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Burgers en militairen eensgezind
Gedurende de negentiende eeuwverloren veel steden de status van vesting, tot vreugde van de burgerij en de stadsbesturen (1). Snel werden de vestingwerken gesloopt
en vaak vervangen door fraaie singels. Uitbreiding van die steden werd mogelijk.
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De Amsterdamse

Poort omstreeks

1910.

Naarden echter bleef als vesting gehandhaafd, hoewel de militaire waarde steeds
minder werd. Dit steunpunt vóór de Vlaterlinie en, later, de Stelling van Amsterdam, wilde men niet opgeven.
Van militaire zijde werd er herhaaldelijk op aangedrongen de toegangen tot de vesting te verruimen. Het gemeentebestuur was het hiermee eens, blijkens de notulen van een vergadering van de gemeenteraad op 29 oktober 1909 (2). In dit verslag vindt men: 'wordt gelezen een concept verzoekschrift door het gemeentebestuur te richten aan den Minister van Oorlog, waarbij wordt aangedrongen op het
opruimen der poorten en coupures ten gerieve van het steeds toenemende verkeer.
De heer Maas zegt dat de Raad den kapitein der Genie dankbaar mag zijn voor diens
medewerking in deze zaak, aangezien de gemeente al zeer gebaat zou zijn met die
opruiming, zoolang de gehele ontmanteling der vesting niet is tot stand gebracht.
Met algemene stemmen worden Burgemeester en Wethouders gemachtigd, het bovengenoemde verzoekschrift tot den heer Minister van Oorlog te richten.'
De lotgevallen van dit verzoekschrift hebben we niet proberen na te gaan. Wel willen we er op wijzen dat het blijkbaar de Minister van Oorlog is die in deze de beslissingen neemt.
Het is niet duidelijk wat de achtereenvolgende Ministers van Oorlog heeft belet aan
het aandringen van beide zijden gevolg te geven, maar men mag misschien wel aannemen dat geldgebrek de hoofdoorzaak was.
Militaire zaken

De Utrechtse
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In voorgaande artikelen in dit tijdschrift (3) is de positie van Naarden in het toenmalige systeem van verdediging uiteengezet.
Devesting moest terugtrekkende onderdelen van het leger beschermen en de weg
naar Amsterdam voor de vijand versperren.
In de loop van de 1geeeuw werd steeds duidelijker dat de vesting deze taak niet zou
kunnen vervullen en men ging over tot het aanleggen van een bescheiden linie ten
oosten van de stad, welke linie in wezen hetzelfde doel had.
In diezelfde eeuw nam het aantaJ militairen in vrijwel aJle landen sprongsgewijs
toe door de groei van de bevolking en de invoering van de algemene dienstplicht.
Voor Nederland betekende dit onder andere dat het Veldleger fors in omvang toenam; de taken van dit leger bleven echter hetzelfde.
Het aantal militairen, artillerie en wagens met benodigdheden dat Naarden zou
moeten passeren nam dus sterk toe. Daarbij kwam nog, gedurende de mobilisatie,
de inrichting van de Vóórstelling (3a), wel is waar volgens de nieuwste inzichten,
maar niet zodanig dat langdurig weerstand zou kunnen worden geboden aan een
overmachtige vijand. De bezetting van deze stelling had geen andere terugtochtmogelijkheid dan via Naarden.
In de 1geeeuw waren wel spoorwegen aangelegd en de wegen sterk verbeterd maar
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1

De Amsterdamse Poort gezien vanuit de Amsterdamse Poortstraat. Links de houten
gevel van de Vijf Loodsen en rechts de woningen die werden gesloopt om de straat te
verbreden.
De ligging van de Amsterdamse Poort (H') ten opzichte van de Vijf Loodset1 (N),
het Turfmagazijn (1), de Amsterdamse Poortstraat (2), de Westwal (3) en de Binnenhaven (4). De Kleine Pijp (w) is de gemetselde koker waarmee de Binnenhaven
werd verbonden met de Hoofdgracht (5). Vóór de poort lag een houten brug (k) met
een beweegbaar vak.
hun capaciteit was niet evenredig met de aanwas van de krijgsmacht gegroeid. Men
kan zich voorstellen dat, wanneer enkele met moegestreden, terugtrekkende troepen bezette wegen bij het nauwe Naarden samenkomen, er weinig voor nodig is
om chaotische toestanden te doen ontstaan. Geen wonder dat in verantwoordelijke kringen hieromtrent grote zorg heerste.
De toenmalige Minister van Oorlog drukte zich als volgt uit: de terugtochten van
troepen 'nimmer zullen mogen plaatshebben door dat nauwe stadje, hetwelk onder die omstandigheden met vijandelijk artillerievuur zal worden overstelpt en
dan ook het grafzal zijn voor het grootste deel van hen, die er zich in begeven' (4).
Sterker kan het wel niet.
Wat minder sterk drukte zich een commissie uit, geleid door de Chef van de Generale Staf: 'Verruimen van de toegang door de Amsterdamsche Poort, welke in
vredestijd gevaarlijk is voor het openbaar verkeer en in oorlogstijd bij vernieling
door de vijand de terugtochtsweg Naarden-Muiden zou afsluiten, wordt evenwel
door ons aanbevolen'. (5)
De problemen rond Naarden werden dus herhaaldelijk op hoog niveau besproken.
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Een voorstel tot verbetering
De mobilisatie van 1914 en de voorrang die het oplossen van militaire problemen
daardoor kreeg, maakten het mogelijk dat niet alleen de Voorstelling naar de eisen
des tijds werd ingericht maar ook het vraagstuk van de doorgang door Naarden
kon worden aangepakt, samen met het verbeteren van de wegen.
De Commandant van de Groep Naarden gafde kapitein der genie mondeling opdracht een voorstel tot verbetering van de toegangen tot de vesting Naarden in te
dienen. De kapitein voldeed hieraan per brief van 12 november 1914. (6)
Hij begint met op te merken dat beide poorten een ernstige belemmering voor het
verkeerzijn. Ze zijn te nauw om twee voertuigen elkaar te laten passeren en de toegangswegen naar de poorten zijn aan de stadszijde gebogen, zodat men niet in de
poort kan kijken.
[n oorlogstijd moet men verwachten dat de vijand de poorten in puin zal schieten;
het vrijmaken van de weg zal enkele dagen duren. De poorten moeten dus worden
afgebroken en doorgangen, 6 m breed, gemaakt.
Hij stelt voor de Amsterdamse Poort, van 'geringe monumentale waarde', afte breken. Geschatte kosten: f 6.000,- bij gebruik van militaire werkers en f ] 2.300,- bij
gebruik van burgerwerkiieden.
Voor de Utrechtse Poort beveelt hij een andere oplossing aan. Deze poort wordt
V2

