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De Naardense veemarkt
H. Schaftenaar

en

rA.

Versteeg

Kletsende handslagen, dikke sigaren met fraaie bandjes, gevulde portefeuilles, cognac met suiker, een kraam met molentjes, toeters en kartonnenpolshorloges
en
ook nog 32 koeien. Dat was het beeld van de Naardense najaarsveemarkt, die op
22 oktober 1959 in de Gansoordstraat werd gehouden.
Volgens de ingewijden viel de aanvoer van vee nog wel mee, maar in wezen was de
jaarmarkt toen al niet meer dan een stukje nostalgie. Menige boer, veehandelaar
of slager kon men er op betrappen dat hij het kraampje met molentjes, vlaggetjes
en toeters niet zondermeer voorbij kon gaan. Kwam dat door de mooie herinneringen aan de veelkleurige en vrolijke kermissen, die aan de vroegere jaarmarkten
verbonden waren?
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In 1960 verhuisde de jaarmarkt van de Gansoordstraat naar het Promersplein. Voor
de oorlog was de Bussummerstraat de locatie.
In 1960 vond er een kleine opleving plaats: 72 runderen, 3 pony's, 1 ezel, 6 paarden en 25 varkens. De handel was zeer levendig, misschien beïnvloed door het
mooie weer. Unaniem verklaarden de hande1aren zich zeertevreden. Marktmeester G. van Uuden vond het resultaat hoopgevend voor de toekomst en adviseerde
de markt voortaan op het Promersplein te handhaven.
Maar helaas, het jaar 1961 viel met 45 stuks rundvee tegen. Wel waren er op de

De veemarkt
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markt di\'erse standhouders aanwezig met tractoren, melkmachines, veevoeders
en verschillende landbouw\'lerktuigen en over het aantal bezoekers viel ook niet te
klagen, maar de klad zat er toch duidelijk in.
Zo modderde men verder tot 1965, het jaar waarin de laatste 'koeiemart' werd gehouden.
Bij raadsbesluit van 23 februari 1966 werd de veemarktopgeheven. Daarmee kwam
een einde aan een eeuwenoud gebruik.
Het was Hertog AHHecht van Heieren, die Naarden op ]3 januari 1380 het privilege gaf om twee jaarmarkten te houden. De ene op de donderdag na 'beloken Pasen', de andere op 'elf duizend maagdendag'. Beide markten duurden toen acht dagen. Verder werd er iedere donderdag een weekmarkt gehouden.
Met een onderbreking in de jaren na 1572 (uitmoording van Naarden), werd op 3
oktober 1596 aan de stad het recht verleend om van de jaarmarkt een veemarkt
(paardenmarkt) te maken. Onder de beschikking is de handtekening te zien van
de bekende raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt.
Aan de veemarkt werd in Naarden de jaarlijkse kermis gekoppeld. Dat was voor de
regio een gebeurtenis van de eerste orde.

Eén van de laatste
nebakker.

Collectie:

veemarkten

in de Gansoordstraat,

eind jaren

vijftig.

Foto A. Bo-

StadsarchiefNaarden.

