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'Vergane glorie' ofwel winkeltjes
uit de jaren dertig in de Vesting (1)
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stadhuis op het sigarenbandje en het groengele doosje stond afgebeeld.
Kruideniers- en koloniale waren kon men kopen op nummer 42, alwaar de winkel
van Joh. Zwaan was. De dochter van Zwaan, een mongooltje luisterend naar de naam
Doortje, had de vervelende eigenschap de klanten meestal te knijpen.
Op de plek van nummer 29, nu een relatief nieuw huis, stond ooit de kruidenierswinkel van 'Knelis Bleur' (red. Cornelis Berleur). Het was een klein bedompt zaakje. Voor de etalage hingen blauwe rolgordijnen met aan de onderkant pluche bolletjes. Meestal waren ze halfgesloten. Men kon dan nog net de voor de helft met doppinda's gevulde stopflessen zien met het bordje 'Versgebrande pinda's: Dat branden
zou weleens in de tijd van de Eerste\Vereldoorloggebeurd kunnen zijn, want die dingen waren ontzettend taai en zagen er bruin uit. Knelis gaf ze wel eens weg aan kinderen. Ik heb het winkeltje nooit zien functioneren, maar tot in de jaren vijftig bleef
de etalage onveranderd.
Op Ruisdaelplein nummer 1had Lammers alin dejaren dertig zijn sigarenmagazijn
'Het Hoekje'. Het is één van de weinige zaken uit die tijd die nog steeds bestaat. An-

deretot in onze tijd 'overlevende' winkels zijn dejuwelierszaak Van Baal, bakkerij De
Bruijn (tuindorp Keverdijk), de Winkel van Sinkel V,ill Piet de Roos, drogisterij Van
Spanning en de interieurbedrijven V,Hl Menting en Kroonenburg.
De Raadhuisstraat en de Wuijvert.
Op de plek van Raadhuisstraat nummer 9 stonden aanvankelijk twee krotten van
huizen, die omstreeks 1930 tot de grond toc afbrandden. Elbert Borreman liet hier
zijn schoenenwinkel annex reparatie-inrichting bouwen. In die tijd was het dc gewoontedat hel reparatiewerk bij de klantopgehaaJd en weer bezorgd werd. Ook slagers en kruideniers gingen langs de deur horen of er nog iets geleverd kon worden.
Dat was vrijwel altijd het geval, echter de betaling liel meestal op zich wachten. De
pofvierde hoogtij in dic dagen.
Op nummer 16,een huis dat slachtoffer werd van debouwvan het stadskantoor, had
Flip Borreman zijn handel in klompen, huisbrandolie en kruidenierswaren.Aanhel
eind van de jaren dertig nam Polder de zaak over. Polder, die gehuwd was met Mien
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Henk den Harlog Sr.had op nummer 14
een kleine boerderij annex melkhandel.
De winkel was zeer eenvoudig. In de etalage stonden een sierkip van steen, een
redameschild van BlueBand en twee grote glazen kelken op voetstukken. In de
Interieur van de winkel van C. Wilcke
kelken lag wal stro eneen aantal verse eina de Tweede Wereldoorlog.
eren. In dewinke1 waseen kJeinestelling
met wat kaas en op de toonbank stond
een weegschaal en een kaassnijapparaat. Links in de hoek was een grote betegelde
waterbak met stromend water. Hierin stonden twee melkbussen le koelen. Twee
openslaande deuren gaven toegang tot het woongedeelte. Eén deur stond meestal
open, anders hoorde men de bel niet. Via de geopende deur keek men in de slaapkamer, waar het echtelijke bed stond van de familie Hartog. Ik zie het bed met de
groen gewatteerde sierdeken nog voor me. Dat kon toen nog, een slaapkamer die
grensde aan de winkelruimte.
Al deze winkeltjes zijn inmiddels door nieuwe woningen vervangen.
Op nummer 17, nu nummer 29, was de kruidenierszaak van Cam. Wikke. Aanvankelijk had hij zijn handel in het pakhuis Jan Massenstraat 5. Kees was de eerste
Naardense kruidenier mei een electrische koffiemolen. Je kon er een half onsje koffie laten malen. Hij was ook de eersle kruidenier met een spijsolie-automaat. Je kon
er een maatje bak-, boter- of sla-olie halen. In die tijd noemden we deze ontwikkelingen 'de vooruitgang'. Later had Kees zijn pakhuis in het pand Jan Massenstraat 9,
dat hij in de jaren vijftig liet bouwen.
De Huizerpoortstraat en de Jan Massenstraat
Tot 1933had Dirkvan Rhijn zijnsnoepwinkelol' Huizerpoortstraatnummer2.
Verder verdiende hij de kost met een consumptietent op de hoek BrinkJaan -Comenius-