door het gemeentebestuur 'uit een architectonisch oogpunt' zeer gewaardeerd. Bovendien zijn enkele lokalen in het poortgebouw in militair gebruik.
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De Opperbevelhebber zond het voorstel van de Liniecommandant door naar het
Ministerie van Oorlog. De Minister antwoordde op 15januari 1915. (4)
Een schriftelijke discussie
Het citaat in de vorige paragraaf gaf reeds aan hoe negatief de Minister tegenover
Naarden stond. Hij ging in zijn brief verder met op te merken dat men de troepen
moet 'doordringen van het besef dat binnen Naarden hun ondergang ligt; men zou
ze zelfs kunnen mededelen - te rechte aften onrechte - dat de toegangen tot NAARDEN gesloten waren'. Het verruimen van de toegangen zou ertoe kunnen leiden
dat de troepen zich juist naar de vesting zouden richten.
Aantasten van de historische vesting was voor de Minister geen bezwaar, de wallen van Naarden konden, wat hem betreft, wel gesloopt worden. Maar dus niet alleen de poorten; dit werk zou trouwens 'een niet onbelangrijk bedrag' vereisen.
Hij vroeg of dit bedrag niet beter kon worden besteed aan verbetering van wegen
die om Naarden heen leiden. Verder vroeg hij of door gebruik van militairen de
kosten verlaagd zouden kunnen worden.
De Commandant van de Waterlinie gaf, op verzoek, zijn commentaar op de brief
van de Minister (8). Hij gaftoe dat de weg door Naarden weiniggunstig was en bij
voorkeur niet moest worden gebruikt, maar dat de omstandigheden zo konden
zijn dat het gebruik van de ongunstige weg werd opgedrongen.

Aanbevolen wordt een coupure in de wal te maken, daaraan aan te sluiten een la
m lange, houten brug en een aarden dam die uitkomt op de weg langs het ravelijn
tussen de bastions Oranje en Promers. De kosten worden geschat op f 8.000,- resp.
t9.200,-.
Het gebruik van militaire werkers geeft niet alleen, schrijft hij, een besparing van kosten maar verhoogt ook de 'technische geoefendheid' van het personeel. Burgenverklieden zullen werkzaamheden verrichten die bijzondere technische kennis vereisen.
De Commandant van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie diende het voorstel in bij
de Opperbevelhebber. (7) Hij wilde deze ingrijpende en kostbare veranderingen
niet zondermachtigingvandeOpperbeveihebber
doen uitvoeren. In zijn briefgaf
hij de argumenten van de genie-kapitein weer maar beschreefhij ook enkele noodzakelijke verbeteringen aan de wegen.

