheid

aan dit Linnaeusklokje.
en feestelijklleden

malen

ingezet voor Belgische en Franse vluchtelingen.

zij in die jaren twee Baltische
dochter

was een sociaal voelend

heeft zij verscheidene

van haar man in 1916 heeft zij verschillende

Den Tex.had

een v.vakke gezondheid.

deel van haar leven in bed door. Gelukkig
Ook

met een nacht-

gelegen

zo gebleven.
tuinman,

Dit plantje

het werd

ookeen

het huis

die heel goed op Heerlijkheid

Linnaeusklokje.

verzorgster,

De familie liet de tuin aanleggen

Hetwas

achter

Nieuw Valkeveen

einde van de oorlog

Met hulp van de jonge Huizer

het

planten.

van het terras

De familie

metverkleed-

weer grotendeels

waranda

van haar slaapkamer,

In die periode
kinderboek,

bracht
'Tora

zij haar

bij de Trios'

een mooi uitzicht
tijd voornamelijk
geheten.

Zij was gauw moe en bracht

had zij vanuit haar bed, dankzij

een groot

de overdekte

op haar geliefde tuin.
door

Dit boek

met

speelt

het schrijven

in Suriname.

van een
Zij kende
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Suriname uit eigen waarneming. Zij had
namelijk met haar man, die directeur
van de Surinaamse bank was, en haar
zoon Jan in het begin van de eeuw een
uitgebreid bezoek aan dit land gebracht.
Zij pakte de voorbereidingen voor het
schrijvendegelijkaan. Zodocumenteerde
zijzichbijvoorbeeld uitgebreidqoortijdschriften van het Aardrijkskundig Genootschap door tewerkeil.en te bestuderen.
Na het overlijden van mevrouw Den Tex
is Heerlijkheid tenslotte verkocht en na
23 jaar brak een nieuwe periode voor
huis en hof aan. De nieuwe kopers, de
familie Gomperts, ook uit Amsterdam,
gingen permanent op Heerlijkheid wonen en hun belevenissen zijn al in een
vorig artikel verteld.
Noot:

Drie landkaarten van 't Gooi uit het begin
van de 18e eeuw
F.j.J.

de Gooijer

Opdracht
Gooi

tot kartering

van 't

Ter gelegenheid van de overdracht van
het Stad en Lande archief, werd in ons
Stadsarchief een kleine expositie gehouden. Tentoongesteld werden onder anderetwee achttiendeeeuwse landkaarten

Mevrouw

A.M.

Collectie:

K. den

den Tex-Boissevain.

van 't Gooi. Van de eerste, daterend uit
Detail uit de kaart van Broekhuysen.
1709, was alleen een Z\vart-wit foto op
kleine schaal te zien. De tweede was echter de oorspronkelijke kaart uit 1723. Bij
aanschaf van de verzamelband voor de tijdschriftenserie 'Ach lieve tijd' werd een
verkleinde reproduktie ervan verstrekt.

Tex-Weisz.

Aan beide kaarten ging een geschiedenis vooraf. De eerste werd vervaardigd in
opdracht van de Gooise stads- en dorpsbestuurders. Om duidelijkheid te verkrijgen
over de gebruiksrechten van de meenten en heidevelden in 't Gooi dwongen de Staten
van Holland de Gooise bestuurders daartoe. De aanstichter tot deze stap was de
Amsterdammer François Hinlopen. Deze invloedrijke eigenaar van Oud Bussum
voerde een proces tegen 'Stad en lande' over deze rechten. De Gooise bestuurders
namen aanvankelijk in april 1709contactop met de landmeter Maurits Walraven. Om
onduidelijke reden zag men van hem af en koos men voor landmeter Justus van
Broekhuysen.
Landmeter aan het werk
Van augustustot20 november 1709werkte VanBroekhuysen aanhetin kaart brengen
van 'tGooi. Bijhetopmeten werd hijgeassisteerd doorde buurmeestervan Hilversum.
Deze FeyeKlaasz Boelhouwerwas ook landmeter. Misschien werd hij toegevoegd om
zijn kennis van de omgeving of om een oogje in het zeil te houden.
Waarschijnlijk hield Van Broekhuysen zich vooral bezig met het opmeten van de
erfgooiersgronden. Het doel was namelijk om de ligging en groottevan deze terreinen
aan te geven. Daarna zalhij bestaande detailkaarten in zijn kaart hebben ingepast. Het
zou anders onmogelijk zijn geweest in zo'n korte tijd met primitieve middelen deze

omvangrijke

klus te klaren.

De correspondentie
bewaard.

Hierin

bestaande

detailkaarten

Goylant,

Kritiek

van de Staten

van Holland

werd met het volgende

die eenigh

'Caerten

gebruyck

De genoemdekaarten

ten behoeve

zinnetje

verwezen

uijt het boek

cOImen

van Kennermerlant

zijn ontrent

waren: 'Naerdermeer',

van de opdracht

naar het gebruik

bleef

van reeds

(die) raecken

't

de Miente'.

en verschilÎende

De hoofdopdracht

was eçhter

meten

en te tekenen.

grenzenzullen

'tGoylant

om 'de Gemeentens

De dorpen,

(meenten)

de Naardermeer,

de erfgooiers

van Gooiland'

landgoederen
dienden

op te

en zelfs de Gooise

slechts als omJijstingvan

gronden.