Uit een opgave van B & vv van 1oktober 1897 blijkt dat er ruimte was voor 1stoomcarrousel, 1 gewone carrousel, 1 schiettent, 1 spel, 1 panorama, 1hippodroom, 1
wafelkraam, 3 poffertjeskramen, 4 oliekoekenkramen, 3 galanteriekramen en 2
viskramen.
Het staangeld voor de exploitanten bedroeg in de vorige eeuw 50 cent per strekkende meter. De standhouder met het blok voor het koekhakken hoefde echter niet
meer dan 10 cent per meter te betalen. Dat laatste gold ook voor mensen met een
kruiwagen of een uitstalling op de grond.
De hoogtijjaren van de veemarkt en kermis speelden zich af rond de eeuwwisseling. Een aanvoer van 600 tot 800 stuks vee was toen normaal.
Uit het Gooi en de wijde omtrek daarvan trokken de boeren te voet of per tilbury
in grote getale naar de Vesting. Uit vVeesperkarspel en Ankeveen kwam
vlet via de Karnemelksloot naar de Nieuwe Haven.
ken en werd door een paard getrokken.
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Het waren nietatleen boeren die hun belangstelling voor de markt vertoonden. De
scholen gingen eerder uit of werden zoals in Muiderberg zelfs de hele dag gesloten.
Dorpsschoolmeester Harshagen wilde namelijk niet op deze markt ontbreken.
In de loop van de jaren dertig was de aanvoer van vee zo geslonken dat de markt in
1937 niet doorging. De toen zeer bekende handelaar P. Schukking, beter bekend
onder de naam Piet Schut, sprak er op de Naardense secretarie zijn leedwezen over
uit. Indien de markt wel voortgang zou hebben gehad, dan zou hij voor de 50e maal
de markt hebben bezocht. Dat (gouden jubileum' vierde hij overigens een jaar later.
Met advertenties en prijzen voor de deelnemers met de grootste aanvoer werden
veehouders toen naar de markt gelokt.
Donderdag 27 oktober 1938 werd even na 8 uur het vee, na een strenge keuring,
via de Peperstraat toegelaten totde markt en kon de balans worden opgemaakt: 45
koeien, 25 paarden, 12 varkens, 3 veulens en 2 stands kippen en konijnen.
Wederom een wat tegenvallend resultaat, maar de sigarenwinkelier, de bakkers, de
caféhouders, de houders van rijwielstallingen enz. deden goede zaken en waren blij
dat de markt weer terug was.
Zoals al geschreven, in 1965 ging de veemarkt ter ziele. Vele Naarders denken er
met weemoed aan terug:
'Als kind verveelde je je daar nooit. Wat was het heerlijk om je tussen die karakteristieke veehandelaren te begeven. Je had een paar centen op zak voor een vrijer
van taai-taai en om een miskleun van de natuur te aanschouwen: de koe met zes
poten. Je was niet weg te slaan bij de hokken met mekkerende geiten en knorrende varkens. Na afloop ging je kijken bij de drukte in de Marktstraat, waar in 'de
Doelen' onder het drinken van een borrel de financiële vereffening tussen de koper en verkoper werd afgehandeld'.
Eerder, in 1920, was de kermis afgeschaft om na een langdurige afWezigheid, gekoppeld aan de jaarlijkse braderie, in 1953 weer terug te keren.
De drukte en gezelligheid is daarmee wel gebleven, maar de 'kop van Jut' blijf je
missen en gedresseerde vlooien zijn er ook niet meer.
Wie, tot slot, op de Naardense veemarkt en kermis ooit een stoomcarrousel gezien
heeft, moet zich maar eens melden, want die zou meer van deze verhaaltjes kunnen schrijven.
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Het Brieglebhuis

aan het Roelofslaantje

Freek Udo

Mee met 't Vacantie-feest.

Valkeveen

moet voor soml1li

Een dagje naar buiten
Rond de eeuw\visseling bood Amsterdam voor de kinderen in de volkswijken weinig gelegenheid om zich in de schoolvakanties te vermaken. Na de zomervakantie
van] 904 stelde de afdeling Amsterdam van de Bond van Nederlansche Onder-

dag een bedrag van f 1000,- aan het VKF. Van dit bedrag gingen 500 kinderen van
de zesde klas van de zg. 'nummerscholen' (armenscholen) en 30 leerkrachten op
'Pinksterdrie' naar Arnhem en Bedehuizen. De heer en mevrouw Briegleb waren
zo onder de indruk van het succes van deze dag dat zij besloten voortaan elk jaar
f 1000,- beschikbaar te stellen.

VKF-dag

in de tijd van de lange rokken,

grote hoeden

en jongens

met petten.

wijzers een onderzoek in hoe de leerlingen van de scholen voor min- en onvermogenden de vakantie hadden doorgebracht. Zestig procent van de kinderen waren niet buiten de stad geweest. De uitslag van de enquête was voor de Bond aanleiding om samen met de Amsterdamse Gymnastiekonderwijzers Vereeniging en
deA.G.O.v. (Bond van Geheelonthouders) een commissie in te stellen die een 'vakantie kinderfeest' zou voorbereiden. Met geld van particulieren en een subsidie
vanf 500,- van de gemeente Amsterdam werd een dag naar buiten georganiseerd.
Scholen konden een paar kinderen aanwijzen die mee mochten (een zesklassige
school mocht 8 kinderen kiezen). Zo vonden op 19 en 20 juli 1905 de eerste VKFdagen plaats. In verband met sabbat gingen op vrijdag 235 joodse en op zaterdag
1700 andere kinderen.
Deze dag werd een enorm succes. De ruimere bijdrage van particulieren, de vakbeweging en een verhoogde subsidie van de gemeente Amsterdam stelde het VKF
in staat het aantal deelnemers te verhogen. Nu waren het niet alleen de allerarmste kinderen die mee mochten. Het VKF ontwikkelde zich tot een feest voor alle
kinderen. Ongeacht of de kinderen opeen openbare dan wel een bijzondereschool
zaten. Want in 1930 trad na de prot. chr. Onderwijzersbond, ook de r.k.-bond tol
het VKF toe. Zo trokken de openbare- en confessionele scholen gezamenlijk een
dag naar buiten. lets wat voor die sterk verzuilde tijd uniek was.
In 1912 kwam er een tweede VKF-dag bij. In dat jaar gaf de heer O.W.G. Briegleb,
directeur van de Ripolinverffabriek, ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaar130

