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Gustav Mahler in Naarden
J.H. Giskes

'De Omroeper'
verschijnt vier maal per jaar. De abonnementsprijs
voor 1995 bedraagt
aan hel onderstaande
adres. U ontvangt
minimaal f 22,50. Opgave van abonnementen
een rekening bij toezending van het eerste nummer.
Abonnementen
gaan in met het
eerste nummer van de lopende jaargang. De reeds verschenen nummers van de lopende jaargang worden toegezonden.
Opzeggingen
dienen schriftelijk
doorgegeven
te

STICHTING VIJVERBERG, Gansoordstraat

16, 1411 RH Naarden,

telefoon

02159-46860.

Een groot deel van muziekminnend Nederland is in de ban geweest van het luisterrijke Mahler Feest 1995. Dit festival werd onlangs in het Concertgebouw te Amsterdam gehouden. Bijna het volledige oeuvre van de componist is er aan bod gekomen. Erwasook een uitgebreid nevenprogramma. Ter gelegenheid van deze manifestatie presenteert het Amsterdamse Gemeentearchief van 22 maart tot en met
11 juni de tentoonstelling'Mahler in Amsterdam; van Mengelbergtot Chailly', die
gewijd is aan de Mahlertraditie van het Concertgebouworkest. De directe aanleiding daarvoor is echter niet het Mahler Feest alleen, maar ook het feit dat het Gemeentearchief zowel het omvangrijke archief van Het Concertgebouw N. V.beheert als het archief van het Koninklijk Concertgebouworkest en de bij die archieven bewaarde verzamelingen. In de expositie zijn enkele fraaie foto's te zien van
Guslav Mahler bij de Zuiderzee, die in 1906 in de buurt van Valkeveen zijn genomen. De componist heeft toen bovendien 'Drafna' bezocht. Alle reden even stil de
staan bij een kleine episode uit het leven van een groot man.
Gustav Mahler werd in 1860 in het Boheemse dorpje Kaliste geboren. Hij overleed
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te Wenen in 1911. Mahlerheeft in de periode 1903-1909 vier keer Amsterdam bezocht en met het Concertgebouworkest een groot deel van zijn composities uitgevoerd. Het Amsterdamse concert publiek maakte voor het eerst kennis met deze,
in die dagen nogal omstreden componist op 22 oktober 1903, toen Mahlerzijn hypermoderne Derde symfonie dirigeerde. Op 25 oktober vond onder zijn leiding in
hel Concertgebouw de eerste Nederlandse uitvoering van zijn Eerste symfonie
plaats. Een jaar later was hij terug, voor de eerste uitvoeringen in Nederland van
zijn Vierde en Tweede symfonie. Anderhalf jaar daarna reisde hij opnieuw naar
Amsterdam, nu om de uitvoeringen van zijn Vijfde en de Nederlandse premiëres
van de Kindertotenlieder,
het lied Ich bin der Welt abhandengekommen
en Das klagende Lied te dirigeren. De Zevende symfonie kwam in oktober 1909 tot klinken.
Het Concertgebouworkest gaf dit keer onder Mahlers leiding niet in Amsterdam
maar in Den Haag de eerste Nederlandse uitvoering van het werk. Een dag later,
op 3 oktober, kon het Amsterdamse publiek de Zevende beluisteren.
De componist-dirigent genoot van zijn concerten en heeft zich hier enorm thuis
gevoeld. Zijn collega Willem Mengelbergen bestuursleden van het Concertgebouw'
deden er alles aan om de bezoeken te laten slagen. Mengelberg studeerde de uit te
voeren werken vóór de komst van Mahler zelf in. Tijdens Mahlers repetities zat
Mengelberg in de zaal, waarbij hij aantekeningen in zijn partituren maakte. De
componist zette er ook nog correcties in, wat in de tentoongestelde partituren duidelijk le zien is. Mengelberggebruikteeen dik blauwen rood potlood; Gustav MahIer schreef met rode inkt. Het toen al internationaal vermaarde Concertgebouworkest kon Mahler in alle opzichten volgen, zoals ook het Amsterdamse Toonkunstkoor - voor de Derde en de Tweede symfonie en Das klagende Lied - dat onder
Mengelbergs leiding een uitstekend niveau had bereikt. Met de Nederlandse componist en classicus Alphons Diepenbrock kreeg Mahler aJ zeer spoedig een nauwe
vriendschappelijke band en, last but not least, het publiek stond meestal open voor
zijn moderne composities (1).

Gustav

Mahler

Booy. Particuliere

aan de Zuiderzeekust
collectie.

bij Valkeveel1,

Bron: Gemeentearchief

maart

J

906;foto

Amsterdam.

door H. de

Wat heeft Naarden met dit alles van doen? Wel, zoals elke musicus op tournee heeft
Mahler uitstapjes in Amsterdam en omgeving gemaakt en zo ook naar het Gooi.
Zijn eerste bezoek hieraan vond plaats in 1904. Op 27 oktober reisden Mahler, Willem Menge1berg en Alphons Diepenbrock naar Hilversum, waarna zij vervolgens
naar Laren wandelden. De echtgenotes van Menge1berg en Diepenbrock hebben
zich later tijdens de wandeling bij hen gevoegd. In maart 1906 maakte Mahler opnieuw een uitstapje naar het Gooi. Bij die gelegenheid heeft Hendrik de Booy, een
van de leden van het bestuur van het Concertgebouw, enkele foto's gemaakt: Mengelberg, Mahler en Diepenbrock, met ernstige gezichten wandelende op de hei bij
Laren (2).
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Bron: GemeentearchieJ'Amster-

dam.

In 1906 heeft Mahler ook 'Drafna' bezocht, dat toen bewoond werd door
Charles Boissevain (1842-1927), dedirecteur en hoofdredacteur van het AJgemeen Handelsblad. Boissevain werd
vooral bekend door zijn rubriek 'Van
dag tot dag' in het Handelsblad, zijn betrokkenheid bij de Boerenoorlog in
Zuid-Afrika en zijn polemieken met

de Booy. Particuliere

collectie.

Abraham Kuyper (3). Het bezoek aan 'Drafna' heeft waarschijnlijk plaatsgevonden op zaterdagmiddag 10 maart 1906. 's Avonds zou Mahler in het Concertgebouw tijdens een Toonkunst-concert Das klagende Lied dirigeren, terwijl Willem
Mengelberg de rest van het concert zou leiden.
De ontvangst van Mahler op 'Drafna' is hartelijk geweest. Met
aan tafel gezeten

in een huiselijke

omgang

van medeleven

de familie

en begrijpen,

Boissevain
vertelde

!Jij

van zijn werken leven, het "innereOhr"
dat hem leidde bij zijn symphonieëll,
zijn bewondering voor Japanse kunst en de boeken van Lafcadio Hearn, een tijdgenoot.
Een zeer bijzonder gebeuren op 'Drafna' moet de vertolking zijn geweest van het
vierde deel van Mahlers Vierde symfonie door Aaltje Noordewicr-Reddingius (4).
Hoe zijn reacticdaarop is geweest, is helaas onbekend. De aanwezigheid van de beroemde Nederlandse sopraan was niet zo vreemd, want Mengelberg had een gro85

te waardering voor haar en Diepenbroek
heeft veelvoor haar gecomponeerd (5).

Gustav Mahler aan de Zuiderzeekust

Gemeelltearchief Amsterdam.

De prachtige foto's van Mahler aan de
Zuiderzee moeten door De Booy tijdens dit bezoek zijn genomen. Op één
ervan zien we namelijk niet alleen AIphons Diepenbrock, Mahler, Willem
Mengelberg en zijn vrouw, maar ook
H ilda Gerarda de Booy- Boissevain (de
echtgenote van Hendrik de Booy) en
de dames Petronella ]ohanna Boissevain
en Mary Boissevain-Pijnappel
(6).
Mahler vond Mary [Maria Barbera]
Boissevain-Pijnappel (de vrouw van
Charles E.H. Boissevain, de oudste won
van de hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad en een groot muziekliefhebber en in 1906 o.a. bestuurslid van de afdeling Amsterdam
van de Maatschappij tot Bevordering
der Toonkunst) 'eine interessante Frau'
(7). Een andere foto is gebruikt voor de
huidige MahJer-postzegei van f 0,80.