laan tegen dc achterkant van kolenhandel Dorresteijn, waar men een kop koffie of
warme chocolademelk kon kopen met een gevulde koek ofanderszins. Deze tent \vas
in die dagcn een trekpleister voor loopjongens. Het zag er altijd blauw van de sigarenrook en de walm van het petroleumkacheltje. Een bezoek van slechts een kwartiertje was genoeg om zelf precies zo te ruiken.
Juwelier en horlogemaker H. van Baal begon ooit met een etalage in zijn voorka~
mertje op nummer 24 en verhuisde laler naar een mooi pand, naast de r.k.-kerk in
de Turfpoortstraat. Zijn kleinzoon leidt nu de prachtige juwelierszaak in de Marktstraat.
In de Jan Massenstraat had Arie J. dc Bruijn zijn brood- en banketbakkerij op nummer 3. De zaak was bijwnder klantvriendelijk. Men stond altijd voor je klaar. Zelfs
op wndag, na kerktijd, kon men er vers brood kopen. Zijn jongere broer Antoon J.
de Bruijn vestigde later in het tuindorp Kevcrdijk (Evert de Bruijnstraat 3) een modelbakkerij, die nu geleid wordt door zijn jongste zoon Fred. Het brood voor de Keverdijk werd aanvankelijk gebakken in een bakkerij op het adres Gansoordstraat 7.
Elke ochtend werd het brood naar de Schapenmeent gebracht, waar het pas na tien
uur op straat verkocht mocht wordcn. In 1995 bestaat de bakkerij op de Keverdijk
alweer 65 jaar! De vrouw van de oprichter is inmiddels 85 jaar oud.
Vrijwel naast De Bruijn, op nummer 7, had C. Valk een goud- en zilverwinkel met
horlogemakerij. Aanvankelijk was Cornelis Valkziekenverzorger in het militair hospitaal van Naarden.
Er tegenover op nummer 4 was de rijwielhandel en reparatie-inrichLing van J. Haakman Sr. Je kon er voor 75 cent per dag tandems huren en ook, voor 15cent per uur,
een stofzuiger. Het waren van die steelstofzuigers. Je 'Lagde blauwe vonken van de
koolborstels flikkeren als het apparaat aanstond. De gehuurde stofzuiger werd in dat
uur vaak door meerdere gezinnen gebruikt. Dat was verboden, maar het scheelde
weer een paar cenLen.Tevenshad Haakman een accu-oplaadstation voor radio's. Zomers beheerde hij ten oosten van de uitspanning Oud Naarden een strandLent, waar
o.a. roeiboten en kano's verhuurd werden. Op de hoek van de Jan Massenstraat met
de Kloosterstraat, nummer 24, was de vishandel van \Vingelaar gevestigd.
De Kloosterstraat
Kloosterstraal nummer 3was de drogisterij annexhuisbrandoliehandel van W.A.M.
Smit. Smit was drager bij r.k.-begrafenisscn en had daarvoor zijn gezicht mee. Bestellingen bezorgde hij zelf. Daartoe had hij voorop zijn herenfiets een bagagedrager gemonteerd, waarop een klein slagersmandje met riempjes was vastgebonden. Van voren 'washet mandje met bruin zeildoek bekleed, zo ook het deksel. Het
mandjewas halfgevuld met houtwolom zijn breekbare handel tijdens het vervoer
te beschermen. Smit, die bepaald niet vlot was, had een aparte stijl van opstappen.
Aan de achteras van de fiets zat links een grote opstapstel'. Mct de linkervoet op de

step, zette hij zich met de rechter, over
een meter of tien, af. Had de fiets vaart
genoeg dan hees hij zich langzaam in
het zadel en kwam de rit beho;dzaam

met aan weerszijden

op gang. In de Callenhagestraat gebeurde het nog weleens dat hij werd begroet door bekenden. 'W.A.M.' zwaaide dan terug, lette niet goed op en IGvam
vervolgens met zijn voorwiel in de tramrails, waardoor hij met zijn handel tegen de straat smakte. Mopperend krabbelde hij dan overeind, keek eerst in het
mandje of alles nog heel was en vervolgde zijn rit naar de Schapenmeent.
Bij Thuring in deCallenhagestraatstak
hij altijd zijn rechterhand uit om pas
dertig meter verder de bocht te maken
bij de Vijf Loodsen. Dat was een wat
overdreven gebaar, want in die tijd had
alleen Chris Bijlhomver een bestelauto
en dokter Croiset van Uchelcn een motorfiets.
Op nummer 19 stond de broodbakkerij van M.H. Brouwer. De broodbezorging werd met paard en wagen gedaan.
De meeste klanten van Brouwerwoonden in Valkeveen en omstreken.
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Ook nummer 27waseen bakkerij. Hier
had Piet Hagen Sr. zijn brood- en
banketbakkerij. Hagen had vijf zoons.
De jongste, Jan, nam de zaak halverwege de jaren dertig over. De vier andere
zonen begonnen in die tijd een koek- en
banketfabriek in de voormalige haringinleggerij van Piet van Det in het pand
Bussummerstraat 12.
Op nummer 18 stond het mooie grote
winkel-woonhuis voor manufacturen
en aanverwanteartikelen van Henselijn
& Zn. Aanvankelijk ventten vader en

zoon Henselijn met een grole handwagen door de Vesting. De kar werd altijd
gestald in de loods van Pietvan Gent in
deWuijvert.
Evert Kaptein deed op nummer 20 aan
zaalverhuur (het Hof van Holland) en
was tevens limonadefabrikant,
caféhouder annexslijter. Hetwinkelgedeelte bestond uit een etalage en een kleine
verkoopruimle. Ik herinner me nog de
merken 'Tip van ROOlS','Anisette' en
'Voorburg', die in zijn etalage uitgestald
stonden.
Op nummer 24 was de rijwielhandel en
reparatie-inrichting
van Joh. Wilde.
Voor de oorlog verhuisde hij naar Bussummerstraal 16, waar hij de zaak van
Harder overnam, die in de SI. Jans]aan
in Bussum een zaak begon.
Piet de Roos had op nummer 36, op de
Kloosterstraat42,
de wÎnkel van de
hoek met de Jan Massenstraat, een leuk
Wed. stemmer.
winkellje.Am het eind van dejarendertig vestigde zich hier de fotograafWessel Steenbergen. Steenbergen behoorde net als Henk den Hartag Jr. tot de trouwe vestingwinkeliers. Vanwege zijn leeftijd is hij begin 1994 met zijn fotozaak (Marktstraat) gestopt.
Tegenover de kazerne, op nummer 42, was de rook- en tabakartikelenzaak van de
Weduwe Slemmer. Zij verkocht ook ansichlkaarten, schrijfbenodigdheden en buitenmodcI militaire petten. Verder had zij een rijwielstallingvooronder-officieren.
En daarmee hebben we het wat betreft de winkels in dit deel van de Vesting gehad.
Aan de Oude Haven, de Oostwalstraat, Pijlstraat en Katrepel ontbrak het in de jaren dertig aan etalages. Aan kleine zelfstandigen zonder winkel, zoals schoenmakers, schilders, scharenslijpers enz. ontbrak het in dit deel van de Vesting bepaald
niet. Evenzoveel zelfstandigen zowel mei als zonder winkel. De laatste groep is in
dit artikel echter buiten beschouwing gelaten.
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in de herfst van 1994.