Naar een meerdaags schoolreisje
In 1925 gingen er stemmen op die betwijfelden of het vele geld dat de schenkers
aan het VKF gaven wel op de juiste wijze werd besteed. Het jaar daarvoor was de
VKF-dag in het (regen )water gevallen. Er zou een proef worden genomen met een
meerdaags schoolreisje voor leerlingen van de zesde klas van de lagere school. Alleen klassen waarvan driekwart van de kinderen meeging werden toegelaten. Voor
rooms-katholieke leerlingen werd dispensatie verleend, zodal ze in de vastentijd
en op vrijdag vlees mochten eten en voor de joodse kinderen werd ritueel gekookt.
De proef werd een succes en na de oprichtingvan het eerste VKF-huis in Nunspeet
op 16 mei 1925 volgde snel het tweede huis in Renkum (1927).

Verregend is een vaca-

Het was
Martelaarsgracht en up den N.Z Voorburgwal. Die eeremasten,
gen, die muz.iek, maar vooral die 5000 juichende en zingende kinderen en
die moeders, die nog gelukkiger waren dan de kinderen zelf, omdat zij zich
zoo verheugen, dat hun kleinen zouden genieten.
Een dag naar buiten, een dag maar. Het is niet veel. Maar toch, voor die
kinderen uit de sloppen is die eene dag zeker niet weinig.
Men moel die kinderen zien, om te begrijpen, hoe blij ze zijn. Zoo'n uittocht
is de beste propaganda voor het Vacantiekindeifeest, dat aller liefde verdient.
Algemeen Handelsblad, 11juli 1929

Kampeerterrein Ekebij
Omstreeks 1918/1919 kocht de weduwe Anna Maria den Tex-Boissevain (18721924) op de westelijk helft van de voormalige buitenplaats Oud Naarden enkele
stukken grond.
Haarman Gideon den Tex(overl. 1916) was hoofddirecteur van de Suriname Bank
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De schenkers

op een tegeltableau

in de hal van het Brieglebhuis.

en zoals zoveel liberalen in zijn tijd een sociaal bewogen mens. In 1912 werd hij
voorzitter van de Vereenigingvoor de Jeugd die zich bezighield met buitenschoolse
aktiviteiten.
De grond op Oud Naarden, ongeveer 7 ha, werd ingericht als kampeerterrein, en
kreeg de naam Ekebij. Op het terrein werd een huisje gebouwd dat bij slecht weer
kon dienen als speelhuis.
Enkele maanden voor haar dood schonk de weduwe den Tex-Bossevain de grond
te Oud Naarden aan de Vereeniging voor de Jeugd, die daar tot 1928 gebruik van
heeft gemaakt.
In dat jaar werd de Vereeniging voor de Jeugd opgeheven en werd het kampeerterrein geschonken aan 'het Vacantie Kinder Feest'.

Het Gustav
132

Brieglebhuis

in aanbouw.

Het Gustav Brieglebhuis
Een jaar eerder overleed Gustav Brieg1eb. Bij zijn overlijden liet BriegJeb het VKF
een legaat na. Toen zijn weduwe toestemming gaf om tijdens haar leven daarover
te beschikken kon een lang gekoesterde wens in vervullinggaan. Jaren had men gespaard om een derde huis te kunnen bouwen, nu werd dat opeens mogelijk. Het
kampeerterrein in Naarden kwam daarvoor in aanmerking en het huis kreeg de
naam van Gustav Briegleb. Op zaterdag 3 mei 1930 werd het officieel geopend. Het
gebouw was ontworpen door architect J. van Epen en gebouwd door aannemer
'33
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dag voor Pasen in 1943 moest het bestuur van het VKFhun vereniging en bezittingen overdragen aan het Nederlands Arbeidsfront.
Op 15 april 1944 verhuurde deze instantie het Brieglebhuis aan de Kriegsmarine.
Een verslag van deze periode is te vinden in het artikel van Klaas-Jan Onrust (De
Omroeperjrg. 5, p. 72 e.v.).
De na-oorlogse jaren
Direct na de bevrijding werd het Brieglebhuis gevorderd door het Militair Gezag.
Het werd toen toegewezen aan de sektie O.P.K. (Oorlogspleegkinderen) van het
district Haarlem. In deze sektie zat ook de dienst Bijzondere Jeugdzorg. Deze dienst
ontfermde zich over de kinderen van geïnterneerde N .S.B.'ers, die niet door fami1ie'vrienden ofburen werden opgevangen ... In het Brieglebhuis werden toen pleegkinderen met tuberculose ondergebracht. Voor deze tb-patientjes werd in 1946
door gevangenen van het werkkamp Almere bij Huizen een lighal gebouwd.
Op 22 september 1947 kreeg brandstoffenhandel Vuyst in de Gansoordstraat hetverzoek: 'I.v.m. de overdracht van het kinderhuis aan het VKF verzoeken wij u op 30
september te willen opmeten de hoeveelheid kolen en de creditnota te sturen aan de
dienst Bijzondere Jeugdzorg en de nota voor de aanwezige kolen aan het VKF'.Met
ingang van I oktober 1947 was het Gustav Brieglebhuis eindelijk weer in het bezit
van het Vakantie Kinder Feest.
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'Kinderhotel':

ieder een handdoek

en wasbak

van het huis.