Deze artistiek begaafde Van Heel had in het Amsterdamse muziekwereldje de bijnaam]antje Toonkunst. Als we alleen al denken aan de muzikale interesses van ]0hannes - hij speelde piano en was lid van het bestuur van de Amsterdamse afdeling van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst vanaf 1898 -ligt het veronderstellen van een ontmoeting tussen hem en Mahlerwel heel voorde hand (9).
Hoe dit zij, door het bewek van Gustav Mahler aan 'Drafna' en de prachtige foto's
en de aan het papier toevertrouwde herinneringen van Hendrik de Booy heeft het
huis een bijwnder plekje in de muziekgeschiedenis gekregen. De periodes die de
componist in Amsterdam heeft doorgebracht, behoorden tot de gelukkigste van
zijn leven. Hij voelde zich hier thuis, sprak van zijn zweite Heimath (10) en volgens
De Booy (1 1) had hij best in de omgeving van de stad in de buurt van het Kalfje
aan de Amstel willen wonen. Bovendien laten een van de foto's uit 1906 een glimlachende, gelukkige Mahler zien.

'Drafna' is niet alleen verbonden met de Boissevains, maar ook met de familie Dudok van Heel. Het buiten werd gesticht door ]oannes Petrus Dudok van Heel. Van
Heel had het Zwitsers paviljoen van een van de Wereldtentoonstellingen naar het
landgoed laten overbrengen en dit als zijn wmerverblijfin gebruik genomen. In
de famiJie Van Heel gaat het verhaal, dat de sopraan ]enny Lind (1820-1887), de
legendarische Zweedse nachtegaal, in devorigeeeuw'Drafna' heeft bewcht. Heeft
deze gebeurtenis plaatsgevonden op uitnodiging van Aagot Frithjofna Egidius,
dochter van de consul van Noorwegen in Amsterdam, met wie Van Heel in april
1858 was getrouwd? Aagot kwam uit een muzikaal milieu: het huis van consul Egidius aan de tegenwoordige Amsterdamse Prins Hendrikkade stond open voor allerhande musici en muzieklieiliebbers (8).

9.
10
11. Herinneringen

Ook de beroemde Noorse violist ale Bull (1810- 1880) is naar verluidt op 'Drafna'
geweest. Heeft Aagot hem eveneens uitgenodigd? We weten het niet, net zomin als
we iets weten over een ontmoeting van Mahler met Johannes Dudok van Heel.
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en H.Th. de Booy,

geschreven

Tekeningen van een 18e eeuwse schooljongen
uit Naarden

titelblad.

Daar

staat in fraaie

letters,

dat Age een leerling

bias Phillipson, Frans en Nederduits kostschoolhouder
schijnlijk

woonde

Age's
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niet
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te Naarden (1). Waar-
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bij Phil-
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dan waren
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of alléén
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kinderen
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en langpandige

een steek. Gezien

deze kleding

ouders.

School
Tobias

van der A1aas.

Phi11ipson

te Naarden.
waren

Age Volkerts
Archiefonderzoek
leeftijd

heeft

van Agc Volkerts.

helaas

geen gegevens

Afgaand

veer 12 jaar zijn geweest.
Zijn schrijfoefeningen
en tekeningen

opgeleverd

op zijn handschrift

over de achtergrond

en tekeningen

en

zal hij onge-

zaten

allemaal

De meeste

in een schriftje

met een

pen jongens
meester

uit niet meer

hadden

één ruimte

Langendijk

elkaar.

uit met de plak.

Het onderwijs
voor.

Kinderen

duitse

school

tijnse

op de Nederduitse
leerden

per plaats,

waar

omdat

Onderwijzers

niveau

Op een teke-

lezen of schrijven

stelde

zitten

en lo-

en gaan naar de

te rumoerig

te straffen

waren

in dienst

er geen voor
en opleiding

werd

deel-

lijt:~traffen

de

of stuurden

uitgebreider

hun

en eventueel

vaak werd
omdat

en Nederzij ook on-

veroorloven

kinderen

naar

de school,

zodra

van het onderwijs

het hele land geldende

psalmzingen

omdat

nade La-

was dan op de volksscholen.

volkskinderen
De kwaliteit

zijn, verder

eeuw niet erg veel

De Franse-

school,

die het zich konden

van de onderwijzer

hervormd

noodzakelijk,

in de achttiende

en psalmzingen.

ouders

was, verlieten

dat het schoolmeesterambt
waren

Maar

het lesprogramma

moesten

den lezen, schrijven,

onderwijs.

het de meester

voor op de Nederduitse

en geld te verdienen.

Aan de vorming

baantjes

scholen

er lezen, schrijven

taal gaven.

er geen leerplicht
te werken

de kinderen
vVanneer

Om orde verstoorders

een huisonderwijzer

school,

Omdat
waren

en geen klassikaal

methode.

had een streepje

in de Franse

liever

kostschoolhouder
in zijn eigen huis. Er

en verschillend

uit 1798 is dit goed te zien. In één ruimte

door

geaccepteerde

derricht

leeftijden

bij elkaar.

en meisjes

de hij tikken

en Nederduits

dan één vertrek

van verschillende

voor uitleg of overhoring.

algemeen

men

1777 en 1788 Frans

bestond

kinderen

scholen

ning van Dirk
zaten oorspronkelijk

was tussen

Zijn school

geen klassen,

onderwijsregels

werd
werd

het inkomen

bestonden.
gedacht.

van hen gevraagd

rekenen.

gecombineerd

nauwelijks
Het zingen

ze in staat
verschilde

dat zij kon-

was nodig

met dat van voorzanger.

omBij-

laag was.

Tekenen
Tekenen

88

behoorde

niet tot het elementaire

onderwijs,

maar

het onderwijs

in schrij-

lichting werden uitgedragen: het onderwijs moest de menselijke mogelijkheden
helpen ontwikkelen.
Schrijven achtte men een kunst en minder noodzakelijk dan lezen. Omdat men geloofde dat kleine kinderen onvoldoende beheersing over hun spieren hadden om de
pen goed vast te houden leerden kinderen pas schrijven als ze ouder waren dan acht
jaar en al konden lezen. Alsvoorbeeld hing de meester schoonschriften aan de muur
en hij stimuleerde zijn leerlingen door schoonschrijfwedstrijden te organiseren. De
winnaars \verden beloond met een inktpot, ganzepen of schoonschrift.
Een andere schrijfoefening waren de Nieuwjaars- of Kermiswensen, die kinderen
richtten aan 'Mijn Waarde Ouders' of 'Aan Mijn Waarde Grootmoeder'. De wens
werd geschreven op papier dat was voorbedrukt met dagelijkse of Bijbelse taferelen.
In plaals daarvan kon de leerling ook zelf een tekening rondom zijn tekst maken.

Lelterdiagram

gemaakt

dOOf Age Volkerts in 1781. Collectie:

stichting

Atlas

Van

Deschrijfoefeningen van Agebeslaan zestien bladen. Op sommige bladen zijn nog
de potloodlijnen te zien voor de gelijke regelafstand. [eder blad is voorzien van de
naam van Age, de plaats en de datum.
De teksten bestaan vooral uit stichtelijke versjes en psalmen. Er is ook een rijmpje, dat wij nu nog kennen en gebruiken om het aantal dagen van elke maand te onthouden; 'Dertig dagen heeft November Junius, April, September'.

Stolk, Rotterdam.

ven gafwel een basis voor tekenvaardigheid. Kinderen konden zich oefenen in het
maken van krullen en kleine tekeningetjes.