Ofhet

van Goyland'

Ookwerd

de uitvoering
Kennelijk

oostgrens

boven

zichtbaar
plaatste
Echter

die duidelijk

getekend,

Van Broekhuysen

zijn duidelijk

Volgens

de opdracht

ende Veenen'.

toponiem
morgen

aangegeven,

te zien. Aan de exacte

Heijden,

Op de kaart kleurde
Terreinen,
percelen

van elkaar.

bijna

In het dorp

zijn

De paden

wel die in de engen. Ook de
richting

en ligging

hij een lijst, waarop
(benaming).

Van Broekhuysen

W aeranden,

meten

van deze

perceel

De oppervlakte

stond

en tekenen:

Wildernissen,Bosch-houwinge
Weijden'

hij van de nummers

meerzuidoostelijk

versie in 1723 gereed
gecorrigeerd

Thierens,

groen en de erfgooiers

vermeldde

0=:6 honto=: 600 roe). Als schaalaanduidingwas
Op de oorspronkelijke

met

hij in Rijnlandse
een passer getekend

eenheden

en

onder

was aengenomen,
andere

Maurits

dogh

weer

die volgens

hem

verseckert'.

13 percelen,

alsop de Caart werd vertoont'.
bvam,

totale

had hij slechts

oppervlakte

bleef

Toen Walraven'

van 2 percelen
gelijk,

nadat

s

de grootte
Walraven

de

van Stad en Lande,

dat Hinlopen

volgens

liet zich niet onbetuigd.

de kaart

ten onrechte

Hij wees

één tot anderhalve

grens

tussen

Gooiland

Van de kaart uit 1709 maakte
komen
deze

en het Sticht

Walraven

kartering

had

gemeten

'GOYLANDT,

Walraven

samen

en getekend.

1 tlm 3 volgden

Depalen

schijding'

was gegraven.
tot grenspaal

laatste bij de Egelshoek.
Walraven

boogde

Zowel

de nummers

tot de grensmeting.

als 't Sticht

dienen.

toegelaten,

De kaart

van Walraven

Walraven

terwijl

tussen

nieuwe
Goijlandt

aan

de oostgrens

exemplaar

de titel:

en het Sticht

er vanaf de Leeuwenpaal22
dieal eeuwen
enkele knikken

waren

van

'alwaar

tevoren

sijn gevonden

als 'Limiet-

voor. Deze stonden
richting

in de

drye steenen'

Grenspaal

(de

22 verrees

als

van de palen als de ondelinge

afstanden

kregen de twee rivalen bewust

gezamen-

Zo konden
werd

grenspalen

de palen in zuidelijke

grens naar hetwesten.

op zijn kaart. Kennelijk

landmeter
1696.

het

kwamen

Verder

16. Bij dit punt

grensstenen)

droeg

deGooiersgracht,

In de grenslijn

van ouds te boek als 'inschinkeling'.
hei geplaatst

van Broekhuysen

in dato July Aa ]7]9'.

vast te leggen waren

geplaatst.

Aan het tot stand
Voorafgaande

Justus

Limiet-schijding

de Conventie

uitvoering.

7] 9 en ] 723 gewerkt.

met

Daarom

met de Nieuwe

- volgens

Om de grens voorgoed

Gooi

een verbeterde

van deze kaart werd tussen de jaren]

zij objectief

namelijk

Van Broekhuysen

anno

de belangen

van zowel 't

1690 in Amsterdam

zijn aanstelling

als

kreeg te Utrecht

in

(I

met tussen

kaart kwam datovereen

eerst

Hinlopen

te veel zou bezitten.

De nieuwe

lijk de opdracht

bezat, bleven
oppervlakte

(kaart)

hoek.

koos bij ..... Maurits

bij Landmeter

had.

de secretaris
erop,

vermeldde

1 t/m 37. Rechts op de kaart

aangegeven

Hiervoor

Wal raven 'ontdekte'

Zelfs de werkelijke

oorspronkelijke

hij de 'Gemeene

ieder

was ofanderszins,

(in werkelijkheid)

Utrecht

zeker op

Huizen

meer verspreid.

zelve

verbeterde

opnieuw

en de dorpstorens.

berusten

waar Stad en Lande geen vruchtgebruik

voorlag

de einden 350 Rijnland~e Roeden.
een schaal van ca. ] : ] 5000.
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zichtbaar

dorpen

niet

Desondanks

ten opzichte

ze in omvang.

en in de overige

van Stad en Lande moest
Weijden,

lichtbruin.

,vit. De gekleurde
schreef

goed

voorstellen,

middels
stond als

werden

van

gewijzigd.

morgen

de

zal weinig zorg zijn besteed.

