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'Vergane glorie' (3)

Een terugblik op de Peperstraat

A. C. Slinger

Na de Markt- en Cattenhagestraat nam de Peperstraat in de jaren dertig als winkel

straat een derde plaats in. Deze smalle dwarsstraat heeft dat gezellige, bedrijvige ka

rakter nog tot in de jaren tachtig weten te behouden. Nu de dames- en herenkappers

zaak van Okhuijsen het laatste ambachtelijke bedrijfis in dit fraaie straatje, volgt een

terugblik van Toon Slinger, aangevuld metgegevens uit het archiefvan Preek Udo, op

het winkelbestand van vlak voor de oorlog (red.)

Op het adres Peperstraat nummer 2 woonde W.]. de Gooijer, die om de hoek (Bus

summerstraat 17a) een schoenmakerij had. Willem, gehuwd met Lies Vrakking,

was niet alleen rijks gediplomeerd schoenhersteller maar kon ook schoenen ver

vaardigen. Een rood emaille bord met zwarte letters, rechtsboven de deur, gaf zijn

kwaliteiten aan. Al vroeg in de twintigste eeuw had dit pand waterleiding, getuige

een kJein rond geëmailleerd blauw bordje op het voordeurkozijn.



Naast de aannemer Van Zeggelaar (nummer 4) stond op nummer 6 de bakkers
winkel van T. van Wettum. De winkelruimte was klein en laag en vertoonde weinig
poespas. Op de toonbank stond een weegschaal en een papierrol meI mes. Elk ver
kocht broodje werd ingepakt. In de kleine etalage waren een paar stopflesjes te zien
die gevuld waren met de ouderwetse rood/wit gesuikerde pepermuntsnoepjes. Ver
der hingen er enkele reclameplaten van HiJle koek en beschuit en Funcke rogge
brood. Van Wettum was een klein parmantig mannetje van amper anderhaJve me
ter, die het brood nog op de ouderwetse wijze in zijn takkebossenoven bakte. Om
een uur of tien in de ochtend, gekleed in een keurig helder wit bakkersjasje en pet
op, begon hij met het uitventen. Het brood werd bezorgd met een speciaal op zijn
maat gemaakte bakfiets (de laadbak was de helft van een normale bak), die hij al
tijd driftig trappend bediende. Mevrouw Van Wettum deed de winkel.

Naast Van Wettum, op nummer 8, dreefde familie H. vld Nautena een groente- en
aardappel winkeltje. Het linker gedeelte van de woning was omgebouwd tot ver
koopruimIe, waar men netjes en correct bediend werd.

Op nummer 1Owassinds 1889de rund-, kalfs- en varkensslagerij van B.van Rooij
en gevestigd. De buitendeur stond altijd open maar als men de winkel wilde be
treden, dan moest men wel eerst een klein smeedijzerenhekje openen. Dat hekje
stond er om de loslopende honden en katten te weren. De slagerij was tot ver bui
ten de vesting bekend om zijn groen grijze, sterk gekruide leverworst.

De Peperstraat in de jaren dertig.

hun moeder en hond Bobby in 1934 in

de deuropening van Pepers/raat 16.

Collectie: C.M.]. vv. SteenmaIl.

De schoenwinkel en reparatie-inrich
ting van W. Frankebevond zich op num
mer 12. Franke werd aan het eind van

de jaren veertig, na het overlijden van
zijn schoonvader De Creef, kastelein
van café De Beurs. In de Peperstraat
kwam vervolgens de groentewinkel van
Th.W. de Groot en zonen.

Op de hoekmet de St. Annastraat, num
mer 14,zetelde de koperslager en lood
gieter J. Grotenhuis, die van alles ver
kocht op het gebied van gas, licht en sa

nitair. Begin jaren vijftig vestigde zich hier het loodgietersbedrijf van J. Huizinga.
De andere hoek, nummer 16,had sinds 1923 de bestemming rook- en tabakwin
kel. In deze winkel van J.A.H. Steenman en later de weduwe E\V Steenman- Vrak

king waren ook postkaarten en dergelijke te koop. Het was een lekker vol winkel-

He/interieur van de sigarenzaak Peperstraat 16 tijdens het zilveren jubileum in juli

1948. Collectie: C.M.]. w: Steenman.
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De rijwielhandel en reparatie-inrichting van e.Re. Vrakking (met hoed achter de

groep kinderen). Collectie: D. Franzen.

Aan het begin van deze eeuw had Ph.S. Heilbron op nummer 3 zijn manufactu
ren- en confectiezaak. Later verhuisde hij naar de Marktstraat. OokE. van Paridon
begon hier ooit zijn aardappelhandel, in de volksmond genoemd 'Verloops aard
appelhandel'. De toen 14-jarige Herman van Bijleveld was daar de eerste loopjon

gen. Na 1945 is de zaak verhuisd naar Cattenhagestraat 26.
Omstreeks 1910 werd hel huis met de daarnaast staande ijzerwinkel en smederij
van J.J. König, de nummers 7 en 9, overgenomen door de firma G.J.K. Kesteloo.
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog ging de zaak over naar W. Koopmanschap

Aan de andere zijde van de Peperstraat waren watminderwinkels. Nummer I werd
aanvankelijk ingenomen door de rijwielhandel en reparatie-inrichting van c.P.c.
Vrakking. Toen c.P.c. (hij woonde op nummer 3) naar Brabant vertrok, nam Th.
Vrakking de zaak over. Hij bezat een luxe Chevro]et, die dienst deed als taxi. Het
was zo'n grote vierkante bak met treeplanken aan beide zijden, waarvan de vering
bepaald niet optimaal was. Vooral over de 'kinderkopjes' van de Naardense be
strating hotsten en botsten de passagiers door elkaar. Dit vervoermiddel werd dan
ook heel oneerbiedig 'de taxi met de vierkante wielen' genoemd. De vrouw van Th.
Vrakking (Bets) dreefin de kamer achter de winkel een handeltje in dameshoeden
en later ook in lampekappen. Eind jaren vijftig is hier de rijwielhandel en handel
in verlichtingsartikelen van Jan Stallmann gekomen.

De smederij en ijzerwinkel van de firma GJ.K. Kesteloo. Collectie: D. Pranzen.

tjewaar men vriendelijk en beleefd werd
geholpen. De winkel is tot 1979 blijven
bestaan onder leiding van mevrouw
C.M.J.W. Steenrnan, de dochter van de

oprichters.

lets nieuws voor de boterham

HONINGDOUW
(om te strooien) 12 ct. per ons

Tijdelijke aanbieding:
KwaUa's 3-cts. Nougatblokken 2 ct

Verkrijgbaar bij:

FirmaA.J.A. vallNorren
Perperstraat Naarden Tel. 284

Tot slot bevond zich aan deze kant van de straat, nummer 24, de comestibles en fij

ne vleeswarenzaak van E.C. van Norren. Al in het begin van de 1ge eeuw was hier
een kruidenier gevestigd. A.J.A. van Norren vestigde zich daar in 1881en nog twee
generaties van deze familie volgden en brachten de zaak tot bloei. Bij deze ver
maarde kruidenier waren ook wijnen te koop. Na hel vertrek van Van Norren heeft

in de jaren zestig op dit adres nog een snackbar gefunctioneerd. Na de restauratie
is het pand een galerie geworden.

Hiernaast, nummer 18, hadden de da

mes vld Wal een wolwinkeltje en aller
hande zaken op het gebied handenar
beid. Na de oorlog hebben op dit adres
de zadelmaker Gies (lederwaren), H.D.
Ochse (zaadhandeUhengelsportartike

len) en J.F.(v]oerbedekking) hun bedrijf uitgeoefend.
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Peperstraat 13 in 1940: de nieuwe winkel van WP. Steenman. Collectie: C.M.]. \tV,

Steenman.

W. P. Steenman,
NAARDEN

peperstraat 13 _ Telefoon 899Z
Lamb. HorUaan 18 . Tel. 7558

De Naarder Courant, 12 november

/940. Collectie: F. Udo.

Thans resten slechts ons de zaken van Ok

huijscn en Galerie Groll. De andere winkels
zijn tot woonhuizen verbouwd.

overgedaan aan L Okhuijsen, die daar nu
al meer dan dertig jaar woont en werkt.