Een stukje voorgeschiedenis
Het was].P. van Rossum die in 1816 de geruïneerde en ten dele afgezande buitenplaats Berghuysen kocht. Dit landgoed - veel groter dan het huidige Berghuis strekte zich uil tussen de Vissteeg (Bollelaan) in het zuidoosten en de Weg naar
11
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Huysen (Huizerstraatweg) in het noorden en noordwesten. Ten zuidwesten lagen
de landerijen van de voormalige buitenplaats Kommerrust en in hetnoordoosten
de heide op de gemeentegrens met Huizen. Over het niet afgezande widoostelijkedeel van Herghuysenliepen toen enkele kaarsrechte 17eof 18eeeuwse lanen. Dit
oude stramien is ten dele nog steeds op Flevorama te herkennen. De fraaie brede
Beukenlaan, die op enkele plekken bijna het karakter heeft van een holle weg, is
wel het mooiste voorbeeld van een relict uit die tijd. Vanaf de Bollelaan loopt dit
pad in de richtingvan de Huizerslraatweg, om uiteindelijk in het niets te verdwijnen. De afzanding die daar aan het eind van de 18e eeuw plaatsvond stuurde de
oude infrastructuur geheel in de war. Langs de laan vertonen enkele misvormde
stokoude beuken nog steeds de sporen van het oorlogsgeweld uit de winter van
1813/1814. Een op Berghuysen gelegen balterij werd toen vanuit de Vesting zo
zwaar onder vuur genomen dat enkele kruinen uit de bomen werden geschoten.
Aanvankelijk liet Van RosslIm het niel afgezande deel van Berghuysen - hij gar er
12

van

de naam 'Berghuis' aan - in de oude
staal. Boer Brouwer mocht op de plek,
waar later Flevorama werd gebouwd,
gaan wonen en verbouwde eronder supervisievan Van RosslIm tabak.l3eiden
hadden ze er verstand van en de teelt
slaagde dan ook goed. In 's Graveland werd een oude tabaksschuur gekocht en verplaatst naar de stulp waar Brouwer woonde. Later werd daar nog een koeiestal aan
toegevoegd. Na het vertrek van Brouwer, in de jaren dertig van de 1ge eeuw, werden de gebouwtjes verhuurd aan Klaas KluitenMaria van der Kuil, bijnamen voor
het echtpaar Bakker-Jans, die er een boerenbedrijf begonnen. In die tijd gaf Van
Rossum gestalte aan zijn plannen om hier het gebied opnieuw in te richten.

A.P
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Rossul1I.
13
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Nieuw Valkeveen.

F

sloomkuil

Het zomerverblijf met belvédère
Aansluitend op zijn 1andschappelijkewerkzaamheden (zanderijen) Ier hoogte van
het latere Nieuw Valkeveen, pakte Van Rossum in de jaren dertig van de vorige eeuw
het gebied aan waar Flevorama zou komen. Om zijn ideeën te verwezenlijken, had
hij in 1831 een perceel heide (nu het weiland tussen de Viersprong en Flevorama)
in erfpacht verkregen van Domeinen. Daarmee \vas hij de grens van Naarden gepasseerd, waardoor de buitenplaats Flevorama - toen nogonderde naam Berghuis
- in twee gemeenten kwam te liggen. Een soortgelijke transactievond plaats in het
zuidoostelijke deel, waardoor ook hier de grens met Huizen werd overschreden.
De onvruchtbare hoog gelegen Huizer heidepercelen werden afgezand en in weilanden herschapen. Zo ontstond hier ter weerszijden van de straatweg naar Huizen een groene vlakte met daarin een romantisch slingerende zanderijsloot. De
oude beboste buitenplaats Berghuis, met op de oostelijke rand de tabaksschuur
annex boerderij van Klaas Kluit, kwam ogenschijnlijk verhoogd uit deze metamorfose te voorschijn. Met deze activiteiten kreeg het landschap de vorm die we
nu nog steeds kennen.

In de uitgegraven laagte, ter weerszijden van de Huizerstraatweg, verrees in 1844
het huis Nieuw Valkeveen. Dit landhuis vormde het hart van Van Rossllm's bezit14
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tingen. Op de rand en tegen de hellingen van het omringende hoger gelegen terrein liet Van Rossum meerdere gebouwen waaronder enkele koepels plaatsen. Eén
ervan, de grootste, kwam op de plek te staan van detabaksschuur. Het kon gebruikt
worden als zomerverblijfen op het dakstond een belvédère. Vanwege het uitzicht
over de Zuiderzee, het voormalige Flevomeer, kreeg het de naam Flevorama!
Van al de fraaie inrichtingselementen uit die tijd is, op het huis Nieuw Valkeveen
na, helaas niets meer over. Slechts aan de hand van schilderijen en litho's krijgen
15
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Dudok van Heel, de jongste zoon, de eerste steen gelegd en omstreeks het begin
van de jaren zestig werd het koetshuis gebouwd. Uit die lijd dateert ook de aanleg
van de tuin.
Met een onderbreking van 32 jaar (]901-1933) hebben leden van de familie Dudok van Heel tot] 989 op F\evorama gewoond.
In die tijd zijn er nog enkele veranderingen op hel landgoed doorgevoerd. Onder
het echtpaar Dudok van Heel-Van Rossum werd in de jaren zestig van de vorige
eeuwdezanderijsloot bngsde Flcvolaan gedempt. Wellicht werd toen ook de boog-

we een voorstelling hoe dit gebied er in de jaren veertig van de vorige eeuw uitzag.
Het landhuis
Na het overlij

Dudok van Heel was
gehuwd. Dit echtpaar liet het oude Flevorarna vervangen door het huidige landhuis, dat door architect Van Gendtwerd ontworpen. In mei 1858 werd door J.J.M.
16
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Detail
Het koetshuis
Hingst

in he/laatste

kwart van de 1ge eeuw. Collectie:
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en niet meer vernieuwde
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clliefNaarden.