'Beemden,Moerassen,
'Heîjden'

dorpskerken

en boerderijen.

tamelijk

verschillen

dicht opeen getekend

verbindingswegen

De Gooise

van Naarden

uit de verwachte

nan1eten.

kon

waardoor

was deze grens vastgelegd

toe via de toren van Naarden

Naar gelang het inwonertal
zijn nauwelijks

te draaien,

De kerktoren

woningen

die de dorpen

in de dorpskernen
nmdpaden

tevoren

de dorpskernen

huisjes,

als wandversiering

90 graden

als meetbaken.

paste hij 'driehoeksmeting'

de woningen

't Gooi

wel de omliggende

de verz..'1meling

fantasie.

deze (naar gewoonte)

om

werd aangegeven.

die diende

ingetekend,

Mogelijk

wdat

k\.,am te liggen. Eeuwen

de Leeuwenpaal,
enige toren

verfraaid,

was dit de reden

schaal in kaart werd gebracht.

er kritiek

gronden

heeft mij de zelve Hr. Hinlopen

rancune

Boc1houwer

Dit was de eerste keer, dat het gehele Gooi op redelijke
dienen.

die tot maeken

optelfout

van de 'Caarte

erfgooiers

uit een akte luidde: 'laeten examineren

niet goed waren opgemeten.
Bovendien
waren de oppervlakten
niet goed opgeteld.
Tevens vond hij dat de 'Hilversumse
Weijden' te groot waren en 'het strekt in 'tieven

Ook
Uitvoering

van de kaart kwam

en lietde

Een zinsnede

afgedanckt,

landgoederen.

bij wak zijn geweest. Al deze objecten

gaf commentaar
Walraven.
Walraven,

'De Lîmytscheydingetusschen

en 't Stight', "t Havervelt'
en nog enkele van andere delen van 't Gooi. Verder
bestondenerdetailkaarten
van devestingNaarden
en directe omgeving, 's- GraveJand,
de Muidertrekvaart

op de kaart

Na het gereedkomen

met

Oppervlakkig

gezien kopieerde

land situeerde

hij op dezelfde

Walraven
manier.

slaafs het werk van zijn voorganger.

Hij nam de perceelnummering

Gooi-

plus de kleuren
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de eeuwenoude

kerken

met een moderne

kaart

toonde

positie als de afstanden
klopten redelijk. Hetzelfde
grenspalen,
's Gravelandse
kavels, Hakkelaarsbrug
Walraven

gebruikte

dit aan. Zowel

de onderlinge

gold ook voor de ligging van de
en andere markante
punten.

dus niet alleen een meetketting,

maar

ook een kompas.

De kaart van Post
'De Nieuwe

kaart

kopergravure

van Gooilandt'

van H.Post,

aan Hendrik

uitgegeven

verscheen

Bicker, waarvan

aangenomen

was. In 1725 liet Bicker op de Tafelberg
stonden

de omliggende

wel op de kleinere

schaal

verkreeg

wandversiering

kan worden

Ottens,

gegrift.

Deze

Hierdoor
formaat

en door

de aparte

zich hoofdzakelijk

Daarop

\vindroos'

Post het werk van Walmven,

1 ; 25000.

maar dan

inzet

van

van 51 x 8] cm. Het resultaat

dan voor praktisch

een

dat hij ook de opdrachtgever

in de door Post zeer gedetailleerd

de

was als

nut. Het geheel was voorzien

kleurtjes. Hiermee werd het onderscheid
tussen grondsoorten
of gebruik
Bijvoorbeeld:
weiland,
lichtgroen;
venen, paars; bossen donkergroen.
bevonden

naar

opgedragen

een ronde stccn plaatsen.

en \vindstreken

hij een handzaam

meer geschikt

de gebroeders

1740. Ditexemplaarwerd

bij Blaricum

nederzettingen

prijkte dan ook op de kaart. In feite kopieerde
'Maatlanden'

door

omstreeks

van

aangegeven.
Die bossen

aangegeven

landgoe-

deren. Eén zo'n buitenplaats,
gelegen in 's-Graveland,
was van Bicker. Trots liet hij zijn
naam en functie'FiscaeJ'
dmkken in depjattegrond
van zijn kaveL Voorzijnkennissen
en zakenrelaties
De kaart
grotere

een prachtig

mocht

wel minder

verspreiding

gebruikwas

ditde

kwam

'relatiegeschenk'.
professioneel
deze onder

enige behoorlijke

A. Perk een soortgelijk

generaties

de kaart mooi.

over en de lijst met oppervlakten.

paste hij wdanig

uit. Daarom
bevolking.

waren.

Bronnen:

aan, dat het totaal

veer dezelfde
Rijnlandse

zijn in 1709 gevonden

hij de optelfout
schaal aan, maar

Roeden

bleek dit bij nameting

De kaarten
tekende
bijna

Walraven

oostgrens.

van 500 Gooise

100 roe oftewel

oude

Ook latere

hier ccn herdruk

kaart bij de huidige

van

Gooise

hield onge-

Roeden.

14400 duim.

