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'De Omroeper' verschijnt vier maal per jaar. De abonnementsprijs voor 1997 bedraagt
minimaal f 25,-. Opgave van abonnementen aan het onderstaande adres. U ontvangt
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 ;aargang worden toegezonden. Opzeggingen dienen schriftelijk doorgegeven te
december.
STICHTING

VIJVERBERG,

Gansoordstraat 16, 1411RH Naarden, telefoon (035) 694 68 60.

De oudste geschiedenis: een voormalige kerk?
Over de bouwen de vroegste geschiedenis van het Spaanse huis is niets met zekerheid bekend. Volgens de literatuur zou het gebouw oorspronkelijk de kerk van het
ernaast gelegen gasthuis zijn geweest. Te bewijzen valt dat niet want er zijn geen geschreven bronnen over het gebouw in deze periode. Alleen archeologisch onderzoek
zou zekerheid kunnen verschaffen. Deoudst bekende bron voor de geschiedenis van
het gebouw is de stadsplattegrond van Naarden van Jacob van Deventer uit ca 1570.(2)
Op de plaats van het Spaanse huis is door Van Deventer een langwerpig gebouw getekend, met een toren aan de straatzijde en de aanduiding: 'Civita domus', stadhuis.
De toren hoeft geen (vroegere) kerkelijke bestemming in te houden. Middeleeuwse
stadhuizen zonder een kerkelijke achtergrond konden ook torens hebben. Ons ge-

gehad voorde gebeurtenissen in Naarden. Latere schrijvers over de moord op Naarden tenslotte, die Hoof!'s Historiën als bron gebruikten, zullen daaruit hebben
overgenomen dat het oude stadhuis voormalig Gasthuiskerk was.
De stadhuisperiode
In 1570 diende het gebouw als stadhuis. Het was vermoedelijk niet het oudste stadhuis van Naarden wantnogîn 1513 zou dit gevestigd zijngeweesl in een pand in de
Peperstraat.(7) Ergens tussen 15] 3 en ] 570 zal het stadhuis dus naar de Gasthuiskerk zijn verhuisd. Wanneer precies is niet bekend. Wel schrijft Hooft dat het gebouwten tijde van de moord op Naarden (1572) 'pas'voorstadhuisgebruiktwerd.(8)
Bronnen waaruit we zouden kunnen opmaken hoe het gebouw als stadhuis heeft
gefunctioneerd ontbreken bijna geheel. Een verbouwing om de kerk geschikt te maken voor een gebruik als stadhuis ligt voor de hand, maar hoe ingrijpend deze is geweest weten we niet. De voorstelling op een in 1615 aangebrachte gevelsteen, laat
zien dat er sindsdien nogal wat ,vijzigingen in de voorgevel zijn aangebracht. Sporen daarvan zijn ook nu nog duidelijk zichlbaar. Op de steen is de onderkant van
de voorgevel afgebeeld, ongeveer tot de hoogte van de nu nog aanwezige waterlijst.
De hoofdindelingvan de gevel is gelijk gebleven: hvee ramen melluiken aan weerskanten van een toegangsdeur. Maar de ramen (met name de bovenramen) waren
minder hoog en in de muur boven beide ramen was een ontlastingsboog aanwezig.
De op de gevelsteen afgebeelde toegangsdeur had ongeveer dezelfde hoogle als het
huidige deurkozijn, maar zij was breder en er was geen bovenlicht.
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bouw is echter niet als raadhuis gebouwd, wat een oorspronkelijk kerkelijke bestemming waarschijnlijker maakt. Ook vermeldt Lambertus Hortensius, oud-rector van de Latijnse school in Naarden, in zijn kort na 1572 geschreven verhaal over
de opkomst en ondergangvan Naarden, de aanwezigheid van een altaar achterin het
gebouw. Maar Hortensius zegt niets over een vroeger gebruik als kerk en duidt het
gebouw in zijn (Latijnse) verhaal consequent aan met het neutrale 'curia', raadhuis.(3)
De eerste vermelding van het gebouw als voormalige Gasthuiskerk is in een brief
uit 1596 van Theodorus Thesschen, een oud-leerling van Hortensius.(4) De brief
beschrijft de gebeurtenissen in Naarden in 1572. De zeventiende-eeuwse geschiedschrijver Pieter Bor heeft Thesschen's brief gebruikt voor zijn geschiedenis
van de Nederlandsche opstand waarin de opmerking over de Gasthuiskerk eveneens voorkomt.(5) Voor de in 1642 uitgegeven Nederlandsche Historiën, maakte
P.C.Hooft op zijn beurt gebruik van het werk van Bor.(6) Overigens heeft Hooft,
die sinds 1609 drost van Muiden en baljuwvan Gooiland was, meerdere bronnen

Er zijn enkele aanwijzingen dat het gebouw in de 16e ecuween verdieping had.
Hortensius schrijft dat het volk samenstroomde 'in inferiorem curiam', letterlijk:
in de lager gelegen raadszaal (Peerlkamp vertaald: beneden in het stadhuis).(9) Dat
lijkt ook een hógergelegen zaal, dus een verdieping te impliceren. Op een tekening
van J.Stellingwerf uit ca ] 740 is zo'n verdieping inderdaad te zien.(] 0) Op de tekening bevindt zich boven de toegang een steen met het stadswapen. De drie vroeg17e eeuwse gevelslenen zijn nog afwezig. Voor zover betrouwbaar, geeft de tekening dus de 16e eeuwse situatie weer.
Maar er is ook een andere interpretatie van Hortensius' woorden mogelijk. Het gebouw heeft ongelijke vloeren. De linkeJ"Lijdevan het pand heeft een vloer die slechts
weinig boven straatniveau ligt. De vloer van de ruimte réchts ligt beduidend hoger.
Om deze te betreden moet men enige treden omhoog. Dit zal ookin de tijd van Hortensius zo zijn geweest, want de kelder onder deze ruimte laat nauwelijks een andere
oplossing toe. Alsnu het stadsbestuur in de hogere ruimte bijeen was,dan zal het volk
in de lager gelegen zaal achter de toegangsdeur samengestroomd zijn. [s deze interpretatie correct, dan wordt in het verhaal van Hortensius helemaal geen verdieping
geïmpliceerL Blijftdevraag, wat men danaanmoet met de tekening van Stellingwerf.

delingen door Nederland'.( 12) Hij is verder bekend als de bewerker van het PrivÎlegeboekje van Stad en Lande. Na zijn dood werd Aelmanszoon in 1547 opgevolgd
door Pieter Coppens;r.oen.( 13) Er waren meer gegadigden voor het ambt, wanl in
het register van de verpachtingen is bij de registratie uit 1547 genoteerd dat ook
'eenen Jan Airtzoen' het ambt begeerde. Mogelijk was dit de Jan Aertszoen Lap, die
het ambt in ] 564 blijkl te bekleden. Net als vóór hem Aelmanszoon, bleefhet niet
zijn enige funktie. Acht jaar later werd hij eveneens secretaris van de dorpen Hilversum, Laren, Blaricum en Huizen en in 1575 verkreeg hij het ambt van baljuw
van I3evenvijk. Met het recht zich in Naarden als secretaris te laten vervangen.( 14)
Toen heeft hij het secretariaat echter niet meer in het gebouw in de Turfpoortstraat
kunnen uitoefenen omdat dit drie jaar tevoren door een brand was verwoest.