zoals de jeugdherbergen. Die waren goedkoper aangezien ze bijvoorbeeld niet met
een hoge wasserijrekening zaten.
is een beroep waarvoor geen opleiding bestaat. Wat hield die funktie zoal in? Het
ontvangen van de schoolklassen, inkopen doen en koken voor de hele groep, schoonhouden van het huis en het 7 ha grootte terrein, vraagbaak voor de kinderen en de
onderwijzers. Aangezien niet iedere onderwijzer automatisch een goede jeugdlei~
der is, ook inspringen als de kinderen te veel aan hun lot werden overgelaten. Kortom een 24-uurs baan die alleen met een hoop idealisme met plezier kan worden
gedaan.
De huismeester kreeg een vergoeding van het bestuur van het VKF per kind per
overnachting. In wezen was hij een zelfstandig ondernemer, alleen had hij geen invloed op de bezettingsgraad. Iedere week kwam er van de secretaris een lijst met
'school X 23 jongens, 18 meisjes, 3 begeleiders samen met school Y28 jongens, 26
meisjes, 3 begeleiders'.
In de beginperiode hield het bestuurvan het VKF nogvastaan het principe dat het
geen kinderhuis mocht zijn, maar een kinderhotel. Dat betekende opgemaakte
bedden, ieder kind een handdoek van het huis en 'savonds een beker melk met een
biskwietje. Maar langzaam aan verdween het kinderhotel idee.
Eén van de oorzaken was dat het VKF concurrentie kreeg van andere instellingen
140

Op maandagmorgen stopten voor de speeltuin Oud Valkeveen de bussen met de
kinderen. Het laatste stukjewerdgelopen. Bij het huis aangekomen werden ze welkom geheten en nadat ze hun bagage hadden weggezet begon de F van VKE
Woensdag, na de warme maaltijd, zo rond de klok van twee, werd de terugreis aanvaard.
De woensdag was de wisseldag. Het huis moest worden schoongemaakt voor de
groep die de volgende ochtend zou komen. Hetzelfde gold voor de zaterdag. Maar
ook de wisseldag verdween. Met de invoering van de 5-daagse werk- en schoolweek was het afgelopen met het driedaagse schoolreisje. Vanaf die tijd kwam men
van maandagochtend tot vrijdagmiddag.
In de jaren zestig veranderde echter de hele maatschappij. Er waren geen kinderen
meer die nog nooit buiten de stad waren geweest. Het schoolreisje veranderde van
'frisse buitenlucht inademen' naar werkweek. Ook werd het steeds moeilijker om
onderwijzers voor het werk van het VKF warm te laten lopen.
Na 26 jaar, net als mevrouwWissink, ging op 15 mei 1982 de heer Udo met pensioen en verlieten hij en zijn vrouw het Brieglebhuis.

Met de komst van de nieuwe beheerder de heer ].W. Kerkhofzijn een aantal veranderingen doorgevoerd. De groepen moeten nu zelfhun maaltijden klaarmaken
en het huis schoon achterlaten. In het bos zijn enkele blokhutten gebouwd waarin men kan overnachten en de slaapzalen werden tot kleine appartementen omgebouwd. Kortom het draait nu om self-supporting! De genoemde investeringen
hebben het mogelijk gemaakt dat deze unieke plek voor de schooljeugd werd behouden.

Bastion Katten tot het eind van de 1ge eeuw (deel II)
David Kips
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De organisatie van de Genie
Het beheer van vestingen was een taak
van de militaire Dienst der Fortificatiën.
Voor het beheer was het land verdeeld
in elf Stellingen der Genie, die zelf weer
onderverdeeld waren in kleinere gebieden onder bevel van een eerstaanwezend

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:
JaargangDeOmroeper 1990àf 17,50
JaargangDeOmroeper 1994à f 20,Het Sasburgprentbriefkaartcnboekje f 5,Oud Valkeveen,'vanhofslecletol uitspanning' f 19,95
DeNaardereng 110,Oud Naarden, 'verdronken stadje, middeleeuwsklooster, oude buitenplaats' f 29,90
De Weeshuiskazernevan Naarden, 'over susteren, soldaten, walenen wezen' 129,90
Reproductie (vierkieurendrukJongevouwen/opfraaipapier) van een oude kaart van
Naarden en omgeving'de Kaartvan Fabius' f 15,De prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Besteladres: Gansoordstraat
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16, 1411 RH Naarden, tel. 02159-46860.