De sloop van de Amsterdamse

Poort is in volle gang.
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Hij somde de terugtochtswegen op die troepen benoorden de spoorweg Amersfoort-Hilversum konden gebruiken: de Maatlanden, de Westdijk, de straatweg
Naarden-Muiden, de Oosterspoorweg, de kunstweg langs de 's-Gravelandse
Vaart naar fort UÏtermeer en de weg over Kortenhoef naar Fort Kijkuit. Bij gestelde inundaties zijn de laatste twee wegen weinig geschikt voor gewone voertuigen. De andere vier terugtochtswegen konden worden bereikt via de bedekte weg
ofbuiten deze om. Verbeteringen van deze mogelijkheden waren reeds voorgesteld.
Hij nam aan dat, tenminste als de toegangen waren verruimd, Naarden niet zo gevaarlijk zou zijn als de Minister schreef.
Het leek hem waarschijnlijk dat de 'weinig hechte gebouwen van die vesting' reeds
in puin geschoten en afgebrand zullen zijn door de vijandelijke artillerie voordat de
troepen de vesting passeren. Dan is de doortocht minder moeilijk dan in het geval
dat de huizen branden en muren instorten (9 en 10). Bovendien kan men van de
Utrechtse Poort naar de Amsterdamse Poort gaan onder dekking van de vestingwaL
Een en ander bracht de Commandantvan de Waterlinieertoezijn voorstel te handhaven. Hij merkte tevens op dat in de toekomst meer militairen voor de werkzaamheden beschikbaar zouden komen.
Dit commentaar werd zonder wijziging door de Opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht aan de Minister van Oorlog doorgezonden. Hij was het blijkbaar metde
inhoud eens. De Minister reageerde op 11februari (11). Hij was niet van meningveranderd: de terugtocht door Naarden moet 'tot eIken prijs' worden vermeden. Hij
meende dat, wanneer troepen gedwongen zouden zijn d66r de vesting terug te trekken 'de toestand reeds hopeloos zou zijn' en dat dan de vesting gesloten zou moeten
blijven om de vijand geen gelegenheid te geven achter de eigen troepen de vesting binnen te dringen. Ook merkte de Minister op dat de vestingwal weinig dekking za]
bieden tegen artillerievuur uit de richting BlarÏcum-Laren. Maar, daar de Opperbevelhebber Land- en Zeemacht de mening van de Commandant van de Waterliniedee]de en deze laatste verantwoordelijk was voor zijn linie, stemde de Minister
in met het besteden van het aangevraagde geld, maar drong aan op zuinigheid.
Het afbreken van de poort kon dus beginnen.
Inmenging van Monumentenzorg
Uit de burgerij waren geen protesten te verwachten maar er was een waakzame instantie: de Rijksarchitect voor de Monumentenzorg.
Tussen 20 januari en 13februari bezocht deze ambtenaar de GroepscommandantNaarden om te informeren naar de geruchten betreffende het afbreken van de Amsterdamse Poort. De Commandantvenvees hem naar de Officier der Genie die schriftelijk (12) aan de Rijksarchitect meldde dat hij opdracht had de poort te slopen.
De Rijksarchitect nam hier geen genoegen mee. Hij rapporteerde op 25 februari
1915 aan zijn chef, de Minister van Binnenlandse Zaken.
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In dit rapport geeft hij eerst een beschrijving van de poort, die, zegt hij, overeenkomst heeft met de Hampoort te Grave maar minder belangrijk is. 'De poort kan
niet op buitengewone sierlijkheid bogen' maar heeft een zekere waarde uit het oogpunt van 17e eeuwsevestingbouw, voora] daar de meeste poorten van dit karakter
reeds zijn verdwenen.
De architect acht sloping onvermijdelijk als ter plaatse nieuwe verdedigingswerken moeten worden aangelegd, maar als dit niet het geval is, zou men 'met eenigen goeden wij' wel de poort kunnen sparen en de beide aangrenzende wachtlokalen voor militair gebruik inrichten.
Voorts wijst hij nogmaals op de Hampoort te Grave, die niet wordt gesloopt maar
hersteld.
De Ministervan Binnenlandse Zaken zond reeds de volgende dag afschrift van het
rapport aan zijn collega van Oorlog met het verzoek het slopen te staken en een
middel te vinden om de poort te behouden. Inderdaad werd de sloop gestaakt.
De Minister van Oorlog antwoordde zijn ambtgenoot op 8 april 1915. Hij deelde
mede dat na ontvangst van diens brief het slopen werd gestaakt. Daarop volgend
onderzoek heeft, andermaal, geleerd dat zonder slopen van de poort 'slechts eene
uiterst gebrekkige oplossing ware te verkrijgen'. Bovendien zouden dan, gezien de
stand van de werkzaamheden, belangrijke bedragen zijn vereist voor het herstellen van de oude toestand. 'Zeer tot mijn leedwezen', schrijft de Minister van Oorlog, 'kan dus niet aan het verzoek worden voldaan. De opruiming van de poort is
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ongeveer 20 maart j.l. hervat'. Pas op 8 april dus werd de Minister van Binnenlandse
Za.ken hiervan in kennis gesteld.
Zo mislukte dus de enige poging - voor zover ons bekend - tot behoud van de poort.
Het verslag van de Liniecommandant
Met betrekking tot de gang van zaken bij de sloop en de interventie van de Rijksarchitect werd door de Liniecommandant een verslag gemaakt voor de Opperbevelhebber Land- en Zeemacht (13).
Hierin merkt hij op dat de Rijksarchitect tussen 20januari en 11februari de Groepscommandant -Naarden had bezocht om na te gaan wat er waar was van de geruchten
betreffende de voorgenomen sloop van de poort.
Na ontvangst van de toestemming met het slopen te beginnen werd dit schriftelijk
aan de Rijksarchitect gemeld (13 februari) door de verantwoordelijke genie officier te Naarden.
Deze begon met voorbereidende maatregelen en kort daarna werd, als eerste stap,
de gronddekking, anderhalve meter aarde, verwijderd. De verkregen aarde werd
gebruikt voor betverbeteren van de dam tussen de poort en bet ravelijn daarvóór.
De bekroning van hardsteen en zandsteen werd eveneens reeds verwijderd; deze
materialen waren door vervvering onbruikbaar en werden eveneens in de dam verwerkt. De afbraak van het metselwerk was begonnen.
De Liniecommandant wees erop dat herstel van de oude toestand 'eenige duizenden guldens' zou kosten en tevens dat in alle adviezen was voorgesteld de poort op
te ruimen. 'Had de Rijksarchitect voor de Monumenten eerder pogingen aangewend om het sloopen van de poort te voorkomen, waartoe de gelegenheid hem
niet heeft ontbroken, dan had men wellicht, hoe node dan ook, zijn toevlucht tot
een andere oplossingkunnen nemen. Thans is de slooping te ver gevorderd om ze
nog te staken en de poort verder in den ouden toestand te brengen'.
De Liniecommandant gaf verder als zijn mening te kennen dat derhalve het verzoek van de Ministervan Binnenlandse Zaken moest worden afgewezen en hij verzocht voort te mogen gaan met de - inmiddels gestaakte - afbraak.
Er is reeds vermeld dat de afbraak door kon gaan.
inderdaad had de genie-kapitein, deelt de Groepscommandant-Naarden mee (14),
reeds half november het werk zodanig voorbereid dat de werkzaamheden onmiddellijk na ontvangst van de machtiging konden beginnen en, blijkbaar, in vlot tempo.
De pers over de afbraak
De pers volgt de afbraak op de voet (15). Reeds 12 december 1914 werd het gerucht
gesignaleerd dat de Amsterdamsche Poort zou worden afgebroken. Men sprak de
hoop uit dat dit het begin mocht zijn van de gehele ontmanteling van Naarden en
verheugde zich dat het slopen niet zou geschieden door vijandelijk geschut.
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Na twee maanden stilte over de poort, kon men op 24 februari 1915 lezen dat twee
dagen geleden het slopen was begonnen.
Een groot deel van de zanddekking op de poort was reeds vervvijderd en gebruikt
voor het dempen van de gracht. Men was ook bezig een deel van de buitenzijde van
de muur weg te breken.
Wat later werd gemeld dat men in de poort een houten tunnel aanbracht die aan
beide zijden circa 6 meter buiten de poort uitstak met de bedoeling het verkeer te
beschermen tegen neervaJlend puin. Het was namelijk ondoenlijk de poort voor
het verkeer te sluiten, de Gooise stoomtram moest er door.
Deweg van de poort naar buiten werd sterk verbeterd waarbij het ravelijn vóór de
poort gedeeltelijk werd verwijderd.
Op 6 maart werd in de krant een peilschaal besproken die reeds in 1693 bij de Amsterdamsche Poort wws aangebracht. Dit was een 'leliepeilschaal', zo genoemd naar
een in de paal gebeitelde lelie die als referentiepunt voor hetwaterpeil dienst deed.
Men hoopte dat de peilschaal bij het stadhuis een plaats kon vinden.
Op 3 maart schreef het gemeentebestuur aan de kapitein der genie ofhij ervoor
wilde zorgen dat de peilschaal behouden bJeefvoor de gemeente. Dezelfde dag nog
schreef de kapitein terug dat hij er, zo enigszins mogelijk, voor zou zorgen. (16)
Ook de Utrechtse Poort kwam ter sprake (6 maart), ook deze nauwe doorgang was
een bron van ergernis voor allen die deze moesten passeren. Deze hindernis werd
anders aangepak't dan de Amsterdamse Poort. Er werd een coupure in de vesting51