Op de laatste bladzijdevan zijn schriftje heeft Age, in een letterdiagram, zijn naam
verwerkt, omlijst door een kroon, twee ganzepennen en twee leeuwen. De gekroonde ganzepennen zijn het symbool voor de kalligrafie, de kunst van het schoonschrift.

De kleurrijke waterverftekeningen van Age hebben niets met de inhoud van de
tekst gemeen. De onderwerpen die Age tekende en wellicht natekende naar prenten en schilderijen, zijn zeer gevarieerd; marcherende soldaten, een deftig huis met
een mooi aangelegde tuin, ijspret, vissers met een sleepnet, een tafereel in de tropen en zijn spelende schoolvriendjes. Elke tekening is versierd met een bloemenrand. De bloemen zijn waarschijnlijk gekopieerd. Ze zijn zuiverdecoratiefen veelal niet bestaand. Zij lijken erg veel op die van schrijfvoorbeelden van andere kinderen.
Lezen en schrijven
Voor het leesonderwijs werden ABC-boekjes gebruikt, die behalve het alfabet in
allerlei lellertypes, ook het Onze Vader, een gebed en een geloofsbelijdenis bevatten. Daarnaast las men de catechismus, de bijbel of de krant.
Niet iedereen was tevreden met het gegeven onderwijs. In 1781 verscheen een patriottischABC-boekvan de hand van J.H. Swildens, waarin de idealen van de Ver90
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Zedeloos gedrag
Al ging het op ons Stadhuis niet helemaal naar wens, vergeleken met de Gooise
dorpen had de democratisering zich in Naarden toch in een vlot tempo voltrokken.
Slechts enkele burgers, onder wie Jan Korver, hadden de municipaliteit beledigd
en werden uit de stad verbannen.
Onder invloed verkerende soldaten hadden 'Oranje boven' geroepen, waarop de
municipaliteit de zoveelste commissie van onderzoek benoemde, die alles weer afschoof op het Comité van Waakzaamheid.
De door predikanten ingebrachte klachten over het zedeloos gedrag van de militairen nam men aanvankelijk hoog op. Naakt zwemmen en dan nog wel op de rug
en het ongekleed binnengaan in huizen waarin zich vrouwen bevonden, deden de
leden van de municipaliteit het schaamrood op de kaken jagen. Het schandaal werd
direct aan de plaatselijke commandant gerapporteerd, die op zijn beurt verzekerde de zaak te zullen onderzoeken, maar van opgelegde straffen ontbreekt vervolgens ieder spoor.
Diefstal moet in die dagen schering en inslag geweest zijn, getuige de publicaties
die de burgers verbood goederen van of aan militairen te verkopen.
Gelijkstelling van godsdienst
De komst van de Fransen hield voor de kerkgenoolschappen gelijkstelling van godsdienst in. Dat moet voor de rooms-katholieken, na ruim twee eeuwen van achterstelling, een hele vooruitgang zijn geweest. Opzettelijk is hierbij het woord verdrukking vermeden, daar men in Naarden over het algemeen tegenover deze geloofsgroep een nogal coulante houding had aangenomen. Toch waren er zeer zeker
discriminerende bepalingen geweest. Zo werden de rooms-katholieke bedeelden
gedwongen de diensten in de Grote Kerk bij te wonen! Verder werden ze, evenals
elders, uitgesloten van openbare ambten. Toch worden we omtrent hun activiteiten in dit eerste jaar van de godsdienstvrijheid weinig meer gewaar, dan dat pastoor Johannes Nieuhoff en zijn vier kerkmeesters de eed op het nieuwe regime aflegden.
Bij de kleine Waalse Gemeente waren in het geheel geen moeilijkheden. Hun predikant Jean Gaillard Merkuswerd terstond in allerlei commissies benoemd en voerde diverse opdrachten uit. Hieraan zal zijn gedegen kennis van de Franse taal niet
vreemd zijn geweest.
Van de Nederduits Gereformeerde Gemeente had een deel van dekerkeraad, waaronder Cornelis de Wolff en Dirk Uytenhoven, zitting in de municipaliteit. De predikanten namen ook actief deel aan het politieke leven. De samenwerking met de

plaatselijke municipaliteit liet dus over
het algemeen niets te wensen over.
Onderling waren er weinig strubbelingen; wel was er het geval van ouderling
Pieter Jansz. de Graaf, die hardnekkig
bleefweigeren de eed op de nieuwe constitutie af te leggen. Verder was er de
kwestie met Bastiaan Colbert, die de
kerke raad voor nog grotere heidenen
uitmaakte dan de plaatselijke municipaliteit.
Het kerkbestuur was echter al zo van de
patriottische geest doordrongen, dat
men vrijwillig aanbood om de wapens
en beeltenissen, die in de Grote Kerk
aanwezig waren, grondig te vernielen.
De municipaliteit, die hierin tekenen
zag van een naderende beeldenstorm,
gaf er zijn zegen aan onder voorbehoud,
dat alles wat nog dienstig kon zijn, gespaard moest blijven.
De Gewapende Burgenvacht
Kort na de Franse bezetting kwamen er uit eigen kring en van hogerhand voorstellen om te komen tot de oprichting van een wacht van gewapende burgers. In
tijd van nood en bij het ontbreken van voldoende garnizoen zou deze in het geweer kunnen komen. In het begin deed men het met vrijwilligers, die onder bevel
kwamen te staan van Willem Kooyjr, die zich als kapitein in 1787 te \Veesp tijdens
de verdediging van die stad tegen de Pruisen bijzonder onderscheiden had. Nadat
er echter dwang van bovenaf werd uitgeoefend, bleek de animo om soldaat te spelen niet bijster groot. Op 13 juli 1795 kwam de eerste klacht binnen over de slechte opkomst bij de exercities en in augustus ontstonden er problemen toen de eed
afgelegd moest worden. Vrijgestelden moesten contributie betalen, maar de belangstelling daarvoor bleef ver onder de maat. Uiteindelijk moesten de burgerkrijgsraad en de municipaliteit straffen in het vooruitzicht stellen om de Gewapende Burgerwacht van de grond te krijgen.
Schulden tot ongekende hoogten
Economisch raakte de situatie spoedig geheel ontwricht. De assignaten bleken als
betaalmiddel even waardeloos als ze er uitzagen. De Commissie ter inwisseling
97

belleren sloegen toen zij twee stuivers kostgeld moesten betalen. Ookhun officieren bleven nogal eens in gebreke bij het betalen van hun rekeningen. Tegen het einde van 1795 maakten deze lastige klanten aanstalten om op te breken, hetgeen door
de municipaliteit niet betreurd werd.

kreeg handen vol werk. Op 24 februari verscheen een publicatie om zwendel te
voorkomen. Bij de inwisseling was namelijk gebleken dat sommige personen veel
meer assignaten bezaten dan zij konden verantwoorden. De neringdoenden weigerden reeds spoedig de assignaten als betaalmiddel te accepteren. Op 20 maart
kwam daarover een klacht binnen atkomstigvan de Franse commandant, waarop
de municipaliteit voor de zoveelste maal een ,vaarschuwend geluid moest laten horen.
Door de inundatie dreigde de landbouw en veeteelt rond de stad in het gedrang te
komen, terwijl de scheepvaart door de gelegde dammen gestremd werd.
De betaling van de door de militairen gevorderde goederen en diensten, waarvoor
men in eerste instantie een getekend papiertje in handen kreeg, geschiedde zeer
traag. Het stadsbestuur, dat de verzoeken om voorschotten verwerkte, moest deze
afi/vijzendoor gebrek aan kasgeld. Verzoek op verzoek werd ingediend, echter zonder resultaat.
Ondertussen liepen deschulden op tot ongekende hoogten. De municipaliteit verkeerde doorlopend in een precaire situatie nietwetend hoe de schuldeisers van het
lijf te houden.
Op 20 februari deed het stadsbestuur de eerste poging om de 725 Fransen, die in
Naarden gelegerd waren, verspreid te krijgen over de omliggende dorpen. Meerdereverzoeken volgden. Het hielp echter nietveel, de commandanten beslisten anders.
Over de Fransen zelfkwamen weinigklachten binnen. Des te meer over het gedrag
van de Hollandse kanonniers en de Mechelenburgse troepen, die bijna aan het re-