Tekening van j.Stellingwerf Ca 1740.
is het stadhuis.

Zetel van het stadsbestuur
Als stadhuis was het gebouw de zetel van het stadsbestuur. Burgemeesters en schepenen hielden er hun vergaderingen en de stedelijke raad kwam er bijeen. Ook de
rechtspraak vond er plaats als schout en schepenen er de vierschaar spanden. Of
er zich cellen in het gebouw bevonden is niet bekend maar een geschikte ruimte
daarvoor was aanwezig in de nog bestaande middeleeuwse kelder aan de straatkant. Behalve als vergaderruimte en rechtbank diende het gebouw als kantoorvan
de stadsomroeper, de bode en de stadssecretaris. Het stadssecretariaat werd in de
zestiende eeuw voor een vast jaarlijks bedrag van de landsheer gepacht. De pacht
bedroeg in 153928 stuivers per jaar, maar werd in 1542 met 12 stuivers verhoogd
tot 2 pond en later in de eeuw 7.c1fstot 3 pond. Stadssecretaris in deze periode was
Ghijsbrecht Pieter Aelmanszoen.( 1]) AelmanSZOOJl,die behalve stadssecretaris
van Naarden ook Controleur der Accijzen in Workum ''las, had met stadsbode
Meyns Keeck onderzoek gedaan naar de grenzen van Gooiland. De door hem opgestcldeverslagen werden in 1934 uitgegeven onder de titel 'Zestiendeeeuwsewan-

1572: Naarden's rampjaar
Het jaar 1572 was voor het hele land een roerige tijd. Voor Naarden was het een
rampjaar. Op zee maakten de Geuzen in naam van Oranje de scheepvaart onveilig. ]n Holland bereikte de weerzin tegen Alva een hoogtepunt met de invoering
van de IOepenning. Na de inname van Den Briel door de Geuzen op ] april, gingen de meeste Hollandse steden naar Oranje over. Naarden bleef trouw aan de koning maar de stad was verdeeld: het stadsbestuur steunde de regering, een luidruchtig deel van de bevolking Oranje en de Geuzen.( 15) Pogingen om regeringstroepen in de stad te laten en het voorstel de gehate 10e penning in te voeren,
veroorzaakten veel onrust. Op het stadhuis kwam het enkele malen tot heftige botsingen tussen de burgemeesters en een woedende menigte. Het bestuur zag zich
gedwongen een wacht uit de bevolking te kiezen om de vrees voor het innemen van
regeringstroepen weg te nemen. Maar de onrust hield aan en een poging tot bestraffing leidde tot chaotische taferelen op het stadhuis. De rechLsziuing, waar de
doodstraf werd geeist, liep uit op een enorme rel. De verzamelde meute joelde en
schreeuwde, de rechters werden uitgelachen. Een nachtelijke poging om enkele
belhamels te arresteren, liep op een fiasco uit waarbij baljuw en schout met hooivorken en knuppels werden belaagd. Het gezag van het stadsbestuur was door de
gebeurtenissen volkomen ondermijnd. De schout week de stad uit en de üranjegezinden kregen de overhand. Er werd een bezetting van Geuzen binnengelaten.
De stadhouder, de hoogste vertegenwoordiger van de koning in Holland, die voor
de slad verscheen en eiste te worden binnengelaten, werd als antwoord vanaf de
wallen beschoten. Tenslotte werd het machteloze stadsbestuur opzij geschoven en
vervangen. De Geuzenbezetting roofde en plunderdevanuit Naarden tot in de wijde omgeving. In de stad zclfvond een beeldenstorm plaats door soldaten die door
de graaf Van den Berg uit Kampen waren gezonden om een bijdrage le eisen in de
betaling van de troepen. Beelden werden verwijderd, altaren omver gehaald, het
goud, zilver en andere kostbaarheden uit de kerken geroofd. Ondertussen liet het
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nieuwe stadsbestuur de stad versterken door boeren uit de omgeving. Het leger
van Alva was in aantocht en men had alle reden daarvoor bevreesd te zijn.
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Het stadhuis verbrand
Na het mislukken van de veldtocht van Oranje in de zuidelijke Nederlanden, trok
het leger van Alva naar het noorden om daar het gezag van de regering te herstellen. Zutphen, dat weigerde de troepen binnen te laten, werd na een korte belegering ingenomen en gestraft met een gruwelijke slachting onder de bevolking. Hierna trok het leger naar het westen. Het water kwam Naarden nu hoog aan de lippen
te staan. De stad probeerde zich te versterken. Men liet een groep ruiters binnen
die uit angst voor AJva kort tevoren Amersfoort waren ontvlucht. De eigen bezetting probeerde eveneens te vluchten, maar dit werd verhinderd doordat de bevolking de poorten versperde. Een verzoek aan de Geuzen om meer soldaten werd afgeslagen. Daarop z.ond de raad een afvaardiging naar het Spaanse leger om de stad
over te geven maar die werd niet te woord gestaan en kreeg bevel met het leger mee
naar Bussum te trekken. Toen het leger eind november voor de muren van Naarden verscheen werd hetvanuitde stad hevig beschoten. De stad was dus nog steeds
opstandig. Het leger sloeg zijn tenten in Bussum op en de Naarder afgevaardigden
kregen bevel zich daar de volgende ochtend (I december) met de sleutels van de

stad te melden om de overgave aan te bieden. Toen dit nieuws zich die avond vanuit het stadhuis door de stad verspreidde, maakte zich een grote verslagenheid van
de bevolking meester. De verdediging stortte in.
De volgende ochtend vertrok een afvaardiging naar het leger, die nabij Bussum
werd opgevangen door een Spaanse overste, die met hen naarde stad terugkeerde.
Na een toezegging dat stad en bezetting gespaard zouden blijven, konden de Spanjaarden Naarden binnentrekken. Door een trommelslager werd omgeroepen dat
burgerij en bezettingzonder hun wapens naar hel stadhuis moesten komen om de
vredesvoorwaarden aan te horen. Daar verzamelden zich circa 700 burgers, waarvan bijna 400 in het gebouw. Voor het gebouw bevonden zich gewapende Spaanse soldaten en op een afgesproken teken, vielen deze de weerloze menigte aan. Met
alles wat er aan wapens was, met geweren, knotsen, zwaarden en messen, schoot,
sloeg en hakte men op de mensen in. De slachtoHers hieven een luid gekerm aan,
de soldaten brulden er tegen in. Degenen die zich in het stadhuis bevonden pro-