meenteraad van 2] juli (verslag in krant 24 juli). Een van de raadsleden wees erop
dat de omgeving van Naarden door de verrichte werken enorme verbeteringen
heeft ondergaan. Hulde en dankbaarheid komen toe aan de man die hierin een
groot aandeel heeft gehad. Spreker stelde voor als blijk van erkentelijkheid de nieuwe weg bij de Utrechtse Poort te noemen: Kapitein Meijenveg. Het voorstel werd
met algemene stemmen aangenomen.
Op zaterdag 21 augustus droeg de kapitein de weg officieel over aan het gemeentebestuur. 'Met eene hartelijke toespraak dankte de burgemeester den kapitein'.
Met deze feestelijke gebeurtenis beëindigen wij dit verhaaltje.
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wal gemaakt waardoor naast de poort een vrij brede weg ontstond. De tram bleef
echter van de poort gebruik maken.
Gistermiddag, dus 5 maart, was men reeds begonnen met het doen springen van
devestingmuur, maar voorzichtig, met zwakke ladingen, zodat nog geen groot gat
was ontstaan.
'Naarden mag blij zijn dat men zoo aan den 'Chineeschen Muur' begint te knabbelen'.
Op 12 juni 1915 bleek de Amsterdamsche Poort vrijwel geheel verdwenen; een
mooi gezicht, de zon te zien stralen op een plek waar haar licht eeuwenlang niet
kon doordringen. Een vreugde voor de oude Naarders die zich hadden afgevraagd
of zo'n 'conservatief, massief steenen sta-in-den-weg' ooit zou verdwijnen.
Op woensdag 30 juni werd de nieuwe weg bij de Utrechtse Poort geopend; deze
weg was niet bestemd voor zware voertuigen. Het gedempte gedeelte van de gracht
daar ter plaatse zou door de gemeente als plantsoen worden ingericht.
De Amsterdamse Poort was inmiddels geheel verdwenen en erwas een brede verkeersweg aangelegd. Het aanzien kon nog wel worden verbeterd. De krant schrijft:
'dat plannen in ovef\'leging zijn om met eenige geldelijke opoffering van gemeentewege, nu het rijk dóór zonder bezwaar van de gemeenteschatkist zoveel doet, daar
een mooier gezicht te krijgen'.
De dankbaarheid van Naarden's burgers kwam tot uiting in een besluit van de ge52
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Als 'de Gooische' nog bestaan had, dan zou twee jaar geleden het honderdjarig bestaan zijn gevierd. De voorloper van de NV Gooische Stoomwasscherij en Bedrijfsauto-garage in Naarden, zoals het voluit heette, werd namelijk in 1895 opgericht door de toen 23-jarige G.H.C.(Prits) Vlek. Hoede beginjaren verliepen valt
niet meer na te gaan, maar kennelijk had men voldoende succes. ]n het begin van
deze eeuw stond er tenminste een voor die tijd vrij grool gebouw waarin met wasen strijkmachines het wasgoed van particulieren verwerkt werd. Foto's uit die tijd
laten zien dat de wasserij, waar ook een eigen watertoren en zeepziederij bijhoorde, ver weg van woonwijken midden in de landerijen lag. De machines draaiden
met behulp van lange riemen, aangedreven door een centrale as met poelies, die
langs het plafond van de fabriek liep. Echt veilig was het natuurlijk niet met al die
snel draaiende riemen. Beschermkasten waren erniet. Toen vond men andere dingen gevaarlijker. Grappig iseen foto van een bord bij de machines met hetopschrift:
'Met het oog op gevaar is het V ERBO0 EN TE PRATEN'.
Het halen en bezorgen van het wasgoed gebeurde zeker lot en met de eerste wereldoorlog met paard en wagen. In het begin van de twintiger jaren werden deze
door auto's vervangen. [n 1924 reden er drie vrachtauto's rond, met een grote, gesloten opbouwen plat dak, waarop nog plaats was voor zo'n twintig wasmanden.
Efficiëncy heeft altijd hoog in het vaandel van de Gooise gestaan, maar ook wat men
nu public relations noemt, werd niet verwaarloosd. In 1924 werd een fotoboekje
van de toenmalige wasserij op ansichtkaartformaat uitgegeven, met prijslijst. Daaruit blijkt dat de klanten niet alleen in het hele Gooi zaten, maar ook in Amslerdam
met omliggende plaatsen en in bijvoorbeeld Soest, Eemnes en Bilthoven.
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Aan de prijslijst kan je niet alleen de waardeverandering van ons geld aflezen, maar
ook de veranderingen in onze kleding en onze maatschappij. Het wassen van een
dienstbodejapon kostte toen 25 cent, een kapmantel ] 7V2 cent, en wie weet nu nog
wat 'brides' zijn? Dat waren mutsbanden, die per paar geheel opgemaakt voor 15
cent op de nota stonden.
Deze ontwikkelingen heeft de oprichter echter niet meer meegemaak"t. In ]914
overleed hij, 42 jaar oud. Zijn weduwe hertrouwde later met een jongere broer,
J.N.M.(Jos) Vlek, die nog wethouder van de gemeente Naarden geweest is.
Deze zette de zaak voort. In 1927 werd het familiebedrijf, waarin toen ook al een
zoon van Frits, C.H.G. (Cor) Vlekwerkte, formeel een naamlozevennootschap.(l)
Deze NVhad niet alleen tot doel om een wasserij te exploiteren, maar zou zich ook
richten op de handel in en reparatie van automobielen en voor hetwasserijbedrijf
55

De wasserij

aan het begin van deze eeuw.

Het halen en bezorgen
Wasmachines
nieuwe

gebouw

in de oude wasserij.
tot na de tweede

Enkele van deze machines
wereldoorlog

dienst gedaan.

hebben

nog in het

tussen

van wasgoed

aan het begin van deze eeuw. De foto is gemaakt

1900 en /905 door 'foto Sasburg

Naarden;

die het als ansichtkaart

heeft uit-

gegeven.
57

De nieuwe

wasserij

foto hebben

De eerste bestelauto's

verschenen

na de eerste wereldoorlog
ading vervoerd
vermeldt

op de wegen.

met rechts het woonhuis

nog tot lang na de tweede

van de familie

wereldoorlog

Vlek. De auto's op deze

gereden.

Bij 3600 kg

worden.

de historie

niet.

Dames- en Heerengoederen.
NAA:\l llU{

(;OEDERl:::\.

i~·i

2 ~

cents

Blouses
Idem, wol
Boorden.
Idem, slappe
Idem, dubbel
Borstrokken
Idem, wol of jaeger.
Broeken.
Idem, wol of jaeger.
Brides (mutsbanden) per
paar
Bustehouder ....
Combination (hemdbroek)
Idem, wol of jaeger
Dienstbodejaponnen .
Flanellen
Fronts
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benodigde machines. Deze doelstelling heeft nooit echt iets betekend.
Rond deze tijd moet met de bouw van het nu nog bestaande nieuwe wasserij gebouwen garages begonnen zijn. Oude foto's- helaas niet gedateerd -laten zien, dat
er al woonhuizen op de Jan ter Gouwweg stonden en schoorsteenpijpen daarachter doen andere bedrijven vermoeden (Steenfabriek? Wasserijen op de Lambertus
Hortensiuslaan?). Maarverderwas het nog landelijk rond de wasserij. In het nieu59
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der. In de nacht van 30 op 3] augustus
]94] vond de beroemd geworden beschildering van de60 meter hoge schoorsteen met de woorden 'Oranje Boven f'
plaats. Dit tot groot genoegen van het
merendeel van de bevolking, maar uiteraard waren de Duitsers en NSB'ers
woedend. Pasna de oorlog werd bekend
wie de moed hadden gehad in die pijp
te klimmen en zo'n provocerende tekst
te schilderen, de broers Daan en Peter
de Moulin. Zij wisten tijdig via Frankrijk en Spanje naar Engeland te vluchten.(3) Natuurlijk eiste de bezetter dat
deze tekst onmiddellijk overgeschilderd moest worden. Iemand in dienst van de gemeente Naarden werd gevonden, die met een pot rode verfin de schoorsteen klom.
Het effect was dat de wine letters nu oranje werden, wat de Duitsers echt razend
maakte. Met veel moeite konden ze ervan weerhouden worden om de arme schilder uit de pijp te schieten.