De kater van de Bataafsche Vrijheid
Door gebrek aan orders was de weefindustrie bijna geheel tot stilstand gekomen;
ook op de lijnbanen was geen werk meer. Al eerder was hier het verval ingetreden.
Maar door het wegvallen van de laatste grote opdrachtgevers als V.O.c. en Admiraliteit hvam de algehele stilstand. Door de oorlog tegen Engeland was de vaart ter
zee lam gelegd. Het gevolg van alles was werkloosheid met een daarmee gepaard
gaande stijging van het aantal bedeelden. De kassen van de diakonie en potarmen
raakten leeg, terwijl de graan- en brandstofprijzen stegen. Het stadsbestuur kon
het niet meer trekken en deed een beroep op particulieren om de armen van roggebrood te voorzien. Met de winter voor de deur en het einde van de ellende nog
lang niet in zicht leende het Burgerweeshuis in de maand september f 2.200,- aan
de potarmen.
Het is bijna komisch te lezen datde overheid er bij de plaatselijke besturen op aandrong spoed te maken met de inning en afdracht van de achterstallige belastingen.
Een kale kip, die dacht van een nog kalere kip veren te kunnen plukken.
De enige branche die nog floreerde was die van de distillateur en tapper. Het grote garnizoen en de ledigheid door de werkloosheid hadden het drankverbruik in
de hand gewerkt. Daarbij kwam nog dat de stad gespeend was van elke vorm van
vertier. Zelfs de traditionele kermissen waren in die tijd verboden. Twee sociëteiten boden enigvertier. Zo was er 'Concordia', een gezelligheidsvereniging voor de
notabelen en 'de Burgersociteit' die zich actief bezighield met het bedrijven van
patriottische politiek.
Wel werden natuurlijk de Franse revolutiefeestdagen gevierd en dedag van het uitroepen van de Bataafsche Republiek. De viering van zulke dagen bestond uit klokgelui, het afvuren van vreugdeschoten en het verstrekken van extra rantsoenen aan
het garnizoen en soms aan de burgerij. Ieder feestzaJ wel geëindigd zijn in een manifestatie van verbroedering. Sterke drank had men niet meer nodig voor de traditionele kater want die had men reeds opgedaan voordat het eerste jaar van de Bataafsche 'Vrijheid' verstreken was.
Bronnen:
DL A.C.T. de Vrankrijker, Geschiedenis van Gooiland, deel lil.
StadsarchicfNaarden:CIV5,
7;CTII 12, 13, 14.
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de handen aan het oventje te warmen.
Voor de verkoop aan de weesmeesters
in 1828 haddewoningmaaréén ingang.
De postiljons zullen voor hun in- en uitwendige opwarming het logement 't
Vliegend Hert, dat rechts ernaast was
gelegen, hebben bezocht. Hier bevond
zich namelijk de halte van de,postwagens.
Gezien de rijkdom en vele functies van
de eigenaren van de Hamburgerwagen
en denkend aan alle verhuizingen en er~
fenissen, is het zeer opmerkelijk dal het
kacheltje door de eigenaren van 'Heshuysen & Cie' bewaard is gebleven.
De koestering van het kacheltje wordt
al iets begrijpelijker indien men veronderstelt, dat de oorspronkelijke staat
fraaier was dan thans het geval is.
Nog begrijpelijker wordt het, als hel op
zichzelf eenvoudige stukje inboedel,
voor zijn vermogende eigenaren, een
bepaalde gevoelswaarde had.
Ik waag me daarom aan een theorie, die
dat verklaart.
Een veronderstelling over de herkomst
In een van de vele geschriften die Andries Heshuysen in 1709 opstelde om
Het Duitse exemplaar uit 1744 met
zijn rechten te behouden (1), schreefhij
een keramisch bovenstuk.
dat zijn voorouders de Naardense' Pos~
terije of Speditie' sedert het jaar 1664
onderhielden. Ook uit andere bronnen blijkt dat de eerste postwagen op 19 februari 1664 vanuit Osnabrück richting Naarden vertrok.
Andries wist ook te vertellen dat in 1665 de Keurvorst van Osnabrück de zogenaamde Osnabrückse Postwagen had laten aanleggen. (Deze onderneming vervoerde de uit de Nederlanden afkomstige reizigers verder het Duitse achterland in,
o.a. naar Hamburg).
Tussen deze hvee ondernemingen werd toen een contract gemaakt, waardoor de
.02

onderneming van Heshuysen de roepnaam 'Hamburger postwagen' kreeg.
In 1690, het jaartal op het oventje, bestond de coöperatie tussen de Naardense en
de Osnabrückse onderneming precies 25 jaar, een jubileum dus, waarbij een geschenk past.
Het kacheltje wordt in de Naardense overlevering consequent als een Westfaals
oventje aangeduid. Osnabrück, de plaats vanwaar de Bisschoppelijke postmeester
toen reeds 25 jaar zaken deed met de Heshuysens, lag in Westfalen.
De schenking toen, van een typische Westfaals gebruiksproduct door Hendrik
Ameldung de postmeester van Osnabrück, is naar mijn mening een reële veronderstelling ten aanzien van de herkomst van dit met zorg bewaarde oventje.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:
faargangDe Omroeper 1990àf 17,50
JaargangDeOmroeper 1994àf20,Het Sasburgprentbriefkaartenboekje [5,Oud Valkeveen,'van hofstedetot uitspanning' f 19,95
DeNaardereng [10,Oud Naarden, 'verdronken stadje, middeleeuwsklooster,oude buitenplaats' f 29,90
De\VeeshuiskazernevanNaarden, 'oversusteren, soldaten,walen en wezen' f29,90
Reproductie (vierkieurendrukJongevouwen/opfraaipapier) vaneen oude kaart van
Naarden en omgeving'de Kaartvan Fabius' f 15,De prijzen zijn exclusief verzendkosten.
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~aardensroern(3)

van een verdronken

Eppo Doeve (Bandoeng 1907 - Amsterdam 1981)

Zoals gezegd was het moeilijk
voor Doeve een opdracht te
weigeren en zo ontwierp hij na
de oorlog de nieuwe bankbiljetten van 1.000, 100,25 en JO
gulden. Ook ontv"ierp hij diverse postzegels. Talloos zijn
zijn zelfportretten, meestal
snel geschetst met houtskool.

Jan Paardenkooper
Van 1937 tot 1948 heeft de veelzijdige kunstenaar Eppo Oocve in 't Gooi gewoond.
Van eind mei 1937 tot half september van dat jaar woonde hij in Naarden aan de
Juliana van Stolberglaan 53. DehuÎzen waren net een jaaroud en het was niet makkelijk huurders te krijgen. In die tijd kwam de melkboer nog langs met een doosje eieren voor een nieuwe huurder om klandizie te werven. Onbegrijpelijk bijna
voor wie dit hoekhuis met uitzicht op het water nu beziet.
Hoewel Doeve maar kort in Naarden heeft gewoond, mag hij in het kader van deze
serie best worden vermeld. Niet voor niets werd hij juist in 't Gooi geëerd met een
overzichtstentoonstelling van zijn werk van 6 mei tot 20 juni 1982 in het Singermuseum te Laren.
Op twintigjarige leeftijd kwam Doeve, die de voornamen Jozef Ferdinand had,
naar Nederland om tropische landbouwkunde te studeren in Wageningen. Zijn
naam Eppo, eerder Eppie, was de koosnaam van zijn baboe; hij heeft die naam
zijn hele leven gedragen. Op zeer jeugdige leeftijd bleek hij al een geweldig tekentalent le bezitten; ook bespeelde hij zeer verdienstelijk allerlei instrumenten. ln
zijn studietijd hield Doeve zich meer bezig met tekenen en illustreren dan met
tropische landbouw. Beroemd werd hij in het hele land met zijn tekeningen en illustraties in het Wageningse studentenblad 'Ceres'. Ook de studioJeiding van het
befaamde Amsterdamse reclamebureau De la Mar zag de tekeningen en ontbood
Doeve. In Amsterdam ontstonden zo zijn eerste tekeningen in opdracht. Hierna
stortte Doeve zich geheel op zijn talenten en hij brak zijn studie af. Hij occupeerde zich in Amslerdam mei het reclamewezen, de journalistiek - met name de politieke prent - de uiigeverswereld en het toneel. Dat alles onder vast contract bij
De la Mar. Misschien kunnen we Eppo Doeve in zijn talenten vergelijken met
Godfried Bomans. Beiden konden een opdracht niet weigeren en versnipperden
op die manier hun talent.

meisje.