ingenieur. Meestal was dit een garnizoensplaats of een vesting met enige naburige sterkten. Ook de vesting Naarden, die onderdeel uitmaakte van de 1ste
GenieStelling, had een eerstaanwezend
Bastion Katten. Geve/steen van de kaingenieur (l). Deze beheerde alle milizerne.
taire gebouwen en werken van de vesting voor zover deze niet aan andere wapens waren overgedragen, evenals het noordelijk van de vesting gelegen Ronduit,
de Werken aan de Karnemelksloot en die van het Offensief ten zuiden van Naarden. De eerstaanwezend ingenieur was ook verantwoordelijk voor nieuwbouw. Hij
maakte de ontwerpen voor nieuwe gebouwen en werken, stelde daarvan begrotingen op, maakte na goedkeuring van die ontw'erpen de noodzakelijke bestekken
en regelde de aanbesteding. Het werk (ook het onderhoudswerk) werd meestal uitgevoerd door particuliere aannemers onder toezicht van de eerstaanwezend ingenieur ofeen van diens ondergeschikten. Hij had voor zijn werk de beschikking over
een eigen bureau en een staf die qua grootte van (garnizoens)plaats tot (garnizoens)plaats wisselde, maar gemiddeld bestond uit ongeveer vijf man: een oftv.ee
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Vanaf het eerste ontwerp was er nog een lange en tijdrovende weg te gaan voor de
eerste spade de grond in kon. Het ontv,Ierp moest, voorzien van een toelichting en
een globale begroting, door de eerstaanwezend ingenieur naar de stellingcommandantworden gezonden en volgde vandaar de hiërarchieke weg naar boven. De
stellingcommandant voorzag het ontwerp van commentaar en rond het door naar
de inspecteur-generaal. Die voorzag het op zijn beurt van commentaar en wnd de
stukken door naar de minister. Voorzien van diens opmerkingen gingen de stukken dan weer terug naar de eçrstaanwezend ingenieur. Deze verwerkte de opmerkingen en maakte een gewijzigd ontwerp, dat vervolgens dezelfde procedure doorliep. Ging de minister tenslotte akkoord met het ontwerp, dan gafhij opdracht tot
het maken van een bestek met begroting dat eveneens door hem moesten worden
goedgekeurd voor men tot de aanbesteding van het werk kon overgaan. Behalve
de eerstaanwezend ingenieur hadden dus zowel de stellingcommandant, de inspecteur-generaal als de minister daadwerkelijk invloed op de inhoud van het definitieve ontwerp. Datal die bemoeienis nietsteeds zonderconflikten verliep, blijkt
uit het verloop van de plannen met bastion Katten.
Toen kapitein Schuurman in mei 1872 zijn eerste ontwerp voor de verbetering van
het bastion indiende was Van der Hart Beek nog steeds inspecteur-generaal van
fortificatiën maar minister EngeJvaart was als minister van Oorlog opgevolgd door
de voormalige artillerie-directeur DelpraL Omdat het ontwerp door Schuurman
was opgesteld met inachtneming van hun voorstel voor de bewapening van Naarden, was van dezetwee niet veel commentaar te verwachten. De belangrijkstewijziging werd dan ook voorgesteld door stellingcommandant Van Thije Hannes, die
een remise in de kazerne onder de kat liever verplaatsl zag naar de rechterfacevan
het bastion (9). In een toelichting op het ontwerp stelde Schuurman zelfdat in tijd
van oorlog de verbinding met de lage flanken moest worden verbeterd. Hij vond
het echter te duur om daartoe reeds nu stenen toegangspoternes bij de flanken te
maken en steldevoorpas in een oorlogssituatie houten doorgangen te maken. Een
schets van zo'n doorgang, waarvan het noordelijk gedeelte als remise dienst doet,
werd bij het gewijzigd ontwerp gevoegd (10). Ingenieur Schuurman verlegde volgens de opmerking van de stellingcommandant de remise, veranderde nog wat
minder belangrijke zaken en zond in september 1872 een gewijzigd ontwerp in
(11). Dit ging opnieuw de weg via de stellingcommandant naar het ministerie van
Oorlog. Daar had zich ondertussen een verandering voorgedaan. In juli 1872 was
minister Delprat opgevolgd door generaal M.D.graaf van Limburg Stirum. Van
Stirum had carriëre gemaakt op het Haagse bureau van de Genie en was vanaf midden 1867 commandant van de NHW. Hij was bevriend met de Belgische vestingbouwer Brialmont en was als commandant van de NHW nauw betrokken bij de
aanleg van de nieuwe forten bij Utrecht. De graaf was een gezaghebbend militair

en gold volgens Bevaart in die tijd na inspecteur-generaal
t\veede man binnen de genie-organisatie (12).