De laatste winkel aan deze zijde stond op nummer 13: de winkel in huishoude1ij
keartikelen en radio's van W.P. Steenman. Wim Steenman was de zoon van de we

duwe F.W. Steenman-Vrakking van de tabakswinkel Peperstraat 16. Toen Steen
man naar de lambertus Hortensiuslaan verhuisde, vestigde de dameskapper André
Maassen zich hier. Maassen kwam van Marktstraat42. Later werd de kapperszaak

De Peperstraat tijdens de festiviteiten ter gelegenheid van het600-jarig bestaan van

Naarden in 1950. Collectie: IJ. Kuhn.

(1900-] 976), die al heel lang bij Kesteloo in dienst was. Door vakmanschap en vlijt
werd dit familiebedrijf'de smid van Naarden'. De winkel had altijd een uitgebreid
assortiment en nog steeds. Onlangs (1995) werd het bedrijfovergeplaatst naar het
industrieterrein.

Nummer 11, de kruidenierswinkel van Jan Hartong, was een voor die tijd grote en

ruime winkel. Hartong oefende ook het beroep van aannemer uit. Menig huisje
werd door hem gebouwd. AnnQ 1996 bestaat dit aannemersbedrijf nog steeds. De
winkel werd voortgezet door het echtpaar G. de Groot-Hartong. Hij was een zoon
van Th. de Grootvan nummer 12 en zij de dochter van de vorige eigenaar. De laat
ste eigenaar was D. Kort, die op 1september 1984 de zaak definitief sloot.
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De Naardermaatlanden

F.U de Gooijer

Ontstaan

De oostelijk van de Huizer haven gelegen veengronden behoorden in de vroege
middeleeuwen mogelijk tot de linkeroever van de Eem (1). Het riviertje mondde
toen, net als de Ijssel, in het hetAlmere uit. Dit was een groot moerasgebied, be
staande uil vele meren, dat nog nauwelijks in verbinding stond met de Noordzee.
Pas in de late middeleeuwen werd het Almere dOOfstormvloeden omgevormd tot

de Zuiderzee. Daarmee verdween ookhet moerasgebied voor de Gooise kust Door
de verbeterde afwatering naar de Noordzee daaJde hetwaterpeil, waardoor de laag
gelegen gronden langs de monding van de Eem droog kwamen te liggen en agra
risch bruikbaar werden (2).
In de middeleeuwen kwam een deel van deze grond in het bezit van de Naardense
Sint Vituskerk en het Klooster van Oud Naarden. Na de kerkhervorming ging het
bezit over op de Hervormde Kerk. De landerijen van het Klooster werden ge
schonken aan het Naardense Burgerweeshuis, waardoor deze instelling in het be
zit kwam van een complex maatlanden, genaamd de Monnikskampen (3).

De maatlanden omstreeks 1908.
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De maatlanden waren alleen op de kadasterkaartverdeeld in lange percelen met een

klein stukje kade. In werkelijkheid was ieder complex één grote grasvlakte zonder

hekken ofscheisloten. Markeringspaaltjes aan de zuidelijkegrensslootgaven ieders

eigendom aan. De Karnpjes en Monnikskampjes behoorden tot één eigenaar en

werden verhuurd, vandaar de afwijkende verkaveling op de kaart.

De andere maatlanden werden verdeeld over de Gooise gemeenten. Zo kreeg bij

voorbeeld Naarden gebieden te besturen die niet binnen de gemeentegrenzen la
gen en van de namen 'Naardermaat' en 'Naarder Aangerecht'werden voorzien (4).

Dewmerkade

Al in een vroeg stadium moeten de maatlanden door de gemeenten aan particu
lieren zijn verkocht. Hierbij ontstonden smatle, langgerekte percelen, die min of
meer loodrecht op de kust lagen. Toen daar in het begin van de zeventiende eeuw
naast aanslibbing ook afslag plaatsvond, kregen de Gooise gemeenten in 1633 een
vergunning voor het aanleggen van een zomerkade (5). Volgens de stelregel 'Wie
het water deert, het water keert', werd iedere grondeigenaar verantwoordelijk voor
zijn eigen kleine stukje kade.
Ook het aan de kust gelegen deel van de Oostermeent (in gemeenschappelijk ge-
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bruik bij de erfgooiers en eigendom van de landsheer) werd toen van een kade voor
zien.

Om toezicht te houden op het onderhoud van de kade werden door de gemeente
bestuurders kademeesters benoemd. Tot hun taak werd ook gerekend het inspec
teren van de duikers in de kade, die de waterhuishouding van de maatlanden re

gelden.Iedere duiker was voorzien van een houten klep, die met vloed werd dicht
gedrukt en met eb openging. Vanwege de geringe waterdruk in de sloten van de
maatlanden, verliep echter de afwatering tijdens eb slecht (6). Om het water snel
ler te laten afvloeien, kwam het weleens voor dat een kademeester een balk stak

tussen de duikerklep. Als deze blokkade bij vloed niet ongedaan werd gemaakt dan
liep echter het zoute, dus voor het vee ondrinkbare, watervia de sloot van de maat
landen naar de meent. Botsingen tussen de kademeestersen meentbeheerders wa
ren het gevolg.

Tot 1928werd de kade op de traditionele wijze beheerd. Spanningen tussen de ge
meentelijke bestuurders en de grondeigenaren leidden tot het ontstaan van het Wa
terschap Cooische Zomerkade. Deze instantie omvatte niet alleen de circa 310 hec
tare maatlanden, maar ook de 400 hectare van het laaggelegen deel van de Oos
termeent (6). In die tijd werd de Afsluitdijk aangelegd, zodat enkele jaren later de
maatlanden aan het zoete water van het IJsselmeer kwamen te liggen.

Het beheer van de hooilanden
De verschillende maatlanden (Naardermaat, Monnikskampen, Naarder Aange

recht enz.) waren onderling van elkaar gescheiden door maatsloten. Het hele com
plex werd van de meent gescheiden door de grenssloot.
Binnen ieder maatland ontbrak het aan sloten en hekken tussen de percelen. 's Win

ters overstroomde het gebied, waarbij de zee een vruchtbare kleilaag afzette. Het
zou derhalve te grote inspanningen vergen om een uitgebreid slotenpatroon in
stand te houden. De Naardermaat was dus één grote vlakte, waarbinnen de ver
schillende eigendomsverhoudingen vooral op papier waren vastgelegd. Deze in
het landschap nietzichtbare kavels - alleen bij de grensslootstond een genummerd
paaltje - waren smal en lang: in de Aangerechten ongeveer 9 x 700 meter. Door het
ontbreken van sloten, verliep de afwatering matig, waardoor het grasland in het
voorjaar lang drassig bleef. De maatlanden waren daardoor niet geschikt voor be
weiding, maar dienden uitsluitend als hooiland.

De maatlanden werden beheerd door schaarmeesters, die door de Gooise ge

meentebestuurders gekozen werden uit de grondeigenaren. De schaarmeesters
moesten zorg dragen voor het onderhoud van de genummerde paaltjes, die bij de
grenssloot de verschillende kavels aangaven (6). In het voorjaar moest, voordat
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met de hooibouw werd begonnen, ieders bezit zichtbaar gemaakt worden. Uit
gaande van de genummerde paaltjes werden dan de percelen opgemeten en afge
bakend door bosjes stevige rietstengels op een rij in de grond te steken (7). Datlaat
ste werk werd door zogenaamde grasbazen verricht, die weer in dienst waren van
de schaarmeesters. Onlangs kwam uit particulier bezit een notitieboekje uit 1845
te voorschijn van schaarmeester Hendrik Rigter en grasbazen Lambert Spil en Ja
cob Schipper. Hierin staat de grootte van ieders bezit ten opzichte van de genum
merde paaltjes aangegeven in oppervlakte eenheden van vóór] 820, de datum waar
op het metrieke stelsel werd ingevoerd (8).