In 1984 verscheen er een alleraardigste uitgave van de
Lionsdub 'Het Gooi' naar aanleiding van haar vijfentwintigjarig bestaan. Toen het instituut 'Etfgooiers' in 1971
werd opgeheven werd in het
Singermuseum een grootse
tentoonstelling over de liquidatie opgezet. Eppo Doeve
schilderde voor deze tentoonstelling 22 panelen uit de geschiedenis van 'I Gooi. Eén van
deze panelen - het achttiende
- stelt het vastleggen van de
Erfgooierswet van 1912 in de
Grote Kerk te Naarden voor.
Al deze panelen staan in het aardige boekje van dr. A.C.]. de Vrankrijker en Eppo
Doeve 'De geschiedenis van het Gooi en zijn erfgooiers'.

Eind dertiger jaren kreeg hij onderricht in de lithografie van J. Slepen en daaraan danken wij de befaamde affiches van de Larense carnavalsvereniging. In zijn
Gooise tijd ging Doeve zich verdiepen in schilders als Willink, Raoul Hynckes en
Pyke Koch. ln Naarden en Blaricum begon hij te schilderen, voornamelijk portretten zoals dat van de acteur Louis van Gasteren en het aangrijpende portret
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Bastion Katten tot het eind van de 1ge eeuw (deelI)
David Kips
Achtergronden: het Kloosterbolwerk
Bastion Katten kreeg zijn huidige vorm in de 17e eeuw bij de vernieuwing van de
vesting na 1673. Het bastion wordt gedomineerd door de zg kat Dit is een in het
midden van het bastion gelegen aarden verhoging die diende voor het opstellen
van geschut. Aanwijzingen dat op deze plek al eerder een kat of een andere verhoging lag heb ik niet gevonden. Bij de zestiende eeuwse omwalling van Naarden zoals afgebeeld op de stadsplattegrond van Van Deventer uit ca 1560 (1) lijkt het gebied van het bastion nog buiten de stadsmuur te liggen. Het bekende vrocg-17e
eeuwse schilderij 'De brand van Naarden' (2) toont op deze plek een onbebouwd
stuk grond, net bînnen de muren met een (half?) bolwerk. Een kat ofverhoging is
echter op geen van beide afbeeldingen te zien.
In de vesting die op het eind van de 16e eeuw is aangelegd na het neerhalen van de
oude muren, lag op de plaats van het huidige bastion Katten een bohverk. Van dit
bolwerk zijn mij twee namen bekend: Spaans Bolwerken Kloosterbolwerk (3). Het
was een klein stenen bastion met een scherpe punt. De flanken van het bastion
stonden loodrecht op de aangrenzende rechte vestingmuren (courtines). Langs de
binnenkant van de borstwering liep een walgang voor het opstellen van geschut.
Het was een 'hol' bolwerk: het midden ervan lag duidelijk lager dan de walgang