Eén van 500

Waarschijnlijk
Na eeuwen

was]

krimpen

duim
van het

circa 1 : 14800 te zijn.
echter

op belangrijke

V erderdeverbeterdeaanduidingvan

slechtsdekerktorensen

zeker driehoeksmeting
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Wal raven

deze aan met twee schaalbalkjes.

van 1709 en 1723 verschilden

'juist' opgemeten

'13 foute percelen'

van JUStllS van Broekhuysen.
duidde

en de andere

op de kaart in werkelijkheid
papier

van 2 percelen

de bekendste

de

van 't Gooi tot 1843 (in

exemplaardrukken).

Ooit gaf het Goois Museum

was deze, tot voor kort,

door

Voor algemeen

van de 37 stuks gelijk bleef.

Een bewijs hoe 'gewcht'
Wel corrigeerde

Alleen de grootte

eigentijds

maar

publiek.

topografischevoorstelling

dat jaar liet notaris

De kaart van Walraven.

vonden

zijn dan de voorgaande,

ogen van een breder

via de torens

hetwegennetvan

punten.

Allereerst

de dorpen.
de dorpskernen.

toe. Een vergelijking

de

Hiervan

verband

is een

bronvermelding

achterwege

gelaten.

Hij paste

tussen de ligging van

'7

museum

Naarden en de literatuur (17)
Willemjan Olten (Amsterdam 1951 -)

~

Jan Paardenkooper

Dcwijdeblik

~

gekomen.

Jan Otten,
Zeventien

revue gepasseerd.
verleden of heden.

wonend·in

Ze hadden

En nu is het op: ikken
Jan Otten

V anaf1973
althans

ben

schrijvers

of hebben

geen auteurs

van de lezers nog iemand
Willem

dcvcsting,

verschillende

waan

allemaal

minor

iets met

poets

Naarden

meer die in deze serie zouden

kan aanwijzen

dan houd

is dan wel de laatst besproken

heeft hij een respectabel

roman

te maken

passen,

maar

nog

wanneer

hem denken

zijn de

'Een man

nabestaanden

en dat wordt

van de tijd natuurlijk

in

aan

in het verloop

steeds minder.

Wel

wordt het beeld dat die hoofdpersoon
van zichzelfhad,
door het aan hem den-

maar als een

ken van die nabestaanden,

ik mij aanbevolen.

auteur,

oeuvre opgebouwd

- de vorig jaar verschenen

soms,

de novelle

opgezetverhaal.Dehoofdpersoonindeze
van horen zeggen', een zeer ingenieus
novelle is namelijk overleden en 'bestaat'

het laatste artikel in deze serie

en dichters,

uit 1991, onmisbaar

die van film houden.

In 1984 verscheen

alleen
Met Willem

van licht',

voor mensen
Willem Jan Otten

drastisch

ge-

wijzigd.

beslist niet de minste.

met als hoogtepunt

Een boeiend

- voor mij

'De wijde blik', Niet voor niets werd

essay onder de titel 'Denken

islmt'verscheen

deze

eigenlijk

in 1985.10 ditbetoog,of

verkenning,

geeft OUen een uit-

roman genomineerd voor de AKO-prijs.
OUen heeft diverse literaire genres beoefend.
del 'Een

zwaluw

verschenen.
maakt
anecdote

vol zaagsel'

Zijn gedichten

veel gebruik

in 1973 met dedichtbuo-

en tot nu toe zijn er een

zijn meestal

van beeldspraak.

waarachter

Hij debuteerde

Zijn verzen

dan een opvatting

dieren of insecten het onderwerp
gedicht uit de bundel 'Het ruim'

tiental

vrij kort en hebben
verlellen

of een stemming

van zo'n verhaal
uit 1976:

wals

bundels

\..!::I
~

van hem

meestal

een verhaal,

te beluisteren
bijvoorbeeld

een

al is dit boek

valt. Vaak zijn
in het volgende

werk. In deze bijna thrillerachtige
voren

en niet in het minst

is dan ook filmkritikusen
Allerzielen

deze roman

Naschrift

vaart ten hemel en wordt opgezogen.

ven. Hij schreefkritieken
en literatuur.
andere

kritieken,

artikelen

essays, toneel,

in de zeventiger

In 1987 schreefhij
van zijn hand

jaren

een novelle

zijn die stukken

en een roman

in Vrij Nederland

een reeks artikelen

geschre-

over toneel,

in de NRC over film. Samen

verzameld

in het prachtige

opera
met

boek 'Het

van de redactie

roman

een

stap

verder

er allerlei spiegdeffecten

dat daar beter niet over geschreven
Gezien

in zijn

schrijverschap,
gemeten aan al het vorige
komen allerlei aspecten van zijn kunnen naar

ook zijn affectie voor de rum. De hoofdpersoon
regelmatigtreden

is zo verrassend

moet dat zelf maar ervaren.
heel wat verwachten.

Naast poëzie heeft Otten

eigen
belevingswereld.
eenzetting
over pornografie
vanuit zijn
Vorig jaar verraste Otten de literaire wereld met een roman. Qua volume alleen

vaak weinig rijm. Otten

deze roman

mogen

in dit boek

op. Heteindevan

kan worden.

we van Willem

De lezer

Jan Otten

nog

r
De beledigde burgemeester

ambtenaar bloot blijve gesteld aan zodanige vuige laster.