(over/.).

brug vervangen door een dam. Begin
20e eeuw werd de zuidoostelijke hoek
van het landhuis vergroot met een aanbouw. Ook het koetshuis werd vergroot
met een woning voor de tuinman. Een
grotere verandering vond plaats aan het
eind van de jaren twintig toen de oppervlakte van Hevorama kleiner werd
door de aanleg van het landhuis Zuiderhof. De grens kwam toen le lopen
langs de westzijde van de oude brede
Beukenlaan.
De laatste veranderingen dateren van
1994, loen in een dode hoek van het
De entree,
ja",ng,"IUI'
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Stad,acchiefiVaa,d,m.
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Hel gerestaureerde

Flevomrna

in de herfst vl/n 1994.

den gehouden). Maar dat is een kwestie van stoffering. Wellicht weet de heer De
Jong hier ook nog een oplossing voor.

landhuis een grote wintertuin werd gecreëerd. De oude serre aan de zijkant was
vergaan, werd afgebroken en niet meer vernieuwd. Het verdere interieur werd echter geheel vernieuwd. Het park ·werd opgeschoond, waardoor oude en zeldzame
bomen, sommige met grillige vormen, weer tot hun recht komen. De sequoia, de
treurbeuk, de tulpenboom, tamme kastanjes, rode beuken, stokoude rododendrons, manshoge gele azalea's en nog veelmeer bijzonderesoorten maken het park
tot een aantrekkelijk oord. In de Beukenlaan werden op de opengevallen plaatsen
weer nieuwe beuken aangeplant. Tot slot werden de zanderijsloten weer op diepte gebracht.

Me! ddllk ddOde Stichting J.P. van Rossum, dic hct mogclijk madkte hel schilderij op pagina 16 in
kleur af tc hccldcll.

Kortom huis en park hebben weer hun oude waardigheid teruggekregen. J.P.Dudok van Heel, de lweede eigenaar van het huis, zou ongetwijfeld bijzonder tevreden zijn geweest overdejongsle restauratie en erweeraJs een 'Franse markies' hebben kunnen wonen. Het enige wat nog ontbreekt in het weiland voor het huis zijn
de Lakenvelders (de bijzonder fraaie koeien die vroeger op de landgoederen wer20
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De resten van de sluis in de Karnel11elksloor.

Herfst]

994.

gebouwd op de plaats waar nu het fort Ronduit ligt (1 J. In 1785 werd deze redoute
door een verdedigingswal verbonden met de vesting en lwee jaar later werd de sluis
in de Karnemelksloot, die nodig wasvoorde inundatie, beveiligd door de aanleg van
tweeverdedigingswerkjes (zgn. lunetten) daar waar tegenwoordig de Batterijen aan
de Karnemelksloot liggen. Bij een aanval op de Hollandse Waterlinie zou deze verdedigd worden langs de lijn Karnemelksloot - oostelijke vestingwal- kustredoute; de
westelijke wal van de vesting werd v,m ondergeschikt belang. Toen de vesting rond
1875 werd gemoderniseerd kwam dil duidelijk aan het licht: op de oostelijke wallen
werden gevechtsopstellingen gebouwd, op de westelijke gebouwen met ondersteunende taken, zoals het vestinghoofdhvartier, het hospitaal en de bakkerij (2).
Verschanste kampen
Een volgende evolutie was dat men vestingen ging zien als steunpunt voor aanvallend optreden. In de negentiende eeuw, na de Napoleontische oorlogen, werd offensiefoptreden, uitlopend op een veldslag, gezien als het belangrijkste middel om een
oorlog te beslissen. Het leger moest zich niet laten opsluiten achter zijn verdedigingslinies maar, als de gelegenheid gunstig was, door de linie heen de vijand tege-
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voerden was dat maar op enkele plaatsen mogelijk, eigenlijk aJleen aan de zuidoostzijdevan Utrecht waar op de Houtensevlakte rond 1820een rij van vier lunetten was
gebouwd. Tussen de luneHen en de stad was ruimte voor een legerkamp van waaruit de troepen konden 'deboucheren' op de Houtense vlakte, die te hoog lag om geïnundeerd te kunnen worden. Ook op andere plaatsen waren zulke 'verschanste kampen' gebouwd, o.a. bij de vestingen 's Hertogenbosch en Nijmegen.
Ook Naarden zou in de negentiende eeuw zijn verschanste kamp krijgen. In 1844 is
zo'n kamp voorgesteld door de latere generaal Van de Polder. In die jaren waren bij
's Hertogenbosch de verschanste kampen Vught en I-lintnam in aanbouw. Ook in
het noorden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie wilde men een verschanst kamp
om op de Gooise zandgronden aanvallend te kunnen optreden. In 1850 was het de
bedoeling zo'n kamp te maken bij 's Graveland maar een studie uit dat jaar toonde
aan dat Naarden beter zou zijn, vooral omdat het een veiliger verbinding had met
het gebied achter de inundatie bij Weesp en Muiden. In 1850 en 1853 is het plan voor
Naarden nader uitgewerkt. Er zouden enkele veldwerken komen aan de zuid- en
zuidoostzijde van de vesting op ongeveer 1000 meter van de buitengracht. Deze zouden pas in oorlogstijd worden aangelegd; omdat de V-iaterliniever van de grens lag
verwachtte men dal de vijand er pas na 2 of3 maanden zou verschijnen. In ]858 werd
op schrift gesteld.wat er in de Waterlinie allemaal zou moeten gebeuren bij het uitbreken van een oorlog; daaronderook de aanleg van een aantal veldwerken in de lijn
sluis Karnemelksloot -Galgebrug-buitenplaats Kommerrust ten behoeve van het verschanste kamp (4). De in die jaren gangbareopvallingover het verschanste kamp bij
Naarden werd kernachtig verwoord door kapitein J.K.H.de Roo van Alderwerelt.
Deze schreel"in 1864 in De Militaire Spectator dat men bij Naarden terwille van een
actieve verdediging van de \Vaterliniecen geretrancheerd kamp had kunnen maken,
'maar de bouwmeesters der Utrechtsche linie hadden het denkelijk te druk met hunne prachtige torens om aan geretrancheerde kampen te denken .... Inlusschen wat
vroeger verzuimd is kan niet meer hersteld worden. Er bn thans geen geld meer besteed worden voor een geretrancheerd kamp bij Naarden, al moge het 'waar zijn, dat
hiervoor slechts eenige werken op het hooge terrein tusschen Bussum en de stad
noodigzouden zijn. Wij zullen ons nu moeten behelpen metveldwerken, in tijd van
oorlog aan te leggen, ofanders van aJleoffensieve bewegingen aan deze zijdeafmoeten zien' (5).
Toch werd nog geen twee jaar later besloten om drie permanenle werken te bouwen
opde heide ten zuidoosten van het dorp Bussum;het middelste van deze drie bestaat
nog steeds en is te vinden achter het theater 't Spant. Vanwaar deze plotselinge ommekeer? Allereerst is er een politieke reden. Na de oorlogen van Pruisen tegen Denemarken in 1864 en tegen Oostenrijk in ]866 was het Nederlandse verdedigings25
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kringf/1.