Een warboel van maten

Deoeroudemaataanduidingen en de verdeling van de maatlanden in smalle lang

gerekte stroken waren gebaseerd op het gebruik als hooiland. In de maatlanden
werden bovendien zeer afwijkende eenheden gebruikt, hetgeen misschien een ge

volg was van het behoren tot verschillende gemeenten. In de Naardermaat en Aan-
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Op deze figuratieve schets van de grensscheiding tussen Naarden en Huizen worden

met de letters A en B de te ruilen percelen aangegeven. A. het gebied ten zuiden van

de Bolle/aan, B. de Naarderrnaat. Collectie: StadsarchiefNaarden.

gerecht rekende men bijvoorbeeld met de 'zwad', een strook gemaaid gras met de
breedte van een zeisslag. Daarentegen sprak men bij anderemaatlanden van 'dam
met' (dagmaat), ofwel de oppervlakte die een man in een dag kon maaien. Verder
werden er maten als 'voet' en 'akker' gebruikt (9).
Vooral de Gooise bestuurders hadden moeite met deze warboel. Vlak voor de in

voering van het kadaster verzocht de rijksoverheid aan de gemeenten om een op
gave van het grondbezit in metrische eenheden. Het gemeentebestuur van Naar
den schreef toen terug: 'Ronduit gesproken is het bepalen der metrieke maat in
deze gemeente in Openbare Akten, zoo lange de nieuwe Cadastratie niet isgeschied,
eenehersenschim'; waarbij als voorbeeld de maatlanden werden gekozen (10). Uit
eindelijk gingen in 1824 enkele heren van het kadaster naar de maatlanden, om
dat daar 'meerdere duisterheden' en 'volstrektgeene Grensscheidingen' waren. Sa~
men met de Gooise bestuurders werden toen nieuwe grenzen vastgesteld.

De opheffing van de exclaves
Een noodzakelijke voorwaarde voor de invoering van het kadaster in 1832was, dat

iedere gemeente een aaneengesloten gebied kreeg. Door het bestaan van 'exclaves'
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als de maatlanden en de bouwvenen (daarover in een volgend artikel) moesten de
Gooise gemeenten dus onderling grond ruilen. Zo werden alle maatlanden toege
voegd aan Huizen en Blaricum. Naarden kreeg er Huizer zandgrond ten zuiden
van de Bollelaan voorterug, hetgeen toen op een kaartje werd vastgelegd (11). Uit
eindelijk werd Naarden hiermee in oppervlakte groter. De ruil geschiedde name
lijk nietop basis van oppervlakte, maar op basis van de hoogte van grondbelasting
en daarmee dus de waarde van de grond.

Na de invoering van het kadaster verdwenen de bestuurlijke problemen met de
maatlanden niet, omdat de Gooise burgemeesters belast bleven met het beheer van
iedervoormalig stads- ofdorpsmaatland. In het begin van deze eeuw begreep bij
voorbeeld de Hilversumse burgemeester al niet meer waar hij het recht aan ont
leende om schaarmeesters te benoemen voor de Hilversummer Bovenmaat en de

Bijvank. Uiteindelijk maakte de ruilverkaveling in 1937een einde aan het oude be
heer en daarmee aan deze problematiek.
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Pestpoeder uit de zuilen van de Grote Kerk van

Naarden

J. G. Kroonenburg

Voor de restauratie van de Grote Kerk (1965-1987) waren de zuilen van de kerk
met een dikke kalk- en verflaag bedekt. De basementen en de kapitelen waren grijs

geschilderd. Na het verwijderen van de stuclagen kwamen de zandstenen zuilen
weer in hun oude glorie te voorschijn en werden de groeven in de basementen goed
zichtbaar. Al gauw ging men van de veronderstelling uit dat deze waren ontstaan
door het slijpen van de bajonetten van de Franse soldaten, die omstreeks 1800 in
de kerk waren gelegerd. Ook bij de restauratie van deSint Amelbergakerk van Sus

teren vond men dergelijke groeven en al snel heette het dat de soldaten van Napo
leon hier hun sabels hadden geslepen. Een lokale historicus uit Susteren schreef
echter het ontstaan van de groeven toe aan een combinatie van natuurverschijn
selen en een menselijke activiteit. Oorspronkelijk zouden dit de zachte delen van
de zandsteen zijn geweest. Deze zouden later tijdens de saaie preken van de pas
toor door de plaatselijke jeugd zijn uitgekrabd. Niet alleen in Naarden en Susteren

maar ook in de kerken te Thorn, Ol

denzaal, Ootmarsum, Denekamp, Del
den, Enschede, Loppersum en Maas
tricht zijn zulke groeven te vinden.
In 1921meende Th. Windusdatdegroe
ven waren ontstaan doordat mensen

steenstof uitslepen om het als genees
middel te gebruiken. Dat gebeurde bij
voorbeeld tijdens een pestepidemie,
waardoor men de stof 'pestpoeder'
noemde. Het drinken van een papje met
daarin het steenstof uit de geheiligde
kerk, gaf de patient hoop op genezing.
Rien Poortvliet noemde in zijn boek 'De

'pestpoeder;
der zuilen in de Grote Kerk van Naar

der/.
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Tresoor' een andere methode. Als middel tegen de pest werd een zakje met zand
steenpoeder op de borst gedragen.
Vaak vond men de groeven bij de ingang van de kerk en bij de altaren waar reli
kwieën van de heiligen stonden. Voorwerpen in de nabijheid van overblijfselen van
heiligen zouden, zo denkende, een genezende werking hebben. Men krabde dus de
zandsteen in de nabijheid van een altaar uit OlU de wonderbaarlijke werking in huis
te halen.

Bij de Sint Plechelmuskerk in Oldenzaal heeft men de steenstofuit de zandstenen
omlijsting van de ingang gekrabd. In de Grote Kerk van Naarden vindt men in de
eerste zuilen bij de ingang zowel links als rechts diep uitgekrabde groeven. Ook bij
de uitgang naar de St. Annastraat bevinden zich enkele van dergelijke krassen.

In juni verschenen:

Oude Naardense buitenplaatsen
de geschiedenis van Kommerrust en Berghuysen

In het boek, dat 152 pagina's en honderd afbeeldingen telt, wordt de
geschiedenis beschreven van de landgoederen gelegen tussen

de Bollelaan, Flevolaan en Huizerstraatweg. Het is onze vijfde

monografie over de Naardense zandgronden en een gedetailleerde
studie met heel veel nieuwe gegevens.

Het boek kost f 35,- en is te bestellen doordat bedrag over te maken op gi

ronummer 218 648 ten name van de Stichting Vi;verberg te Naarden, onder
vermelding van 'Oude buitenplaatsen'. Het boek wordt dan ronder

verzendkosten bij U bezorgd.

'35



Kommerrust, een dierbare herinnering
S.P.Jeanne Foreman

Met veel genoegen heb ik kennisgenomen van de gedegen historische studie dOOf

de heer H. Schaften aar over de buitenplaatsen Kommerrusten Berghuis. Graagwil

ik hier als kleine aanvullingeen jeugdherinnering weergeven over Kommerrust in

het eerste kwartaal van deze eeuw.

Op I mei 1907 kreeg het kinderloze echtpaar Kooiman-Jurrissen de kans om bet

oude woonhuis op Kommerrust te betrekken, dat zij huurden van de heer H. Kuhn,

later diens zoon H.W. Kuhn. Zij woonden daar tot 1925.

Klaas Kooiman (Westfries van geboorte) was luitenant, later kapitein bij de In
fanterie. Zijn echtgenote behoorde tot de toen bekende boomkwekersfamilie Jur

rissen; zij was een oudere zuster van mijn moeder. Tijdens de eerste wereldoorlog

was Kooiman nog commandant van het fort Nigtevecht, maar spoedig daarna werd

hij afgekeurd wegens een beginnende hartkwaal.

De boerderij Kommerrust, vroeger gelegen aan de Bolle/aan en bereikbaar via het

Kommerrust/aantje. Collectie: IJ. Kuhn.
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Op Kommerrustdreefhetechtpaareen klein bedrijfvan sierhoenders. Vooral tan

te Bets Kooiman was goed bevriend met Hannes Brouwer, die de achter het woon

huis gelegen boerderij beheerde. Kooiman kon goed en geestig schrijven - zijn be

schouwingen over Suriname, waar hij met zijn vrouw beroepshaJve verbleef van

1902 tot 1905, berusten thans bij het Tropeninstituut - maar vanuit Kommerrust

schreefhij wel artikelen metde ondertekening'KK.K.' ofwel 'Klaas Kooiman Kom

merrust'.