De lezers van het Algemeen Handelsblad van 13 september 1851 vonden daar een
lange, vreemde advertentie in, afkomstig uil Naarden. Daarin werd welverdiende
hulde gebracht aan de burgemeester van die stad, die bij de zo juist gehouden

De beide advertenties hadden een lange,
eigenlijk een zeer, zeer lange voorgeschieden is,die begon in ... ]579. Uithetgeende
heer Van Viersen over die geschiedenis
meedeelt, blijkt dat in dat jaar door de
Pater Procurator van Oud Naarden aan-

verkiezingen

met 145 van 147 stemmen

als zodanig

was aangewezen,

waarin men dus

een ondubbelzinnig bewijs kon zien van het algemene vertrOllwen,
dat men in zijn
zorgen stelde; ook de leden van de nieuwe raad welke gekozen waren deelden in de
advertentie in de hulde vah de ingezetenen. De niet ondertekende annonce eindigde
met de opwekkende

woorden,

dat deze uitslag met veel deelneming

en belangstelling

vernomen was, daar men met de hoopvervuld was, datmen eerlangeen vermindering
in de stedelijke belastingen tegemoet zou kunnen zien, waardoor de lasten van de
burgerij verminderd zouden worden.
Vijf dagen later vonden de lezers van het Algemeen Handelsblad een nog langere
advertentie, ditmaal ondertekend en wel namens een aantal leden van de Onafhankelijke Kiesverenigingdoordegepensioneerdekapitein der artillerie P. van Viersen. Het
meest opvallende in dit stuk was de mededeling, dat in de eerste annonce wel verteld
was, dat de burgemeester en de leden van de oude raad de stad van schulden hadden
verlost, 'terwijl daarbij wordt verzwegen, dal daartoe een groot aantal duizenden
guldens aan het weeshuis alhier onttrokken en de belastingen zoo opgevoerd
zijn, dat thans alle bronnen van vertier
zijn uitgedroogd', en verder de zinsnede
'dat die burgemeester als med. doctor,
bestendig den geheelen dag voor zijne
buiten-praktijk afwezig,den tijd niet kunnende vinden, om de belangen van het
diep vervallen en thans nog, door die
kunsten, zeer verdeelde stadje te behartigen, voor Naarden niet deugt, noch als
burgemeester-doctor, noch als doctorburgemeester' . Op grond van deze twee
zinnen, 'die zoo niet lasterlijk, immers en
in elk geval honend en beleedigend' waren, werd de heer Van Viersen voor de
Dr. Bernhard

Johan Robbert

(/806-/864),

burgemeester
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van Hasselt
van Naarden.

Amsterdamse rechtbank gedaagd door
de Naardense burgemeester, die er zo
mooi van uitging, dat geen openbaar

zienlijke bedragen bestemd waren tot
onderhoud van de armen en de stichting
van een weeshuis. Dat weeshuis werd
steedsdoorregenten bestuurd en beheerd.
Daar de regenten benoemd werden door
de stedelijke overheid, en die overheid, als
zo dikwijls in die dagen, zichzelfof naaste
johanna
Gesilla van Hasselt-Hoving
familieleden daartoe aanwees, werden de
(1800-1876).
rijke inkomsten van het weeshuis ook
gebruikt om de schulden van de stad te
dekken. Uit oude stukken zou gebleken zijn, dat het weeshuis allerlei speciale
belastingen wu moeten betalen, en verder ze1f.~een deel bijdroeg van het tractement
van de stadsbode en de stadsvroedvrouw. Ook werden gelden van het weeshuis
gebruiktvoordeaanleg van devaart tussen Amsterdamen Naarden. Geen wonderdan
ook, dat het weeshuis grote bedragen van de gemeente te vorderen had. Naar uit de
uiteenzettingen van de heer Van Viersen blijkt, zou dit in 1826 een som van f 32.000
zijn. Door toedoen van Gedeputeerde Staten werd een regeling getroffen, waarvan
sommigen meenden, dat zij zeer voordelig voor de stad zou zijn.
Juist in de tijd, dat deze zaak, op enkele honderden guldens na, tot het verleden
behoorde, kwamen de gemoederen in het stadje in beweging. Er werden 'misbruiken'
ontdekt. De besturen van stad en weeshuis kregen moeilijkheden over het al of niet
lezen van de bijbel in het weeshuis. Toen eenmaal bekend werd, dat gelden van het
weeshuis gebruikt zouden zijn tot betaling der stedelijke schulden, barstte de bom pas
goed. Wel was die regeling indertijd door een hogere instantie goedgekeurd, maar
enkele personen vonden eraanleidingin om hierop wederom de aandacht te vestigen.
Daar de verkiezingen voor de gemeenteraad naderden, besloot een aantal ingezetenen
van Naarden een nieuwe kiesvereniging op te richten, die de naam kreeg van
'Onafhankelijke Kiesvereeniging'. AJseerstecandidaat stond opdie lijstde burgemeester, maar verder waren er namen op geplaatst van personen die niet in de oude raad
zitting hadden, ook die van de heer Van Viersen!
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Naarden

was in rep en roer;

schriften

werdenaangeplakt;verzen

den rondgedeeld;
gen werden

beloften

gedaan.

stemming

werden

was met de woorden:

schimpwer-

wenschelijk

en bedreigin-

Enigedagen
door

toestand

van de gemeente

Naarden

had al haar schulden

ging'.

