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Van wie is dit dagboek dan wél?
Zoals gezegd blijkt uit de tekst dat de auteur in de Cattenhagestraat, in de directe
omgeving van het Burgerweeshuis en aan dezelfde zijde als het Burgerweeshuis gewoond moet hebben. Bovendien was de auteur een meelevend en betrokken lid
van de Nederlands Hervormde Kerk en wel de gemeenschap van de Grote Kerk.
Wanneer wij dan in het Bevolkingsregister van Naarden kijken, blijkt dat hiervoor
in aanmerking zouden kunnen komen G.A. van Keule, beheerder van het militair
tehuis aan de Cattenhagestraat 6, J. Hulscher, conciërge van het Burgerweeshuis
aan de Cattenhagestraat 8 en Rijsberman, Cattenhagestraat 10.
Daarbij valt Rijsberman als kandidaat af, omdat deze tot de St. Vitusparochie behoorde en dus niet diepgaand op de hoogte geweest zal zijn van het wel en wee van
de Ned. Hervormde Gemeente van de Grote Kerk.
Gezien de zeer gedetailleerde beschrijving van de voorvaJlen in en om het Burgerweeshuis lijkt het erop dat de auteur Jan Hulscher is geweest, ook al omdat het handschrift van Hulscher, zoals dat op verschillende overlijdensaktes voorkomt, op verschillende punten sterke overeenkomst vertoont met het handschrift in het dagboek.
De evacuatie
Het dagboek is, voor wie Naarden en met name de Vesting en haar bewoners goed
kent, de moeite van het lezen zeker waard.
De auteur geeft van het eerste oorlogsjaar vrijwel dagelijks een uitgebreid verslag
van de gebeurtenissen, klein en groot.
Zo vertelt hij over de oorlogsdagen van mei 1940 hoe NSB-ers worden opgebracht
en hun inboedel in beslag wordt genomen, hoe schilderijen, archief en overige
kunstvoorwerpen van Burgerweeshuis, Grote Kerk en Gemeente Naarden veilig
worden opgeborgen en gaat hij uitgebreid in op alle geruchten over parachutisten
die in en om Naarden geland zouden zijn.
Uitvoerig verhaalt de auteur over de evacuatie van de Vesting op 14 mei 1940:
'Dinsdag 14 mei, 3uur n.m.
Heden werd huis aan huis een biljet bezorgd voor evacuatie. Ieder moest met mondvoorraad zich begeven naar de WestwaL Velen zie ik hier al voorbijgaan, gepakt met
dekens en diversen. Tot nog toe valt niet veel van zenmvachtigheid te merken. Enkelen nemen hun honden mee. Mijn overburen, de een is kruidenier, de ander bakker,
lrnramen nog eens terug. Deeen om nog wat meel en keukengerei en de radio mee te
nemen, de ander om een kinderledikantje met bed. Soldaten met het gew'eer in de
hand kwamen eens een kijkje nemen: bij de kruidenier liepen zij een flinkstuk worst
op en bij de bakker een doos met gebak. loen werd het weer stil. In de tuin zongen
de merels, in de verte liet de koekoek zich horen. Het is vredig zomerweer. Je kunt
niet geloven dat er oorlog is en toch is dat de harde werkelijkheid, want in de verte
hoorde ik zwaar geschut en in het zuidwesten leek wel brand te zijn. Later hoorde ik
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dat de oliereservoirs van de Bataafse Petroleum maatschappij in brand stonden'.
De volgende dag mogen overigens alle geëvacueerde personen al weer terug naar
Naarden en dan blijkt dat niet iedereen even fatsoenlijk is ontvangen: er was een
gezin dat, letterlijk!, opgesloten werd op een klein zolderkamertje, anderen kwamen op een adres waar men ze eerst niet wilde binnenlaten en later zonder eten or
drinken op een klein kamertje zonder meubels liet bivakkeren. Bijterugkomsl bleek
bij een aantal winkeliers te zijn ingebroken. Zo was bij een sîgarenwinkelier op de
Marktstraat rookgerei ontvreemd en miste bakker De Bruijn in de Jan Massenstraat zijn voorraad chocolade.
Het eerste oorlogsjaar
De eerste maanden is er, behalve overlast van mililairen, niet veel te merken vaDde
Duitse bezetting als je het dagboek zo leest. Maar tegen het einde van heljaar wordt
dat anders:
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'zaterdag 20 november: er is geen roomboter meer te krijgen, naar ik hoor ,vordt
dele naar Duitschland verzonden en daargebruiktvoorvliegtuigsmeer.
En \vij mogen per gratie nog margarine eten. Ook is het vleesch zeer schaars. De menschen
stonden in de rij voor de slagerswinkels. In de post van de winkeldeur stond Brouwer de politieagent ten einde de orde te handhaven. Vet is haast niet meer te krijgen: bij anderhalf pond vleesch kreeg mijn vrouw een half ons vet'.
Tegen Kerst komen er nog meer problemen: 'De konijnen zijn zo duur dat er haast
geen aankomen aan is. Een tam konijn kostte meer dan een gulden per pond levend gewicht, wilde konijnen kosten bij de poelier f 4,00, hazen f 12,50 en kalkoenen zijn verkocht voor f 34,001 Voor een gewoon mensch dus niet om te kopen'.
De auteur verhaalt hoe uit protest tegen de deportatie van Joden in februari 1941,
in navolging van Amsterdam, bij een aantal Gooise bedrijven wordtgestaakt: NSF,
Bensdorp, Langeat, de Chemische Fabriek Naarden. Maatregelen van de bezetter
blijven niet uit en ook kinderen \vorden daarbij niet ontzien: 'Dat de Duitsche bezetting niet met zich laat spotten blijkt uit hetvolgende. Enige kinderen hadden de
Duitsche soldaten beledigd. Een van die kinderen, een dochtertje van H. Franzen,
moest voor straf een maand in huis blijven'.
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De arrestatie van Dubelaar
Ook de wederwaardigheden van het verzet in en om Naarden komen in het dagboek
aan de orde: straf-wachtJopen langs de Rijksweg, omdat kabels zijn doorgeknipt voor
de hele bevolking en op 19juni een relaas van de arrestatie van Dubelaar.
'Donderdag 19juni 1941,7 uur n.m. Een gebeurtenis van belang heeft zich heden
afgespeeld. Mijn overbuurman Dubelaar op nr 13 is met zijn vrouw, broeder en
knecht gevangen genomen en weggevoerd om voorlopig in voorarrest te verblijven onder beschuldiging in het bezit van wapens en munitie te zijn. Naar ik verneem moeten er in de tuin van Dubelaar kisten welke goed dicht gesoldeerd waren uit de grond zijn gegraven. Ook moeten er helmen bij zijn geweest.
Maandag 23 juni 1941. De vrouw van Visser, de knecht van Dubelaar heeft heden
een brief van haar man ontvangen. Hij moet te Amsterdam opgesloten zijn, doch
wordt door Hollanders verhoord. Dubelaar en echtgenote staan onder Duitsch
toezicht. Dezer dagen kregen de kinderen van Dubelaar het bericht dat zij de eerste zes weken niets van hun ouders zouden horen.
Vrijdag 4 juli. Heden middag is Dube1aar met een auto, begeleid door drie Duitsche militairen (Polizei) thuis geweest. Er wordt beweerd dat hij nog enige kisten
uit de tuin heeft opgegraven. Later is hij weer meegegaan met de politie.
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Zaterdag 5 juli. E. Kleuver uit de Evert
de Bruijnstraat is in een auto naar het
Politiebureau gebracht. Even later stapte daar ook in Fokke Bleeker uit Bussum (belastingcontroleur), waarna beiden naar Amsterdam werden gebracht.
Ook moet de Dui\sche Poli'leibij Koopmanschap (gemeentearbeider) in de
Kloosterstraat zijn geweest. Toen de politie voor in kwam vluchtte hij achteruit'.
Zaterdag 14 februari 1942 meldt het dagboek het bericht dat op 12 februari Dubelaar en Bleeker zijn geëxecuteerd op beschuldiging van spionage en verboden
wapenbezit. Visser, die ook ter dood was veroordeeld kreeggratie. Koopmanschap
kreeg 11 jaar Concentratiekamp.
Burgemeester Boddens Hosang, diede mis voor Dubelaar bijwoonde, werd op het
matje geroepen in Den Haag wegens vijandige sympathieën en diende zijn ontslag
in:
'Vrijdag 13 maart 1942. Heden hoorde ik dat de Burgemeester J.G. Boddens Hosanggisteren bij de hoge heren in Den Haagmoest komen. Naar zeggen van de grote 'men' zou hij beschuldigd zijn van zekere verstandhouding met de vijand. wat
ervan waar is weet ik niet. Wel hoorde ik dat hij de mis voor Dubelaar heeft bijgewoond, gelijk met de heer Maijer de ,vethouder. Dat is natuurlijk zeer dom voor
een burgemeester in bezet gebied'. Op 7 april wordt in de Staatscourant gepubliceerd dat op 4 april ontslag is verleend aan Boddens Hosang als Burgemeester van
Naarden.
Op 5 mei 1942 wordt hij gearresteerd, samen met de ex-Burgemeester van Bussum, Fernhout, en, naar later blijkt, geïnterneerd in St Michielsgestel.
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September 1944
Ook betreffende de volgende twee oorlogsjaren worden vele wetenswaardigheden
en het leven van alle dag beschreven door de auteur.
Eind 1944 worden de verslagen omtrent de naderende bevrijding interessant:
'Maandag 4 september begonnen enige geruchten over de overwinning der geallieerden los te komen. Dinsdag 5 september werd het erger. En woensdag stond alles op zijn kop. Er werd beweerd dat Leiden al bezet was door Amerikanen, dat er
voor Dordrecht en Rotterdam zwaar gevochten werd. Ook zouden de geallieerden
Utrecht al gepasseerd zijn. Echter wreed was de tijding welke bekend maakte dat
deze nieuwtjes op leugens berustten: de geallieerden stonden pas bij de Brabantsche grenzen. Maar bij de NSB is de angst al hoog gestegen. Vele vrouwen en kinderen verlaten Naarden. Erwordt beweerd dat zij naar Drenthe gaan, naar een voormalig Jodenkamp.
Al enige dagen is het verkeer op de Rijksweg enorm. Grote colonnen met krijgsmateriaal gaan in de richting Amersfoort. Uit Naarden wordt al het kruit en andere springstof weggevoerd.
Zondag 17septemberzijn de gehele dag engelsevliegtuigen overgekomen. 's Middags om 2 uur was er luchtalarm, maar het was meer oefening voor leden van de
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Luchtbescherming en het Rode Kruis. Later hoorde ik dat er 9000 parachutisten
uitgeworpen zijn in de Betuwe. In Naarden moeten alle Rijksduitschersoptrekken.
Heden 26 september is er een machine van het spoor uit de rails gelopen en gekanteld. Ermoet hier s<,botageplaatsgehad hebben. Voor strafzijn aan de Juliana van Stolberglaan twee huizen met granaten bewerkt en toen in brand geraakt. Volgens zeggen
mocht de brandweer niet handelend optreden. Allesmoet dan ook verbrand zijn de
bewoners kregen enige minuten de tijd om zich te bergen en nog enige kleding mee
te nemen. Later hoorde ik dat de gekantelde locomotief wagons met munitie vervoerde. Volgens zeggen zijn die wagons gebombardeerd en uit elkaar geslagen:
Schaarste aan levensmiddelen en brandstoffen
De laatste periode van de oorlog wordt ook alles veel schaarser: Gas mag alleen gebruikt worden tussen half twaalf en half één en tussen vijf en half zeven: mensen
met gasverlichting zitten dus de hele avond in het donker. Ook het water is kostbaar geworden, de wc mag niet met leidingivater worden doorgespoeld. De krant
verschijnt in een lilliput-formaat, of maar 2 à 3 keer per week. Brandstof mag niet
meer worden afgegeven. Ook levensmiddelen zijn nauwelijks meer te verkrijgen
en wanneer dat wel het geval is zijn ze schreeuwend duur.
'Door de geweldige schaarste aan brandstoffen is de bevolking aan het hout stropen
gegaan: op de Oostdijk bij Valkeveen zijn de meeste Amerikaans eiken, soms wel 6
meter lang, afgezaagd. Ook in de Bussummer Engh wordt veel hout gekapt. De gemeente Naarden heeft een begin gemaakt met het om de ander kappen van de lindebomen aan de Huizerstraatweg en ik hoorde dat er in het Gooisch Natuurreservaat
door de gemeenten hout zal worden gekapt. Vanaf maandag 9 oktober zal er geen
stroom meer geleverd worden. Petroleum wordt verkocht voor f10,00 per liter'.
Bombardementen en de tragedie bij de Thierensweg
Naarden en omgeving krijgen zo op het eind van de oorlog ook nogal wat bombar dementen te verduren: op 30 november wordt de spoorlijn gebombardeerd, waarbij
een munitietrein ontploft en de huizen in de omgevingvan station Naarden Bussum,
met name die aan de Juliana van Stolberglaan, zwaar beschadigd raken. Ook aan de
Frederik van Eedenweg te Bussum vallen bommen en een bij station Naarden Bussum neergekomen blindgangerwordtgedemonteerd. Bij een bombardement van de
Kolonel Palmkazerne sneuvelen veel ruiten en dakpannen van het nabijgelegen sanatorium Hoog Laren; de patiënten worden naar Bosch en Hei overgebracht.
'31 Januari '45. Heden morgen is er een Duitsch soldaat doodgeschoten door een
burger op het kruispunt Rijksvveg-Thierensweg. Volgens geruchten moet de burger het geweer van de soldaat hebben afgenomen en het schot gelost hebben en
daarna is hij aan de haal gegaan.
Zondag 4 februari zijn op de hoek van het kruispunt volgens zeggen 10, anderen
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De aankomst van de Canadese commandant in Naarden.