wegebouw kwam een voor die tijd uiterst modern machinepark. Meteen fraai uitgevoerd fotoboek werd redame gemaakt en werden klanten gelokt. Erwas een wedstrijd wie het mooist een bouwplaat van de Gooise maakte. Bezoeken aan het bedrijf werden gestimuleerd: 'de koningin der waschvrouwen leidt u rond door haar
rijk: Tegenwoordig zou jeer niet meer over piekeren om allerlei diensten zelf uit te
voeren, die je elders beter kunt kopen. In die vooroorlogse jaren lag dat kennelijk
wat anders. De Gooise waste niet aUeen, maar maakte ook haar eigen drukwerk,
had een eigen reclameschilder in dienst en had zelfs eigen medailles van verdienste. Ook was er een volledig uitgeruste keuken om voor grote groepen te kunnen
koken. Dit laatste kwam na de oorlog goed van pas, zoals straks blijkt.
Over de crisisjaren vóór de n\lcede wereldoorlog is niet zoveel bekend. De directeur,
Jas Vlek, overleed eveneens jong met 47 jaar, in 1935: De directie werd daarna door
drie personen gevormd: zijn weduwe, Cor Vlek en H.J.(Herman) Amsen. Ook de
statuten van de NV werden later weer aangepast.(2) De oorlogsjaren waren ook
voor de Gooise niet makkelijk. Aanvankelijk kon het bedrijf op de normale voet ver60

Geleidelijk werd het steeds moeilijker om aan kolen voor de stoomketels en aan
zeep voor het wassen te komen.
Natuurlijk werd het transport van wasgoed helemaal een probleem, zodat men
steeds meer beperkt werd tot alleen klanten in het Gooi zelf. Daarbij kwamen la~
ter de razzia's op jonge lllanIlen door de Duitse bezetters, zodat het voor een deel
van het personeel riskant was over straat te gaan.
Op een gegeven moment eisten de Duitsers dat de Gooise voor hen ging werken;
zo niet, dan zou er geen zeep, kolen e.d. meer verstrekt worden. De directie weigerde, wat in 1944 de sluiting van het bedrijf betekende. Hoewel erdus niet meer
gewassen werd, waren de gebouwen toch heel nuttig voor andere zaken. Voor ingewijden was een schuilplaats ingericht die bij razzia's werd gebruikt. Deze is nooit
gevonden, hoewel de Duitsers een keer met een handgranaat de toegang tot het bedrijf forceerden en zelfs in de zoldering schoten waarboven de mensen verborgen
lagen. Gelukkig had men uit voorzorg daar zakken stijfsel gelegd. Via een contact
6/

bij de Ortskommandantur in Bussum
wist Cor Vlek vaak tijdig wanneer een
razzia ophanden was. Onder het ketelhuis was een ruimte waar wapens voor
de BS (Binnenlandse Strijdkrachten)
verborgen werden. Deze wapens werden vanuit Engeland 's nachts boven
de polders bij Spakenburg/Bunschoten gedropt en via Naarden naar Amsterdam gebracht. Cor V!èk was wel zo
verstandig dit allemaal pas na de oorlog te vertellen.
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De bevrijding in mei 1945 was ook direct de bevrijding voor het bedrijf. De
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Voor de oorlog werden
den per dag verwerkt.
soorten

honderden

boor-

Er waren zelfs drie

stijfsel in gebruik

den en boorden.

werd.

voor overhem-
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nadezen zorgden letterlijk voor alles:
lende soorten boorden af te werken.
kolen, zeep (na die tijd heeft de Gooise ook geen zeep meer zelf gemaakt),
het vervoer en vooral ook, eten voor de mensen die weer bij de Gooise aan de slag
konden.( 4) Lang werden in de keuken van het bedrijf dagelijks warme maaltijden
gekookt met voedsel wat we allang niet meer kenden. Langzaam krabbelde de wasserij weer uit het dal. Wasgoed kon weer gehaald en gebracht worden, energie was
geen probleem meer en het machinepark was nog steeds in goede staat.
Behalve het wassen voor particulieren, kreeg de Gooise na de Canadezen de kJandizie van de grote hotels in Amsterdam: AmsteI, Polen, Europe, Victoria en andere. De bedrijvigheid werd verder vergroot met de installatie van apparatuur voor
chemisch reinigen, in de tweede helft van de vijftiger jaren. Toch begonnen zich
ontwikkelingen afte tekenen, die een verdere groei zouden tegenhouden en kort
daarop zelfs tot het opheffen van het bedrijfzouden leiden.
Eén van de belangrijkste knelpunten werd het in dienst krijgen en houden van personeeL Wasserijen zijn nu eenmaal ook arbeidsintensief, maar de arbeidsmarkt
raakte overspannen.
Mensen bleken steeds moeilijker te krijgen en er was geen uitzicht dat dit snel zou
veranderen. Daar kwam de opkomst van de huiswasmachine bij. Velen zullen zich
nog wel het Hoovertje herinneren dat de markt veroverde. Het antwoord was dus
grotereefficiëncy, wat forse investeringen in nieuwe apparatuur betekende. Particuliere klanten minder, grotere financiële risico's en groeiende concurrentie deden de aandeelhouders tenslotte besluiten dat voor de wasserij geen goede toele apparaten
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komst meer was weggelegd. In 1962 viel tenslotte het definitieve besluit tot beëindiging van alle activiteiten.
Het machinepark werd geveild; de gebouwen en grond verkocht aan de firma Weyers. Hetpersoneel vond merendeels al gauw een andere werkgever, wat toentertijd
geen probleem was. Wat rest is de herinnering aan een eertijds bloeiend bedrijf,
waar tijdens de topperiode ongeveer 120 mensen in dienst waren.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat men tijdig zelfbesloten beeft tot opheffing;
anders zouden de latere ontwikkelingen weleens op een heel andere wijze tot sluiting hebben kunnen dwingen.
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Kommerrust
De zeventiende eeuwse dichter Jan Vos heeft een lang gedicht gewijd aan het Kommerrustvan Mr. Joannes Wtenbogaert (1608-1680). Hij wijdt in zijn beschrijving
van deze lusthof enige regels aan het prieel dat kennelijk aan de voet van de berg
van Kommerrust lag met uitzicht op een tuin met allerlei soorten bloemen. Wtenbogaert, een belangrijk man in die dagen, ontving in zijn prieel gasten, waaronder
prinsen, graven en staatslieden. (4)
Het open prieel kan in sommige gevallen als een voorstadium van het tuinhuis of
koepel worden beschouwd. Het Hollandse klimaat zaler mede toe hebben bijgedragen dat later vaak werd werd overgegaan tot het bouwen van gesloten tuinhuizen.
Oud Naarden
Op een tekeningvan H. Spilman van omstreeks 1750 van de boerderij Oud Naarden - in die jaren veel dichter bij zee gelegen - is op de voorgrond met puntdakje
een 'speelhuis' te onderscheiden waarover verder niets bekend is.
In de tweede helft van de zeventiende eeuwwerden terverfraaiingvan de lusthof Oud
Naarden twee sterrenbossen aangelegd en om een bij zee gelegen berg zoveel zand
afgegraven dat rondom die heuvel een vijverontstond met een laaggelegen stuk wei-
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land. Deberg werd daarna de Vijverberg genoemd. Die plek moet een groots uitzicht
over de Zuiderzee en het landgoed Oud Naarden hebben gegeven. Het is mogelijk
dat door Otto Roelofs, die van 1824 tot 1842 eigenaar was van de buitenplaats Valkeveen én van de Vijverberg, een koepel op de berg is geplaatst. Uit een bodemonderzoek in 1988 door Freek Udo en HenkSchaftenaar bleek dat op ongeveer een halve meter diepte nog fundamenten van rode handgevormde stenen van een achthoekig bouwsel lagen. Na 1845 komen dit koepeltje en de vijver niet meer op de
kadasterkaarten voor. Doorverregaand verval van de koepel en hetdichtslibben van
de vijver was vermelding op kaarten waarschijnlijk niet meer de moeite waard. (5)
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Oud Valkeveen
Voordat de naam koepel in zwang kwam, wordt in oude akten meestal van een
'speelhuis' gesproken. In de koopakte van Valkeveen van F. Hugues (1739-1818)
wordt bijvoorbeeld gesproken van 'een vijver metspeelhuis'. Toen na het beleg van
Naarden in 1814 bij de gemeente Naarden een schadeclaim werd ingediend naar
aanleidingvan vernielingen door de oorlogshandelingen, werd naast de schade aan