beerden zich op het altaar achterin het gebomv terug te trekken, waarbij zij degenen die :tich daar reeds bevonden er weer vanaf drongen. Direkt na de moordpart'ijstalen de Spanjaarden de doden letterlijk alles van het lijfen lieten hen naakt liggen. Wie nog levend ofhalfdood onder de mensen hoop werd aangetroffen werd
alsnog met bijlslagen afgemaakt. Na de slachting op het stadhuis trokken de soldaten het stadje in waar het moorden en plunderen werd voortgezet. Alles van het
mannelijk geslacht werd vermoord. Vrouwen werden mishandeld en misbruikt.
Sommige burgers wisten zich vrij te kopen om vervolgens door andere soldaten
alsnog te worden gedood. Na de plundering en slachting werd de stad systematisch,
aan vier hoeken in brand gestoken. Een groot gedeelte van de stad brandde af. Onder de gebouwen die werden aangestoken bevond zich het stadhuis.
Het gebouw als waag
Het herstel van het gebouw na de ramp liet meer dan dertigjaar op zich wachten.
Pas in 1615 werd besloten het gebouw te herstellen. Het gebruik staat dan nog niet
vast, hoewel de mogelijkheid van een waag wel wordt genoemd.(16) Als stadhuis
was het niet meer nodig omdat kort tevoren het nieuwe raadhuis aande Marktwas
verrezen. Bij het herstel werden de de drie gevelstenen geplaatst waarmee de gewelddaad van 1572 wordt herdacht. Ook de kapconstructie van het dak aan de
voorzijde van het gebouw dateert mogelijk uit die tijd. Erg snel is het ook daarna
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niet gegaan. In 1617 blijkt er een waag te zijn ingericht, maar gewogen wordt er
nog niet. Zo snel mogelijk in gebruik nemen, besluit de vroedschap. Bij het herstel
was hetgebouw van een afdak voorzien (nu verdwenen).( 17) Een voorziening die
we veel bij wagen tegenkomen. Dooreen van de schalen van dewaagvanuithetgebouw tot onder het afdak te laten uitsteken, konden de goederen buiten worden
gewogen. De ligging van het gebouw is voor een waag niet ideaal. De Markt of de
Haven zou meer voor de hand hebben gelegen. Wel lag het naast het gasthuis dat
tevens diende als lakenhal van Naarden.(18) Voor het wegen van onder meer de
wol zal het regelmatig een beroep op de diensten van de waag hebben gedaan.
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Een publieke waag waar betrouwbaar kon worden gemeten was een belangrijke vorm
van dienstverlening aan de groothandel. Bijveelhandelsgoederen (o.a.boter, k..as, metalen, hennep, wol) was men verplicht de goederen op de waag te laten wegen als de
transactie een bepaald gewicht te boven ging. Er moest dan waaggeld betaald worden.
In 1526lag de grens voor het Gooi op 25 pond.( 19) Om het zelf wegen van grote hoeveelheden tegen te gaan, was het particulieren verboden om meer dan 24 pond aan ge-

wichten in huis te hebben. Het recht om
een waagte openen was vanouds in handen van de landsheer en kon door hem
worden verpacht of verkochl.(~O) Was
dooreen stad (ofeen particulier) het recht
op een waag verworven, dan moest die
nog worden opgerîchten geëxploiteerd.
Ook de exploitatie kon dan weerworden
verpacht. Deoverheid behield echter toezicht op de gebruikte werktuigen (weegschalen) en gewichten. Men hoopte dat
de aanwezigheid van een betrouwbare
publieke waag handel zou aantrekken.
De belangrijkste bestaansreden van de
waag was echter het geld dat er mee kon
worden verdiend. \\lerden er veel goederen gewogen, dan kon er goed verdiend worden. Voor de overheid was het bepalen van het gewicht belangrijk voor het vaststellen
van de accijns die voor veelgoederen moest worden betaald. Sommige goederen werden nietgewogen maargemeten. Dat kon per goed perplaals verschillen.Zo werd graan
in Nijmegen gewogen maar in Amsterdam gemeten.
]n Naarden was het waagrecht in handen van de stad. De exploitatie werd verpacht.(2]) [n 1605 moest voor het wegen over elke 25 pond 2 penningen waaggeld
betaald worden. Voor opslag van goederen werd liggeld berekend: 2V) stuiver per
zak wol per maand voor burgers van Naarden, vreemdelingen betaalden het dubbele.(22) Over het functioneren van de Naarder ,vaag is verder weinig bekend. Mogelijk valt er in de stukken van de thesaurier het een en ander te vinden, maar voor
dergelijk onderzoek ontbreekt hier de tijd. Erzijn wel veel besluiten over maten en
gewichten, maar daarin wordt geen verband gelegd met de waag.(23) Dat is opvallend want een publieke waag vereist veel regelgeving en toezicht. \'Vaaglijsten
:wals die uit Middelburg, waarin was vastgelegd hoeveel belasting er op de waag
over de goederen moest worden geheven, zijn uit Naarden niet bekend. Ook kende de stad geen waagmeesters.
Wel waser in Naarden een college van brandmeesters aktief dal behalve op het gebied
van de brandbestrijding allerlei taken vervulde die te maken hadden met maten en
gewichten. De brandmeesters ijkten de vaten en tonnen van de brouwers, de boter-

tonnen en de turftonnen. Zijcontroleerden het gewichtvan het brood en zij ijkten gewichten, indusiefde grote gewichten van de waag.(24) Bijde af\.vezigheidvan waagmeesters is het aanlokkelijk te veronderstellen dat de brandmeesters ook een rol hebben gespeeld in het functioneren van de waag. Met het wegen zelf zullen zijniet te maken hebben gehad omdat hun dan de controle van de waaggewichten niet wu zijn
toevertrouwd. De brandmeesters wuden echter een deel van hun werkzaamheden
(wals het brandmerken van geijkte vaten) in de waag hebben kunnen uitvoeren. Een
enkele auteur veronderstelt dit ook.(25) Helaas zonder bronvermelding.
De Franse tijd: inrichting tot bakkerij
In 1809 (tijdens de Franse bezetting) werd de stadswaag door hetstadsbestuur afgestaan aan de militaire autoriteiten. Dit gebeurde om de troepen onder te brengen, die bij gebrek aan kazernes bij burgerswaren ingekwartierd.(26) Het gebouw
bleef eigendom van de stad. ]n ] 8] 3 ,verd het ingericht als garnizoensbakk:erij en
voorzien van twec bakovcns.(27)
De ovens werden geplaatst in een aanbouw tegen de rechterzijde van de achterzaal.
Zij zijn 4 meter diep en hebben een maximale breedle van 3,30 meter. De ovens
wcrden opgewarmd door in de oven een houtvuur aan tc leggen. De rook werd afgevoerd door afsluitbare rookgaten boven deoveningang. Tweegrote, voorde ovens
geplaatste schoorstenen met het uiterlijk van gewelven en gedragen door vier naluurstenen pilaren, moesten de rook uit
de rookgaten opvangen en afvoeren.
Om de trek te bevorderen werd de
schoorsteenpijp aan de bovenzijdevoorzien van speciale trekgaten. Tussen de
ovens iseen warmwaterfornuis gemetseld. Links en rechts van de ovens bevindcn zich nog twce ongeveer gelijkvormige ruimteil. Deze ruimten waren
grotendeels gevuld met zand en er werden takkebossen opgeslagen. Zij zijn
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dag worden gebakken, goed voor 2000 rations van 0,75 pond.(29) Als de ovens genoeg waren opgewarmd, moesten de broden in de hete oven worden gedaan. Het
was vloerbrood, wat inhield dat de broden stuk voor stuk moesten worden ingebracht. Gezien de diepte van de ovens moest er met erg lang gereedschap worden
gewerkt. De nauwkeurigheid waarmee het inbrengen moest gebeuren, de hitte van
de ovens en de onvermijdelijke rook, maakten het bakken tot een moeilijk en zwaar
karwei. Behalve brood werd er in de bakkerij in de Franse tijd ook genever en wijn
voor het garnizoen uitgegeven.(30)
Het gebouw als hoofdwacht
Na de Franse tijd werd de bakkerij niet langer gebruikt. De ovens werden verwaarloosd en raakten defect. Het 'munitiebrood' werd bij bakkers in de stad uitbesteed.
Hiervoor was per man precies 7lfl cent beschikbaar en de commissie die belast was
met de aanbesteding had de opdracht het welzijn van de soldaat te combineren met
de grootst mogelijke zuinigheid. Het brood moest gebakken worden van zuiver tar-