zeggen 5 personen standrechtelijk doodgeschoten.
Zaterdag 10 februari stond aan het oude Turfmagazijn bij de Amsterdamsepoort
aangeplakt dat er een grote hoeveelheid levensmiddelen wordt uitgeloofd aan hem
die de dader van de moordaanslag aangeeft'.
Op 21 maart wordt door een zestal bommemverpers het hotel Bosch van Bredius
gebombardeerd en in brand geschoten. De villa van de familie Bouvy aan de Hinlopen laan en de villa van Clinge Doorenbos worden totaal vernield.
Het einde van de oorlog
Behalve regelmatige bombardementen beeft de bevolking ookte lijden van de honger:
'22 April 1945. Het loopt op het einde met de voedselvoorziening. Deze weekkrijgen wij een kilogram aardappelen en een brood van 400 gram. Op de bonnen is
niets meer te krijgen. Het is te hopen dat de liefdegaven in de vorm van een brood
en 125 gram margarine deze week los komen. Op 24 april werd in de groentewinkel spinazie verkocht voor f 4,00 de kilo, evenals rabarber en bloemkool, die f4,00
perstuk kost. Als je dan bedenkt dat 1persoon minstens 2 bloemkolen nodig heeft
en zich dan nog niet overeet, dan is dit erg duur'.
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Zaterdag 28 april bereikt het bericht Naarden dat de wapenstilstand was gesloten,
maar de Duitse militairen nemen nog wel voorzorgsmaatregelen tegen een verwachte aanval: bij de eerste ophaalbrug naar Amsterdam worden t\vee vliegtuigbommen ingegraven. Op 2 mei wordt voedsel gedropt boven de hei tussen Hilversum en Bussum.
'Vrijdagavond 4 mei, negen uur hoorden wij te Naarden dat de vrede gesloten was.
Zaterdagwaren er al enige vlaggen uitgestoken, doch op verzoek van den heer Deenik (gemeentearchitect) werden deze weer ingehaald. Doch 's middags begon het
toch weer met vlaggen en om kwart voor t\vee werd van de toren de vlag uitgestoken. De kinderen en opgeschoten jeugd liepen in de straten te zingen en te joelen,
getooid met oranje mutsen en sjerpen, later, tegen de avond werden zelfs voetzoekers en bommetjes afgeschoten, totdat om even over negen in de straten Duitsche
soldaten verschenen en het zingen verboden en de demonstranten naar huis zonden. Zondagmiddag is te Wageningen de overeenkomst voorcapitulatie getekend.
De Duitschers zijn nu bezig de bommen te verwijderen welke zij onder de bruggen hier in de gemeente hadden gelegd. Ook de tankversperringen worden opgeblazen'.
Toch is niet meteen alles koek en ei na de bevrijding, wantal snel blijkt dat de voedselvoorziening nog steeds een probleem is. Organisaties als het lKO (Inter Kerkelijke Organisatie) blijken uitkomst te bieden, door vooral de meest hulpbehoevenden van voedsel te voorzien. Lichtpunt is in ieder geval dat allerlei voedsel wel
weer voorradig is, zij het duur.
Het dagboek besluit met een relaas over het opbrengen van NSB-ers, het kaalscheren van zogenaamde 'Moffenmeiden', het feestvieren van de Naardense bevolking en de intocht van de Canadezen en de terugkeer van personen die door de
Duitsers gevangen waren genomen.