herenhuis, jachthuis, boerderij en menagerie ook de 'koepel' genoemd. We mogen aannemen dat dit op het vroegere speelhuis slaat. Dit is echter niet te verifiëren door middel van een kaart of een afbeelding.
Dat is wel het geval met een latere koepel, die in 1843 door J.P.van Rossum op Oud
Valkeveen is gebouwd. Deze koepel is aanwijsbaar op een oude kadasterkaart op
de plek van het vroegere voorhuis van Valkeveen. Van Rossum had veel herinneringen aan bet oude huis Valkeveen, in die tijd omringd door lindebomen. Hier
was hij met vrouwen kinderen veel op bezoek geweest bij zijn schoonvader. Nadat
Van Rossum in 1843 bet huis Valkeveen had laten afbreken, werd met het sloopmateriaal huize Nieuw Valkeveen gebouwd. De boerderij van Oud Valkeveen, oorspronkelijk één geheel vormend met het herenhuis, werd voorzien van een nieuwe voorgevel. Toen deze bouwwerkzaamheden waren voltooid, liet Van Rossum
op de ontstane open plek van het afgebroken huis een stenen koepel plaatsen, die
aan drie zijden werd omsloten door de oude lindebomen. Overigens was het een
beetje vreemde plaats voor een koepel, ook omdat de omringende gronden niet
meer in het bezit van Van Rossum waren. De goede herinneringen aan vroegere
dagen, toen Van Rossum vaak bij zijn schoonvader Hugues logeerde, zijn wellicht
de aanleiding geweest tot deze daad.

Dienstdoende als een speel-, kinder- of tuinhuis kan ook de rieten tent worden beschouwd, die Van Rossum op het strand had laten zetten om van het uitzicht te genieten, wanneer hij daar met zijn gezin heentrok en zijn jonge kinderen op het
strand gingen spelen ofin het ondiepe water aan het spelevaren waren. (5)
Later werd de oude 'strandtent' op verzoek van Gerrit Bakker overgeplaatst naar
zijn boerderijtje 'Zeezigt' aan de Meenhveg. Van Rossum liet een steendruk maken van deze boerderij met de tent, die inderdaad op een koepeltje lijkt. Van Rossum was blijkbaar gek op koepels.
In de jaren dat Oud Valkeveen als pannenkoeken boerderij werd geëxploiteerd,
stonden omstreeks de eeuwwisseling drie 'hutten' op het terrein. Het waren eenvoudige bouwsels, een soort kruising tussen theekoepel en prieel. Als uitje wandelden de families die op Nieuw Valkeveen en de Limiten woonden, daarwel heen
om er met hun gasten thee te drinken.
Nieuw Valkeveen
Op de kadasterkaart van 1846 zicn we bij Nieuw Valkeveen achter het buis op het
heuveltje, centraal in de nieuwe ontginning met jonge bosaanplant, de aanduiding
'tent'. Ook op deze uitgelezen locatie installeerde Van Rossum een overdekt uitzichtpunt, een linnen tent. Na de dood van Van Rossum in 1856 heeft waarschijnlijk
het echtpaar Mijnssen-van Rossum de tent de definitieve vorm gegeven: een houten
koepel met verdieping en een trap buitenom naar boven. (7) Deze koepel zou best
't
gebouwd kunnen zijn naar een voorbeeld uiteen boek uit 1802: 'Het magazijn van tuin-sieraden: of verzameling
van modellen van aanlcgen sieraad, voor
grooteen kJeinelust-hoven, voornamelijk van dezulke die met weinig kosten,
te maaken zijn', geschreven door G. van
Laar. Dit boek heeft verschillende herdrukken beleefd en was in de hele negentiende eeuw zeer in trek. Hetvormde voor menigeen een inspiratiebron
voor de verfraaiing van tuin of park.
Uit mondelinge overlevering weten wij
dat de ramen van de koepel op de be-
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gane grond fraai beschilderd zijn geweest. In het begin van de twintigste eeuw is de
koepel geheel in verval geraakt en verdwenen. Alleen de namen Koepelberg en Koepelbrug in het parkbos van Nieuw VaJkeveen herinneren nog aan dit bOll\vwerk.
Op de steendruk van de blekerij 'Schoonzigt' aan de Meentweg is ook een koepel
le zien. Op de heuvel, links van het blekershuisje, staat het koepeltje. Ook deze koepel is een creatie van Van Rossum, die van hieruit een mooi uitzicht had op zijn pas
ontgonnen Nieuw Valke\'ccn. (6)
BeUaVista
Van Rossum's schoonzoon I.W. Mijnssen keek ook graag uil over zijn eigen ontginningen. Omstreeks l8751iet hij even ten noorden van de ingang van de buitenplaats Graeffenveld op een hoog punt, een houten koepeltje timmeren met de
naam BeUaVista. Vandaar had men een prachtig uitzicht over de zanderijen bij de
Meentweg, Valkeveenselaan en Leeuwenberg. (6)
Craandijk schrijft over dit gebiedje: 'Hier vinden wij de weg naar VaLkeveen.Om
de buitenplaatsen langs dien weg, om de schoone en ruime uitzigten. uit het hooggelegen tentje van BeUa Vista vooral, om de nabijheid der zee en het zware hout
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der voormalige heerenhofstede Valkeveen, wordt de toer derwaartsdoor vele
bezoekers van het Gooi gedaan.' (I)
Berghuis
Op Berghuis stelde Van Rossum alles in
het werk om van zijn kwekerijen met
exotische planten, bomen en struiken
een waar paradijs te maken en ... daar
hoorden natuurlijk een paar uitzon~
der lijk mooie koepels bij. Naast aUerlei
andere romantische bouwsels als bij~
voorbeeld een ru·me, werd langs de Beu~
keniaan, het wgenaamde 'hoge koepel~
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in de winter van 1813/1814. Toen Van Rossum in 1816 deze buitenplaats had geHet hoge koepeltje
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langs de Beukenlaan.