Col/ectie:

MIM.

I t/m V van lIet Offensief

en hun verboden

Heyne.

maar verder westelijk aan de Zuiderzee aan te laten sluiten. Voor het eerst was dat
rond 1850 toen er druk werd gewerkt aan de verbetering van de vesting Muiden
(4). De voorstanders van Naarden voerden aan dat het gcïnundeerde polderland
bij Muiden alleen passieve verdediging loeliet terwijl men vanuit Naarden de mogelijkheid had omaanvallenderwijs tegen de vijand op te treden. Dit argument gaf
de doorslag; de bovenvermelde memorieuit 1858 stelt zelfs: 'de hoofdbestemming
van Naarden isom offensieve bewegingen uitte kunnen voeren'. Naarden bleef dus
een vesting. Gelukkig maar want in die tijd gold dat vestingen na opheffing gesloopt moesten worden omdat ze anders in oorlogstijd nog nut wuden kunnen
hebben voor de vijand. Prachtige vestingen, zoals Koevorden, Grave en Bergenop-Zoom zijn weop die manier kwijt geraakt.
Omstreeks 1890 is er opniemv sprake geweest van opheffing van de vesting Naarden (9). In 1888 had een studie van de Hoogere Krijgsschool uitgewezen dat Muiderberg een beter noordelijk eindpunt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zou
zijn dan Naarden/Ronduit. Dit zou wel de bouw meebrengen van een nieuw fort
bij Muiderberg en daar voelde de minister weinig voor. Na veel wikken en wegen
28

werd in 1894 besloten om toch Naarden le handhaven maar het te versterken door
de bouwvan betonschuîlplaatsen voorde infanterie in de oostelijke buitenwal. Van
1895 tot 1906 zijn er 12van deze schuilplaatsen gebomvd (10).
De officiele opvattingen over het Offensieflagen ergens tussen de genoemde hvee
uitersten in. In een kommentaar van Inspecteur der Genie Van Hart Beek op de
plannen van 1866 zet hij vraagtekens bij het nut van het Offensief als basis voor
aanvallende bewegingen. Hij verwacht dat de vijand bij een aanv<llop de \Vaterlinie zijn hoofdmacht zal1cgeren bij Baarn, lerwijl de Nederlandse hoofdmacht zal
liggen bij Utrecht. Bij een uitval vanuit het Offensief zal men daarom niet veel verder komen dan het overrompelen van enkele voorposten rond Laren, Blaricum en
Huizen; de vijand kan immers uit Baarn veel sneller versterkingen aanvoeren dan
de Nederlanders vanuit Utrecht. Dat wil niet zeggen dat hij een tegenstander is van
het Offensief. Integendeel, hij acht het Offensiefbij Naarden van het grootste belang<lls opvangstelling van het Veldleger als dat zich moet terugtrekken op de \Vaterlinie. 'Uit dat gezigtspuntisdan ook de positievan Hussum in vroeger tijd steeds
29

beschouwd geworden'. De minister schreef hierbij in de kantlijn: 'dit is het hoofdpunt en in dien zin moeten de werken worden aangelegd'.
Uitbreiding van het Offensief
Ofschoon het Offensief dus allereerst was bedoeld als opvangstclling voor hel terugtrekkende Veldleger, bleven veel militairen het loch ook zien als uitvalsbasis
voor aanvallend optreden. In 1869, als de bouw nog in volle gang is, wordt al gesproken van het tweeledige 40el: wijkplaats voor het uit de IJsscl- ofGrebbeiinie
terugtrekkende Veldleger en geretrancheerd kamp 'ten einde uitvallen te doen en
's vijands flank te bedreigen, in verband met offensieve bewegingen van om.e zijde uit de stellillg bij Utrecbt. Tot het doorstaan van een geregeld beleg is het Orrensiefnietbeslemd'(ll).
In 1874 trok de brochure 'De Nieuwe Hollandsche vVaterlinie en hare verdediging
naar de eischen des tijds' veel belangstelling. Hij was geschreven onder de schuilnaam Kainos door W. Badon Ghijben, docent Genie aan de Koninklijke Militaire
Academie. Hij wilde een meer aktieve verdediging door steunpunten te bouwen
dicht voor de inundatie. Een zo'n steunpunt was een lot verschanst kamp uitgebouwd Offensief bij Naarden (12). Generaal WeitzeI. de Minister van Oorlog was
het hiermee eens m:l:lr dil zou leiden lot zijn ontsJagalsminister(1 3). Hij zette op
de begroting voor 1875 een post om het Offensief uit te breiden tot een volledig
verschanst bmp achter een kring V:lnforten. M:lar de Tweede Kamer vodde hier
niets voor en de minister stapte op. Het omgekeerde gebeurde overigens in 1909
toen generaal Snijders, de Chef van de Generale Staf afviel als kandidaat-minister
omdat hij in 1907 had voorgesteld om een pantserfort te bouwen bij Naarden als
uitgangspunt voor offensief optreden buiten de Waterlinie (14).
In