Van der Hart Beek als de

Meningsverschil over de inrichting van het bastion
De nieuwe minister had andere ideeën over de inrichting van Naarden dan zijn
voorgangers en zijn inspecteur-generaaL Volgens Van der Hart Beek was er geen
ander aanvalsterrein dan het buitendijkse terrein ten noorden van de Oostdijk en
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de Oostdijk zelf die naar bastion Oranje liep. Hij verwachtte daarom dat een
vijand om in de vesting te komen dit bastion zou aanvallen. Het beheersen van
de gracht voor Oranje was in dat geval
natuurlijk zeer belangrijk. Behalve het
vuur dat hiertoe van de hoge en lage flanken en vanafde Kat zou kunne.n worden
gegeven had Van der Hart Beek daarom
ook de inrichting van de-ravclijnen Katten-Oranje en Oranje-Promers tot bomvrije caponnières in het bewapeningsvoorstel opgenomen. Vanuit deze ravelijnen kon behalve flankvuur ook
revers vuur worden gegeven op eventueel door de aanvaller in de bekledingsmuren van het aanvalsfront geschoten
bressen (13).
Volgens de minister was een aanval op
bastion Oranje weliswaar een mogelijkheid waarmee rekening moest worden
gehouden, maar hij achtte zo'n aanval
minder waarschijnlijk. Het belang van
bastion Katten ontkende hij niet. Het was
echter alleen van betekenis zolang het
vuur daar vandaan niet tot zwijgen was
gebracht. Omdat viel aan te nemen dal
het bij een aanval aan een overstelpend
vuur zou bloot staan was het noodzakelijk hel bastion van kanonkazematten te
voorzien (14). De ministervond de plaats
van de bomvrije kazerne op het ontwerp
niet goed. De ruimte bij de toegang werd
hierdoor zo beperkt dat de verbinding
over de wal er onder leed. Het maken van

aan de voorzijde door aarde gedekt blijven (gemaskeerd). Hij gafin overweging het
ravelijn Katten-Oranje te slechten en de daarvoor gelegen bedekte weg te vereenvoudigen. Ook de kanonnen op de linkerface van het bastion die dienden voor de
flankering van het Ronduit, moesten in kazematten opgesteld worden (15).
Op 1maart] 873 stuurde de eerstaanwezend ingenieureen wijziging in van hetontwerp voor de verbetering van het bastion, met, conform de wens van de minister,
twee kazematten. Eén kazemat voor twee kanonnen in de linkerface van het bastion
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laatste kazemat

stond bij een aanval aan

(ARA, Arch VAO, nr

3583.

een halve caponnière in ravelijn Katten-Oranje kon beter achterwege blijven. De
ruimte was er te gering, de verbinding hoogst gebrekkig en een caponnière op het
ravelijn zou niet minder aan rechtstreeks vuur bloot staan als een kanonkazemat in
de rechterflank van bastion Katten waaraan hij de voorkeur gaf. Omdat deze kazemat alleen in de laatste fase van het gevecht dienst zou doen, kon ze lange tijd ook

bestaande uit een rechthoekig gebouwtje met de schietgaten in de richting van het
Ronduit. De eerstaanwezend ingenieur tekent op de schets aan dat om van hieruit
het gewenste effekt te bereiken, de borstweringvan de enveloppe (gedekte weg) tussen bastion Katten en het Ronduit moet worden afgegraven. De tweede kazemat
staat op de rechterflank van het bastion met de schietgaten in de richting van bastion Oranje en de Oostbeer. Deze kazemat is aan de grachtzijde van een gronddekking voorzien die ook de schietgaten geheel bedekt. Deze dekking kan volgens een
aantekening van de eerstaanwezend ingenieur wanneer dat nodig is, door het schietgat naar achteren worden venvijderd (16). Alsde inspecteur-generaal de schets doorstuurt aan de minister schrijft hij in een begeleidende brief dat hij ervan is gegaan
uit dat de aanval tegen Naarden niet anders dan over hel vrij hoge buitendijkse terrein tussen de zanddijk en de Oostdijk, en over de Oostdijk zelfkon plaatshebben.
Het Front Oranje- Promers-Turfpoort wordt door de inundatie gedekt en staat volgens hem minder aan een aanval bloot. Hij pleit daarom voor aanleg van de ontworpen gedekte flankbatterij op ravelijn Oranje-Katten (17).
Minister Van Stirum vertrouwde minder op de beschermende werking van de inundatie dan de inspecteur-generaal. In zijn reaktie op 21 maart 1873 schrijft hij dat
men een aanval langs zee weliswaar als waarschijnlijk kan aannemen maar dat men
er ook rekening mee moet houden dat het Offensief ten zuiden van Naarden kan
worden ingenomen, waarna de aanvaller op het hoge terrein voor het fronl Oranje-Promers-Turfpoort batterijen zal opstellen. Bij een aanval langs zee zal, om het
Ronduit te overmeesteren, eerst het vuur op het front Oranje-Katten moeten worden uitgeschakeld. Daarom zullen die bastions met vuur worden overstelpt. Hij
vindt het daarom niet wenselijk dat daarin kazernes worden gebouwd. Voor de rest
kan hij zich met het ontwerp voor bastion Katten verenigen. Bij de kanonkazematten daar zal nu echter een wachtverblijf moeten komen. Hij wil de kosten weten van de inrichting van het bastion met een wachthuis in plaats van een kazerne. Het maken van een flankbatterij op het ravelijn acht hij niet verkieslîjk (18).
Een wachthuis of een kazerne?
Eerstaanwezend ingenieur Schuurman, die eveneens een voorstel voor de verboU\ving van de fronten Oranje-Promers-Turfpoort
ziet afgewezen, weet, wal be'49