tje' gebouwd. Deze is afgebeeld op een
steendruk van A.Brouwer, waarop hoog
op een heuvel, een vierkant open gebouwtje met torentje, compleet met
windvaan en opengewerkte randen, te
zien is. Het ziet eruit als een met zorg
gebouwd koepeltje.
Het is echter niets in vergelijking met
de koepel op de heuvel, waar eens het
huis Berghuysen stond. Dit huis was
verwoest tijdens het beleg van Naarden

Litho

A. Brouwer.

Collectie: j. Dudok

van

kocht, herstelde hij eerst wat bijgebouwen. Op de kelderfundamenten van het oude
woonhuis plaatste hij voorlopigeen linnen tent, die later vervangen werd dooreen
oosters aandoende koepe1. De afbeelding van de hoofdmoskee van Lucknow in India, die een bevriende relatie hem had doen toekomen, diende als voorbeeld voor
deze koepel. De hoge toegangstrappen, de omringende bosschages en de vele bloemen en planten langs de trap en om de vijver maakten Berghuis tot een zeer bijzondere plaats. Van Rossum ontving graag zijn gasten boven in de Lucknow-koepel van waaruit men zijn lusthof kon overzien en bewonderen.
Er was echter nog een punt op Berghuis dat een mooi vergezicht bood, héél ver
zelfs, tot over de Zuiderzee. Die plek lag wat verder van de weg af, daar waar vanouds de tabaksschuur, de droogplaats voor de zelfgekweekte tabak, lag. Dat uitzicht was ontstaan door de afzandingen die Van Rossum in de jaren dertig van negentiende eeuw heeft laten uitvoeren. De nieuwe koepel die daar werd gebouwd
viel groot uit en is eigenlijk ook geen koepel meer te noemen. Het werd een buitenverblijf met twee verdiepingen met daar bovenop nog een kleine belvédère. Het
geheel kreeg de toepasselijke naam Flevorama, want met de toen nog lage begroeiing
tussen de belvédère en de kust, waren de langsvarende schepen op de Zuiderzee en
zelfs het dorp Huizen bij mooi weer uitstekend te zien. (4)

Dudok van Heel, Buren.

7'

In het bos van Berghuis langs de Huizerstraatweg staat het enige nog bestaande
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tuinhuis van alle bouwsels die in dit artikel worden genoemd. Het is hetjachthuisje
Monte Casa dat de toenmalige eigenaar van Berghuis, H.F. Tjeenk (1807-1894)
omstreeks 1870 in romantische stijl liet bouwen. In de tweede helft van de 1geeeuw
diende Monte Casa (Berg Huis) als sociëteit voor de bewoners uit de buurt. Zij verzamelden zich daar voor en na de jacht en vermaakten zich er ook met het biljart
dat achter de houten serre in het stenen gedeelte van het gebouwtje stond. Na 1890,
toen de serre werd afgebroken, diende Monte Casa als opbergplaats voor het 'e1ite-zaad'van Kuhn &Co. Na het verdwijnen vande beetwortelzaadcultuurin de jaren zeventig is Monte Casa zijn derde levensfase ingegaan als een blokvormig gepleisterd gebouwtje. Het staat nu nog steeds op hetzelfde plekje in het bos, ontdaan
van alle franje van guirlandes en sierbetimmeringen die zo typerend zijn voor de
koepels en tuinhuisjes uit de periode van de negentiende eeuwse aanleg van parken en buitenplaatsen. (4)
Eukenberg
Als jongste koepel in onze streek moet de koepel, eigenlijk een zomerhuisje, worden genoemd dat tussen 1919 en 1945 op de Eukenberg heeft gestaan. Helaas zijn
er tot nu toe geen afbeeldingen van deze koepel gevonden. Misschien komt er ooit
nog een foto boven water of zijn er nog mensen die ons wat meer over dit gebouwtje
kunnen vertellen. Het was ongeveer vier bij vier meter groot en het bevatte een kamer, keuken en w.c. Het huisje had luiken, was bruin gecarbolineumd en werd bekroond door een rieten dak.
In vroegere tijden heeft de Eukenberg bij verschillende landgoederen behoord en
wel bij Oud Naarden, Nieuw Valkeveen en de Limiten.ln 1919 werden de berg en
ruim negen hectare omringende kavels verkocht aan B.W. Blijdenstein te Amsterdam. Hij liet het huisje op de berg zetten en trokmetzijn gezin en vaak met gasten
gedurende het hele jaar regelmatig naar de Eukenberg. De jonge leden van de familie werden dan weleens aan het bijschilderen gezet. Het was een hele onderneming om op de berg te komen, want er waren nog geen verharde wegen. Was de
Eukenberg echter eenmaal beklommen, dan ontvouwde zich daar een weids vergezicht over de Zuiderzee, zoals wij ook nu nog de berg waarderen als uitkijkpost
over,het Gooimeer, de Flevopolder en Almere-Haven.
Het laatste stuk tussen de berg en de zee werd gevormd door een berceau, in dit geval een loofgang van eikenbomen. Het bijzondere van dit loofgewelf was, dat er
hier en daar een inham, een zogenaamde kombof, was gesnoeid waarin een bank