ging het verschanste kamp dus niel door maar het Offensief werd wel in
aan de westzijde verbonden met de inundatie (IS). Oorspronkelijk was daarvoor een batterij bij Het Spiegel gepland, maardaarmee kwamen de militairen net
te laaI. In 1874 was de spoorlijn Amsterdam~Amersfoort geopend en deze werd
het begin van de enorme uitbreiding van het dorpje Bussum. De vill:lbouw begon
in Het Spiegel. De nieuwe bewoners en de bouwmaatschappijen verzetten zich tegen de plannen voor de batterij met zijn verboden kringen waarin niet gebouwd
zou mogen worden. Dus werd de batterij wat verder naar het zuiden gebouwd, :l:ln
de Koedijk. Een tweede batterij, genaamd 'VooruiiBussum: kw,l1n te liggen tussen de batterij aan de Koedijk en het rechter vleugdwerk, op de plaats W:l:l(Illi het
zwembad ligt. De beide bauerijen bestonden slechts uit aarden wallen. Koedijk had
een natie gf:J.chten Vooruit Bussum, net als de drie oude werken, een droge gracht.
Het Offensief bestond na 1877 dus uit 5 werken, die ook werden aangeduid als
1874

[877
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\Verk ] t/m 5. \Verk 1was Koedijk, 2: Vooruit Bussum, 3: Rechter vleugelwerk, 4:
Hoofdwerk en 5: Linker vleugelwerlc Alleen Werk 4 had permanente gebouwen
en het is ook het enige van de vijf dat nu nog bestaat (16).
Tot 1914 is het Otfensiefin deze toestand gebleven; ook de diskussie die in ]880 ontstond over de inrichting van het Offensiefheeft daar niets aan verandenl. De infanterist A.R. Krayenhoff van de Leur - die het Offensief nog altijd zag als uitvalsbasis
voor grootscheeps olfensief optreden - betoogde in dat jaar dat het bestaande Offensiefonbruikbaarwas omdat het beheerst werd vanaf20 meter hoger gelegen terrein
dat niet meer dan 2 km ervan verwijderd lag. Om dit te verhelpen stelde hij een veel
verder van Naarden gelegen omtrek voor: van de mond van de Eem over Eemnes
Buiten en de hoogten aan de noordwest rand van het toen nog kleine dorp Hilversum naar de 'sGravelandsevaart. Hij dacht daar in oorlogstijd in 10dagen een ve1dstelling aan te kunnen leggen (17). Dat laatste klonk weinig geloohvaardig maar de
hoofdreden waarom zijn plan weinig steun kreeg was dat het Nederlandse leger in
die tijd te klein was om zo'n uitgebreide stelling voldoende te kunnen bemannen. Pas
na de grondwetsherziening van] 887 is het wettelijk mogelijk geworden om het legeruittehreiden.
Ook de ingrijpende militair-technische
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ontwikkelingen van na ] 880 hebben het

Offensief niet kun nen beroeren. Noch
de brisantgranaat, noch het rookzwak
buskruit, noch de verbetering van het
veldgeschut en het worpgeschut, noch
het repeteergeweer en het machinegeweer hebben er invloed op gehad. Dus
lag het Offensief er bij het uitbreken van
de eerste wereldoorlog in 1914 net zo
bij als in 1878. Ook de Memories van
Verdediging zijn in deze periode in wezen niet veranderd. In deze Memories
Loopgraafin
de tussenlinie.
stond uitvoerig opgeschreven wat er in
geval van mobilisatie moest gebeuren
om de linie in staat van verdediging te brengen. In Naarden en omgeving betekende
dit dat er een gevechtsstelling voor de infanterie moest worden aangelegd tussen
de werken aan de Karnemelksloot en fort Ronduit. Deze linie volgde o.a. de oostelijke bedekte weg van de vesting en de wal tussen de vesting en RonduiL Daarachter - tot in het terrein ten westen van de vesting - kwamen geschutsopstelJingen. Voor de infanterielinie, in een boog ten oosten en ten zuiden van de vesting
lag een rij voorposten. In 1887 lagen deze in de werken] t/m 5 van het Offensief
en na Vlerk 5 bij de Gooise Boer op de landgoederen Oud-Bussum en Flevorama
en op de Leeuwenberg aan de Valkeveense laan (18). Rond 1910 vermeldt de beschrijving van de voorpostenlijn dezelfde plaatsen, alleen aangevuJd met een post
aan de kust bij Oud- Valkeveen (] 9). Verder waren de voor de voorposten aangewezen soldaten van naam veranderd. In 1887 hoorden ze tot de Schutterij, een organisatie die niet tot het Departement van Oorlog behoorde maar tot het Departement van Binnenlandse Zaken en pas in oorlogstijd ter beschikking van het leger kwam. Na de opheffing van de Schutterij in 1907 werd haar taak overgenomen
door de Landweer, de oud-soldaten van het leger, die daarom ook de bezetting van
de voorpostenlijn bij Naarden moest leveren. Terzelfdertijd waren ook de Nederlandse strijdkrachten sterk in omvang toegenomen en ook dat blijkt uit de plannen voor de Naardensevoorposten: in 1887 waren er twee compagnieën Schutterij voor uitgetrokken, rond 1910 vier compagnieën Landweer. Van die vier compagnieën - samen ongeveer 1000 man sterk - zou de helft de voorpostenlijn bezetten.
De andere helft zou worden gelegerd bij de commandoposten op 112tot] km daarachter: 600 m noord van Werk 1, bij de RK kerk van Bussum, bij Jan Tabak en in
de suikerfabriek aan de Huizerstraatweg. Hoewel de Memorie van Verdediging
vrijwel jaarlijks werd herzien, is er dus alleen op detailpunten heteenen ander aangepast; de opzet van het verdedigingsplan - hoofdverdedigingslijn langs de oostrand
van de vesting en een voorpostenlijn op ongeveer 2 km daarvoor - is na de tachti33