Uwe uitspraak

beoordeling

twee nieuwe

afgedaan

leden

Wat was heteinde

van dit'drama'?

rechtsvelVolging.

Van Viersen

voorstellingen

omtrent

De rechtbank
gaf later,

ontsloeg

de hem aangedane

waren

dat men andere

middelen

Uit: ].M. Fuchs, De hond aan de galg. Amsterdam 1957.

voorgevallen.

geneesheren

der lijdende

over te laten'.

vaI1Hasse!t'

versladie haar

in het Algemeen

18 november]

85t

Handels-

stond

van beledigende

straf van minstens

de gepensioneerde

uitdrukkingen

een en hoogstens

kapitein

terecht.

De officier

van

achtte de beklaagde

schuldig

aan lasteren

aan

en eiste veroordeling

zes maanden,

en bovendien

tot een gevangenis-

Bij de Stichting

nog een zware boete.

Jaargangen

hield Mr. A.S. van Nierop

het feit dat deze zaak iets nieuws
uiten over plaatselijke regeerders,
Men wil immers
onderdrukken.

zijn pleidooi,

Daartoe

deze beklaagde

feiten en van de juridische
er ook op ge\vezen

de klager de oppositie,

heeft men deze vervolgens

in zijn eervolle
wordt

aandacht

schonk

aan

had: mag bij vrije verkiezingen
het oordeel zich vrij
plaatselijke inrichtingen
en plaatselijke misbruiken?

nu van de zijdevan

Want een oud krijgsman

waarin hij vooral

als middel

rust verstoord.

gekozen,

daartoe

zijde van het geval eindigde

heeft

Oud Naarden,

pleiter zijn pleidooi,

van het geval een onbelangrijke

zijn nog verkrijgbaar:
1990 en 199] àf

17,50

f 20,Het Sasburg prentbriefkaartenboekje
f 5,Valkeveen, van hofstede tot uitspanning
f ]9,95
Burgerweeshuis,
van weeshuis tot archief f ]9,95
De Naardereng
f 10,-

verdronken

Maar het offer is slecht gekozen.

jong, als hij ten strijde trekt. Na een bespreking

had, dat de achtergrond

Oud
Het

de kritiek, deopenbaarheid

Vijverberg

De Omroeper

Jaargang

32

- of de verzorging

behoort

De Omroeper

1993 à

stadje, middeleeuwsklooster,
(exclusiefverzendkosten)

oude buitenplaats

f 29,90

van de

waarin

hij

Besteladres:

Gansoordstraat

]6, 14]]

RH Naarden,

uit,

slechte
maar

uitte in dienietondertekende

het bezigen

men

en valse

] n ieder

waren

justitie bij de rechtbankvan.Amsterdam

Daarna

berichten

tegen te gaan, een brochure

rechtszaak

gen, en het was de tegenpartij

Op

heeft

- dat er ongere-

geval de Onafhank.elijken
blijdschap

aan andere

te kiezen

gemaakte

in de

burgerij

moet weten

- en de advocaat

advertentie
blad.

te

niets

de heer Van Viersen van alle

alle verkeerde

velVolging

werd gefluisterd,

waren

behoort

hiertegen

ik ben cr zeker van, de

waarin hij de hoop uitsprak,
dat dit proces moge leren, 'dat vervolgingen
geneesmiddelen
zijn tegen verzwakt vertrouwen
en geoorloofde
openbaarheid,

later

geldheden

ware het

waardigheid

bekleedt,

en dat velVolging
Gij zult,

teneinde

klagende

gewezen,

Naarden

magistrale

betrekking

blootstaat,

:l..'11dit ook hier be\vijzen.

gekozen, en dat waren de rijksontvanger
en de klerk van de notaris. Hier en daar

aanhangig

met

was;. de stad

de 'OnafhankelijkeKiesvereeni-

heeft daarop

zoo rustige

zijne gevoeligheid

vrijheid van drukpers beschermen
evenzeer als het regtder waarheid. Nederland
behoefte aan waarheid en aan mannen,
die de waarheid dUlVen uiten!'

batig saldo in kas. Dedag

Slechts

de rust van het anders
H ij die eene openbare

weten, dat hij aan openbare
vennag.

van destemming
brachteen
mooi succes
voor de oude raad en een zware nederlaagaan

'Voor

dat de klager

hadde weten te onderdrukken.

vóór de

het gemeente-

bestuur berichten
verspreid,
waarin te
lezen stond, hoe uitstekend
de financiële

en zelfs nogeen

geweest,

tel. 02159-46860.

dorpsruzie
33

en

Heibel in het logement

'Luis aan de ketting'

A.A. Veenstra voor een

~~::';7,7:~::~;de logementsverordening

Totde

aanleg van de spoorlijn

dOOf hel Gooi

vande

gemeente.