De kinderen in de familie ]urrissen (waaronder in latere jaren ook schrijfster dezes)

waren altijd welkom op Kommerrust, voor ons een lusthof. Het oude huis nog zon

der modern comfort, had een 'poepdoos' wat we prachtig vonden. We mochten er

ravotten zoveel we wijden en tante Bets vertelde van de geschiedenis van het terrein;

we werden ingewijd in de geheimen ervan zoals broedendezwanen, vele anderevo

gels, bijzondere wilde planten, enz. We genoten van de mooie kippen, de geiten en

het hondje Fannymetzijn ene lamme pootje, dat onafscheidelijk was van oom Klaas.

Eens gebeurde het, dat de petroleum voor de lampen bijna op was; oom Klaas

schreefdus een briefkaart naar de olieman, wiens adres hij wist maar niet zijn ach

ternaam. Geen nood, hij adresseerde de kaart aan 'Sir Henry Deterding' wat direct
resultaat had!

In 1925 werd Kommerrust verlaten en verhuisde het echtpaar, vermoedelijk om

de gezondheid van oom Klaas, naar Blaricum. Hij stierf daar in 1931, zijn vrouw

werd 98 jaar en overleed in 1970.

Ik eindig met een lofrede op Kommerrust door tante Bets haastig neergepend in

een na haar dood gevonden dagboekje:

'De lste mei 1907 vertrokken we naar Kommerrustin lIet bosch van Bredius waar we

ons voorlopig inrichtten, heerlijk mooi uitzicht over weiland waar de koeien zoo rus

tig te grazen loopen, mooie groote boomen om 't gezellig oude huis en boerderij. Ach

tereenigmooi wande/terrein + slooten, in één woord em brok natuur, waar iedere dag

weer meer te genieten valt. In huis volop bloemen, wilde takken hier allemaal bij 't

huis te vinden; kippen, bijen etc. Een eenig plekje, waar we later al mochten we hier

misschien maar kort wonen, met vreugde aan zullen terugdenken.'

Als reeds vermeld konden beiden toch nog achttien jaar op Kommerrust blijven

wonen, namelijk tot 1925. Ook wij aJs kinderen van toen denken nog met vreug

de terug aan Kommerrust en deze zo originele bewoners.



Het getijdenboek van Nyese van Keveren

Anne Margreet As- Vijvers

In hetin 1994 verschenen boek 'de Weeshuiskazerne van Nnarden' worden twee mid-

Hoewel over de geschiedenis van het NaardenseMariaconvent het een en ander be

kend is, weten we over de persoonlijke levenswandel van de bewoonsters vrijwel

niets. Uit de archieven zijn enkele namen bekend van abdissen en biechtvaders van

het klooster, maar over hUil persoon zijn nauwelijks gegevens bewaard gebleven (1).

De meest concrete getuigenis van het kloosterleven wordt gevormd dOOf twee mid

deleeuwse manuscripten, die in het bezitzijn geweest van kloosterzusters. Het ene

is een psalmboek, waarop hier niet verder wordt ingegaan, het andere, een zgn. ge

tijdenboek, zal in dit artikel worden besproken (2).

Een getijdenboek bevat de gebeden die op verschillende uren ("" getijden) van de

dagwerden gelezen en enige aanvullende gebedsteksten. Aan het begin van het boek

bevindt zich een kalender, waarin de feestdagen van de heiligen zijn opgenomen.

Kalender voor de maand december. Onderaan de rechterbladzijde staatgeschreven

'Dit boeck hoert toe. Nyese peters dochter wonende bynnen naerden. in sinte marien

conven( Collectie: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, ms. 74 F 2, 12v-13r.

Getijden van Onze Lieve Vrouw Maria.

Penwerk met 'baleinen'; in de initiaal

een 'etagebloem: Collectie: KB, Den

Haag, ms. 74F 2, 14r.

Het manuscript (of: handschrift) is met

de hand geschreven, in het Middelneder

lands, en dateert uit de tweede helft van

de vijftiende eeuw. Hoewel het gedrukte

boek in die periode al bestond, werden

veel boeken nog met de hand afgeschreven.

Dankzij het uitgebreide colofon weten
werelatiefveel over het ontstaan van het

getijdenboek. In de meeste middeleeuwse

handschriften is niet vermeld wanneer,

door wie en voor wie ze geschreven zijn.

De tekst van het colofon luidt als volgt;

f.224r;

{God zij gedankt]. Item dit boee

dach van]unio .. wtganc. {einde] etcetera

f.224v:

Item dit boeck hoert toe Nyese peters
dochter van keveren wonende ten sus

teren bynnen naerden in sinte ma
rien convent..1tem dit boeck en se/

want

convent inderewicheit. ende na nye

se peters doot soe se/t een ander suster

hebben by paters. ende maters wille

dies behoef hevet. ende soe voert. Etc.

Ghescreven van my gherijt ians zone

loe. in terra saneta prope alemariam.

wiliibroerts convent. Bidt voer

den armen scriverom gods wille.
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Het colofon begint onderaan de één na laatste bladzijde van het boek (f.224r), di
rect na de woorden"van het laatste gebed. De copiist dankt eerst God dat hij klaar
is met zijn werk en vermeldt dan dat hij het afschrijven van de tekst heeft voltooid
op 1juni 1481.
Het colofon gaat verder op de laatste bladzijde van het manuscript (f.224v), waar
de copiist ook zijn eigen naam noemt Gerrit Janszoon. Hij weet al wie de toe
komstige eigenaresse zal worden: Nyese Petersdochter van Keveren, één van de
nonnen van het Mariaconvent in Naarden.

'Nyese' is de Middelnederlandse vorm
van de naam Agnes. Helaas kennen we
deze Nyese niet uit andere bronnen. De
toevoeging 'van Keveren' doetvermoe
den dat ze afkomstig was uit Keveren:
een gehucht dat in de middeleeuwen bij
het Naardermeer lag. Het bestaat nu niet
meer, maar de naam Keverdijk herin
nert er nog aan (3).

Gerrit Janszoon was regulier kanunnik
in hetSt.-Willibrordkloosterte Heiloo,
bij Alkmaar. Dit klooster, gesticht in
1420, stond bekend als 'De Blinken'. In
het begin behoorde het tot de zgn. 'der
de orde van St.-Franciscus'. Dat houdt

in dat de bewoners een leefregel volg
den die door de heilige FrancisctlS (13e

ms. 74 F 2, 224v. eeuw) was opgesteld.
De regels van FrancÎSctlS waren oor
spronkelijk bestemd voor leken die een

godvruchtig, gemeenschappelijk leven wilden leiden, maar later werden ze ook
overgenomen door (semi- )religieuze gemeenschappen. In de praktijk bestond gro
te overeenkomst met een' echt' klooster, hoewel de drie kloostergeloften van zui
verheid, annoede en kuisheid niet behoefden te worden afgelegd. Ook de zusters
van het Mariaconvent in Naarden beboorden tot deze derde orde van FrancÎscus.

De kannuniken van het Willibrordklooster gaven na enige tijd de voorkeur aan de
strengere 'regel van St.-Augustinus', waarbij wél kloostergeloften werden afgelegd.
Vanaf1438 of1439 behoorde het Willibrordconventdan ook bij het K,pittel ('ver
eniging') van de Augustijner koorheren van Sion bij Delft. Het gemeenschappelij
ke huis werd een klooster en de kapel tot kerk.
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In veel (regulieren)kloosters vormde het afschrijven van boeken een bron van in