ger jaren van de vorige eeuw meer dan 20 jaar niet veranderd, vermoedelijk tot
1914toe.
De Voorstelling Naarden
Wat in meer dan 30 jaar vrede gelijk bleef, veranderde bij de mobilisatie in 1914 binnen I maand. Tijdens de mobilisalje 1914-1918 nam het Veldleger de zgn. 'neutralileitsopstellîng' in: twee divisies op de Veluwe, een in Noord-Brabant en een (de le
Divisie) aan de Noordzeekust,Op 1september 1914 kreeg de le Divisie van de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht te horen dat zij in geval van een aanval uit
het oosten bevel zou krijgen om bij Naarden een opvangsteJling te bezetten voor het
Veldleger. De Groep Naarden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie was begonnen
aan de bouwvan deze Voorstelling. De ontworpen Voorstellingbestond uiteen kring
van infanterieschansen op ongeveer een kilometer buiten de oude voorpostenlinie.
De commandant der le Divisie was het op enkele punten niet met de ontworpen
werken eens: hij wilde de infanlerielinie in het noorden verder naar het oosten maken (niet bij de Limilische heide maar bij de Eukenberg) en de bij de stelling ingedeelde veldartillerie (kanonnen van 8 staal) dichter bij de infanterielinie dan de
geplande 1500 meter. Op beide punlen kreeg hij zijn zin (20). Zodoende ontstond
een veldstelling rond een zevental infanterieschansen. Ze lagen in een boog tussen
een punt op ongeveer I km ten zuiden van 't Spant in Bussum en de kust even ten
oosten van de Eukenberg. Schans 1 lag bij de noordwestelijke punl van de Bussumerheide, schans 2 in het kamp CraiJo, schans 3 op de B1aricumerheide, schans 4 op
de lafelbergheide, schans 5 bij de Sijsjesberg, schans 6 op de Naardereng en schans
7 aan de kust op het huidige NTKC-kampeerterrein. De schansen bestonden uiteen
120-170 m lange borslwering die als vuurlijn voor geweerschutters diende en waarin ookschuilplaatsjeswaren ondergebracht. Verder waren er 4 zware mitrailleurs en
telefoonverbinding met de vesting. Rondom lageen prikkeldraadversperring. Tussen de schansen waren oorspronkelijk borstweringen voor schutters, maar zoals we
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zullen zien werden deze tussenlinies later veel verder uitgebouwd. Op 250-500 m
achter de infanterielijn lagen 5 batterijen A t/m E met kanonnen van 15cm K, licht
geschut van zwaar kaliber. Dit geschut was op grond van de ervaringen van de oorlog van 1870-1871 aangeschaft in 1883. Al kort na de invoering was het eigenJijk al
verouderd want het wasvan bronsendatwasslecht bestand tegen het rookzwak kruil
dat juist in die tijd het oude buskruit verdrong. De loop was al na 600 schoten versleten en ook de dracht (5800 m) was nogal klein. Bijde opheffing van de vestingartillerie in 1927 zijn de 15cm Kkanonnen uitde bewapening verdwenen (21).
In maart 1915 was men al een eind gevorderd met de aanleg van de Voorstelling, zoals blijkt uit een aantal foto's die toen zijn gemaakt (22). De le Divisie, die de stelling
in geval van nood mel2 regimenten (het Regimenl Jagers in het vak van schans 5 lfm
7 en het 4e Regiment Infanterie inhetvakvan schans 1 t/m 4) zou moeten bezetten,
werd echter ongeduldig en stuurde een deel van deze regimenten om de Voorstelling
afte bouwen (22). Daarvoorwas gerekend op 4weken, maar na 8 weken, in juni 1915
was met name het Jagersvaknog niet klaar. Hoeditverder afliep is niet bekend maar
in maart 1916 klaagde de le Divisie weer dat het Jagersvak nog niet af was en in april
werden eropnieuw enkele compagnieën jagers in de Hofstede Oud- Bussem gelegerd
om de stelling afte bouwen, deze keer in 6 weken. Het is overigens niet onmogelijk
dat dit gebeurde omdat de plannen inmiddels waren uitgebreid (20).
In ieder geval blijkt uit gedetailleerde kaarten van wat cr in december 1916 gereed
was, dat vooral de tussenlinies waren uitgebouwd tot een indrukwekkend geheel.
Tussen de schansen lag een droge gracht met daarachter een doorgaande infanterieborstwering. Zestig meter naar voren lag een brede prikkel-draadversperring en in
een 80 m brede strook naar achteren een netwerk van verbandplaatsen, telefoonposten, schuilplaatsen voor reserves en latrines, alles verbonden door loopgraven.
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een naderingsloopgraar:Ójn verbonden met de frontwaL Deze ontbreken in het Jagersvakmaar daar zijn weer op enkele plaatsen van achter de frontwal ondergrondse mijngangen gegraven, op een plek zelfs 200 m lang.
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Bovendien laginde infanteriewal iedere 50 m nog een schuilplaats voor 30 man. Tussen de schansen had de fronlwal een uitstulping naar voren waarin 2 kanonnen van
8 staal waren opgesteld die flankerend vuur konden uitbrengen op de gracht en de
draad-versperring. Dezeaanlegvindtmen in beide regimentsvakken, maar er is toch
ook een verschil. In het 4RI-vak zijn er in de draadversperring luisterposten die met
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Uitbreiding van de Voorstelling
Nog voor deze werken kJaar waren werden al ,veer plannen gemaakt voor een uitbreidingvan de Voorstelling. In het westen zou de Voorstelling aangesloten moeten
worden aan de inundatie, hetzij bij de Hilversumse Meent, hetzij bij de klapbrug in
's Graveland. De keuze viel op de Hilversumse Meent en in augustus 1916 werd met
dit werk begonnen. Aan de oostzijde dacht men aan uitbreiding naar de Warande/haven van Huizen. Voorzover bekend isdit niet uitgevoerd maar in juni 1918kwamen er plannen voor een nog veel verder gaande uitbreiding (24). Op 200 In voorde
schansen I t/m 7zou een nieuwe doorgaande loopgraaflijn komen en daar weer voor
een loopgraaflijn met betonschuilplaatsen die in een vrijwel rechte lijn liep van de
klapbrug in 's Graveland naar de Warande en de leeuwenpaal aan de Gooyergracht.
Aan deze laatste linie is men inderdaad begonnen. Op het kampeerterrein De Franse Kamp liggen enkele tientallen betonschuilplaatsen in twee rijen. De voorste, zui37