(Algemeen Rijksarchief, kaartenafdeling, VTH 3432).
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van de omringende borstwering. Dat is goed zichtbaar op de 17e eellwse kaart van
devestingvan NicolaasBonefatius (4) en op Blaeu'safbeeldingllitca 1649 (5). Voor
het bastion lag een gracht en langs de bllitenzijdevan de gracht een aarden verhoging. Deze zg 'contrescarpe' liep vanaf de direkt oostelijk van de havendoorgang
gelegen 'Nieuwe Beer' (aangelegd in 1626) totde nu verdwenen Huizerpoort, halverwege de huidige bastions Katten en Oranje. Hij diende vooral als zeewaterkering. De militaire funktie was secundair.
Van Kloosterbolwerk tot bastion Katten
In 1672 werd de vesting Naarden door de Fransen bezet en het jaar daarop met veel
inspanning door Staatse troepen heroverd. Deze gebeurtenissen leidden tot een
ingrijpende vernieuwing van de vesting. Dit gebeurde in twee fasen, waarbij verschillende wijzen van vestingbouwzijngebruikt (6). Hier zullen wij ons alleen met
de eerste fase bezighouden, omdat in die periode ook bastion Katten werd aangelegd. Bij die eerste fase van 1676 tot 1678 werd de naar de Zuiderzee gekeerde noorden oostkant van de vesting vernieuwd. Op de plaats van de oude muren werden
nieuwe wallen gelegd. Hierbij werd het tracé van de oude vesting aangehouden.
De drie hier liggende bolwerken werden aanzienlijk vergroot. Het nieuwe werk bestond uit aarden wallen, die minder kwetsbaar zijn voor het belegeringsgeschut.
Voor de courtines en voor de flanken der bastions werd een verlaagde voorwal
(fausse-braye) met achterliggende walgang gelegd. Een stenen bekleding langs de
onderkant van de wal diende ter vergroting van de zg stormvrijheid in het laatste
stadium van een belegering. Voor de facen der bastions kwam geen voorwal. Voor
de wal lag een brede gracht. [n de 18de eeuw zou daarvóór een tweede, wat lagere,
aarden wal gelegd worden (contrescarpe). Deze moest de kwetsbare stenen bekleding aan het gezicht en het geschut van een aanvaller onttrekken. Door de aanleg
van een tweede gracht vóór deze wal (voorgracht) en een doorgaande weg aan de
vestingkant, ontstond zo de bedekte weg die als een beschermende ring de gehele
vesting omzoomt.
Al in de eerste fase van de vernieuwing waren twee nieuwe beren gelegd. De Westbeer voor het oude Amsterdamse bolwerk (het latere Oud Molen) bleef op ongeveer dezelfde plaats liggen. De beer naast de havendoorgang werd opgeruimd en
voor het nieuwe bastion Oranje werd een nieuwe beer gelegd, de Oostbeer. Ook de
vóór de gracht liggende contrescarpe verdween. Hierdoor werd een veel groter deel
van de vesting onderdeel van de waterkering tegen de zee. Dit zg 'zeefront' was voor
de verbouwing slechts klein. Het omvatte de oostelijke helft van het Amsterdamse bolwerk en de helft van de aanliggende courtine in oostelijke richting tot en mei
de havendoorgang. Na de verbouwing liep het zeefront vanaf Oud Molen tot bastion Oranje. Het omvatte dus ook het nieuwe bastion Katten. Mogelijk heeft deze
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waterkerende funktie invloed op de inrichting van de werken gehad. In elk geval
zijn de later aangelegde landfronten van de vesting volgens een heel ander vestingbouwkundig systeem aangelegd.
Beschrijving van het bastion (17e-1ge eeuw)
Het laat-l7e eeuwse bastion Katten bestond net als de andere vestingwerken uit
aarden wallen, aan de grachtzijde tot enige meters hoogte met steen bekleed. Het
bastion bevatte geen kazematten of andere gebouwen. Het bastion had een scherpe punt. De naar de punt toelopende lange zijden (facen) waren ca 111 meter lang
(7). De flanken van het bastion stonden enigszins schuin op de courtines. Hierdoor kon men van hieruit optimaal de gracht voor de naastgelegen bastions bestrijken. Er waren lage en hoge flanken zodat hetgeschut in etages kon worden opgesteld. De lage flanken, die werden gevormd door het doorlopen van de verlaagdevoorwal vanafdecourtinehoeken, waren alleen te bereiken via overwelfde stenen
doorgangen (poternes) in de courtines. Met uitzondering van een emplacement
in de punt van het bastion waren er geen aparte opstellingen voor hetgeschut achter de borstweringen gemaakt. De binnenruimte van het bastion werd in beslag genomen door de kat. Deze had dezelfde vorm als het bastion met facen en flanken
die evenwijdig liepen aan die van het bastion. In de open keel van de kat lag een oprit die toegang gaf tot de binnenruimte van maximaal ca 47 meter breed en ca 65
meter lang. In het midden daarvan lag de enige travers van het bastion. Waarschijnlijkis deze pas later aangelegd, wantop een plattegrond uit 1686 is zij nogafwezig(8).
Achtergrond en funktie van de kat
De aanwezigheid van de kat valt te verklaren uit de hoge gronden op korte afstand
ten oosten van de vesting. Een 17e eeuws werk over vestingbouw legt dat onder
een Kat 'wert verstaen de verhoogde aerdewerken, die men op de Bolwerken, ook
wel inde midden der Cortine legt, om te wijder met 't geschut in 't velt te kunnen
schieten, ofte ook te verhinderen, dat de Vesting van de in 'tvelt leggende hoogten
niet overhoogt en beschadigt werde' (9).
Van een kat op deze plaats is pas sprake sinds de vernieuwing van 1676-1678. Op
een ontwerp uit 1679 wordt het nieuwe bastion nog zonder kat afgebeeld, met een
verlaagde saillant (de punt van het bastion) en een zogenaamde bombe1le (10).
Hierbij worden de borstweringen van de bastionsfacen, vanafhet puntwaar de verlaagde saillant overgaat in de hoge, door een gebogen borstwering met e1kaarverbonden. Dit systeem, dat een betere bestrijking van het recht voor het bastion gelegen terrein mogelijk maakt, is bij de andere bastions van de vesting toegepast. De
aanwezigheid van de Kat maakt uitvoering ervan in dit bastion echter onmogelijk.
Een eveneens uit 1679 daterende kopie van hetzelfde ontwerp toont het bastion
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waarop ook het tracé van de oude vesting is aangegeven, ligt de kat op de plaats van
het oude bolwerk en heeft grotendeels dezelfde vorm en ligging (zie afbeelding)
(12). De facen van de kat hebben ongeveer dezelfde lengte als die van het bolwerk,
maar de flanken zijn beduidend langer. Mogelijk is bij de vernieuwing van de vesting een deel van het oude bolwerk eenvoudig opgevuld en verhoogd voor het maken van de kat en zijn de facen en flanken van het nieuwe bastion vóór de borstweringen van het oude bolwerk aangelegd. Dit zou duidelijk maken waarom juist
hier een kat is aangelegd.
Een kat in de binnenruimte van een bastion komt ook elders voor, zoals in Heusden (13), maar de kat kon ook áchter het bastion liggen of in de keel (Grave) (14).
Dat lijkt gunstiger, want een kat in het midden van een bastion neemt natuurlijk
veel ruimte in beslag en kan door haar hoogte weinig bijdragen aan de grachtverdediging. Een voordeel is wel dat zo'n katde flanken van het bastion dekt tegen zijdelings inkomend vuur. Wellicht is decentrale ligging van deze kat verbonden met
een stelsel van vestingbouw waarmee in Naarden nog tijdens de vernieuwing, maar
pas ná aanleg van de zeefronten, is gebroken (15).
In 1822 werd dooreerstaanwezend ingenieur kapitein C.D.VaillantvoorgesteId de
kat op te ruimen. Als onderdeel van een plan voor een herinrichting van de zeekant van de vesting, stelde hij voor bastion Katten terug te trekken en de kat weg te
nemen. Met de vrijkomende aarde kon een in de keel van het bastion te bouwen
kazerne worden bedekt (16). Vaillant's voorstel is nooit uitgevoerd. Ook al dekt
haar aarde nu een kazerne (gebouw A), de kat bleef gehandhaafd.
Bewapening van het bastion (Tot dejarcn 70van de 1ge eeuw)
Voor welke bewapening het 17de eeuwse bastion was ingericht is mij niet bekend.
Het ligt voor de hand dat op de lage flanken licht geschut voor de grachtverdediging was gedacht en op de hoge flanken geschut voor het flankeren van de naast
Katten gelegen bastions Oud Molen en Oranje. En op de kat zwaar geschut om
het voorterrein te bestrijken en een aanvaller al op grote afstand te kunnen beschieten. In de praktijk zullen er alleen in uitzonderlijke gevallen veel vuurmonden tegelijk in batterij hebben gestaan. Temeer omdat het bastion door de beperkte ruimte voor oefenen minder geschikt is. Veel gegevens heb ik hierover niet
kunnen vinden. We moeten het hier doen met twee momentopnamen uit de 1ge

zoals het, in ah'lijking van de andere bastions is uitgevoerd: zónder verlaagde saillanten mét een kat (11). Zoals te zien isop een plattegrond van de vesting uit 1686,

Een plattegrond uit 1814, aanwezig op het Algemeen Rijksarchief, geeft vermoedelijk detijdens de Franse bezetting in Naarden opgestelde vuurmonden weer (17).
Volgens deze plattegrond bestond de bewapening van bastion Katten uit zeventien
vuurmonden. Zoals te venvachten, was het hoofdzakelijk vestinggeschut. Alleen

Vernieuwing bewapening van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Frans-Duitse oorlog van 1870 waarin het militair superieur geachte Frankrijk
een onverwacht snelle nederlaag leed, had in Nederland grote invloed op de opvattingen over het leger en de landsverdediging. In de Haagse politiek en binnen
de militaire top kwam het licht op groen voor een inkrimpen van het vestingstelsel door het opgeven van de ]]ssellinie en een concentratie van de verdediging op
een verbeterde en vernieuwde Nieuwe Hollandse Waterlinie (19). Dit zou in 1874
zijn weerslag krijgen in de Vestingwet maar in de tussenliggende periode was men
in Naarden al met de verbetering van de vestingwerken begonnen. In juni 1871,
kort na de oorlog, vonden er in Den Haag verschillende bijeenkomsten plaats van
de minister van oorlog Engelvaart en enkele hoge militairen, waarin een nieuwe
bewapening van de waterlinie werd besproken (20). Dit leidde tot een voorstel van
inspecteur-generaal van fortificatiën W.S.van der Hart Beek en de directeur voor
het materieel derartillerie F.A.T.Delprat. Hierin werd voor alle sterkten van de waterlinie aangegeven welke aardwerken en gebouwen moesten worden gemaakt en
wat de bewapening daarvan zou moeten zijn. Omdat dit voorstel ook uitgangspunt was voor de verbetering van de vesting Naarden, zullen we er hier nader op
ingaan (2]).

(Algemeen Rijksarchief, kaartenafdeling,

op de hoge linkerflank treffen we een drietal 6 ponders aan, die normaliter dienden als veld- ofuitvalsgeschut. Voorde verdeling van de vuurmonden over het bastion gold blijkbaar: hoe hoger op het bastion, hoe zwaarder het kanon. De zwaarste kanonnen stonden op de kat: twee 18 ponders en twee 12 ponders. Op de hoge
rechterflank stonden nog drie 12 ponders. Deze kanonnen konden een krachtige
uitwerking op grote afstand geven. Behalve één houwitser in de punt van het bastion, waren op de facen van het bastion geen kanonnen opgesteld. De lichtste stukken stonden op de lage flanken: op elke lage flank twee 3 ponders en één houwitser. Hoe uitzonderlijk zo'n grote bewapening echter was, blijkt als in 1870 de vesting in reaktie op de Frans-Duitse oorlog in staat van verdediging wordt gebracht.
De [otale bewapening van bastion Katten bestaat dan uit twee in de saillant opgestelde, getrokken 12 ponders (18).