wemeelen een gewicht hebben van drie pond Amsterdams waaggewicht (ca l,S kg).
Uitdelingvond eens per drie dagen plaats. Bij twijfel over de kwaliteit volgde een ondec'.Oekdoor twee neutrale keurmeesters. Alsde kwaliteit niet voldeed werd het brood
verbeurd verklaard en onder de armen verdeeld. Op kosten van de bakker werd dan
nieuw brood gekocht. Op het bakken van te licht brood stond een boete van f 100.
Ondanks deze strafbepalingen kwamen klachten over de k\.valiteitregelmatigvoor.(31)
Na enige onzekerheid overeen nieuwe bestemming van de voormalige waag, werd
de hoofdwacht van het garnizoen in het gebouw gevestigd.(32) Deze wacht fungeerde als een soort militaire politie voor het garnizoen. In de overwelfde kelder
aan de straatkant van het gebouw konden manschappen worden opgesloten die
met provoost waren bestraft. In het gebouw was verder een gehuwd militair met
zijn gezin gehuisvest.(33)
Net als de voormalige waag waren ook de andere gebouwen waarin garnizoen was
ondergebracht, eigendom van de stad. Dus moest de stad het onderhoud betalen.
De bouwvalligheid van de twee kazernes (het voormalige Weeshuis en de Manege) veroorzaakte extra kosten. De stad had al in de jaren dertig tevergeefs geprobeerd de gebouwen aan het Rijk over te doen. Een nieuw verzoek in 1844 had meer
'3

succes en in januari] 845 werd de Hoofdwacht met de Weeshuiskazerne 'om niet'
door het Rijk overgenomen.(34) Onder de overgedragen goederen van de hoofdwacht bevonden zich vier glasramen met drie gebarste ruiten, een vuilnisbak, drie
komplete kribben, een hangslot met s]eutel van de kelder en een waterkruik. Ondanks de nieuwe eigenaar veranderde er aan de bestemming van het gebouw de
eerste tweeentwintigjaar niets.
Opnieuwgarnizoensbakkerij
.
In ]867 werd het Hoofdwachthuis echter opnieuw ingericht als garnizoensbakkerij.
Mogelijk hield dit verband met het groter garnizoen sinds het Dép6t van Discipline
(een militaire strafinrichting) in de \Veeshuiskazerne gevestigd was. Wie de bakkerij
betrad, kwam in een gang met links en rechts twee grote vertrekken. Hier woonden
de administrateur van de bakkerij en de sergeant van politie met hun gezinnen. Ha]verwege de gang was een luik dat toegang gaf tot de kelder onder de woning van de
administrateur. Door de gang kwam je in de bakkerij. De ovens waren hersteld en in
iedere oven konden ± 200 broden tegelijk gebakken worden. Er werden om de twee
dagen 290 broden gebakken zodat dagelijks 290 rations verstrekt konden worden.
Achterin de bakkerij was een broodkamer afgescheiden. Het graan en het meel werd
in open houten bakken opde zolder bewaard. De meelbak was met zink bekleed.(35)
Nog datzelfde jaar werd cr opnieuw verbouwd. Er kwam meer ruimte voor het
graan. De hele zolder werd daar nu voor ingeruimd, zodat er 12 à 151ast kon worden geborgen met genoeg ruimte om het graan van tijd tot tijd te kunnen omscheppen. De rest van de zolder werd in beslag genomen door weegschalen.
Beneden werd de woning van de sergeant ingericht tot meel kamer. Het gezin verhuisde naar een van de nieuwe gehuwdenwoningen in de Kloosterstraat bij de Weeshuiskazerne. Aan de straatzijde werd een bureautje afgescheiden voor de administrateur van de bakkerij.(36)
De organisatie van de bakkerij
Het personeel van de garnizoensbakkerij bestond uit bakkers, een sergeanl van politieen een administrateur.(37) De laatsten waren in de regel gepensioneerde onderofficieren. De administrateur had de dagelijkse leiding. Hij hield de administratie bij en hield toezicht op al het andere werk. Vóór de uitdeling moest hij het
brood goedkeuren. Verder lette hij er op dat in de bakkerij uitsluitend munitiebrood gebakken werd. De sergeant van politie hielp de administrateur bij het toezicht en was overal aanwezig waar misbruik zou kunnen plaats hebben, zoals bij
het anvegen van het meel, de deegbereiding en de brooduitdeling. A]sbakkers werden soldaten uit het garnizoen aangesteld die met het bakkersvak bekend waren.
Degene met de meeste ervaring trad op als meesterknecht. Indien geen vakbe14

1867. (Bron:Alg.Rijksarchief

kwame soldaten beschikbaar waren, werden burgers-bakkers in dienst genomen.
De toelage van de administrateur werd door de minister vastgesteld. De overige
daggelden bedroegen (in 1875):
De onderofficier van politie f 1.30
Een meesterknecht militair f 0.70 à f 0.90
Een meesterknecht burger f 1.10 à f 1.70
Eell bakker militair f 0.35 à f 0,45
Een bakker burger f 0.55 àf 0.90
A]het personeel kreeg boven de bezoldiging een ration brood van 0.75 kg. Bakkers
kregen bovendien twee linnen mouwvesten, twee linnen pantalons en twee katoenen mutsen, dievoorrekeningvan de bakkerij werden onderhouden en vernieuwd.