De razzia in het najaar van 1944 te Naarden
schonken aan

Dinsdag, 24 oktober 1944. Vijfhonderd Naarders afgevoerd.
's Nachts vier uur werden de wegen die uit de Vesting leiden afgezet en was de Vesting een muizenval geworden. leder die zich op straat begaf werd meteen naar de Bedekteweg gevoerd. Aanplakbiljetten vermeldden dat alle mannelijke inwoners van
\7 tot 50 jaar zich naar de Bedekteweg moesten begeven voor tewerkstelling elders.
Vergoeding: vijf gulden per dag plus sigaretten en een goede huisvesting. Enkele
personen, zoals bakkers, slagers en melkboeren ontvingen een vrijstelling. De aanmelding verliep niet erg vlot gezien het feit dat drie tot vijf soldaten iedere woning
moesten binnendringen. \Vaar niet werd opengedaan, waren ze erg roijaal met
handgranaten. Eindelijk om één uur 's middags was alles geregeld.
Vrouwen en kinderen, die de hele morgen huilend heen en weer hadden gedraafd
moesten zich verwijderen. Kwart over één zette de stoet zich in beweging. Over de
Beatrixbrug, naar de Rijksweg en vervolgens op Amersfoort aan.
Onderweg werd enkele keren gerust. Dankwamenomliggende bewoners metemmers water. Anderen deelden appelen, lucifers en dergelijke artikelen uit. Het medeleven van de bevolking was groot. Voor hen die niet konden meekomen op deze
lange mars werden onderweg fietsen gevorderd. Het viel ons op dat, integenstelling tot het Gooi, er in de provincie Utrecht nog elektrisch licht aanwezig was.
Na nog eens extra drie kwartier omlopen, bereikten wij om ongeveer half tien het
concentratiekamp Amersfoort, waar wij moesten overnachten. Eten werd niet verstrekt. Uitgeput van de lange mars strekten wij onze moede ledematen.
Woensdag, 25 oktober. Concentratiekamp Amersfoort.
De hele dag bleven wij, gevangen achter gaas en prikkeldraad, in het kamp. Hierdoor waren wij in de gelegenheid alle ellende van dit kamp te leren kennen. Wij
hadden gesprekken met zowel zwart handelaren als politieke gevangenen. Ik zag
daar jongens van ongeveer twintigjaar en mannen van bij de tachtig. Een pastoor,
ook een politieke gevangene, vertelde mij dat een van zijn bewakers een vroegere
leerling van hem was, doch dat de rollen nu omgedraaid waren. Kwam je te dicht
bij een der bewakers, dan grepen zij je en kon je hout zagen. Zodoende bleef iedereen zoveel mogelijk binnen de barakken. 's Middags vier uur werd er door be-
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Doesburg, nvenkte de trein naar rechts.
We bleven gelukkig in Nederland. Om
half twee arriveerden we inArnhem. Onderweg hadden we enigszins de verschrikking van de oorlog leren kennen,
toen we echter Arnhem zagen stond de
oorlog in naakte werkelijkheid voor ons.
Via de Arnhemse straten marcheerden we naar het Diaconessen-ziekenhuis.

middeling van het Rode Kruis warm eten verstrekt. Dat was sinds dinsdagmorgen
de eerste maaltijd. Wel konden we in het concentratiekamp appelen kopen.
Tegen zeven uur werd er meegedeeld dat om acht uur iedereen in de kooi moest
liggen. Toen iedereen echter nauwelijks te ruste was, klon k kv.art over acht het commando: 'gereedmaken voor de afmars'.
Halfnegen was de stoet op weg naar het stationsgebouwvan Amersfoort, waar we
om negen uur aankwamen. De indrukken van het concentratiekamp waren nog
niet verwerkt. Ze hadden ons daarheen gebracht om ons moreel te knakken. Het
werd tien uur, !\\Taalfuur, twee uur
eindelijk tegen vijf uur arriveerde de trein.
Om zes uur vertrok hij met onbekende bestemming.
Donderdag, 26 oktober. Naar Arnhem.
De trein rolde met onbekende bestemming door Nederland. Iedereen was vol sombere voorgevoelens. Wij passeerden Stroe, Assel en hielden halt te Apeldoorn. Daar
waren wij nogin de gelegenheid om post, die in de trein geschreven was, aan burgers
toe te vertrouwen. De trein roldeverder ... Beekbergen ..., loenen ..., Soeren .... Ikhad
een spoorwegkaart bij me, die iedere minuut werd geraadpleegd. Na station Dieren52