Van der Hart Beek en Delprat wilden dat de verschillende werken in de Waterlinie
zoveel mogelijk in de eigen verdediging konden voorzien. ]n alle sterkten moest
gezorgd worden voor genoeg bomvrije ruimte voor het huisvesten van de bezetting en de berging van het nodige buskruit en levensmiddelen. Het geschut moest
door traversen en rugweren worden gedekt en bij de vuurmonden moestenschuilplaatsen komen voor de bedieningsmanschappen en nissen en magazijntjes voor
de munitie. Op zeer bedreigde punten moesten remises aanwezig zijn met gebruibklare lichte vuurmonden om deze zo nodig op elk moment te kunnen inzetten. Inzake de bewapening stelden ze voor de meest bedreigde punten (waaronder Naarden) met 16cm kanonnen van het zwaarste kaliber te verdedigen. Op
punten waar zij geen geregelde aanval verwachtten, achtten zij het kanon van 12cm
getr. als zwaarste vuurmond voldoende. Voorverlichting van het voorterrein stelden ze naast een groot aantal Coehoornmortieren ook enkele mortieren van 20cm
voor. Voor Naarden moest ook een batterij uitvalsgeschut worden uitgetrokken.
Wat betreft hun voorstellen voor de bewapening van de afzonderlijke werken beperken we ons hier tot bastion Katten.
Het zwaarste geschut van het bastion zou op de kat moeten komen. De rechterface
van de kat moest worden ingericht voor drie kanonnen van 16cm Zw onderling
gescheiden door traversen. Op de rechterflank en de linkerface van de Kat stelden
zij nog twee geschutopstellingen (barbetten) voor. In de binnenruimte van de Kat
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zou een 'bomvrij logement' (kazerne) met buskruitberging moeten worden gemaakt met bovenop een remise voor vier kanonnen van 12cm K getr. De kanonnen op de rechterface van bastion en kat dwongen een aanvaller zijn batterijen op
afstand te houden en moesten het naderen van de vesting bemoeilijken. Het remise-geschut diende voor het geven een zeer krachtig vuur op een bepaald punt of
als vervanging van stukgeschoten materieel. Voor de linkerface van het bastion stelden zij twee kanonnen van 12cm L getr. voor, onderling gescheiden door traversen. Hiermee moest het voor de vesting gelegen Ronduit tegen een aanval worden
gedekt (flankeren). Op de rechterface van het bastion wilden zij geschutopstellingen voor twee kanonnen van 12cm K getr. die in een remise in het gebouw onder
de kat moesten worden ondergebracht. Voorde grachtverdedigingstelden zij voor
op elk van de lage flanken twee kanonnen van 9cm L te plaatsen, gescheiden door
een travers.
Het belang van het bastion
Van der Hart Beek en Delprat beschouwden Katten als een van de belangrijkste
bastions van de vesting. In een briefuit 1873 zette Van der Hart Beek nog eens uiteen waarom hij dit vond en welke consequenties dat voor zijn voorstel had gehad.
Het bastion beheerste naar zijn mening met zijn hoge kat het voor de aanval gunstigst gelegen hoge terrein vóór de vesting. Daarnaast lag het in het centrum van
wat hij 'het vermoedelijk aanvalsfront Ronduit-Katten-Oranje' noemde. De verbetering van Katten vond hij daarom belangrijker dan die van de bastions die minder aan een rechtstreekse aanval zouden blootstaan, zoals Turfpoort, Nieuw Molen en Oud Molen. Bastion Katten vormde volgens hem een hoofdpunt in de defensie van Naarden. Dergelijke punten konden volgens hem door hun ligging,
bewapening of gebruik een overwegende invloed op de verdediging uitoefenen en
vervulden daardoor een hoofdrol in de verdediging van de sterkte. Het streven naar
een zo groot mogelijke defensieve zelfstandigheid van de afzonderlijke sterkten van
de Waterlinie als geheel, paste Van der Hart Beek ook toe op de kleinere schaal van
de verschillende onderdelen binnen één sterkte. Genoemde hoofdpunten in de defensie van zo'n sterkte moesten daartoe in zichzelf, ofin hun onmiddellijke nabijheid, alles bevatten wat voor de verdediging van dat deel van de sterkte werd vereÎst: kruit en munitiemagazijnen, onderkomens voor officieren en manschappen,
keukens, privaten, enz. Zodat zij in dat opzicht zoveel mogelijk onafhankelijk waren van de rest van de sterkte. Bastion Katten was zo'n hoofdpunten om die reden
vond hij een bomvrije kazerne voor de bezetting van het bastion en de aangrenzende courtines noodzakelijk (22).
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Radio
G. W

toen

Groenhart

Het zal zo omstreeks 1927 geweest zijn toen bij ons thuis voor 't eerst een radio~
toestel tot het interieur ging behoren. Dat was toen een heel gebeuren, want het
toestel plus toebehoren besloeg het oppervlak van een normale huiskamertafe! en
het geheel vertoonde geen en~ele gelijkenis met de tegenwoordige radio's.
Het apparaat bestond uit een stevige plank waarop een groot aantal ons volkomen
vreemde onderdelen was gemonteerd, die dOOfeen wirwar van draadjes verbonden waren. Tegen deze bodemplank ,vas een frontplaat van bakeliet geschroefd en
op deze plaat zaten twee grote afstemknoppen, vier spoelhouclers, waarvan twee
draaibaar, een paar kleinere draaiknoppen en een schakelaar. Het toebehoren bestond uit: een losse luidspreker, een koptelefoon, een schoenendoos vol spoelen,
een accu, een dertigtal platte zakbatterijen, een lange batterij met een reeks stekkergaatjes en een voltmeter.
Het eerste vereiste was de aanleg van een antenne (op het dak) en een aardleiding.
Dat laatste was niet moeilijk: aHe waterleidingbuizen waren toen van lood en dat
leverde een prima 'aarde' op. Vervolgens moesten de dertig batterijen met koperen klemmetjes om en om met elkaar verbonden worden en aan het toestel ge-