komsten. Het is heel goed mogelijk dat dit ook te Heiloo het geval was, hoewel er
geen concrete gegevens aangaande boekproduktie bewaard zijn gebleven. Aan het
manuscript is in elk geval te zien dat Gerrit Jansz.o.oneen ge.oefend schrijver was.
Het schrift ziet er door het hele b.oek heen keurig verzorgd en gelijkmatig uit. De
tekst is na het schrijven zorgvuldig nagekeken en waar nodig gecorrigeerd.
Hoewel het nu v.o.orde hand ligt te denken dat Nyese van Keveren haar getijden- en
gebedenboek te Heilo.o heeft gekocht, blijkt uit het colofon dat dit niet het geval kan
zijn geweest. Gerrit Janszoon heeft namelijk een bijzondere v.oorwaarde aan het re
suJtaat van zijn arbeid verbonden, waaruit blijkt dat het bock nietvo.or deverko.op
was bestemd: het handschrift is geschreven op 'heiligen-dagen', dat wil zeggen de
zondagen en de dagen waarop een belangrijk kerkelijk feest werd gevierd.
Zon- en feestdagen golden als rustdagen waarop niet gewerkt mocht worden, om
de aandacht niet af te leiden van de bijzondere verering van God. Dit betekende
ook weer niet dat ál1ewerk verboden was. Bezigheden met een goed doel, die de
zondagsheiliging niet in gevaar brachten, waren wél toegestaan. Het afschrijven
van een boek met religieuze inhoud behoorde tot de activiteiten die op feestdagen
geoorloofd konden zijn. Geld verdienen, bijvoorbeeld door het afschrijven van
boeken, behoorde er niet toe (4). Daarom schrijft de copiist uitdrukkelijk dat het
boek, ook in de toekomst, niet verkocht mag worden: het is niet geschreven voor
de verkoop, maar om niet, bij wijze van passende zondagsarbeid.
In het verlengde hiervan ligt de voorwaarde dat het boek'totin eeuwigheid' in het
Mariaconvent moet blijven. Hetmanuscriptzal levenslang Nyese's eigendom zijn.
Na haar dood moet het doorgegeven worden aan iemand die een gebeden boek no
digheeft. Waarschijnlijk wordt impliciet bedoeld: aan een kloosterzuster die geen
boek kan betalen. De biechtvader (pater) en de abdis (mater), die de leiding heb
ben over het klooster, zullen beslissen wie het meest in aanmerking komt.

Beschikte ook Nyese over onvoldoende middelen om een boek aan te schaffen?
Haar afkomst uit Keveren doet niet vermoeden dat ze rijke ouders had. Of wilde
Gerrit ]anszoon haar een geschenk geven, bijvoorbeeld omdat ze een vriendin of
familielid was?

Helaas kennen we Gerrit ]anszoon slechts uit de vermelding in Nyese's getijden
en gebedenboek (5). Het valt niet meer te achterhalen ofer een speciale relatie be
stond tussen beide instellingen. Uiteraard bestonden tussen kloosters wel contac

ten, bijvoorbeeld.op de jaarlijkse kapittelvergaderingen van de verschillende k1oos~
terorden. Het mannenklooster Oud Naarden, even buiten Naarden gelegen, be
hoorde tot dezelfde orde als het Willibrordconvent, zij het tot een andere

kloostervereniging (Kapittel van Windesheim). Zou Oud Naarden als schakel naar
het Mariaconvent gediend kunnen hebben? Hiermee blijft echter de vraag bestaan



waarom juist een broeder uit het niet naast de deur gelegen Heiloo Nyese's gebe
den boek zou schrijven. Bovendien waren de reguliere kanunniken van Oud Naar
den zelf actiefin de boekproduktie (6).
Een andere aanwijzing voor mogelijke contacten tussen Heiloo en Naarden ligt in
het feit dat het WiJlibrordldooster, net als de beide Naardense kloosters, een stuk
land bezat aan het Naardermeer. Dit blijkt uit een rechtszaak die spcelde in de ja
ren 1549-1559; we weten echter niet hoe de eigendomsituatie in 1481was, toen het
manuscript werd geschreven (7,).
Helaas valt dus niet meer te achterhalen via welke personen ofinstellingen het con
tact tussen het Wîllibrord:: en Mariaconvent heeft plaatsgevonden.

Bovendien iser de vraag wie de decoratie van het manuscript beeft verzorgd, want
waarschijnlijk heeft Gerrit Janszoon die nict zelf aangebracht. Het boek is versierd
met zgn. penwerk, maar niet voorzien van afbeeldingen (miniaturen). Uitgaande
van de initialen zijn sierlijke lijnen getrokken die figuren vormen in de marge. De
initialen zelf zijn uitgevoerd in rode en blauwe verf; het penwerk is in rode en vio
lette inkt, hier en daar ingevuld met groene en gele verf.
Dergelijke decoratie diende niet alleen een esthetisch doel, maar had tevens een
functie bij de structurering van de tekst. De grootste initialen, met de meest uitge
breide versiering, markeren het begin van de belangrijkste teksten ('hoofdstuk
ken'). Kleinere initialen, waarbij de penwerkversiering maar één of twee marges
bestrijkt, geven ondergeschikte tekstgedeelten aan. Op het laagste niveau zijn de
initialen één regel hoog en hebben ze geen versiering. Een middeleeuws boek heeft

meestal geen bladzijdenummers; de de
coratie iseen hulpmiddel om juiste tekst
te vinden.
Penwerkversiering is in talloze manu

scripten te vinden. In het algemeen voert
de copiist deze decoratie niet zelf uit.
Wél moet hij zorgen dat er voldoende
ruimte overblijft om later de initialen
en decoratie te kunnen aanbrengen. De

lay-out van het boek moet dus al vast
staan voordat het scbrijven begint.

Lange Getijden van l1et Kruis, begin van

de lauden. Initiaal G metpenwerk. Col

lectie: KB, Den Haag, ms. 74 F 2, 86v.
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Getijden van deH. Geest. In de initiaal

een 'etagebloem'; in de boven- en onder

marge S-vormige lijnen met een 'vleer

muis' -achtig motiefje in de ronding.

Collectie: KB, Den Haag, ms. 74F2, 66r.

Uit onderzoek is gebleken dat in de
Noordelijke Nederlanden diverse loka
le en regionale stijlen binnen het pen
werk bestaan. Omdat van sommige
handschriften vaststaat waar en wan

neer ze gedecoreerd zijn, is het moge
lijk om die stijlen -met meer of minder
zekerbeid- aan verschillende produk
tiecentra toe te schrijven (8).
Het onderscheid tussen de stijlen is ge
baseerd op het voorkomen van ken
merkendemotieven, die vaak een naam

hebben gekregen door de associatie er

van met bepaalde vormen. Zo wordt de stijl in Nyese's boek aangeduid met de naam
S-slinger-penwerk. De scherpe bochten van de lijnen doen denken aan de letter S;
ze zijn veelal opgevuld met een 'vleermuis' -ach tig motiefje. De initiaal bevat een
bloem die uit verscheidene verdiepingen lijkt te bestaan Cetagebloem'). Kenmer
kend isook de kleur van het penwerk: rood en vaal violet in plaats van het meer ge

bruikelijke rood en blauw.
In handschriften met S-slinger-penwerkwisselen de decoratievormen per bladzij
de soms tamelijk sterk. Vaak is de openingsbladzijde voorzien van diep ingesne
den bladvormen, die in de verte doen denken aan 'baleinen'. Uit kleine gemeen

schappelijke details blijkt dat ze tot een afzonderlijke groep behoren.
Het staat vast dat de plaats van vervaardiging van het S-slinger-penwerk in Noord
Holland moetworden gezocht, waarschijnlijk in Haarlem. Deze stad vormde een cen
trum van boekverluchting, waar men niet alleen penwerk, maar ook de duurdere, met

dekverf geschilderde, margedecoratie en miniaturen kon laten vervaardigen. Het ligt
het meest voor de band dat Gerrit Janszoon heeft gezorgd dat Nyese's boek in Haar
lem werd verlucht. Het Willibrordklooster zal wel vaker manuscripten hebben laten
decoreren, wdat wellicht al contacten met een Haarlems atelier bestonden.