Een

andere groep moest naar Vredenhof op de Vclperweg.
Bij elkaar, Bussummersen Naarders, waren wij wel metongeveerduizend man.]n
Arnhem verbleven reeds driehonderd vijftig Fransen en ongeveer honderd vijftig
Italianen, zodat het ziekenhuis ongeveer vijftienhonderd bewoners kreeg. Iedereen sliep in het stro, dat los op de vloer was uitgeschud.]k kreeg met mijn buren
Maurits en Hilhorst en meerdere Naarders en Bussummers een plaatsje in de kapel van het gebouw. Het gebouw zelf was aan de voorkant door een blindganger
getroffen, waardoor een groot gat in het dak was ontstaan. Ziekenhuis of varkensstal? Licht en water waren er niet meer en de W.e. was verstopt.
Om zeven uur 's avonds kregen wij brood, waarna we ons te ruste begaven.
Vrijdag, 27 oktober. Naar de Rijn.
Half zes reveille, zeven uur aantreden en op weg naar de I-Zijnkade.Het kanongebulder was niet van de lucht. Af en toe hoorden wij geweersalvo's. Na de hele dag
loopgraven te hebben gemaakt rond de vluchthaven, ging het om half zes weer op
het ziekenhuis aan. Het Rode Kruis voorzag ons die middag ruimschoots van appelen. Daarna wederom de gebruikelijke ellende van eten halen; één man moest
voor 1500 personen eten opscheppen. Tijdens het eten halen werden onze persoonsbewijzen ingenomen ter registratie van de etenskaarlen. Rest mij nog te vermelden dat wij die ochtend voor het eerst kennis maakten met iets wat als koffie
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In Oosterbeek herinnerde allesnog aan de strijd die de Engelseparachutisten voerden.
Amerikaansewagentjes lagen verspreid langs de weg, tientallen parachutes hingen nog
in de bomen. Wij trokken van allesvan de manden a( Daaraan bevonden zich ook de
zelfladende batterijlampjes, die goed in het ziekenhuis gebruikt konden worden.
Erwas diedagveel activiteit van Engelse vliegtuigen. Enige malen moesten we dekking zoeken in de bosrand. De granaten suisden over onze hoofden.
Om ongeveer vijf uur waren we terug in hetziekenhuis. Zeven uur kregen we warm
eten en onze persoonsbewijzen terug. Tevens werd voor drie dagen brood verstrekt
inclusief voor iedere dag een sigaret.
Zondag, 29 oktober. Naar Schaarsbergen.
Halfacht aantreden. Sinds Amersfoort had ik aansluiting bij mijn beide buren: G.
Hilhorst, de elektricien van Naarden en M. Maurits. Gezien de slechte ervaring op
Oosterbeek besloten wij ons bij de ploeg van Schaarsbergen aan te sluiten. Daar
zou heteen paradijs zijn vergeleken metOosterbeek. Zaterdags had men daar warm
eten op het werk gekregen en het Rode Kruis had er appelen uitgedeeld. Nauwelijks waren we er of we kregen van de bewoners warm eten. Meisjes kwamen rond
en deelden sigaretten uit. 's Avonds kwam daar nog wat shag bij. Het Rode Kruis
zorgde voor koffie en soep.
De hele dagwaser sprake van artillerievuur. Halféén eindigde onze werktijd, waardoor wij in de gelegenheid waren ons eens flink te wassen. Wederom gingen er die
dag weer een paar Naarders vandoor.
werd opgediend, maar bij velen de opmerking ontlokte of de keukenploeg er soms
de vorige avond de vaat in gewassen had.
Tijdens de mars naar en van het werk hadden wij volop de gelegenheid de verwoestingen op te nemen in dit stadsdeel. Auto's ontdaan van motoren en ,vielen
lagen bij tientallen langs de weg. Tramwagens waren doorzeefd met kogels. Het was
bijzonder triest wat ik daar aanschouwde.
Zaterdag, 28 oktober. Naar Oostcrbeek.
Reveille op de gebruikelijke tijd. Om ongeveer half acht rukten ,vij uit naar ons arbeidsveld, dat deze keer Oosterbeek was. De vorige avond hadden we geen brood
ontvangen. Het zou op het werk worden gebracht. Echter wat er ook arriveerde,
geen brood. Derhalve moesten we het met knollen en wortelen rechtstreeks uit de
grond doen. Een Rode Kruis zuster, die wij voorbij zagen fietsen beloofde alles in
het werk te stellen om ons van eten te voorzien. Wij werkten ongeveer 14 kilometer van Ede af. Menigeen vroeg zich afofhet niet beter was om 'm maar te drossen.
Doch de schrik van Amersfoort nt er wel diep in. Toch trokken enkelen van ons
de stoute schoenen aan en gingen richting Naarden.
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Maandag, 30 oktober. Nieuwe klompen, volop eten.
Het plan tot ontvluchten, kwam in ons op. Hilhorst durfde het nog niet aan. Werken deed ik niet meer. Ik overdreef met mijn zere voet en wandelde de hele dag heen
en weer met mijn buurman. 's Morgens wasten we ons eerst bij een boer, waar wij
gratis een grote fles volle melk kregen. Vervolgens gingen we naar de Rode Kruispost, waar ik een paar splinternieuwe klompen ontving. Wij droegen een emmer
koffie en de kopjes voor de zusters en liepen daarmee het werk af.
's Middags ontvingen we heerlijk warm eten. Aardappelen met sla en vlees. Bij de
evacuatiepost op Schaarsbergen werd bovendien nog warme soep verstrekt.
Ook in deze omgeving was veel verwoest. Een viermotorige bommenwerper was
hier op een huis neergekomen. De bommen lagen nog tussen de puinhopen. Tussen het puin stonden vier kruizen. ]n stiltedacht ik aan de helden die daarvoor mij
en mijn landgenoten hun leven lieten.
Dinsdag, 3] oktober. Winterondergoed in aantocht.
Deze dag strekten onzewandelingen zich wat verder uit. We lieten ons knippen en
scheren in de baas zijn tijd, bedelden noodbrood, een soort scheepsbeschuit, en
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grootste probleem voor aIJen was: hoe
lang nog? Aanvankelijk had men gezegd
dat het om dagen ging. Hij antwoordde echter, dat de klachten onderzocht
zouden worden. En wat betreft het naar
huis gaan: ja, jullie moeten bedenken
dat de oorlog niet in veertien dagen is
afgelopen. Hij zou in ieder geval vast
voorwinterondergoed zorgen. Weinig
,voorden dus, die mij genoegvertelden.

verdeelden dit onder onze kameraden. Om het drossen tegen te gaan hield men 's
morgens op hel werk appel. Iedere tiende man werd opgeschreven en aansprakelijk gesteld voor de negen anderen.
Wederom kregen we volle melk van de boerin. Op de evacuatiepost vroegen weom
warme sokken vnorde hele ploeg. 'I ZOU 's avonds door het comité in behandeling
worden genomen. Bij de zusters dronken we thee en kregen we een pannekoek. Het
leven is nog niet zo kwaad of er zijn altijd wel mooie momenten. Een langs rijdende boer wierp ons een pak roggebrood met suiker toe.
Toen we laat in de middag bij de pJoegarriveerden, hadden we zelfs geen trek meer
in de soep.
Bij boeren werden wasfornuizen gevorderd, aardappelen en groenten werden uit
het land gehaald en de 5.5.-ers zorgden voor een kalf of veulen. Dat noemden zij
'organiseren'. Later werd er gecollecteerd om de hoeren schadeloos te stellen.
's Avonds heb ik nog een praatje gemaakt met Naarder vrouwen, die hun familie
kwamen opzoeken. Om acht uur kwam de kampleider, een Rijksduitsers, een kalme man om mee te praten. Hij vroeg of er klachten waren. Men klaagde over de
verstopte W.c.,te weinig waler en licht en teveel tocht, vooral in de kapel. Maar het
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Allerheiligen 1944. De sprong naar
de vrijheid.
Bij aankomst op 5chaarsbergen zijn we
meteen aan de wandel gegaan om een
eventueel appel te vermijden. Laterhoorde ik dat dit ook geen afdoende maatregel bleek en men het daarom achterwege liet. Eersl gingen we naar onze boer
om een Oes melk te halen, vervolgens
hielpen wc de Rode Kruis zusters met
koffie rondbrengen en om elf uur stonden we op de evacuatiepost in 5chaarsbergen. Daar gaven we aan een der medewerkers, die we reeds enige dagen kenden, te kennen datwe ervandoor gingen.
Een jongen van het Rode Kruis bracht
ons even door de bossen en om half twaalf ging het voorwaarts de vrijheid tegemoet.
De locht voerde over de Hoge Veluwe. In de 5chaarsherger bossen waren papiertjes
aan de bomen geprikt die de route aangaven in de richting van Otterloo. Vandaar ging
het op Barneveld aan. Daar sloten nog vier gedrosten zich bij ons aan. Hilversummers
en Amersfoorters die van achter de Ijssel kwamen. Ik voelde er niel veel voor om in
colonne te lopen. We versnelden ons tempo om ze kwijt te raken. Na anderhalf uur
marstempo waren ze niet meer te zien. 's Avonds om zes uur hadden we Barneveld
achter ons en een uur later klopten we bij een boer aan waarwe liefdevol werden ontvangen. Daar sliepen we op de deel en werden om ongeveer zeven uur gewekt.
Allerzielen 1944. Naar huis.
Na bij deze boer een bord heerlijke pap en een paar flinke boterhammen verorberd
te hebben, begaven we ons half negen weer op pad. We bedankten onze gastheer
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en gastvrouw van harte en gingen op Nijkerk aan. Daar keek ik mijn ogen uit. In
een slagerswinkel hingen de vette varkens broederlijk naast elkander. In Naarden
hadden we al in een paar jaar geen varkensvlees meer gezien. We stapten een bakkerswinkel binnen en kregen zowaar voor ons goede geld en zonder bonnen een
groot brood.
Van Nijkerk op Bunschoten aan. Bij Eemdijk bereikten we het bruggetje over de
Eem. Vervolgens de polder door, \vaar we bij de Stichtse Boer nog een slok water
dronken. Op de Wakkeren dijk begonnen \ve onze voeten te voelen. Van halverwege Eemnes tot Huizen kOQden we op een boerenwagen meerijden. Om kwart over
twee kwamen we in Huizen aan, waar we ons bij mijn broer nog wasten en schoren. In de namiddag liepen we op Naarden aan en omzes uur waren we weerthuis.