koppeld worden, evenals de overige stroombronnen. Toen nog antenne, aarde en
de luidspreker aankoppelen, spoelen plaatsen en de schakelaar omzetten en het
feest kon beginnen.
Om een lang verhaal kort te maken; we hadden direkt geluid! Zodra we met een
hand in de buurt van de spoelen kwamen, kwam er een afschuwelijk gekrijs uit de
luidspreker. Het heeft weken geduurd eer de juiste combinatie van spoelen en standen van de afstemknoppen tot resultaat voerden.
Uiteindelijk bleek 't een goed toestel te zijn: het geluid was zuiver en ook buitenlandse zenders (BBC Londen, Daventry, Langenberg, Königswüsterhausen) kwamen goed door.
De ellende zat echter in de stroom voorziening. Elke zondagmorgen werden de
zakbatterijen ontkoppeld en stuk voor stuk doorgemeten. Ook de accu werd gecontroleerd. Elke keer bleek een aantal batterijen niet meer de juiste spanning te
leveren en die moesten dan vernieuwd worden. Zo nodig werd de accu opgeladen
bij een garage. Al met al was die controle erg tijdrovend en was de stroomvoorziening bepaald niet goedkoop.
Toen mijn vader op een gegeven dag een krant in handen kreeg waarin een schema voor het bouwen van een radio, die zonder batterijen werkte, stond afgedrukt,
toen werd er snel besloten zelf te gaan bouwen. Het complete bouwpakket was te
koop bij een radiozaak in de Warmoesstraat in Amsterdam en mijn vader ging het
daar zelf ophalen.
Daarna kon de constructie beginnen en dankzij de duidelijke handleidinggingdat
vrijwel zonder problemen. Het toestel had inderdaad geen batterijen nodig: de
hoofdspanning werd geleverd door een plaatspanning-apparaat,
dat de wisselstroom uit het stopkontakt omzette in gelijkstroom. Ook de losse spoelen waren
niet meer nodig. Die werden vervangen door spoelblok, dat in het inwendige van
het toestel werd gemonteerd. Op die manier begon de frontplaat al aardig te lijken
op de voorkant van een modern apparaat. Het zag er zo aardig uit dat mijn vader
het de moeite waard vond bij een meubelmaker een mooie eiken ombouw te laten
maken, alsmede een eiken kastje, waarop de radio kon staan en waarin het plaatspanning-apparaat, de accu en de acculader een plaats vonden. Het toestel deed
het goed en we hebben er jarenlang plezier van gehad. Het eiken kastje is nu - na
ruim zestig jaar - nog steeds in de familie.
Overigens waren wij in die tijd niet de enige bouwers; er werd ook professioneel
gebouwd en wel door de electricien Dubelaar, die vele jaren later door de Duitsers
is terechtgesteld.
Eén van de klanten van Dubelaar was de laatste beroepsvisser die we in Naarden
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gehad hebben, namelijk Henk van
Rooijen.
Deze Van Rooijen was niet zo erg tevreden met zijn radio en toen hij daar
in zijn stamcafé blijk van gafwerd hem
aanbevolen om Jan Brand eens te raadplegen, want die wist veel van radio's.
Jan Brand, van beroep kolensjouwer,
wist geen fluit van radio's maàr hij was
ook toen al voor een geiptje te vinden.
Desgevraagd ging hij met Van Rooijen
mee naarzijn huis, bekeek eerst de buitenkantvan het toestel, tilde toen de bovenklep op en keek in het inwendige en
zei: "Ik heb het al gezien. Kijk maar 's
naar die lampen: helemaal zwart gebrand. Gajij maar naar Dubelaar en zeg
'm dat ie verkeerde petroleum in je accu
heeft gedaan en nu hebben je lampen
M. H. G. Dubelaar(1898-1942).
gewalmd".
Ja, die Jan Brand was een geboren humorist en hij heeft in zijn lange leven heel wat mensen aan het lachen gekregen.
Dat hij zich op hoge leeftijd nog zou ontpoppen tot stadsdichter had echter niemand verwacht.
Maar terug naar de jaren dertig. De techniek stond niet stil en na de uitvinding van
de wisselstroomJamp konden radio's in massa-produktie genomen worden. Accu's
en plaatstroomapparaten waren niet meer nodig, de luidspreker werd in het toestel ingebouwd, kortom het was een compleet apparaat geworden dat door iedereen bediend kon worden.
Eén van de eersten die zo'n modern toestel kocht was Gerrit de Kloet, een rentenier die in de Turfpoortstraatwoonde. Diewas erzo verguld mee dat hij 't niet kon
laten erover op te scheppen in zijn stamcafé. "Helemaal op stroom, niks geen accu
ofwatdan ook. Alleen de stekker in het stopkontakt en dan doet ie 't". "Zo", zei Jan
Brand, die daarbij aanwezig was, "en nou denk je zeker dat je 't nieuwste hebt. Dan
moet je 's met mij mee naar huis gaan dan kun je 't allernieuwste zien. Dat toestel
van mij loopt niet op stroom maar op gas! Als je de klep open doet kun je er nog
pannekoeken op bakken ook!"
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De badplaatsen

Oud Naarden en Oud Valkeveen

Tot het Gooi behooren Oud Naarden en Oud Valkeveen. Oud Naarden heeft een
uitzichttoren en het badhuis - zullen we maar zeggen - is ingericht op druk bezoek.
Er is een speeltuin en de Ranja is er oprecht oranjevan kleur, maar desalniettemin
drinken de kinderen der openbare scholen van Amsterdam, die een dagje onder
geleide van hun onderwijzers uit zijn, het met graagte. Ja, zelt:~de onderwijzers laven zich aan het oranjekleurigvocht, maar ze slaan de oogen ten hemel als ze drinken, dan zien ze de kleur niet.
Voor iemand, die zijn schooljaren voor
ruim een halve eeuw beleefde, is het altijd curieus, dien gemoedelijken en familiaren omgang tusschen onderwijzers en kinderen gade te slaan. Hoeoneindig veel verder van ons af stonden
ónze ondenvijzers. Wij zagen in de verte een pootjesbaajende klas en in het
midden de meester, de broekspijpen
tot boven de knieën omhoog. Aan den
stand zijner kuiten zagen wij, dat hij
bezig was den kinderen te vertellen van
Badplaats Oud Naarden.
1350 - en aan de waaiende beweging
der armen, dat hij hun de plaats aanwees, waar eenmaal de oude stad Naarden stond. De les was genoeglijk kort en toen
plaste heel het gezelschap weer lustig rond. Zooiets was in onze schooljaren niet
denkbaar. Kinderen aan het strand zijn altijd aardig en er was een tijd dat men bij
Oud Naarden de groote menschen best zou kunnen missen, want die bedierven
heel veel van het strandgenoegen. Daarin is nu verbetering gekomen. In de vacantie en op Zondagen ziet men het volk zich op ongedwongen wijze vermaken zonder dat men zich aan grofheden ergert. Integendeel, wie zich eens verfrisschen wil
aan echten volkshumor, begeve zich te midden der zich verfrisschende menigte.
De badplaals Oud Naarden schijnt zich uit te breiden naar den kant van Huizen.
De zee is er lusteloos en kalm, maar de verschieten kunnen zeer bekoorlijk zijn.
Dan hebben we nog Oud Valkeveen, dat behalve bosch en zee ook pannekoeken
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heeft. Trouwens in Oud Naarden groeien deze voortbrengselen ook, maar Oud
Valkeveen heeft den naam.
Het is merkwaardig hoe vroeger de pannekoeken-industrie in ons land gebloeid
heeft. Men kende overal pannekoekenhuizen en gelegenheden, vermaard wegens
dit product. Voor jaren terug waren het 'Loosebosch' - dat is het bosch waarin nu
Zonnestraal ligt - en Valkeveen, de twee inrichtingen, die om het kampioenschap
streden met moeder van Oosterom in de Lage Vuursche. Het Loosebosch heeft een
andere bestemming gekregen, nu zal Valkeveen dan kampioen zijn? Wij weten het
niet. Mogelijk zou een pannekoekenwedstrijd een beslissing kunnen geven. Of er
in het Gooi en in het algemeen nog zooveel pannekoeken gebezigd worden, dat het
kampioenschap waarde heeft, weten we niet. \Vel weten we, dat op Oud Valkeveen
de industrie nog bloeit.
Poëtisch tusschen het geboomte ligt het oude grauwe koekenhuis. Men ziet er maar heel netjes aan kant en alleen voor pronk - nogde oude schouw waar het eerst
de lekkernij ontstond.
Oud Valkeveen is uitspanning en badplaats tegelijk. Er is een heel modern paviljoen gebouwd
aan het strand en men zit
daarvoor, onder kleurige
parasollen. Men kan ook
zonnebaden nemen en
zeebaden. Het boschmet
aangename zitjes is een
attractievan het Gooi. Er
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zijn tennisbanen, er is gelegenheid tot spelen voor
kinderen, er zijn zelfs
mooie pauwen, duiven en
fazanten in een volière.

Wie in Valkeveen komt, gaat een blik over de zee werpen al denkt hij niet aan baden. Hoe lang nog? De meeste der kinderen, die er nu spelen zullen het mogelijk
beleven dal de zee verdwenen is. Zij hebben dan een mooie herinnering. Want de
Zuiderzee met de vele visschersscheepjes is een lieflijk gezicht. Het is niet machtig,
het is niet grootsch, niet majestueus. Maar het is uitermate boeiend en het maakt
toch wel indruk ook. Het is toch altijd de zee, ónze zee.