Waarschijnlijk werd Nyese'sboek in Haarlem ook meteen ingebonden. De band isge
maakt van donkerbruin leer en dateert uitdezelfde periode als de inhoud vanhet ma-
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Tot besluit volgt hier het versje dat Margaretha op 7 aprîl1629 achterin haar ma
nuscript schreef (ff. 225v-226r):

Wrijfsel van de boekband (voorplat).
Metdank aan dr. j. Storm van Leeuwen
(KB Den Haag) voor het maken van
hetwrijfsel. Col/ectie:KB, Den Haag,
ms. 74F2.

nuscript. Het boek kan worden gesloten
met twee koperen sloten.
De band isgedecoreerd door middel van
stempels die in het leer zijn gebrand,
waardoor reliëfis ontstaan. Op deze ma
nier zijn decoratieve motieven en een
voorstelling van Christus als Salvator
Mundi (Redder van de Wereld) op de
band aangebracht. De staande Christus
heft de rechterhand in een zegenend ge
baar omhoog, terwijl Hij in de linker
hand een wereldbol houdt. Op de we

reldbol staat een kruis. De achterzijde van de band is op dezelfde manier versierd

als voorzijde, maar sterker afgesleten door het gebruik van het boek.
Hoewel er geen zekerheid bestaat, is deze band vermoedelijk te Haarlem vervaar
digd. Kenmerkend voor Haarlems bindwerk zijn de kleine halve-maanvormige
boogjes, die op de hoeken van het kader van rechte lijnen zijn aangebracht. Ook
het Salvatorpaneel wijst op een Haarlemse herkomst (9).

2.

3.

4.

Drie dingen wet {weet ik} voorwaer
die dick mijn hert maken swaer

Dateen beswaert mijn moet [gemoed}:
dat is dat ic immers sterven moet.

Datander beswaert mijn noch wel meer,
wantijek [ik] nieten wet den tijtwanne[e]r.
Dat derde beswaert mijn boven al,
want iek en wet niet waer iek varen sal.

Tussen Vechten

Samenvattend kunnen we vaststellen dat het uitgebreide colofon weliswaar veel

informatie over het getijdenboek biedt, maar uiteindelijk meer vragen oproept dan
het kan beantwoorden. Het is aannemelijk dat het getijden- en gebedenboek na

voltooiing volgens plan naar het Mariaconvent is gegaan en dat het Nyese van Ke
veren en verscheidene zusters na haar bij hun devotie heeft gediend.
Gerrit Janszoons wens dat het boek 'tot in eeuwigheid' in het Mariaconvent zou

blijven is niet in vervullinggegaan. Het klooster werd opgeheven in 1579 en de be
zittingen ervan gingen vrijwel geheel verloren.
Wat er daarna met Nyese's gebedenboek gebeurde isonbekend, maar in 1629blijkt
het manuscript zich in Amsterdam te bevinden. Het is dan in het bezit van Mar
garetha Jansdochter, een meisje(?) dat (in)woonde in het huis van een zekere Aart
Lourensz van Bijlevelt. Na 1629is het spoor opnieuw wek. T n 1909belandt het ma
llllScript in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, als onderdeel van de collectie
boekbanden van A.W.M. Mensing.
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9. P. Verheyden, 'Noord-Hollandse boekbanden', in: Het Boek XXXI (1952-1954), pp. t97-239.
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Drie eeuwen fluweelwerkers- en zijdeweversbus

H. Schaftenaar

Dit jaar bestaat 'de dooiebus' van het voormalige Naardense fluweelwerkers- en
zijdcweversgilde driehonderd jaar. Alhoewel het reeds kwijnende gilde in 1798 de
finitief de das werd omgedaan, bleef het arbeidsongeschiktheids- en begrafenis
fonds bestaan. Alle Naardens,e mannen onder de vijfenveertig jaar konden zich
sindsdien bij deze 'bus' verzekeren. [n 1964 werd voor het laatst ziekengeld uitge
keerd, maar nog steeds kunnen Naarders, tegen betaling van vijf gulden per jaar,
lid van de bus worden en daarmee deelnemen in het begrafenisfonds. Bij overlij
den hebben hun erven recht op een uitkeringvan zesenvijftig gulden.

De hoogte van het uit te keren kapitaal laat echter zien dat deze 'bus' al geruime
tijd isveranderd in een nostalgisch instituut. Desalniettemin wordt er onder lei
ding van president-busmeester Paulus Vuijsttweemaal per jaar serieus vergaderd,
waarbij onder meer aandacht geschonken wordt aan de in die periode ontvallen

van B""aeesters e,nZ,,,,,,mannea V~~~I~~;ed;~:~;~:~~:~:,1994in deSch,ild,,';je,'zaal vaa hel B"rg"w""I,"~, " Harder,
P. Vuijst en]. WA.M. deC;oo,ijer,Staand v.l.'u. ,je 2:,veam,waec, N.C.E.

Pronk, F. Udo, H. Schaftenaar, L.P. Koopman, H.H.F. BoerebaclJ en H. Kruijswijk.

Het monument van de fluweelwerkers

en zjjdeweversbus in Uhersky Brod,

wacl1tend op transport naar de Wevers

110f in Naarden.

'gildebroeders'. Busknecht Jan van
Raaijen bekijkt daartoe iedere dag de
overlijdensadvertenties in de Gooi- en
Eemlander, want vrijwel geen enkele
nabestaande denkt eraan om een over

lijdensbericht te sturen danwel zijn of
haar zesenvijftig gulden te claimen.
Om de bus nog tot in lengte van eeu
wen te kunnen laten voortbestaan,
wordt eronder leiding van busmeester
].W.A.M de Gooijer - hij beheert de flo
rijnen - een zeer gezond financieel be
leid gevoerd.
Busmeester H. Harder, de secretaris van het college, notuleert de vergaderingen en

schrijft deze verslagen in schoonschrift in de oude registers.

Het vermogen van de bus bestaat uiteen stichtingskapitaal, het drie eeuwen oude ar
chiefen een brandkast uit 1882. Op de laatste staan de letters B.K.d.f.w.N.n., ofwel
Brandkast der Fluweelwerkersbus Naarden. Op de voonijde staan twee leeuwenkop

pen met daartussen een kroon met de rijksappel. Onder de kroon bevindt zich een
hommage aan het verdwenen gilde: twee gekruiste schietspoelen. Tot slot staan aan de
binnenzijdedenamen van de toenmalige busmeesters. De brandkast staat nu in destu
diezaal van het Naardense stadsarchief, waar ook het archief van de bus is in te zien.

Een eerbewijs aan het verdwenengilde en de driehonderdjarige bus werd in sep
tember j.1.gebracht toen in de 'Wevershof' een monument werd onthuld. Het mo
nument stelt een weefgetouw voor met daarin een schietspoel en is een ontwerp
van busmeester Herman Harder. Het monument isvan edelstaal en brons en staat

op een sokkel van Moravisch graniet. Het is vervaardigd in onze zustergemeente
Uhersky Brod door de kunstenaar Kubis. Aan weerszijden van het monument be
vinden zich in brons gegoten gedenkplaten. Op de ene staan enkele gegevens over
het voormalige gilde met het wapen. Op de andere staan St. Severinus, de be
schermheilige van de wevers, en traditiegetrouw de namen van het huidige colle

ge van busmeesters en zevenmannen.
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Wie was Nancy?

Kanttekeningen bij een briefje uit 1814
Rob Hufen Hzn.

Tnhet Vestingmuseum te Naardcn is achter glas een minuscuul stukje papier aan
wezig, waaraan een tot nu toe onbekend jong meisje in 1814 een boodschap toe
vertrouwde. Het briefje werd op 19 maart van dat jaar door een zekere 'Nancy' per
postduif uit het belegerde Naarden aan de al even onbekende 'lieve Angelique' ge
stuurd. De tekst luidt als volgt:

jeVQIl

nog al wel zijn, wij worden merkelyk door 't opperweezen gesterkt

ien wij niet doorstaan hetgeen wij al ondervonden hebben en nog

doen. Met het bombardeeren zijn wij in ecn geblindeerde kelder in het nieuwe huys,

ik word hier gestoord. Gij zult denkelyk legelyk met deeze nog een briefje van my door

Lau/se Thierens omfangen. Alleen dit nog, ik zal ti moogelyk nog eens een doosje zen

den. Daar moet Coo de boom uyt snyden. Daar zyn allemaal charades in om hem over

onze afweezigheid te troosten. Adieu omhels alle voor ons. Nancr. 19 maart 1814.'

Het berichtje bevat enkele gegevens over de toestand waarin Nancy zich bevond:

ze verbleef - met verschillende anderen - in een 'nieuw huis'. Haar omstandighe
den waren ernstig, ze had al veel meegemaakt, waaronder bombardementen. Ze
verbleefop zulke momenten in een geblindeerde kelder, doch was desondanks ge
zond. Ze stond zeer onder druk. Ze was bekend met 'Louise Thierens' én ze kende

een zekere 'Cao', die ze een 'Charade', een lettergreep-raadsel, hoopte toe te sturen.
Tot slot is het opvallend, dat Ange1ique 'denkelijk' een tweede briefje van Nancy
'door' Louise Thierens zou gaan ontvangen.