delijkste rij bestaat uit schuilplaatsen met
een ingang en beslemd voor loopgraafwachten van elk 4 man. De achterste rij
bestaat uit grolere schuilplaatsen met
lwee ingangen, bestemd voor reservetroepen. Het zijn schuilplaatsen van gewapend beton van het zwaarsle type dat
het Nederlandse leger in die dagen kende. Ze waren ontworpen om een langdurig bombardement vao zwaar belegeringsgeschut te doorstaan. Dit alles wijst
erop dat het hier om meer ging dan een
Naarderstraat
in Huizen, voorjaar 1994.
opnamestelling omhet Veldlegerde kans
te geven zich veilig achter de ·Waterlinie terug te trekken. De legerleiding was teruggekeerd tot het oude plan om bij Naarden een uitvalsbasis voor offensief optreden
in te richten. Of, zoals de Conmlandant van de Nieuwe Hollandse Waterlinie het formuleerde: 'de Voorstelling is bedoeld als opnamestelling en in een later stadium als
uitvalspoort' (25). Daartoe was het nodig om hier langdurig stand te kunnen houden. Deze stelling is overbodiggeworden door de wapenstilstand van november 1918
en is nooit afgebouwd.
Gooistelling
Na 1918 is de Voorstelling Naarden opgeheven. Vrijwel alles is gesloopt en alleen op
een paar plaatsen zijn er nog sporen van te vinden; daar komen we later nog op terug. Eerst nog iets over de Gooistelling, een plan uit 1928 datvee1 verder ging dan het
Oftensiefvan 1866, de Voorstelling van 1914 ofzelfs de voorstellen van Krayenhoff
van de Leur uit 1880. Op grond vande ervaringen van de eerste wereldoorlog was de
Voorstelling te klein bevonden voor een langdurige verdediging. Bovendien konAmsterdam vanuit het Gooi bestookt worden met lange-afstandsgeschut. Daarom werd
een stelling ontworpen die niet alleen het Gooi maar ook Soest, Baarn en Eemnes
omsloot. De frontlijn sloot bij Westbroek aan bij de inundatie van de Waterlinie en
liep vandaar langs Maartensdijk en Hees, om Soest heen naar de oostelijke dijk van
de EeIn. Daarachter liep wat toen een 'ruglijn' heelle en naderhand 'stoplijn' werd
genoemd langs hetTienhovenskanaal, de Vuurse, Soestdijk, Baarn en Eenmes (26).
Resten van de Voorstelling
De Gooistelling heeft alleen op papier bestaan en is snel in de vergetelheid geraakt.
In het veld is er dan ook niets van terug le vinden. Wel van de Voorstelling en dan
niet alleen de al genoemde betonschuilplaatsen bij de Franse Kamp. Hoewel de rest
van de Voorstelling was gebouwd van minder duurz<'lam materiaal zoals hout en
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zand, is er toch op enkele plaatsen nog
wat van terug te vinden in de vorm van
droge grachten, zandwallen en kuilen op
plaatsen waar schuilplaatsen hebben gelegen. In Hussumliggen aan de rand van
de hei aan het eind van de Laarderweg
resten van schans I en verder naar het
oosten aan de rand van de bebouwing
voorbij de Lorenlzwegeen stuk infanteriewal met voorliggende gracht. Volgt
men in Huizen vanaf het zwembad Sijsjesberg de Weg van de Twaalf Schepels richting Tafelbergheide dan vindt men in het bos aan de rechterbnt overblijfselen van
loopgraven en schuilplaatsen. Op ongeveer 350 m na de Crailose weg begint hier een
stuk infanteriewalmet voorliggende droge gracht; ISO m tevoren zijn er in de berm
van deweg een paar nauweiijksopvaJlende verlagingen. Het zijn de sporen van twee
ingestorte mijngangen. Deze begonnen achter de infanteriewal - die op dit punt nu
verdwenen is - en liepen enkele honderden meters tot onder hetvoorterrein om daar
springladingen aan te kunnen brengen onderde vijandelijke belegeringswerken. Verder naar het noorden gaande zijn er in het bos langs de Naarderstraat tegenover het
Eikenlaantje resten van een batterij E voor 15 cm geschut: 4 emplacementen voor
kanonnen, kuilen van de bijbehorende schuilplaatsen en naderingsloopgraven. Deze
overblijfselen worden nu bedreigd door de plannen van de gemeenle Huiz.enom hier
een
te leggen. Zo'n 500 m naar het zuidwesten liggen in hel bos
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Al met al is er na bijna 80 jaar dus nog vrij veel van de Voorstelling
een dicht
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als het Gooi is dat wel opmerkelijk!
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