Collectie:

treft de kazerne op Katten niet meer waar hij aan toe is. In een brief aan de stellingcommandant vat hij het oorspronkelijke voorstel voor de nieuwe bewapening
van het bastion samen en stelt dat zijn eerste ontwerp geheel aan dit vnorstel voldeed. Voor hij een nieuw ontwerp maakt dat toch weer gewijzigd moet worden wil
hij horen wat het verschil is tussen een kazerne en een wachtverblijf en of er nu
schuilplaatsen moeten komen bij de kazematten (19). Van der Hart Beekgrijpt de
gelegenheid aan om de minister nogmaals zijn denkbeelden over de verbetering
van het bastion voor te leggen. Het is de laatste maal dat hij zijn mening zal geven
\vant de inspecteur-generaal staal vlak voor zijn pensionering. In het slot van zijn
brief merkt hij nog op dat de wijzigingen zijn vastgesteld volgens het besprokene
in de bijeenkomsten met de voormalige minister van oorlog Engelvaart (20).
Linkerface

van bastion

Katten

in maart

1968. Zichtbaar

is de voorzijde

van het bij

De reaktie van minister Van Stirum laat zich lezen als een terechtwijzing. Het is,
schrijft hij, te betreuren dat cr van die bijeenkomsten geen volledige notulen bestaan. Hij wijst de inspecteur-generaal er echter op dat de minister verantwoorde-
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lijk is en de vrijheid heeft ontwerpen tc veranderen. Ook al zijn deze een letterlijk
gcvolg van besprekingen met zijn ambtsvoorgangers (21). Inzake de verbetering
van het bastion herhaalt hij de eerder genoemde argumenten voor kazemattering
en stelt dat niet vooruit te zien is wat een vijand zal doen. Het voorzichtigste is op
alles bedacht te zijn. Hoewel een aanval op bastion Oranje minder waarschijnlijk
wordt geacht, moet men er toch rekening mee houden. Zeker lijkt dat vóór de
stormaanval de aanvaller de delen van de vesting die hem kunnen hinderen met
kanonvuur zal overstelpen. De minister handhaaft daarom de kazematten. Wat betreft de kazerne lijkt hij een echter stapje terug te doen. Er moet schrijft hij nu, een
'wachthuis ofkazerne' komen, die echter alleen bestemd is voor de vaste bezetting
van het bastion en wel wat kleiner kan zijn dan die van het ontwerp (22).
Op 30 mei 1873 stuurde eerstaanwezend ingenieur Schuurman een aangepast ontwerp op, getekend door een van zijn ondergeschikten, luitenant-ingenieur G.J.Blaauw.
De kazerne is inderdaad kleiner dan bij het voorgaande ontwerp. Er is één manschappen lokaal minderen de lokalen zijn minder lang. Opvallend aan het ontwerp
is een gepantserde kazemat voor t,vee kanonnen op de lage rechterflank (23). Dit
ontwerp kreeg de goedkeuring van de minister die opdracht gaf een bestek te la-
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Bastion Katten na de verbeteringen, (1879). Detail van een plattegrond van de vestingwerken door luitenant ingenieur L. van Schevichaven. (ARA, Kaartenafdeling,
ÜPV N51). Achter de keel van het bastion ligt de in 1853 gebouwdeAffuitloods en
het brandspuitenhuisje. Voor deze en de andere gebouwen van het Weeshuiskazerne-complex, zje het artikel van de auteur in: A.M. As- Vijvers en H. Schaftenaar
(red.), De Weeshuiskazernevan Naarden (Stichting Vijverberg Naarden 1994).