Het intrigeert mij al enkele jaren welke plaats 'Nancy' in de Naarder gemeenschap
innam. Zulks des te meer daar zij een relatie onderhield met de toen 37-jarige Loui
se Thierens. Ik nam mij voor onderzoek naar Nancy te doen in het register van
voornamen, dat zich in het Stadsarchiefvan Naarden bevindt. Na lezing van l-Ienk
Schaftenaar's boek over 'de geschiedenis van Kommerrust en Berghuysen' bleek
dat niet nodig: 'Nancy is getraceerd!

Op depagina's65 tot en met 67 van dat boek is namelijkhetvolgendete lezen: 'Na
dat Jacobus Hendrik Thierens op 18 oktober] 807 was overleden, werd Berghuy
sen op 15 maart] 808 geveild en opgehouden. Uiteindelijk hebben de erven op 29
aprill808 de buitenplaats verkocht aan de welgestelde koopman Martin d'Eche-
nique' 'Martin d'Echenique, een Spanjaard, woonde op de Reguliersgracht in
Amsterdam en gebruikte Berghuysen als buitenverblijf. Met zijn vrouwen doch
ter Nancy bracht hij vele zomers door op het landgoed.'

LouiseThierens was gehuwd met haar 17jaar oudere neef, burgemeester l.P.Thie-
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A. P. Kooyman-van Rossum

f.P. van Rossum, getekend door zijn

schoonzoon J. w: Mijnssen in 1844.

Collectie: R. WL. Mijnssen, Diever.

rens. Ten tijde van de verzending van het briefje was ze hoogzvvanger van haar doch

ter Henrietta (geb. 28 mei 1814). Angelique wu het tweede briefje van Nancy'door'

Louise ontvangen; mogelijk beschikte ze ook over een postduif, maarwaarschijn

lijker is, dat Louise op het punt stond de vesting te verlaten. Misschien had ze daar

vanwege haar zwangerschap toestemming voor en meende Nancy dat Louise ge

lijk met anderen wu gaan. De geschiedenis vermeldt namelijk dat op 18 maart

1814 nog eens naar namen werd gevraagd van personen die niet voor 5 maanden

voedsel in huis hadden. Zij moesten de stad verlaten. Begin april werden dan ook

honderden burgers de stad uitgewnden.

De door Nancy genoemde 'Coo' wu de toen 27 -jarige Jacobus Thierens jr. geweest

kunnen zijn, wiens vader (broer van de burgemeester) sneuvelde op de dag dat het

briefje werd verzonden. Het lijkt er dus op dat de familie d'Echenique na de aan

koop van Berghuysen een relatie is blijven onderhouden met de verkoper, de fa
milie Thierens.

Terug naar Nancy. In het boek 'de geschiedenis van Kommerrust en Berghuysen'

is verder te lezen dat de latere grootgrondbezitter J.P. van Rossum de familie d'Eche

nique ook heeft gekend. Over Nancy schreef Van Rossum dat ze kwaliteiten had op

het gebied van zang en gitaar. Ook op de jacht onderscheidde zij zich, getuige de

volgende regels uit zijn gedicht:

'Nancij, die op de jagt soms als een hinde zweefde,

Hanterend' fiks de Flint, waaraan ze was verslaafd;

Doch ook was ze in Muziek, Guitar en Zang begaafd,

Stil leefde 't drietal daar in hun zoo lierlijk Eden'

De familie d'Echenique had echter geen geluk met Berghuysen, want in de laatste

dagen van februari 1814 werd het huis tijdens een uitval van de Franse bezetters in

brand geschoten. Martin d'Echenique heeft 'Berghuis' - w werd de buitenplaats

inmiddels genoemd - niet meer laten herstellen, want op 7 maart 1816 werd de

plaats in het logement De Kroon te Naardenopenbaarverkocht. Hiermeeverdwijnt

ook Nancy in de historische mist.
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Een wandeling van Zandbergen naar Berghuis

In de jaren na 1850, toen l.P. van Ros

sum (1778 -1856) ruim 70 jaar oud was

en het hele jaar op Zandbergen verbleef,

heeft hij veel tijd besteed aan het opte

kenen van herinneringen uit zijn leven.

Onder zijn geschriften bevindt zich ook

een beschrijving van de jarenlange ont

ginning en ontwikkeling van zijn steeds

groter wordend grondbezit. Het bijna

200 ha omvattende grondbezit was sa

mengesteld uit diverse kJeinere gebie

den, die wel aan elkaar grensden maar

door hun verschillende wordingsge

schiedenissen min of meer afzonderlij

ke buitenplaatsen vormden.

In verschillende afleveringen, 'Wande

lingen' genoemd, vertelt Van Rossum

in dichtvorm over zijn buitenplaatsen

als wandelde door het gebied onder
tussen verhalend over het verleden en

heden (1855!).

Deze 'Wandelingen' zijn ooit in zeer beperkte oplage gedrukt en verlucht met waar

heidsgetrouwe steendrukken van de hand van A. Brouwer en waren bedoeld als

geschenk voor zijn gezinsleden. De verhalen verschenen enige jaren na elkaar, ver

deeld over zeven afleveringen. Gelukkig hebben enige kinderen van Van Rossum

de losse katernen samen met nog andere artikelen van J.P.laten inbinden en zijn

een paar exemplaren van deze bundels bewaard gebleven.

Voor het onderzoek naar de ontwikkeling van het landschap van de Gooise Noord

flank blijken de tekst en de afbeeldingen van de 'Wandelingen' zeer belangrijk, om

dat de situatie ter plekke haast pijnlijk nauwkeurig uiteen wordt gezet en afgebeeld.

Het vergt wel enig geduld om de omslachtige tekst te ontcijferen, die doorspekt is

met vergelijkingen uit de klassieke literatuur en bovendien ook nog in een alexan

drijnen is samengeperst.

Als voorbeeld van de inhoud van deze gedichten, volgt hier een 'vertaling' van een

gedeelte van een wandeling uit 1855, die bij het huis Zandbergen begint en naar

Bergbuis zal leiden.
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: ... het grote door bos omsloten lager gelegen weiland met het rode en zwarte laken

velder vee .... ' Collectie: A.P. Kooyman-van Rossum.

Ter verduidelijking en begeleiding van het verhaal is een schetsmatig kaartje met
de situatie anno] 850 bijgevoegd.

Wanneer je aan de zuidkant van het huis Zandbergen op de drempel van de buÎten

deur van de studeerkamer staat, ontvouwt zich voor je, aan de overkant van de sloot

die de tuin afsluit, het grote door bos omsloten lager gelegen weiland met het rode en

zwarte lakenvelder vee. In dat weiland staat een vier en een halve meter hoge recht-
d. Dit been wordt

Het was indertijd

p"
dag varen daar veel schuiten met zand langs op weg naar Naarden. Dat zand wordt

verkocht voor huizen-, wegen- offortenbouw en als ballast.

'5'

~

~... Op het pad naar het bruggetje richting Berghuis scharre/teen witte pauw ..

Collectie: A.P. Kooyman-van Rossum.
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Op het bruggetje (6) over de zanderijvaart aangekomen heb je een mooi vergezicht

over de stad Naarden met de vesting en de toren van de Grote Kerk. Vlakbij de brug

ligt aan de vaart hetschuitenhuis (7). 1n dat schuitenhuis worden ook de manden voor

de vis bewaard. Op deze plek zie je ook altijd een visser. Deze man zou zijn tijd beter

kunnen gebruiken dan dag in dag uit met een hengel staan!

: ... Op het bruggetje over de zanderij

vaart heb je een mooi vergezicht over de
stad Naarden .... ' Litho A. Brouwer.

Collectie: A.P. Kooyman-van Rossum,
Huizen.

~... 1n dezelfde wei stond ook we/eens

Bles .... ' Schilderij van]. RavetJzwaaij.

Collectie: H.M.E. Gunning-Swellen

grebel, Hilversum.
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: ... Waar bij de brug twee vaarten bij
elkaar komen is door de storm van

/850 een grote populier omgewaaid ..