Wij zoeken tegenwoordig verpozing in een stacaravan of vakantiehuis, vaak héél
ver van huis. Onzevoorouders waren al heel tevreden met hun theekoepel of tuinhuis met multifunctionele gebruiksmogelijkheden op loopafstand, waar jong en
oud, ieder op zijn eigen wijze, vertier en ontspanning konden zoeken.
Bronnen:
~: ~'C~~~~~~j~:ïe:rd:~kl i~~8:~eae:d:11~~e~nd~~~n~~à~~~a~~~e Vechtstreek en 's·Grave1and.
3. A.P. Kooyman-van Rossum en D.F. Winnen, 1986, Crailo, in Tus~en Vecht en Eem.
4. H. Schaftenaar, 1995, Oude Naardense Buitenplaatsen, de geschH:denis van Kommerrust en
Berghuysen.
S. H. Schaftenaar, 1993, Oud Naarden, verdronken stadje, middeleeuws klooster, oude buitenplaats.
6. H. Schaftenaar, 1990, Oud Valkeveen, van hofstede tot uitspanning.
7. H. SchaftcnaarenA.P. Kooyman-van Rossum, 1991, Nieuw Valkeveen, een landgoed indelanderij.
8. H. Schaftenaar, 1992, de Naardercngvanuit historisch-geografisch oogpunt.
Met dank aan mevrouw M.L. Blijdenstein-de Beaufort te Maarn en de hecr J. Kriek te Huilen.
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gebruik van den Meerdijk (Meersteeg) van het gesloten hek aan de Hilversumsche
Meent tot de Volmolenszijde landen. Op 11 december 1834 (notaris e.P. de Roeper, Naarden) werd de eigendom van de Groote Plaats overgedragen aan den heer
Nicolaas van der Stok, aannemer van publieke werken te Naarden.
De heer Van der Stok verkocht (not. akte 25juli 1842) zijn bezittoen reeds genaamd
Meerlust, aan den heer Meijndert Ridder, grootvader van de tegenwoordige bewoners. Meijndert Ridder overleed op Meerlust op 13 maart 1850, tengevolge waarvan het bedrijf aan zijne echtgenote ]annetje van Essen als erfgoed ten deel viel.
Uit het huwelijk van Meijndert Ridder en ]annetje van Essen werden de navolgende kinderen geboren t.w. Jannetje Ridder, gehuwd met Jan Gerritszoon Slokker te
Huizen; Jan Ridder, gehuwd met mej. Hoefman; Geert je Ridder, ongehuwd; Hendrik Ridder, gehuwd met Johanna van der Greft; Aaltje Ridder, gehuwd met Jan
Wouda; Neeltje Ridder, gehuwd met Jan Segers; Gijsbert Ridder, ongehuwd.
De weduwe van Meijndert Ridder overleed te Naarden op 8 februari] 870. Bij akte
van scheiding d.d. 13 juli 1870 werd de gemeenschappelijke boedel van 'Meerlust'
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aan haar zoon Hendrik Ridder in eigendom overgedragen. Uit het huwelijk van
Hendrik Ridder en Johanna van der Greft werden vier kinderen geboren, genaamd
Meijndert, Maarten, Gijsbert en Christina. De dochter huwde met den heer Jac.
van Eeden en vestigde zich op de boerderij 'Nooitgedacht' eveneens gelegen aan
de Karnemelksloot, terwijl de drie zoons allen ongehuwd bleven en het erfgoed
van hun ouders thans nog bewonen. Meerlust bleefderhalve sedert 1842 inhet bezit van de familie Ridder.
Ieder, die de zoo rustig gelegen boerderij 'Meerlust' van nabij kent, weet hoe in de
zomermaanden de omgeving rijk is aan natuurschoon. Menige wandeling vanuit
het Spiegelkwartier wordt dan ook in die omgeving dikwijls ondernomen. Vooral tijdens het jachtseizoen is Meerlust met de daarbij behoorende landerijen een
zeer gezocht plekje.
In de omgeving van Meerlustwas het niet altijd even rustig geweest. Tijdens de be81

zetting van de stad Naarden door de Franschen in de jaren 813-1814 heeft in de
onmiddellijke omgeving van de boerderij een ontmoeting plaats gehad tusschen
de Fransche en Russische troepen die in de omgeving van den Loodijk gelegerd waren. Een gedeelte van denzijgevel van de boerderij werd door het geschutvuur vernield, waarvan de sporen thans nog goed zichtbaar zijn.
J

Ongetwijfeld zal de gastvrijheid, die reeds op loyale wijze op Meerlust werd genoten, voor menigeen aanleidingzijn de familie Ridderop 1mei a.s. met dit jubileum
te complimenteeren.'
Naschrift van de redactie
Meijndert Ridder werd geboren in 1774 in Hilversum en was aanvankelijk 'veenman' in Ankeveen. Toen hij in 1842 Meerlust kocht, had de boerderij een oppervlakte van ongeveer 23 hectare. Voor de aankoopsom van f 3.000,- werd toen een
lening afgesloten. Hij overleed op la maart (in het krantenartikel staat 13 maart)
1850 op het adres Meer 522 te Naarden. Zijn vrouw Jannetje van Essen kwam van
Eemnes en werd daar geboren op 11 januari 1788. Toen zij op 7 februari (in het
krantenartikel staat 8 februari) 1870 overleed was het adres van de boerderij veranderd in Naardermeer 523. De oppervlakte van de boerderij was niet veranderd,
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maar de taxatiewaarde bedroeg toen ruim twaalf duizend gulden.
Zoon Hendrik - de tweede generatie op Meerlust - werd geboren in Weesperkarspel op 11augustus 1823 en overleedop Meerlustop 20 november 1903. Zijn vrouw
Johanna van der Greft werd op 15 augustus 1831 in Muiden geboren en overleed
op Meerlust op 22 augustus 1911). Het adres van de boerderij veranderde in die
tijd van 'Naardermeer' in 'Meersteeg'.
De geboorte- en sterfdata van de derde en laatste generatie Ridder op Meerlust zijn:
Meijndert (13 december 1866 - 11 maart 1949), Maarten (25 augustus 1868 - 22
november 1944), Gijsbert (1 mei 1871 - 18augustus 1961). Zij woonden op Meerlust met hun huishoudster Jansje Holdinga (13 oktober 1887 - 1 december 1971).
Tijdens hun veehouderschap op Meerlust veranderde het adres van Meèrsteeg 15
in Meerstraat 65.
Van links naar rechts: Meijndert,

Gijs en Maarten

Ridder.

Op 7 december 1943 is de boerderij Meerlust met bijna acht hectare land en het
83

zakelijk gebruiksrecht op de Meerdijk voor f 35.000,- verkocht aan de Vereniging
tot behoud van Natuurmonumenten. Dat wil zeggen onder voorbehoud van het
levenslang vruchtgebruik ten behoeve van de gebroeders Ridder.
In 1959 kregen Gijsbert en ]ansje, die na het overlijden van Meijndert al weer tien
jaar met z'n tweeën op de boerderij woonden, hulp bij het dagelijks werk van Rijk
Niezing en zijn vrouw. Dit echtpaar verliet toen hun boerderij 'de Fuut' (de laatste
boerderij aan de KarnemelkslÇlot) en ging bij Gijsbert en ]ansje inwonen. In juli
1961 werd Gijsbert echter opgenomen in een verpleeghuis en overleed kort daarna op 18 augustus. Tweeweken voor zijn vertrek uit de Naardermeer brak Jansje
haar heup en keerde, na haar herstel, niet meer op de boerderij terug. Van 12 maart
1962 tot haar dood op 1 december 1971 woonde ze in een pension aan de Nw. Hilversumseweg 10 in Bussum.
Na het overlijden van Gijs Ridder werd de boerderij tot twee afzonderlijke woningen verbouwd. In het ene deel vestigde zich de familie G. van Ee (sinds 1971 de familie A.van Ee) en in het andere bleef Rijk Niezingwonen, die in 1970 plaats maakte voor zijn zoon G. Niezing.
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