ten maken, met uitzondering van de inrichting van de lage rechterflank. Vanwege
de kosten mocht de kazemat hierniet gepantserd worden (24). Van de verbetering
van het bastion kon nu eindelijk werk worden gemaakt. Maar het uitstellen van het
maken van een kazemat in de lage rechterflank zou tot afstel leiden. Op deze plek
zou later, volgens het oude idee van ingenieur Schuurman een toegangspoterne
met remise worden gemaakt.
De uitvoering van de werken
In november 1873 werd de verbeteringvan het bastion aanbesteed. Aannemer was
EB. Vrakking uit Naarden, die het werk aannam voor f ]04.873,-. Het werd voltooid op ] juni 1875 (25). Bij het werk werden alle borstweringen van het bastion
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verhoogd. De vuurlijn van de lage flanken werd op 3,7 m +AP gebracht, die van de
hoge flanken en de bastionsfacen kwamen op 7,2 m, die van de kat op 11 m +AP
(26). Op veel plaatsen werden achter de borstwering verhogingen voor het opstel'54

len van geschut aangelegd. Naast deze verhogingen kwamen traversen om het geschut en de manschappen bij een beschieting te beschermen. De rechterface van
de Kat werd enkele meters naar achteren verlegd. Hierdoor ontstond ruimte ach'55
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borshveringen vanwaar de verdedigende infanterie bij een stormaanval de aanvallende soldaten onder vuur kon nemen.
In het bastion werden vier 'bomvrije gebouwen' aangelegd. Alle vier gemetselde
stenen gebouwen met een aarddekking van enkele meters dik (27). Het grootste
gebouw is de kazerne, (gebouw A). Het staat achter de borstwering van de linkerflank van het bastion met het ongedekte front naar het westen. Het front van het
gebouw is 36 meter lang met een 8 meter lange vleugelmuur. Het bevat logiesruimten voor 3 officieren en 90 manschappen, een keuken met een fornuis voor
130 man, magazijnen voor levensmiddelen, brandstoffen, buskruit en munitie en
aparte privaten voor officieren en manschappen (28). De logieslokalen konden
met kachels verwarmd worden. De magazijnen voor buskruit en munitie hebben
spouwmuren. Onder het middelste lokaal bevindt zich een regenwaterbakmet een

capaciteit van 60 kubieke meter, waarop twee pompen in de keuken waren
aangesloten (29). Voor hetgebollwwerd
een welput geslagen met een pomp aan
de buitenkant van het gebouw voor 10kaal 9. Links in de punt van het bastion
werd een kleiner gebouw aangelegd, (gebouw C). Het bevat twee kanonkazematten met de schietgaten in de rich-
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Het uit

1877 daterende
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E.

1878 bijgebouwde

ting van het Ronduit, een portaaltje en twee magazijnen voor kruit en projectielen (30). Het gebouw ligt deels onder de hoge travers die vanaf de pun t van het bastion naar de Kat loopt en wordt aan de achterzijde gedekt door een 8 meter lange
vleugelmuur. Boven de kazerne werd in de binnenruimte van de Kat een remise
voor vier kanonnen gebouwd, (gebouw B). Het gebouwtje ligt boven het munitiemagazijn vande kazerne en bestaat uit één rechthoekig lokaal. Achterin bevindt
zich een hijsgat, zodat gedekt munitie uit het ondergelegen magazijn kon worden
aangevoerd (31). Achter de face van de Kat werd onder de linkertravers een schuilplaats gebouwd voor de manschappen die het geschut op de nabij gelegen emplacementen mocsten bedienen, (gebouw D). Achterin de schuilplaats is een munitiemagazijn (32).

betonremise.

terne is gebogen om de ingang te onttrekken aan vuur van het hoge terrein de Spiegel, zuidwestelijk van de vesting (33). In 1878 werd in het terre-plein van de Kat
naast de bestaande remise, een twecde remise van beton gebouwd (34). Dit is mogelijk hct oudste betonnen gebouw van de vesting. Dc top van de aarddekkingvan
de remises lag op 15,5 meter en was het hoogste punt van de vesting (35).

Enkele jaren later werden nog twee gebouwen aangelegd. In 1877 werd in de linkerhoek van de courtine Katten-Oranje een gebouw aangelegd dat toegang gaf tot
de rechtcr flank van bastion Katten, (gebouw E). Het bestaat aan de stadszijde uit
een gebogen poterne, uitlopend in een remise voor twee kanonnen van 9cm aan
de grachtzijde. De remise beval een nis voor de berging van projectielen. Het gebouw kreeg een aarddekking met het bovenvlak op gemiddeld 8,2 m +AP. De po-
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