Litho A. Brouwer. Collectie: A.P. Kooy

man-van Rossum, Huizen.

'.... de op Berghuis gelegen
Larikslaan. ... ' Litho A. Brouwer. Col

lectie: A.P. Kooyman-van Rossum,
Huizen.

1. kakebeen

2. eik

3. bruine beuk

4. zanderijsloot

5. witte pauw

6. brug
7. schuitenhuis

8. Grote Laan

9. omgewaaide populier

\ JO. Eikenslingerlaan

11. de Kweek

_ 12. de TouweJJkamp

__ ~_..:-:~ 13. witteh.ekBergllUis~_\ /4. Larikslaan

1 15.t~~lk,~ ,----

Schets van het gebied tussen Zandbergen en Berghuis omstreeks /850.
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De Schoolgang

Toelichting bij deherinneringvan Willem Kos uithet schooljaar 1909/1910.

G. Kas

ruim 3 meter hoog.

Tot slot noemt Van Rossum nog de op Berghuis gelegen Lariks]aan (14) waar hij
ooit 100 lariksen plantte, die hij uit zaad getrokken had. Tn 1855waren ze a] onge
veer 17 meter hoog.

Het was de lusten ].p"sleven steeds nieuwegewassen te kweken. Zijn familieleden en
ook anderen namen zaden mee uit verre landen, diein de kweek van Zandbergen en
ookbij Berghuiswerden beproefd. Wanneer de kweekresultaten bevredigend waren
werden deprodukten naar tentoonstellingen gestuurd en Van Rossum was wat trots
wanneer hij weer enige medailles op een expositie binnenhaalde. Zijn kwekersver~
halen vervlecht hij steeds met zijn routebeschrijvingen in zijn 'Wandelingen'. Zo ]e
zen wij hoe hij op een akker op de weg naar Berghuis zijn aanta] soorten aardappe
len steeds weet uit te breiden en daar goede sier op exposities mee maakt.

Over de schrijver

Op] januari 190] ging]an Kosals to]gaarderwonen op de Naarder-tol. Deze tol,
op de hoek van de Amersfoortsestraatweg en de Huizerstraatweg, lag aan een druk
kruispunt: twee tramlijnen kruisten elkaar en hadden er een halte, het wegverkeer
tussen Amersfoort en Amsterdam kwam er langs en er was een losplaats voor sche
pen. Vanaf deze overslagp]aats werden veel goederen met paard en wagen verder
getransporteerd.
Naast zijn to]gaardersfunctie had vader Kos een paar koeien, fungeerdea]s vracht
rijder en handelde hier en daar wat om zijn gezin bestaansmiddelen te verschaf
fen. Moeder Wim (Wîtlempje Keijer) zorgde er meestal voor dat de to]gelden bin
nenkwamen. In dit milieu van kJeine zelfstandigen werd op 17 januari 1901 de
jongste zoon Willem geboren.

In 1911 kocht vader Jan de boerderij van de wed. Keijer in de St. Annastraaten ver
huisde het gezin naar de vesting. Naast de veehouderij werd,de vrachtrijderij nu
de voornaamste bron van inkomsten en de meeste zonen, waaronder Willem, wa
ren in het bedrijfvan hun vaderwerkzaam. Door de komst van de vrachtauto kw-am
er steeds minder werk voor paard en wagen, waardoor Willem en zijn broers nood
gedwongen naar een andere inkomstenbron moesten uitzien. Terwijl zijn broers
zich bekwaamden in geheel andere vakgebieden, b]eefWillem bij het van huis uit
vertrouwde boerenwerk, hij werd melkslijter. In die hoedanigheid kocht hij op 2
december 1929demelkwinkel van vld Velden in deCattenhagestraat. Een halfjaar
later, in juni 1930, trouwde hij met Anna van Gent (de oudste dochter van de be
kende winkelier Piet van Gent). Terwij] Wil]em de melk uitventte langs de huizen,
runde zijn vrouw de winkel. In ]946 heeft hij om gezondheidsredenen de melk
zaak overgedaan aan de heer W.H. de Gooijer.

Ook in het gemeenschapsleven was WiJ]em Kas actief. Als lidmaat van de Neder

]ands Hervormde Gemeente werd hij op ] januari ]940 gekozen in het college van
notabelen, een functie die hij tot oktober 1950heeft vervuld. Daarna werd hij be
noemd tot kerkvoogd, waarbij hij speciaal belast was met agrarische zaken. Dit
heeft hij, tot vo\le tevredenheid van alle betrokkenen, twintigjaar lang gedaan. Ook
voor het Pater Wijnterfonds deed hij jarenlang soortgelijk werk.
Zijn laatste jaren woonde hij in de Schans, waar hij in ]988 is overleden.

(het dierbare paard van Van

grassen zoals rogge, tarwe, haver, rijst, gierst,

proeftuin want aan de rechterkant ontwaren
waarondl
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Over het verhaal

Lookman was brugwachter en woonde in het nu nog bestaande brugwachtershuis.
Alings en Welller waren twee heren die regelmatig, vroeg in de ochtend, gingen
zwemmen in het militaire zwembad achter hel ravelijn bij de Utrechtse poort. Dat
was in die tijd een nogal ongebruikelijke tijdpassering. De pallisade was een afzet
ting van houten palen voor het ravelijn. In die tijd bestond de kapitein Meyerweg
nog niet. Al het verkeer ging door de Utrechtse poort. Met Jan Amos Komensky

wordt hel Comenius-gedenkle.ken bedoeld dat op het plein aan de binnenzijde van
de poort stond. Het werd onthuld op 28 maart 1892en in de jaren vijftig gesloopt.
Vos de bakker woonde op·de hoek Marktstraat/Gansoordstraat. Tom Poes was po
litieagent J. Luisterburg. 'r Witte hit moet een vrouw geweest zijn die waarschijn
lijk Brouwer heette en in de Gansoordstraat woonde. Slager Wa/lSillg had zijn be
drijf op de hoek Marktstraat/St. Vitusstraat. De Moker was de heer Vuijst, een los
werkman die aan de Oude Haven woonde en ook wel Moka werd genoemd. De

Volle Vijfwas Veerman,een los werkman afkomstig uit Huizen. Jaa" Hallluitwas
de echtgenote van de heer P. Vos en woonde aan de Oude Haven. Met Markenie

wordt de adjudant F.W.Marquenie bedoeld, die opzichter van de fortificatie-wer
ken was en in hel witte hoekhuis in de Kooltjesbuurt woonde. De Pruppel\'lfas de
bijnaam voor de heer B. Harder, een werknemer bij beurtschipper A. vld Hoek.
Her Arsenaal is nu in gebruik bij Jan des Bouvrie. Het werd in 1688op bastion Oud
Molen gebouwd als opslagplaats voor affuiten, houwitsers enz. In 1728 werd het
vergroot door er een verdieping op te zetten en er een zijvleugel (het Klein Arse
naal) aan te bouwen. De Voorwaarts is de naam van het beurtschip van de firma
Karsemeijer. De Pijp is de nauwe doorgang van de Nieuwe Haven naar de vesting
gracht. Bij de sloop van de Amsterdamse poort is het tongewelf van de Pijp ver·
wijderd. Het lijkeflhllisstond naast de Turfloods. Hel complex De Vijf Loodsen was
een opslagplaats voor militair materieel. Het werd gebouwd in 1747 en gesloopt in
1950. De Sc/luur van Vuist (Vuijst) stond direct achter De VijfLoodsen. Boerde Beus

zijn boerderij stond in de Cattenhagestraat. Het erf kwam uit op de Westwal. Met
dezflsterbelwordt het klokje bedoeld op het woonhuis van de 'Zusters van het Kin
deke Jezus' in de Turfpoortstraat. Hel kJokje isverdwenen maar de klokkCSlOCistaal
nog op het huis en is vanuit de St. Annastraat goed te zien. Jeln van Kas, ofwel de
heer ,. de Bruin, woonde aan het begin van de BussummerstTaat. Trijntje zonder

ribben en Ja" zonder tandelf waren bewoners van het diakoniehuis aan de Turf·

poortstraat en behoorden tot kleurrijkefiguren die men op een wandelingdoor de
vesting tegenkwam.