De Koninklijke Marine en de verdediging
van Naarden 1914-1918
Th.

van der Plas

het

De mobilisatie van 1914
Op 1 augustus 1914 werd de Nederlandse krijgsmacht gemobiliseerd. Op 3 augustus hadden de onderdelen van de landmacht hun plaatsen ingenomen in de zogenaamde 'afwachtingsstelling'.
De vier divisies van het veldleger waren, ruwweg, als volgt verdeeld. De le divisie
stond aan de kust van Zuid-Holland, de 2e langs de IJssel en een deel van de Neder-Rijn, de 3e in Brabant en de 4e, als reserve, rond Amersfoort (2).
De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en andere linies en stellingen waren door
de daarvoor bestemde troepen bezet en ook de Marine had haar taken opgevat.
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16, 1411 RH Naarden, tel. 02159-46860.

Het probleem
De verovering van België door de Duitsers leidde er toe dat al spoedig de reserve
divisie (de 4e) naar Brabant werd gezonden.
Misschien was dit de reden dat de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht (OLZ)
1 augustus de Commandant van de Ic Divisie (C-ID) mededeelde (3) dat hij
divisie zou aanwijzen voor bezetting en verdediging van de Groep Naarden
met de daarbij in te richten vóórstelling. Groep en voorstelling zouden daartoe
worden losgemaakt uit het verband van de NHW. Dit alles wu pas ingaan op speciaal bevel van de OLZ.
De Groep Naarden bestond uit de vesting Naarden met bijbehorende werken. De
vesting zelf was moeilijk te verdedigen (4) en te klein voor het opnemen van terugtrekkende onderdelen van het veldleger. Om deze redenen was omstreeks 1868
een bescheiden linie aangelegd ten oosten van de vesting, de 'Vóórstelling' (5).
Binnen het door deze linie omsloten terrein zou men teruglrekkendetroepen kun59
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Deel van een kaart van het zuidelijk
dienst

van de Marine

(ARA

1894; hydrografische
112.7 blad 70).

deel van de Zuiderzee,

kaartenafd.

HYDRO

Hr. Ms. kanonneerboten
1878. Waterverp!aatsi,w
12 cm.
Bron: Fotoarchief

Voor verlichting van het strand werd hetgebruikvandekschuiten voorgesteld, voorzien van een zoeklicht en bewapend met een mitrailleur in gepantserde opstelling.
Ook de andere schepen zouden van een zoeklicht kunnen worden voorzien.
Op het strand zou men een prikkeldraadversperring, loodrecht op de wal, kunnen
aanbrengen.
Zo is dus op papier het probleem opgelost.
Oefeningen
De praktische waarde van de voorgestelde oplossing diende door oefeningen, liefst
bij verschillende weersomstandigheden, te worden vastgesteld.
In februari 1915 werden enkele oefeningen gehouden, maar deze werden door de
Commandant van de NHW (C-NHW) 'gebrekkige gelegenheden' genoemd (] ]).
Hij verzocht de OL2 om hervatting van de oefeningen. De OLZ keurde dit goed,
welk bericht de CMS op 17juli deed toekomen aan de C-NHW (12) en de Commandant van de Stelling Den Helder (een Marine officier) aan wien werd gevraagd
de Zuiderzee-flotielje voor de oefening beschikbaar te stellen en een en ander in
overleg met de C-NHW te regelen.
Het is niet duidelijk of de C-ID, die het probleem naar voren heeft gebracht, ge62
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voor Maritieme

Historie,

1

's-Gmvenhage.

heel buiten deze correspondentie en de daarop volgende oefening is gehouden.
Mogelijk is dit formeel juist daar het bevel: 'eerste divisie bezet de Stelling van Naarden' niet was gegeven. Steller dezes heeft hieromtrent niets gevonden.
Oefeningen werden gehouden op 18en 19/20 augustus 1915 waarvan verslag werd
gedaan doordeCommandantvan
de Zuiderzeeflotielje (13). Men zjede beschrijving
door D. Kips in De Omroeper jrg. 7 blz. 118.
In zijn verslag wees deze Commandant op de mogelijkheid dat de vijand gebruik
zou maken van groterevaartuigen die in ruime mate op de Zuiderzee voorkomen.
Deze schepen dienen tijdig naar de havens in het westen te worden overgebracht.
Ook vermeldde hij de goede geoefendheid van de seinbrigade te land.
De C-NHW vatte voor de OLZ (14) het resultaat van de oefening samen door op
te merken dat de ingestelde bewakingsdienst 'een zeer afdoend middel vormt' tegen pogingen van de vijand bij nacht of zeer slecht zicht de bewakingslijn onopgemerkt te doorbreken.
Ook de C-NHW vroeg aandacht voor de mogelijkheid dat de vijand ruim noordelijk de bewakingslijn omgaat door gebruik te maken van motorvaartuigen met
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Hij herinnerde er verder aan dat hij als Commandant van de Zuiderzee-flotielje
tussen augustus 1915 en januari 1916 twee- of driemaal had deelgenomen aan oefeningen bij Naarden. Daarbij werd aan de landzijde gebruik gemaakt van een seinbrigade van de landmacht die uitstekend werk had gedaan.
Vervolgens vermeldde hij enige technische problemen maar ook de schaarste aan
goed geoefend personeel buiten de groep kustwachters die reeds aan de kust dienst
deed.
Het leek hem wel mogelijk een korporaal en vier kustwachters voor Naarden aan
te wijzen maar hij gaf de voorkeur aan de oplossing van de C-NH'N; vorming van
een seinbrigade door dehndmacht, mits steeds voldoende geoefend personeel beschikbaaris.
Tenslotte concludeerde hij dat er bij tweede mobilisatie beschikbaar zullen worden gesteld; I korporaal-seiner met vier zeemiliciens voor de Groep Naarden.
De Commandant van de Marine te Willemsoord zond deze brief aan de OLZ met

1977.