'5

De levering van het graan werd openbaar in de stad aanbesteed. Het graan ,verd
door de administrateur in tegemvoordigheid van de sergeant van politie gewogen
en op de graanzolder geborgen. Om de granen rad tc houden werden zij regelmatig door de bakkers omgeschept op dagen dat er nict gebakken werd. Het graan
werd voor het malen naar de molen gebracht in zakken van de bakkerij met het
woord 'Garnizoensbakkerij'. Elke zak werd vóór en na het malen gewogen. Het
meel werd niet in zakken bewaard maar op de graanzolders uitgcstort. Omdat er
soms door omstandigheden ni~t gemaald kon worden (geen wind), moest steeds
voor één maand meel in de bakkerij voorradig zijn.
Het brood werd gebakken van 4/5 tarwe- en 1/5 roggemeel. Voor het rijzen werd hefdeeg gebruikt. Na het bakken mocht de korst niet van de kruim loslaten. Het brood
moest 8 cm dik zijn en rond, meteen middellijn van 23 à 24 cm. Het moest 1.5 kilogram wegen, genoeg voor 2 rations. Het moest direct uit de oven, op een luchtige en
vooral niet te droge plaats worden gelegd en minstens 24 uur vóór de uîtdelînggebakken zijn. \Vatbij een uitdeling overbleef, werd met water besproeidopniellwin de oven
gelegd. Uit ondervinding bleek dat voor het bakken van 1000 rations brood van 0.75
kilogram, 510 kilogram meel en 3 kilogram zout voldoende was. De uitdeling van het
brood gebeurde door de administrateur van de bakkerij, tegen afgifte van bonnen.
In 1877 werd de samenstelling van het munitiebroodgewijzigd.ln
plaats van met
hefdeeg, ging men met gist bakken. Voordeel daarvan was onder meerdat men het
brood niet langer minstens 24 uur van tevoren hoefde te bakken. Het gewicht van
de rations werd teruggebracht tot6 ons. Het gebruik van rogge werd verboden. Het
munitiebrood werd opnieuw 100% tarwebrood.(38)
rn 1879 werd tegen de achtermuurvan de bakkerij een broodkamer gebouwd.(39)
Lang heeft de bakkerij daarna niet meer gefunctioneerd. Bij de vernieuwing van
de vesting is in 1878 op Bastion Oud Molen een bomvrije bakkerij aangelegd die
na wat aanloopmoeilijkheden eind 1880 in gebruik werd genomen.(40) De oude
bakkerij werd buiten dienst gesteld. Het gebouw bleef in gebruikals woonhuis voor
de administrateur.( 41)
Het gebouw als Comeniusmuseum
Op 1januari 1924 kreeg de gemeente Naarden het gebouw in erfpacht van het Rijk.
De gemeente gafhet op haar beurt in erfpacht aan de Vereniging J.A.Comenills te
Naarden en de Vereniging J.A.Komenskyte Amsterdam om er een museum te ves) De Naarder vereniging was opgericht in 1893 en kwam voort uit de akter herdenking van de 300ste geboortedag van Comenius. De vereniging
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Boven de toegang: 'Oude Garnizoensbak(Foto~Rijksarchief Noord-Holland)
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het leven van de Tsjechische wijsgeer en pedagoog, die in de voormalige Waalse kerk
begraven is. Het oude onderkomen in het stadhuis was te klein geworden. De inrichting van het nieuwe museum werd betaald door de Tsjecho-Slowaakse Republiek.(43) De voormaligewerkruimte van de bakkerij werd ingericht als museumzaal. De voorkant van het gebouw werd verhuurd als gezinswoning. De vrouw van
het gezin trad op als concierge van het museum, maakte schoon en hield toezicht.
Hoewel het museum veel bezoekers trok, ook uit het buitenland, vormde het onderhoud een probleem. Het oude gebouw vergde veel en kostbaar onderhoud en
het museum had slechts bescheiden inkomsten. In 1948 deed zich een ernstige lekkage voorin de museumzûal waardoor de boeken in een van de museum kasten nat
werden. Langzaam maar zeker verergerde de toestand van het pand. Pas in de jaren
zestig werd besloten tot de toen ook dringend geboden restauratie.( 44)
De restauratie gebeurde op kosten van het Rijk. De aanbesteding had plaats op 24
augustus 1965.Aannemer was de firma H.J.Jurriëns te Utrecht.(45) Bij de restauratie werd de inrichting van het voorgebouw teruggebracht naar de 16e eeuwse situatie. De woning en de gangmuur verdwenen en alle nog bestaande restanten van tussenmuren werden verwijderd. Zo ontstond direkt achter de deur weer één grote

Eikenhouten

schoorsteenmantel.

Amsterdam).

Afkomstig

Noord-Nederlands,

uit een woning

1617. (Bruikleen

in Dordrecht.
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Rijksmuseum
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Dordrechtsegroep.
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met dierenmaskers.
tekt Th eo Mo/kenboer.
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(Foto: Comeniusmuseum

De zijkanten

hebben

ui

Schoorsteenmantel
van eikentwee zandstenen

ieder één liggend paneel.

(Bron:

Nnardell).
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ruimte. De bestaande schoorstenen werden weggebroken en er werd een vroeg 17e
eeuwse schouw geplaatst met een bijpassende wandbetimmering uit dezelfde tijd,
beide bruiklenen van het Rijksmuseum te Amsterdam. In het voorhuis en in de bakkerij werden de bestaande vloeren venvijderd en de grond tot 30 cm - Pafgegraven.
Daarna werd een zandbed aangebracht waarop betonvloeren werden gestort. Het
voorhuis kreeg een vloerbedekking van oude Namensewitmarmeren plavuizen met
een dikte van 4 cm. De trap naar de opkamer en het front van deze kamer werden
uitgevoerd in Slavonisch eikenhout. In de opkamer werd een extra trap naar de verdieping gemaakt, zodat circulatie in het museum mogelijk werd. Het oude kelderluik verdween en er werd een nieuwe toegang naar de kelder ingebroken. De broodkamer tegen de achtergevel uit de tijd van de bakkerij werd verwijderd.
De restauratie van het gebouw was voor het museum aanleiding de inrichting volledig te vernieuwen. Net als in 1924, werd de nieuwe inrichting betaald door Tsjechoslowakije dat een groot deel van de nieuwe inventaris leverde. In november
1967 vond de heropening plaats. In 1992 verhuisde het museum naar een nieuw
onderkomen in de voormalige Weeshuiskazerne in de Kloosterstraat, grenzend
aan de kapel waarin Comenius begraven ligt. In het Spaanse huis is, na een periode van leegstand, sinds enige tijd een onderneming gevestigd.
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Veranderingen

langs de Meentweg

op een kaart uit 1857
H. Schaftenaar
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een kaarsrecht weggetje. Het eerste deel van de Meentweg (toen nog Oude Vatkeveenscheweg genaamd) wordt echter verplaatst naar de zanderijsloot en krijgt daardoor juist een bochtige karakter. Ook is te zien dat uit die tijd het plan dateert om
de bocht in Valkeveenselaan (bij de Leeuwenberg) wat flauwer te maken en op het
landgoed Nieuw Valkeveen dacht men over een complete herinrichting. Al deze
plannen zijn omstreeks 860 verwezenlijkt.
J

Uit de tekst en inkleuring van de kaart kan men opmaken dal het grootste deel van
het gebied met eikehakhout (groen) beplant was. Het gespikkelde gebied bestond
echter uit naaldhout. Nog steeds bevindt zich op een van die plekken -langs de Valkeveenselaan - naaldbos. Daar ligt ook het deel van de Hol1ebol dat voor afzanding
gespaard bleef. Verder is te lezen dat de zanderij een oppervlakte van 15 Bunder,
44 Roeden en 50 ellen zou krijgen. Daartoe had men een stamsloot nodig van 148
strekkende roeden en drie dwarssloten van respectievelijk 68, 89 en 103 roeden.
Een verlies aan grond van ruim 1300 vierkante roeden. De kosten om deze sloten
aan te leggen (te beugelen) zouden f 2.852,- gaan bedragen.
Het lijkt erop dat de kaart in een later stadium, wellicht tussen 1858 en 1860, wederom gebruikt is voor nieuwe plannen in het gebied ten zuiden van het Vogellaantje. Hier verrees in juni 1860 het huis Drafna en op die plek staat dan ook een
huis en vijver geschetst. Het grote kruis door dat gebied geeft mogelijk aan, dat een
verkoop van die grond op handen was, hetgeen uiteindelijk in februari 1862 gebeurde. 'Drafna' werd toen door mevrouw Mijnssen-van Rossum verkocht aan
haar neefJ.F. Dudok van Heel en de Viersprong aan haar broers C.M.F en J.F.van
Rossum Jr. Aanvankelijk, en dat is ook op de kaartte lezen, behoorde de rechthoek
langs de Naarderstraat in het begin van de 1ge eeuw aan de heer Witmond. Zijn
voormalige bezit wordt nu nog ten dele begrensd door het Drafnalaantje.
Op de kaart staan ook nog drie voormalige huizen langs de Oude Valkeveenscheweg (Meentweg) getekend. Op de hoek met de Naarderstraatstaat het huisde Viersprong. Dat is hetoudste huis in deze omgeving. Het staat op Huizer grondgebied
en was al omstreeks 1825 aanwezig. Het diende ooit tot tolhuis van de Naarderstraat en is waarschijnlijk omstreeks 1913 gesloopt toen op die plek de villa 01denheem werd gebouwd. Direcllangs de Oude Valkeveenscheweg ligt vervolgens
het woonhuis van de blekerij Schoonzigt, dat daar eind jaren dertig of begin jaren
veertig van de negentiende eeuw door Van Rossum werd gesticht. In 1857 was dit
huis, volgens de tekst op de kaart, de woning van koddebeier VVillemBakker. In
1860 moet het zijn gesloopt om plaats te maken voor het huis Drafna. Het laatste
huis, links van de Oude Valkeveenscheweg, is het boerderijtje Zeezigt, dat uit dezelfde tijd dateert. Gerrit Bakker, de broer van jachtopziener Willem, huurde dat
24