Daarmee

washet

in 1874 liep een deel van het internatio-

nale verkeer naar Amsterdam door Naarden. [n de vesting stapte men over van de
koets in de trekschuit.

Dit veroorzaakte

\0.vamcn rei7.igers de vesting binnen.
in Naarden

de nacht worden

een gezellige drukte.
Misten

Vanuit allerlei uithoeken

zede trekschuitofdc

doorgebracht,

hetgeen

postkoets

dan moest

geld in het laadje en een gezellige

sfeer met zich meebracht. Aan de borrel werden nieuwtjes uitgewisseld en voor
sommige

reizigerswas

Met de komst
levendige

Naarden,

in de richting
'Gooische

drank).
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want tot de aanlegvan

het beroep

door

er rond

de Rijksweg in 1929 bleefhet

In die tijd waren

lopen.

op het economischeen

maakte

de

sociale leven van de Naarders.

stalhouderijen

(vergLmninghouder

er in de vesting

met het

streekvervoer

Zelfs tot 1937

nog onveilig.

1900 nog enkele

van 'flessiaan'

om eens lekker dOOf te zakken.

was het nog lang niet gedaan

de vesting

de hoofdstraten

had zo zijn invloed

Zo functioneerden

de aanleiding

Naardcn-Busswn

van Amsterdam

Moordenaar'

Al die drukte
Naarders

zo'n overnachting

van het station

en in 1890 hadden

voor het schenken

nog vele logementen.

Naast

24

van sterke
het Burger-

Oude panden

in de Wuyvert
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weeshuis
gewrgd

stond

het uit de l6e eeuw daterende

'Vliegent

werd van de reizigers van de Hamburger

Hert',

Postwagen.

waar voor de opvang

In de Sluisstraat

(nu het

laatste deel van de Marktstraat)
lag het logement 'De Keizerskroon'
en op de hoek bij
de Sluis 'Het Amsterdamsche
Veerhuis' (nu De Beurs). Verder waren er 'De Doelen',
'HetJaagschuitjen',

'Het Witte

Paard',

'Het Bonte Paard'

en niettevergeten

'De Goede

van de Wuyvert

en de Korte

Verwachting'.
logement

De Goede

Marktstraat
al te beste
verhalen
De laatste

opgebouwd

geen

eigenaar

in het logementenwereldje

was Jan Dekker,

bijgenaamd

dit logement

tot een waar bolwerk

ventte

Jan met ijs om de verliezen

deksels.

Naarmate

probleem

in die tijd

De bijnaam

Vele

'Luis aan

vonden.

'De Schoes',

met zijn vrouw

vanwege
Neeltje

van drankmisbruik,

met zo'n prachtige

zijn inspanning

want

onderdak

van het logement

en had een niet

van Naarden.

over dit logement.

in het leger. Samen

groot

van de Dikke Boom

geeft aan dat hier niet de beste reizigers

Hij liep dandoordevestingstraatjes
koperen

op de hoek

werkzaamheden

koloniaal
maken.
Zomers

reputatie

stond

in de schaduw

doen dan ook nog steeds de ronde

de Ketting'
makers

Verwachting

(nu Raadhuisstraar)

zijn schoenwist deze oud-

ruzie en heibel

te

een beetje weg te werken.

handkar

met baldakijn

en twee

groter werd, steeg ook zijn dorst. Dat was
zetelde

er in de meeste

straten

wel een

vergunninghouder.

Verdieping

van 'De Goede Venvachting'.

paar centen
Ronduit

met de verkoop

opschepte.

zeedistels,

wilgekatjes

aan zijn slotzin
Op een

mooie

logementsgasten

wndag

was Jan weer

op de stoep

aan het venten

van 'De Goede

en zat Neel met

Verwachting'.

Het waren

drie vaste
'Chris

van

Tekening:

P.J.J. de Gooijer.

Mina', 'Ome Die' en 'Gerrit in Beleefdheid'.
Chris van Mina was scharensliep
en van
Ome Die wist niemand hoe hij aan de kost kwam. Gerrit in Beleefdheid verdiende een
van schelpen,

Soms ook verkocht
ofengelsgras.

'Bedankt

die hij aan het Zuiderzeestrand

in beleefdheid

bij Fort

hij, al naar gelang de tijd van het jaar, blauwe

Zijn bijnaam
a.u.b.'

dankte

hij, als hij iets verkocht

Kreeg hij een borrel

had,

aangeboden,

op de biets natuurlijk,
dan sprong hij in de houding en zei steevast: "Hare
Koningin
der Nederlanden
zullen wij nooitveraffronteren,
hoera!"

altijd

Majesteit

de

Welnu dat fraaie stel zat dus op de stoep van de Luis aan de ketting toen Jan Dekker
met zijn ijskar de bocht bij het Stadhuis nam. Ondanks het feit dat ze zelf niet meer
nuchter

was, zag Nee! ogenblikkelijk

was begon

zij al te schelden

dat met Jan mis was. Voor hij bij de Dikke

en op de stoep kreeg hij alvast een paar klappen

Weldra mengde zich Chris van Mina in de tw1st en hetduurde
rolde over de straat.
Toen

'IDAGVER:-

BLIJF

Begane grond van 'De Goede Verwachting'.