de aantekening dat ook hij de voorkeur gaf aan een seinbrigade uit de landmacht.
Op de brief van de Commandant Marine Kustwacht vindt men een kanttekening;
'bij tweede mobilisatie is er een overvloed van personeel'.
Is dit het einde van dit verhaal? Denkelijk wel: de tweede mobilisatie is niet uitgevoerd en op II november 1918 kwam het einde van de oorlog, gevolgd door demobilisatie van de Nederlandse strijdkrachten.
Aanhangsel
In het voorgaande is iets verteld over de Zuiderzee-flotielje en daarbij terloops de
hoofdtaak van deze flotielje genoemd; het beletten van vijandelijke troepentransporten van Oost-Nederland over de Zuiderzee naar Noord-Holland.
Deze taak werd actueel toen in mei 1940 Duitse troepen de oostkust van het IJsselmeer bezetten en voorbereidingen voor een overtocht naar Noord-Holland troffen. De acties van de IJsselmeer-flotieije om dit te beletten zijn uitvoerig beschreven (20).

~~~)~~i~~"~"-~~;~:1:3:5:0_:'9~50:'
b~]':9~O~92:' 9:9;1!O:O:'~1~24::];26:':LC:id:CO

1102-108 (1983) Dcfoncn rond Bus6.
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Van sterrebos tot villapark 'De Stukken'
A.F Kooyman-van Rossum
Tussen

1827 en 1845

van een nieuwe

is er door IR

buitenplaats

op (

De heideverdeling
In 1836 en 1840 kwamen erregelingen
tot stand tussen de Staal en de erfgooieTS over het eigendom van de Gooise
gronden. Zoals bekend waren aanvankelijk de gronden eigendom van de
Staat, maar lagen de gebruiksrechten
bij de erfgooiers.

[n de loop der eeuwen

heeft deze situatie veelconflicten opgeleverd tussen de Staat en de erfgooiers.
[n 1836 en 1840 konden beide partijen
tot overeenstemming komen en vonden er grondverdelingen plaats. VervoIgenskondeStaatin
1837en 1843de
aan haar toegewezen percelen aan particulieren verkopen. Eén van de particulierendie hier tweemaal gebruik van
maakte ,vas de grootgrondbezitter l.P.
van Rossum.

dasterkaarten
door de situatie
oostelijk

van
van het afgegraven

deel van Flevorama

en het

Aansluitend aan zijn NaardenseterreiNieuw Valkeveen goed te zien is.
nen ter hoogte van het latere Flevorama en NieuwValkeveen, had hij in 1831
op het grondgebied van de gemeente Huizen enkele stukken heidegrond van de
Staat in erfpacht verkregen. Deze heide (nu het weiland voor Ftevorama) liel hij
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gedeeltelijk afzanden en de daar gelegen schapendrift werd opgeschoven naar het
oosten waardoor het noordelijk deel van de Flevolaan ontstond.
Bij de eerste veiling van de Staatspercelen op 10 november 1837 kon Van Rossum
deze erfpachten afkopen. Bij de tweede veiling op 28 december 1843 kon hij ten
oosten van de Flevolaan, toen nog Zwarte- of Gruisweg genoemd, zijn bezit met
ongeveer 6Q hectare heidegrond uitbreiden.
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Het sterrebos
Ter verdere verfraaiing van de omgeving van Nieuw Valkeveen heeft I.P. van Rossum dit stuk heide in cultuur gebracht door er een sterrebos te laten aanleggen.
Een sterrebos bestaat uit een centraal pUilt waar van alle kanten paden op uitko~
men. Sinds eeuwen is een groter ofkleiner sterrebos een geliefde toepassing bij bosaanleg geweest. De afmetingen van het nieuwe bos waren beperkt, maar daardoor
is het des te duidelijker op een kaart als zodanig te herkennen, omdat het van boven afop een wiel lijkt. Zo werd een 'woest' stuk grond een 'plaats voor lust en vermaeck' zoals dat op oude kadasterkaarten wel wordt aangeduid.
Dat er weinig over het sterrebos bekend is blijkt wel, als een later aangelegde laan
langs het oorspronkelijke villaparkje 'De Stukken' eerst Boschlaan werd genoemd
en in 1941 wordlomgedoopt in Sterrenboschlaan 'omdat het terrein vroeger be~
kend stond als Sterrenbosch'. Foeke Kuipers, architect, lid van de welstandscommissie én wonend in de Stukkenlaan weel echter: 'dat de naam niet afkomstig is
van hemelse sterren maar van een sterrebos, waar verder echter niets van bekend
is. Misschien is het op een oude kaart terug te vinden ..: Na deze argumentatie wijzigt de raad de naam in Sterreboschlaan (nu Slerreboslaan).
Op 20 december 1848 verkoopt J. P.van Rossum het sterrebos aan zijn zonen Charles Marie Felix en loannes Petrus Ir. Wanneer wij de kaarten van de tweede helft
van de 1ge eeuw bekijken staat het bos er steeds op ingetekend. Dat hel niet altijd
even nauw wordt genomen met destand van zaken opeen bepaaldogenblik, blijkt
dat op een wandelkaart uit de twintiger jaren het sterrebos nog steeds le zien is, lerwijl al jaren een volgend gebruik van he! bos op gang is gekomen. Wat is het geval?
Maatschappij 'De Stukken'
In 1906 besluiten de drie toenmalige eigenaren J.P.van Rossum jr., zijn echtgenoteen nichtje H.M.E. van Rossum-Dudokvan Heel en hun neefl.P. van Rossum (de
zoon van Charles Marie Felix) tot oprichting van een Naamloze Vennootschap:
Maatschappij 'De Stukken' tot exploitatie van onroerende goederen te Huizen.
Deze N.V. heeft lot doel het verkrijgen, exploileren en vervreemden van onroerendegoederen. Met andere woorden: het gebied op de hoek van de Naarderstraat
en de toenmalige Zwarteweg (nu Flevolaan) krijgt een nieuwe bestemming. Er
wordt een weg aangelegd, de Slukkenweg (nu Stukkenlaan) 9 meter breed met4jl~
meter brede verharding en er worden kavels van minstens 3000 vierkante meter
ingemeten. Een nieuw villapark is geboren!
In het enige jaren geleden verschenen boek 'Gooische Villaparken' door Jannes de
Haan, schrijft de auteur dal het villaparkje 'De Stukken' hel project van alleen 1.F.
van Rossum jr. geweest zou zijn. Hij overleed echter al in 1909. Andere leden van
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de familie Van Rossum hebben de onderneming voortgezet, waaronder ook twee
met de naam I.P. van Rossum. Het is De Haan dan ook nauwelijks kwalijk te ne~
men, dat hij verstrikt is geraakt in steeds weer dezelfde familienaam.
Waarom 'De Stukken'?
Van het Sterrebos is, wals reeds gezegd, heel weinig bekend. De gevonden gegevens combinerend, zou het in 1844 aangelegd kUl1l1cnzijn (op 28 december 1843
was het nog niet in cultuur gebracht) en is het in het begin van deze eeuw bij de inrichling van het villapark verdwenen. Hoe het er in 1906 bijlag - onderhouden of
zwaar verwaarloosd - weten we niet. Ook kennen wij ergeen afbeeldingen van. Er
bestaat één familielegende. EenSZQUI.P. van Rossumstaande in het bos, in het cen~
trum van het uitsIralende padenstelsel zijn vele kinderen hebben toegesproken en
gezegd hebben: "Kijkt goed naar deze punten als van een taart, in de toekomsl is
voor een ieder één stuk bestemd". Een mooi verhaal, maar het lijkt zeer onwaar~
schijnlijk dat je als groolgrondbeziner van bijna 200 ha zo'n ophef zou maken om
een stukje grond van 10 ha. Trouwens in 1843 kocht hij het en na vijf jaar, in ]848,
heeft hij het sterrebos alweer doorverkocht aan twee van zijn lonen.
Waar zou de naam 'De Stukken' dan vandaan komen? Een logischer verol1derstel~
ling is de volgende. Bij de grondbezitters was hel een geliefde bezigheid steeds, als
je daar de kans toe kreeg, kaveltjesaan je bezit loe te voegen en te streven naar een
aaneengesloten grondgebied. Soms kostte hel \'ccl tijd dus ook veel geduld totdat
weer een langgewenst stukje aangekocht kon worden. Zo heeft het in ieder geval
van 1840 (accoord tussen erfgooiers en de Staal) tot eind 1843 (verkoop door de
Staal) geduurd voor Van Rossum deze naamloze 'stukken' heidegrond tussen de
Naarderstraat en de Flevolaan de zijne kon noemen. Het lijkt aannemelijk dat die
stukken land, waar hij kennelijk zijn zinnen op had gezet in de familie vaak onder
de naam 'de stukken' ter sprake zijn geweest, waardoor langzamerhand naar de eigennaam 'De Stukken' is loegegroeid.
Een IaatsIc meer prozaïsche mogelijkheid is dat de naam 'De Stukken' pas in zwang