De Oude
sprong

Valkeveenscheweg

mei daarachter

(Meentweg)

hel IVoonhuis

omstreeks

van de blekerij

1845. Rechts

het lil/is de Vier-

Schoollzigt.

pand van Van Rossum en was er veehouder. In de jaren zestig van de vorige eeuw
werd dit boerderijtje vervangen door de grotere boerderij Nieuw Valkeveen. De
drie voormalige huizen zijn onder andere te :den op het hier afgebeelde detau van
een schilderij uit de eerste helft van de negentiende eeuw.
Tot slot moet nog vermeld worden dat de kaart, die op linnen geplakt is en de afmetingen heeft van 27 x40 cm, zich in een slechte staat bevindt. Dat is mede de reden geweest om hem in kleur af te beelden, hetgeen mogelijk werd gemaakt door
een financiële bijdrage van de j.P. van Rossum Stichting.
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Het laatste klooster van Naarden:

Zusters

van het Arme

De Congregatie

de Zusters van het Arme Kind Jezus

(1815-1894)
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met delei-

arbeid ruste! Ruim 100
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De Mariaschool

De gevel van de Mariaschoo/
omstreeks
torentje

aan de

Ic zicll. De hoge bomen

ell het klooster

staan

zich toen een spreekkamer,

in de kloostertuin.

ziekenzaal

Het gebouw Concordia aan de Turfpoortstraat diende tot de verhuizing van 1904
als eerste onderkomen voor zowel de zusters als voor de nieuwe school. In 1910
werd het ingrijpend verbouwd en diende het als r.k. militair tehuis, later vormde
het een parochieel ontmoetingshuis.

er de H. Mis opgedragen

lezen

we in de krant

van 30 december

van dat jaar een volgend

bericht-

je over de zusters. Op het kerstfeest voor de kinderen in hun school hebben zij,
daartoe in staat gesteld door de milde gaven van parochianen, ondergoed en kleren uitgedeeld
schenkje

aan de minderbedeelden.

'Ook

de meer

gegoeden

konden

{kniel)bank.

zusterhuis

nemen.

zouden

ken; dit moest

De parochie

kocht

werd in eigendom

ook de leiding

aan de Turfpoortstraat
verworven.

van een R.K. meisjesschool
66 een huis dat vroeger

gelegen grond

Na een ingrijpende

op zich
bewoond

op de hoek met de Westaanpassing

van de wo-

ningkon
hier in mei 1904 het zusterhuis
gevestigd worden. Binnen de 'C!<JUSlllU: het
'slot', werden geen buitenstaanders,
leken, toegelaten.
In het benedengedeelte
bevond
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immers

en een eetzaal.

ruimte

kende

met houten

men hier driemaal

door de pastoor
wel leiden

van moeder

tongewelf

Ook

een

en een neo-

was er een communie

bijeen voor gebed. Op zaterdagwerd
De andere

was het niet toegestaan

tot ijdelheid

overste,

Boven waren slaapzalen,

een houlen

torentjes.

ofkapelaan.

In het klooster

zaaL Op de bovenverdieping
werd

met

op 6 februari

me en goed verlichte

en de meisjesschool

was door de heer Van Rhijn. Ook de hiernaast
walstr<lat

een opbouw

Elke dag kwam

met uitzondering

In januari

de zusters

met

de mis in de parochiekerk.

schrijft
Het nieuwe

altaar

en verwaandheid.

geen eigen kamertje,

gaf een deur toegang

dagen bezocht
De zusters

maar deelden

tot de ernaast

men

in een spiegel te kîj~
hadden,
een slaap-

gebouwde

school.

een ge-

meedragen.'

Al na vijf jaren

1960.

een zitkamer

en de kapel. Deze laatste

gotisch

Overigens

omstreeks

W:;:::':~'~::;ig'~~::",~;~'~~~:~::~i~~;,;;'~:~~;:;
Cl

een aparte
worden

ingang

toegelaten.

de bouw

van de school

dat de bouw
lokalen.
Een ander

den hier na de voltooiing

van de school

Eén ervan

aan de zijgevel.

begonnen.

is bestemd

Op deze school

lokaal dient tevens

van de zesde

De Gooi-

flink vordert.

en Eem]ander

Er komen

voor de bewaarschool
zullen

zowel jongens

als handwerkschooL

vijf rui~
en heeft

als meisjes
Meisjes

klas nog 2 à 3 jaar op de naaischool.

leerD<lar

was les van half vijf tot half zeven 's avonds.Het
ontwerp
was van de architect
Rigter uit Bussum en aannemer
was O.Q. van vValsteijn. Op zondag 29 mei vond de
plechtige

inwijding

plaats.
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Inwijding van de school
De feestelijkheden namen een aanvang met een plechtig lofom drie uur. Daarna
wijdde pastoor Holland de gebouwen in. Daarbij waren onder meer aanwezig de
beide wethouders van Naarden en vertegenwoordigers van alle katholieke 'corporatien'. De leerlingen hieven in één van de lokalen een cantate aan, terwijl het R.K.
7.angkoor tot slot als dankzegging in de nieuwe kapel een Te Deum zongen. Op
dinsdag de 31e mei namen de lessen een aanvang. Begin vijftiger jaren zou er nog
een tweede kleuterschool worden geleid door de zusters: de 'Kevertjes' op - hoe kan
het anders - de Keverdijk. Twee zusters verlieten hiervoor dagelijks het kloosterterrein en gingen op de fiets naar de genoemde wijk.
Verhouding parochie en klooster
De zmters verrichtten hun ,verk in dienst
van de parochie, die ook alle gebouwen
in eigendom had. Uit het archief is een
contract uît1938 naar voren gekomen
dat was ondertekend namens het R.K.
Kerkbest uur door de voorzitter pastoor
Hermsen, namens de landelijke congregatie vanuit Maast'ficht door de provinciaal overste, terwijl tenslotteookde
Aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. J.
de Jong, tekent voor 'Gezien en goedgekeurd door Ons'. Hijenig verschil van
mening tussen de contractanten zouden deze zich onvooruraardelijk onderwerpen aan 'de eindbeslissing van Zijne Hoo~vaardige Excellentie'.
afer voor 1938 sprake was van enige
formele overeenkomst is mij niet duîdelijkgeworden. Het lijkt waarschijnlijk
dat het contract devastlegging betekende van een werkelijkl1eid, die niet veel
verschilde van die van de beginjaren.
tinksloopt
politie-agelJt
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Cor StnllmalJl1.