Tekening:

EU

ook de ijskar omver

en de mooie

koperen

ging - geholpen

deksels als alarm schellen

voorde politie om in te grijpen.
in de cel op steenworp
afstand

niet lang ofhet

door de op ijs beluste

toekijkende

over het plaveiselkinkelden,

Uiteindelijk belandde
van het logement.

het hele gezelschap

Boom

van haar.
hele stel
jeugd

_

was het tijd
ter afkoeling

de Gooijer.
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Eppie

Eppie de Houten Bommert

had

een

kleine

kromme

Th.G. Ban/man

Door een neusgebrek
bracht
voort van Donaid Duck.
Eppîe was vuilverwerker

doen

onder

gestalte

en een

wondelijk

schuifelende

wijze van

voortbewegen.
Het leek alsofhij zichzelfbij
iedere stap 'n duwtje gaf. Desondanks
hij op onbegrijpelijke
wijze ieder jaar de 'vierdaagse'
uit.

de oudere

de ronde.

De hier beschreven

slachtafval
werkte.

hij, vooral

liep

als hij kwaad was, het driftig snaterende

bij de gemeente

en haalde in een afgrijselijk

bij de slagers op. Die kar duwde

hij moeizaam

stinkende

naar de vuilnisbelt

geluid
kar het
waar hij

wm de werkelijkheid.
C

opgeschreven.

In zijn geringe lichaam
de vierdaagse

Eppie was een apart

en vreemdsoortig

mannetje.

Hij woonde

lans en zijn broer Rijk in een klein huisje in de Raadhuisstraat.
in zwart gekleed
haar amper
gluren

zag. Ze kwam

en verdween

vertoonden
Voor

wezentje,
dan

soms als een muisje

een enorm

hingen gelige gordijnflarden

een blik in de donkere

kamer

Zij was een spookachtig,

uit z'n holletje
broer

hoge lindeboom,
en de ruiten

waren

met zijn zusler

en zó mensenschuw,

dat je

om de hoek van de deur

Rijk, een stoffig grijs baasje,

als dat strikt noodzakelijk

huisde een vechtershart.

monstertocht

had uitgesloft,

hem met dit dubbel lustrum
aubade door D.o.13.
Maar de onverzettelijke
van de barre
ambtsketen

tippelaar

tocht, negeerde
en toespraak

Toen hij voor de tiende

meenden

de vroede vaderen

te eren met een toespraak

bleek die huldigingniettewaarderen.

hij het toegestroomde

in de hand,

maal moedig
der gemeente

van de burgemeester

publiek,

en het muziekkorps

en een

Hij thuiskomst

de burgervader

met z'n

dat voor zijn huisje stond

was.

die veel licht wegnam.

Voor

zóvuil dat het onmogelijk

de
was

te werpen.

geheel links het huisje van 'Eppie de Houten
38

gelaatskleur

weer snel. Zij en haar

zich alleen buitenshuis

hun huisje stond

ramen

met een wasbleke

samen

Bommert'

(Elbert Rookhuizen).

Oude vervallen panden
Naardel1.

uit de tijd van 'Eppie' in de Wuyvert.

Collectie: Stadsarchief
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opgesteld en snaterde; "Lopen jullie allemaal naar je malle moer!" en knalde de deur
met zo'n vaart achter zich dicht, dal het dreunde.
Misschien bespeurde zijn kinderlijke geest iets van de onwaarachtigheid van dat
eerbetoon, hem gebracht door mensen, die hem anders met de nek aankeken en hem
het vuilste werk lieten opknappen.
Eppie liet zich van alleswijsmaken. Mijn vader had hem verteld dateen mens z'n eigen
geneesmiddelen bij zich draagt:. Speciaal 'ontlasting' zou een heilnam zalfje zijn bij
kwdsuren. Toen hij zich bij het werk op de belt met de punt van een greep dwars door
dwme rubberlaars en vo~t stak, onwikkelde hij de bloedende wond met een, uit het
huisvuil getrokken witte lap, waarop hij eersteen hoop had gedraaid. Overdat geurige
medicijn trok hij een dikke sok, die hij er veertien dagen (ook in bed) omhield.
Wonderbaarlijk genoeg bleek de wond daarna prachtig genezen te zijn.
Maar de onvef\\loestbare Eppie stierf toch. Hij at bedorven worst, gevonden op zijn
vuilnisbelt en daar kon zelfs zijn ijzeren gestel niet tegen.
Nog zie ik in gedachten dat kromme, schriele mannetje duwen achter die stinkende
driehoekige kiepkar met zinken binnen wand. Eens dompte de kar midden op de
Marktstraat en gingen de pensen en darmen over de ~traat. Eppie greep de glibberige
massa onvervaard met z'n blote handen en kwakte het weer terug in de kar.
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