is gekomen toen de drie nakomelingen hun 'stukken' weer samenvoegden om het
als één project te gaan e.xploiteren.
Het villapark
De nieuwe NV Mij. 'De Stukken' ging voortvarend aan de slag. Er werden grote
borden op het terrein geplaatst me! de verkavelingstekening er op geschilderd om
kopers te trekken.
Opde bij ditartikcl geplaatste wervingskaartvan de Maatschappij 'De Stukken' uit
1910zien we dat al vier huizen zijn gebouwd. Het lijkt aardigeens te bekijken, hoe
deze huizen er in die tijd uitzagen en na te gaan hoe het ze gedurende de daarop
volgende 85 jaar is vergaan.
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In 1906 verrees op de hoek van de Zwarteweg (Flevolaan) en Stukkenweg (nu Stukkeniaan) het door H.C. lorissen te Amsterdam in een voor die tijd vrij traditionele vorm ontworpen huis voor G.A. van Rossem, eigenaar van de bekende rozenkwekerij aan de Huizerstraatweg en gehuwd met de zuster van l.P. van Rossum
eh.zoon. Van Rossem gaf ook zijn huis de toepasselijke maar verwarring scheppende naam 'De Stukken' (nu Flevolaan 7). Als lid van de raad van bestuur en de
enige van het bestuur die in de buurt woonde, werd G.A. van Rossem gemachtigd
de Maatschappij te vertegenwoordigen en de verkoop van de kavels te regelen. Later ontving hij voor al zijn inspanningen van de NV een extra stuk grond, grenzend aan z.ijnturn. Zo'n tegemoetkoming mocht ook wcl, want de verkoop van de
gronden verliep niet 7.0 vlot. De prijzen van de kavels waren aanvankelijk f 0,90 en
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liepen in de loop der jaren op tot f 2,50
per vierkante meter. Dit was voor deze
terreinen in die tijd een redelijke prijs.
Wij kunnen ons dat niet meer voorstellen met een prijspeil dat anno 1995
zoveel hoger ligt.
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StlJkkenlaan
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deze bouwtekening
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ol1tworpe'l
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te herkennen
uit 1907.

e'l
huis

van

In hetzelfde jaar als van Van Rossem, dus in 1906, gafCJ. Neumeyeropdracht aan
architect G.F. Lindeyer te Laren om voor hem op perceel nr. 57 van wijk G (nu Stukkeniaan 1) een landhuis te bouwen: 'De Valkenhorst'. In tegenstelling tol huize 'De
Stukken', dat in de loop van al die jaren van buiten nauwelijks is veranderd, heeft
bij 'De Valkenhorst', mede door de vele wisselingen van eigenaar, verbouwing na
verbouwing plaatsgevonden. Het gevolg is, dat door al die bouwkundige ingrepen
bij 'De Valkenhorst' weinig van het oorspronkelijke ontwerp is terug te vinden.
Het derde huis in het villapark, 'Het Boschhuis~ werd in 1907 gebouwd door ar73

Huize Huizerend in 1909. Architect Th. Rueter, 1909. Door latere uitbreidingen is
v",,1 "",'"
",word,en maar het originele front is gehandhaafd gebleven.
van den Wal! Bake-van Dorp.

De overtuÎn van De Viersprong met de Naarderstraat op de achtergrond omstreeks

Collectie: mevr.

1915.

chiteet Foeke Kuipers uit Amsterdam (Stukkenlaan 7). Hij heeft zijn eigen huis in
een voor die jaren 'moderne' stijl ontworpen met art nouveau elementen. De villa lijkt hoog, door vorm maar ook door de ligging op een klein plateautje. Er is wel
aan het pand verbouwd en door het nu boven het dak uitstekende torent je lijkt het
huis nog hoger en ook wat statiger dan op de tekening van 1907.

onderzoek bleken dit de stoffelijke resten te zijn van een vromvdie in Naarden was
vermoord en sindsdien werd vermist. Toentertijd was men van mening dat zo'n
gruwelijke ontdekking vooral verborgen moest blijven voor het dochtertje des huizes, maar dit geheim is haar natuurlijk loch op een goed moment terore gekomen!
In latere jaren is 'Huizerend' aanmerkelijk vergroot. Maar daar de verbouwing
voornamelijk aan de achterkant heeft plaatsgevonden is de façade gelijk gebleven
aan de oorspronkelijke bouwtekening en de eerste foto's van het huis.

NeefW.A. van Dorp sr. van huize 'Rubroeck' aan de Amersfoortsestraatweg (dit
huis stond op de plek van het huidige flatgebouw Bos van Bredius) koos een 'stuk'
grond uit aan de Zwarteweg (Flevolaan) met zicht op het weiland van Flevorama.
Daar kwam dan het vierde huis van het park tot stand. Het huis werd door Th. Rueter ontworpen en werd door Van Dorp als huwelijksgeschenk aan zijn zoon, de latere directeur van de Chemische fabriek gegeven. Het huis, in landhuisachtige stijl,
was in 1909 klaar en werd, zo dicht bij de gemeentegrens gelegen, 'Huizerend' genoemd. Na een paar jaar, in 1917, besloot de familie Van Dorp een tennisbaan achter op hun terrein aan te leggen. Daarvoor moest wel een in het terrein aanwezig
heuveltje worden afgegraven. Echter, lol schrik van de gravers stootte men tijdens
de werkzaamheden op een menselijk geraamte met als grafgift een paraplu ... Na
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Deze vier vroeggebouwde huizen nu beschouwend, ziet het er wel naar uit dat zij
samen met de nieuwere villa's nog vele jaren het beeld van het wijkje zullen blijven
bepalen.
Niet op alle verkochte kavels werd meteen gebouwd. Zo werd naast 'Huizerend' op
de hoek van de Flevolaan en de Naarderstraat door H.F. Dudok van Heel van huize 'De Viersprong' aan de overkant van de Flevolaan, bosgrond veranderd in een
zogenaamde overtuin, waarop in 1917 een kweek- en plantenkas werd geplaatst.
In 1920 was er behoefte aan een garage en dit bouwsel kwam gemakshalve aan de
straatkant van de overtuin. Deovertuin is al jaren geleden in onbruik geraakt, maar
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de in die tijd beroemde Messchaert. Het zou niet onmogelijk zijn dat de burgemeester met deze vernoeming de toen net overleden zanger heeft willen eren. Aan
de lezer de keus...

Voorgevels van de kas (1917)
tuin werden gebot/wd.
~

en de garage

(1920)

van De Viersprong,

die in de over-

de garage is pas in 1987 gesloopt bij de (late) bouw van een woonhuis op de kavel
van de voormalige overtuin.
De wegen
In 1917 werd door het bestuur van het villapark besloten tot de aanleg van een
tweede weg van de Flevolaan, langs 'Huizerend', evenwijdig aan de Naarderstraat
tot aan de Stukkenlaan. De Raad van Bestuur vroeg zich wel af, gezien het geringe
verkeerofhet een zand- ofgrindweg moest worden. Tot die tijd liep op deplek van
de geplande nieuwe laan al een slingerend zandpaadje waaraan in de bocht een waterpomp meteen mooie gekrulde zwengel stond. Die pomp oefende natuurlijk een
grote aantrekkingskracht uit op de buurLjeugd maar is waarschijnlijk verdwenen
toen de weg, de latere Messchaertlaan, werd verbreed. In de raadsvergadering van
Huizen van oktober 1922 kreeg de nieuw aangelegde laan, tegelijk met verschillende wegen in het oude dorp zijn naam. In het raadsvoorstel is onder meer te lezen: 'Voor de aanduiding van iemands woning levert het ontbreken van straatnamen groot ongerief op zowel voor den vreemdeling die een adres zoekt als voor
den inwoner.' B. & W. menen geslaagd te zijn in hun naamkeuze, maar schrijven
aan de raad: 'Het ligt niet in de bedoeling om hier een uiteenzetting te geven van
de motieven waardoor wij bij het kiezen der verschillende namen werden geleid.'
En zo zal het altijd een raadsel blijven naar welke Messchaert de laan in 'De Stukken' werd genoemd. Bertil Rebel meent in De Huizer Courant van 5 november
1992 dat het de, in de vorige eeuw levende, politiefunctionaris Messchaert betrof,
die een halfjarig reportagesysteem voor de politie heeft bedacht dat nog steeds in
gebruik schijnt te zijn. Een andere mogelijkheid is dat burgemeester Ten Raa de
bas/baritonzanger J. Messchaert (1857-1922) op het oog had. In de jaren twintig
breidde het muziekleven in het Gooi 7kh uit en werden ook steeds meer concerten georganiseerd in Naarden (Bachkoorinde Grote Kerk) en Bussum (Toonkunst)