De ZIISGeheel

Invloed
Als jongetje maakte het indruk hoe in
de kerst- en paasnacht de zusters in gesloten orde van het zusterhuis door de

Twee zlIsters

in de kloos/erluin,

gezien

vanuit

de St. Annastraat.

Turfpoortstraat naarde kerk liepen. ]n hetdonkerviel hun zwarte kleding niet erg
op en om ongelukken te voorkomen droeg de voorste non een gewoon lantaarntje en de achterste een met rood-en-wit lichtjes.
Het klokje van het klooster luidde drie maal per dag bij het gebed van 7.00 uur,
\2.(lO uur en 19.00 uur. Niet alle zusters waren gelijk. Er waren 'koorzusters' die
een bruidschat hadden meegebracht en er waren lekezusters, die 'werhusters' waren. Er was een keukenzuster en een sacristiezuster. Op de zolder van de school
werd de witte was uitgehangen. Toezicht op het geestelijk leven was verzekerd doordat de pastoor ordinarius van het klooster was geworden. Hij hoorde biecht en
droeg in de kapel op zaterdag een H. Misop.
Van het klooster in de vesting ging een appèl uit op Naardense katholieke jonge
vrouwen. Op het kerkhof van Huize Blankenberg in Cadier en Keer liggen enkele
van huis uit Naardense zusters begraven. Zij waren naar Indonesië uitgezonden
geweest om daar bij het onderwijs te werken. Enkelen hebben in de oorlog in een
Jappenkamp gezeten, zoals zr. ]ohanna Eudes Post en zr. Francisca Josepha de Gooijer. De dochter van dhr. ]ägers, hoofd van de R.K. jongensschool, zou intreden en
als k100sternaam kiezen Clara Magdalena. Van 1956 tot hel vertrek van de zusters
in 1964 was zij hoofd van de school.
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Twee zusters
Schilder
De klas van zuster

Clara Magdalena

mige jaren

vóór de opheffing

VUIl
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Het afscheid

jaar na hun

kindje]ezusde

in hetzelfde
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Luijn, maar
in Haren.
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Gemma
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en de wethouder,
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als over 'Knibbel'.
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be-
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huis te vinden

meteen

onderwijs
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jongensschool,

steevast

van het arme

zij afscheid

van de kleuterschool

mr. A.G. Rootinck,
het vertrek

over deze onderwijzeres

dat 'de verstandhouding

de kinderen

van de katholieke

van de orde geen tweede

de zusters

zij in 1899 hun

op zijn kin liet balanceren.

en betreurden

ook het hoofd

vertrokken

zij daarzelfaan

van de schoolstichting,
woorden

jhr.

zes zusters.
de heer

Na-

A.H. van

De leerlingen
Zij woont

uit
thans

zei in haar dankwoord

en dat er in de Nederlandse

''las als dit. Zuster

boven

alle lof verheven

Naarden

na al die jaren?

pro-

Clara Magdalena
was.'

vertrek

De vraag is: waarom
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staal mevrouw

19 juli 1964 namen
als waar

een feestmiddag
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dat Naarden
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naar Naarden

ook mej. A. Nibbelke,
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1960.
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ken de voorzitter

omstreeks
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weer. Op zondag

gebouw,

l.o.-scholen

].F. Berg warme

vincie

komst

vestingstad

receptie

en de beide

in de woon kali/er van het kloosters

1964 het

van de zusters

Vijfenzestig

De zusters
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de school.

het aflopen
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van het contract

de zusters
datde

zusters

hadden

De aanleiding

met het kerkbestuur

was

over de be33

woning van het zusterhuis. Pastoor Kooy deelde aan het bestuur van de zusters
mede dat er geen verlenging van de overeenkomst zou komen, omdat het pand
voor andere doeleinden in gebruik zou worden genomen. In krantenpublikaties
wordt echter meer de indruk gewekt dat het vertrek van de zusters een eigen beslissing is gew·eest. Het besluit om de communiteit in Naarden op te heffen was bijzonder moeilijk geweest, vertelde de provinciaal overste bij de afscheidsbijeenkomst. Zelf was zij in 1946 als gewoon zuster nog naar Naarden gekomen en kon
toen niet vermoeden dat zij eens in de positie zou komen om deze beslissing te
moeten nemen. 'Gebrek aan krachten maakte deze opheffing noodzakelijk', zo lezen wij in het tijdschrift van de congregatie. 'In de komende herfst zullen 2 zusters
van de Nederlandse provincie der Congregatie naar Java vertrekken. De Kerk in de
missielanden heeft dringend hulp nodig. Daarvoor moet het Moederland zijn religieuzen afstaan.' Mogelijk waren de zusters en de parochie het al eerder met elkaar eens geworden dat een vertrek om verschillende reden voor beiden een verstandig besluit zou zijn. In augustus vertrokken de zusters naar Limburg.

De afbraak

van de Mariaschool

in december

1968.

phons Liguori Maria Kuijer, zr. Maria Margaretha Vrakking, zr. Gijsberta Koopmanschap, zr. Clara Jacobina Pronk en zr. Adulfa V.d. Manden. Op het katholiek
kerkhofin Naarden liggen twee zusters begraven die in het klooster zijn gestorven.
De Nederlandse Provincie heeft ons laten weten dat er in totaal in Naarden 124
zusterszijn geweest, waarvan er nu nog 17 in leven zijn. In Nederlandstaat nog een
enkele zuster van deze congregatie - op vrijwillige basis- ten dienste van een parochie. Enige zusters bezoeken zieken en leiden gebedsdiensten met bejaarden.

De zusters nu

Het R.K. onderwijs na het vertrek van de zusters
Het nieuwe hoofd van de Mariaschool was nu én een leek én een man: Nico Brin-

Tien jaar terug woonden in Huize Blankenberg in het Limburgse Cad ier en Keer
de volgende uit Naarden afkomstige LUsters:zr. Joseva Lamberta de Gooyer, zr. Al-

ker. Belangrijke veranderingen waren overigens al voor het vertrek van de zusters
ingezet. Sinds 1962 was er 'coëducatie' doorgevoerd op beide katholieke lagere
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scholen. Voortaan waren zowel jongens als meisjes welkom op beidescholen. Maar
belangrijker nog was dat er begin 1962 al plannen ontwikkeld werden voor nieuwbouw. Zowel de namen als de gebouwen zouden gaan verdwijnen. De gebouwen
voldeden niet meer aan de eisen van de tijd. Klaslokalen moesten lager, lichter en
moderner worden. De situering van de scholen was niet ideaal: in de nieuwe buitenwijken was een grotere behoefte aan scholen, dan in de vesting. Een verplaatsing naar zowel de Keverdijkals het Oranje-Nassaukwartierten zuiden van de rijksweg was gewenst. De namen Maria en Joseph werden nu, in de zestiger jaren, te
Rooms gevonden en omdat zowel minister Cals als mgr. Bekkers bekend stonden
als moderne, dynamische· katholieken, lag een vernoeming naar hen meer voorde
hand. Eén jaar na het vertrek van de zusters, in het schooljaar 1965/1966 waren de
klassen 1 en 6 al gevestigd in de nieuwbouw. ]n de maand september zaten voor
het laatst nog twee klasjes in het oude gebouwen toen was het uit. De Stichting
RK. onderwijs St. Vitusparochie Naarden verkocht vervolgens alle gebouwen aan
de gemeente, naar het schijnt voor de somma van fl. 105.000,-. Op 7 december
\968 was de officiële openingvan de Minister Calsschool en de Mgr. Bekkersschool.
Een maand eerder al had kapelaan l-Ieikens het gebouw ingezegend. De Mariaschool bestond definitiefniet meer. Het oude gebouw met dat van de kleuterschool
werd afgebroken en maakte plaats voor gezinswoningen aan de Vvestwalstraat.
De kleuters werden niet vergeten: twee nieuwe kleuterscholen namen de plaats in
van de Zllsterschool. Naast de sinds september] 952 bestaande 'Kevertjes' op de
Keverdijk, kwam in de Gansoordstraat het onderkomen van 'De Turfjes', terwijl
het R.K. Onderwijs met kleuterschool 'St. Janneke' een eerste vestiging over het
spoor kreeg. Maar zónder zuster.