waarvoor ook landelijk bekende musici werden uitgenodigd, waaronderzeker ook
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De wegen vormden overigens een zorgelijkeaangelegenheid. De Maatschappij hield
aanvankelijk aanleg en onderhoud in eigen hand, later werd die taak door de gemeente overgenomen waarvooreen bedrag van f 6.000,- aan de gemeente betaald
moest worden.
Dat de bewoners niet altijd tevreden waren over de zorg voor de wegen door de gemeente blijkt uit een brieffragment van een bewoner aan de Stukkenlaan, die namens zijn medebewoners tijdens de strenge wintervan 1929 aan het gemeentebestuur schrijft: 'De laatste weken heb ik 3 maal, telkens met tussenpozen van ver~
scheidenen dagen, mij niet alleen de moeite, doch ook de intercommunale
telefoonkosten getroost om U er op attent te maken, dat in de bocht van de StukkenIaan, als bekend het gladst en bol gelegen deel van de laan, onophoudelijk fietsers slipten. Wij hebben ze bij tientallen zien vallen. U\verzijds werd de opmerking
gemaakt dat de grond te hard was om zand te steken, welke opmerking ik begrijp,
maar waarbij ik beleefd in overweging gaf, dan een aschkar langs te zenden. Telkens beloofde U te zien wat U doen kon, doch U deed niets'.
Bestuurlijk rommelt het in de jaren twintig ook in het Gooi. Zo is er sprake van samenvoegingen van gemeenten, van misschien nog een trein- of tramverbinding
door het Gooi en van concurrerende woningbouwplannen met kleinere kavels die
snellerverkopen. Maar tenslotte zijn de ruim twintig kavels toch verkocht. Tijdens
de liquidatievergadering in 1934 merkt de voorzitter dan ook op, dat het terrein in
1906 werd ingebracht als 'een feitelijk waardeloos stuk grond', dat de aandeelhouders best tevreden mogen zijn met een opbrengst van gemiddeld 14,7 % dividend per boekjaar en dat het kapitaal ook nog volledig is terugbetaald. Een aandeelhouder constateert tenslotte 'met leedwezen dat thans het werk van de Vennootschap is beëindigd, daar toch ongetwijfeld veel van het mooie in deze streek
door het optreden van de Vennootschap is behouden en ten nutte gemaakt'.
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De BroodoorlogvanBussum

tegen Naarden in 1764

Martin HertJe
In de tijd dat Bussum onder het bestuur van Naarden viel werd door het stadsbestuur het belang van de stedelingen in het algemeen als zwaarder gewogen dan dat
van de dorpelingen, een lastig volkje op 2112 km buiten de veilige wallen. Die moestcn al hun waren uil de stad b~trekken en mochten weinig of geen nering dan wel
ambacht uitoefenen. Daaronder vielen oakde beroepen bakker, kruidenier, kleermaker en smid. Voor de dorpsbewoners gafdatongeriefin de vorm van lange wandelingen en afhankelijkheid. Veelboeren bakten hun eigen brood maar waren daarbij verplicht hun graan in de stad te laten malen. Om dit te ontduiken liet men hel
graan in het goedkopere Hilversum malen, waarbij mogelijkgebruikwerdgemaakt
van een rosmolen op de Bussummer Eng. Dat was toen nog Hilversums gebied.
Niet iedereen kon daar gebruik van maken en daarom wilde men dat de circa 200
Bussummers een eigen broodbakker zouden krijgen.
Het verhaal begon toen op 26 oktober 1703 de Naardense Vroedschap een verzoek

behandelde van Jan Wil1emz. Buyrman uit Lage Bussum om roggebrood te mogen bakken. Het verzoek werd zonder meer afgewezen. Een halfjaar later probeerde
Buynnan het nog een keer en voerde als pressiemiddel aan dat hij een handwerkman was, die in het geval van ahvijzing zonder inkomsten zou komen te zitten en
daarmee ten laste van de gemeente kwam. Datsprak de vroede vaderen aan en het
verzoek werd ingewilligd. Echter met de beperking dat hij het roggebrood niet
mocht verkopen, maar alleen in opdracht mocht bakken van meel dat in Naarden
was gemalen volgens de Ordonnantie van 's Lands Recht op Gemaal. Hierdoor kon
Naarden er impost (accijns) op heffen.
Dat schijnt zo enige tientallen jaren gegaan te zijn. Na hem hakte Jacob Pietersz.
Ruyter voor de dorpelingen hun roggebrood.
In april 1764 diende Jacob van der Meer bij de Vroedschap een verzoek in om als
bakker in Laag Bussum op te treden. Ook dat verzoek werd ingewilligd (20 april)
onder de voorwaarde dat hij alleen roggebrood mocht bakken en daarop de eed
zou afleggen. Op zijn verzoek om ook tarwebrood te mogen bakken werd afwijzend gereageerd met als motiefdat er nooit een wittebroodbakker in Laag Bussum
was geweest. Bovendien zou dat een groot nadeel betekenen voor de bakkers binnen de stad Naarden, waar de Bussummers hun wittebrood kochten.
Van der Meer liet zich echter niet afschepen. Hij weigerde de eed afte leggen en
ging naar huis. Op 17 mei was hij weer in Naarden maar nu vergezeld van Thomas
Heydanus die in Weesp 'Opziendervan 't Zegel' was en dus goed kon weten wat de
Naardense Vroedschap wel en niet mocht weigeren. Wederom verzocht hij als bakker te worden beëdigd, maar zonder alle beperkingen. Ondanks de steun van zijn
Weesper raadsman werd dat geweigerd.
Vervolgens schreef hij een brief aan de Vroedschap waarin hij de zinnigheid bestreed van de opgelegde beperkingen en het nadeel voor de stad in twijfel trok. Integendeel, niet de Naarders maar juist zijn klanten werden benadeeld, doordat ze
voor hun brood helemaal naar de stad moesten.
Op 8 augustus werd de brief door Burgemeester en regeerders van Naarden besproken, maanvederom wilde men van geen wijken welen en het verzoek om tarwebrood te mogen bakken werd afgewezen.
Maar ook Van der Meer kende inmiddels zijn rechten en zette door. Op 20 juni
stapte hij naar de Schepen Commissaris om bij hem zonder enige restrictie de eed
als bakker af te leggen. Die poging lukte en daarmee ging hij te Laag Bussum aan
de slag als wittebroodbakker.
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Maar de Naardense Vroedschap pikte het niet en op 30 augustus werd hem door
de bode van Naarden een besluit overhandigd, waarin stond dat hij zijn wittebrood
te Laag Bussum niet mocht verkopen. Dit besluit werd voor de getergde meester79

broodbakker de aanleiding om zich op 21 september in een vijf kantjes tellende
brief tot Gecommitteerde Raden (het dagelijks bestuur van de Staten van Holland
en \Vestvriesland) te wenden. In zijn brief trok hij fel van leer tegen de willekeur
en eigenzinnigheid van de Naardense Vroedschap, die tot gevolg had dat er in de
Gooise dorpen geen wittebrood te krijgen was.
Een maand later, op 20 oktober, gaf ook de Naardense Vroedschap haar visie op
de zaak. Volgens een oud privilege van Keizer Karel V had de stad de plicht om de
al dan niet aan impost onderhevige ambachten en neringen te bewaken en het recht
om vergunningen te verlenell dan wel te weigeren. Bovendien had nog nooit iemand eerder bezwaar gç:maakt tegen dit soort beperkingen op ambachten en neringen. Het feit dat Jacob van der Meer zich had laten beëdigen door de Schepen
Commissaris werd afgeschilderd als een slimmigheid om onder de door de Vroedschap opgelegde beperkingen uit te komen. Maar dat betekende een aantasting
van de autoriteit van de Vroedschap en dat kon uiteraard niet worden goedgevonden.
Al op 31 oktober werd door Gecommitteerde Raden een besluitgenomen. Van der
Meerwerd in het gelijkgesteld. Naarden had niet uiteengezet waarom men meende zich aan het oude privilege te moeten houden met voorrang op de Ordonnantievan Gecommitteerde Raden. De nering van broodbakker werd vrijgelaten. Toestemming van de Naardense Vroedschap was niet meer nodig. Wel moest, zoals
Van der Meer dat correct had gedaan, de broodbakkerseed afgelegd worden voor
de Schepen Commissaris.
Door het assertief en doortastende optreden van Van der Meer konden de Bussummers voortaan wat anders eten dan het hUil door de Naardense Vroedschap
toegedachte roggebrood.
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