Halte Abri
R. Aleyn, H.L. Groels
Het woord abri (Frans) betekent schuilplaats. In het Nederlands is heteen wachthuisje bij bijvoorbeeld een bus- of tramhalte.
De Abri bij Naarden was een belangrijk knooppunt van twee tramlijnen in het
Gooi.
De eerste, de Gooische Stoomtram, werd in ]88] gelegd van Amsterdam naar Laren. Al na drie maanden kon men per stoomtram van het Weesperpoortstation in
Amsterdam naar de vesting reizen. Op 15 april 1882 was de 26 kilometer lange lijn
naar Laren voltooid.
De tweede, de Stoomtram Bussum - Huizen, een dochteronderneming van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij. werd begin 1883 opgericht en aan het einde van
dat jaar was het traject Bussum - Naarden (buiten de vesting) - Huizen gereed en
de kruising met de lijn van de Gooische bij de Abri een feit.
Deze kruising lag aan de Laarderweg (nu Amersfoortsestraatweg) bij het begin van
de Huizerstraalweg. Overstappen was mogelijk, hoewel men nietop hetzelfde kaartje kon verder reizen. In 1905 besloot men om een verbindingsboog tussen beide
lijnen aan te leggen. De Gooische Stoomtram kreeg het medegebruik van de lijn
Huizen - Bussum vanaf de Abri tot het station Naarden-Bussum. Reizigers konden nu rechtstreeks van Bussum naar Laren reizen.
Vanaf 1917 werd het traject Bussum - Huizen door de Gooische Stoomtram overgenomen. Het knooppunt Abri won daardoor aan betekenis omdat de Gooische
nu alle tramlijnen in het Gooi exploiteerde en met elkaar verbond.
Merkwaardig blijft het feit dat het belang van de Abri nooit tot uiting kwam in de
bouw van een behoorlijke voorziening voor de reizigers. Er stond slechts een oude,
afgedankte wagenbak van een gesloten goederenwagen (de abri!). Evenmin was er
sprake van behoorlijke perrons. De enige technische voorziening was een houten
kastje met diensttelefoon. Daarmee kon het trampersoneel bellen naar het hoofdkantoor in de Watergraafsmeer, station Amsterdam Weesperpoort en station Laren.
Halte Abri was in meer betekenissen een kruising.len eerste was er het kruispunt
van twee tramlijnen, goed te zien op de foto. Ten tweede was het de plaats waar de
trams elkaar konden passeren (kruisen) op het stukje dubbelspoor van de overigens enkelsporige lijn. De tramlijn had hier een zogenaamd raccordement (zij-
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Een foto en schilderij
van de boerderij Kommerrust
Naar aanleiding van de uitgave van het boek over de buitenplaatsen Kommerrust
en Berghuysen zijn bij de redactie enkele aanvullende gegevens en afbeelingen binnengekomen van de boerderij Kommerrust. In de vorigeOmroeperwerd daarover
iets gepubliceerd door mevrouw S.P.). Foreman en nu volgt een reactie van mevrouw Scheffer-Seinhorst.

spoor) waarlangs goederenwagens tol bij de losplaats langs de vestinggracht konden komen. Zodoende werd daar ook goederenoverslag gepleegd. De Abri was dus
eigenlijk een multifunctioneel knooppunt.
De h,llte heen haar betekenis verloren door de verbreding (in 1938) van rijksweg 1
Amsterdam - Amersfoort. Het gevolg was datde tramlijn Amsterdam - Laren moest
verdwijnen om plaats te maken voor het wegverkeer.
De lijn Bussum - Hui/en blecftot 1940 in gebruik voor personenvervoer en voor
het goederenvervoer naar de Chemische Fabriek Naarden, de beetwortelzaadcultuur van Kuhn & Co, de Balatum en de kaasfabriek Westland, de laatste twee in
Huizen.
In 1939 was de vervanging door het vervoer per bus op alle lijnen van de Gooische
een feit. De tweede wereldoorlog maakte dat de stoomtram weer verscheen in het
Gooi.
Meer wetenswaardigheden over de Gooische tram en de Abri kunt u lezen in het
boek 'Daar reed loen de Cooische' dat op 1 december 1996 is verschenen.
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Zij maakte ons attent op het feit dat haar broer, de heer Dirk Willem Seinhorst (geb.
1909), die smid van beroep was, daar in mei 1937 ging wonen op uitnodiging van
de familie Karseboom. De commissionair in effecten Karel Johannes Karseboom
(geb. 1898) huurde Kommerrust (Bollelaan 4) van de heer Kuhn sinds mei 1937.
Karseboom en Seinhorst kenden elkaar en woonden aanvankelijk in de gemeente
Haarlem. Omdat het echtpaar Karseboom vaak van huis was en de kinderjuf (juffie) het doodeng vond op die afgelegen plek hield Wim Seinhorst, als bewoner van
hetvoormalige boerderijgedeelte, een oogje in het zeil. Hij was dus, in tegenstelling
tot hetgeen in het boek over Kommerrustvermeld staat, niet de tuinman van de familie Karseboom, maar slechts zo afen toe oppas. De functie van tuinman had toen
ene Dirk Lustig uil Huizen. De gezinnen Karseboom en Seinhorst hebben tot de
brand in april 1941, dus bijna vier jaar, op deze mooie plek kunnen wonen. Kommerrust \venl toen geheel verwoest en is nooit meer herbouwd.
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boekhandel

ComeniuS

Van Arend, de zoon van Wim Seinhorst, die in 1938 op Kommerrust geboren werd,
kreeg de redactie onlangs een f010 van de oostelijke zijgevel van de voormalige
boerderij, die aan hel eind van de jaren dertig is gemaakt. De foto laat het tot villa
verbouwde voor- of herenhuis zien met daarachter de voormalige stallen mel de
boerenwoning aan de zijde van de Bollelaan.
In 1943 heeft de heer Seinhorst van een foto van de voormalige boerenwoning een
schilderij lalen maken door de heer L.Spreeuwers uit Haarlem. Ook dil schilderij,
waarvan hier een afbeelding, is in het bezit van Arend Seinhorst.

Wilt U meer weten over Kommerrust?

.... koop dan:

Oude Naardense buitenplaatsen
de geschiedenis van Kommerrust en Berghuysen
Het boek kost f 35,- en is te bestellen door dat bedrag over te maken op
gironummer 218 648 ten name van de Stichting Vijverberg te Naarden, onder
vermelding van 'Oude buitenplaat;t:sen'.
Het boek wordt dan zonder verzendkosten bij U bezorgd.
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