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Het uitzicht van weleer.

Speurtocht per verrekijker vanaf de Naarder

toren in de jaren veertig.

C. Mulder

Vat/afzijn jonge jaren wordt eoen Muldergeboeid door het panorama vanaf de Naar

der toren. In onderstaand artikel vergelijkt hij het uitzichtvan een halve eeuw geleden

met datvan tegenwoordig, daarbij het accent leggend op de vergezichten over het voor

malige Ijsselmeer.

Eindeloos genieten
In 1947 stond ik als schooljongen voor het eerst in mijn leven vanaf de kerktoren
van Naarden uit te kijken over de wijde omgeving.
Ikhad het grote geluk dat mijn vader beroepshalve de sleutel van de toren beheer
de, waardoor ik over vrijwel onbeperkte toegang tot dit magnifieke uitzichtpunt
beschikte.
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In de periode 1947-1953 heb ikde trap
naar de 45 m hoge omloop ontelbare
keren beklommen. Ikwachtte in de re

gelgunstigweer af. Strakblauwe hemel,
stralende zon en vooral noordenwind

bleken steeds de optimale weersom
standigheden voor maximale verge
zichten.

Van die vergezichten kon ik eindeloos

genieten. In het bijzonder die over het
toenmalige iJsselmeer staan voor altijd
op mijn netvlies gegrift. Omdat die beel
den nooit meer zullen terugkeren, wil
ik proberen ze voor u te beschrijven.

Bedrijvigheid beneden
We gaan in gedachten terug naar 1947. -.:I

Over een stevig ijzeren hek rond de to- De Naarder toren in de jaren vijftig·

rentrans kijk ik in een adembenemende
diepte.
Beneden bespeur ik veel bedrijvigheid. Buurtgenoten wandelen met de bood
schappentas over straat. Knechts van de vele bakkers, kruideniers en slagers die de
Vesting telt verplaatsen zich op transportfietsen met rieten mand aan het stu ur met
bestellingen voor de klant. Sommigen vallen op met hun hagelwitte jasjes. Als ze
pal beneden me door de Marktstraatvoortbewegen hoor ikze vrolijk de nieuwste
schlagers fluiten. Het woord tophit moet nog worden uitgevonden. Een groente
kar met man en paard is ook op weg naar tevreden klanten. Sporadisch tuft een
auto door de straten.

BijNap de smid wordt onder het toeziend oog van belangstellenden een paard be
slagen. In de Peperstraat wordt bij Koopmanschap onder luid gezang vol overga
ve op het aambeeld geramd. Ik hoor kinderen joelen vanuit de speelplaatsen bij de
talrijke scholen die de Vesting rijk is. Hier en daar verzorgt een inwoner zijn plant
jes in de popperige vestingtuintjes of op platjes. Glazenwassers en huisschilders
denken een hoge positie in te nemen. Ze hebben buiten de waard gerekend. Ik kijk
diep op ze neer.
Een peloton soldaten marcheert door de straten. Voor het Arsenaal wordt ijverig
gemanoevreerd met militaire voertuigen. Andere militairen schaven op de storm
baan van bastion Katten aan hun lichamelijke conditie voor de komende strijd in

de tropen. Naarden is nog volop garnizoensstad.
In de diepte zien de mensen eruit als miniatuurwezentjes en de voertuigen als speel-
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Buurtgenoten wandelen door deMarktstraat in de jaren vijftig. Collectie: Stadsar

chiefNaarden.

goedautootjes. Grappig om te zien die gezellige bedrijvigheid beneden, maar vrij
snel ben ik erop uitgekeken. Mijn belangstelling gaat uil naar vergezichten. Daar
voor ben ik eigenlijk gekomen. Het kan me niet ver genoeg zijn.

Een panorama met verschillende gezichten
Door de geografische ligging van de stad Naarden staat de toren op een ideale lo
catie voor de liefhebber van afwisselende vergezichten. Immers, naar het zuiden
zie je uit over land met talrijke herkenningspunten, naar het noorden over water.
Landinwaarts kijkend wordt mijn uitzicht in oostelijke richting bepaald door de
hoge stuwwal van het Gooi en de Utrechtse heuvelrug, naar het westen door het
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Blik in oostelijke richting in de jaren

Het gebouw met de vele ramen

1995 gesloopte Vestingschool.

Op de achtergrond de bossen van Val
keveen en Oud Naarden.

Koeien en botters

Zeewaarts kijkend vallen eerst de langs de oever liggende weilanden op. Het fort
Ronduit buiten beschouwing latend, strekken zij zich zonder onderbreking uit tot
aan Muiderberg en Valkeveen. Vooral zomers is het een lust om te zien hoe ontel
bare koeien de grazige vlakten bevolken.
Dan verzet ik mijn aandacht richting IJsselmeer. Stelt u zich voor: Flevoland be-

de boomtoppen uit. Blaricum en Laren alsmede het wijde Eemland zijn onzichtbaar.
Uitzonderingen vormen de hooggelegen watertoren van Laren en pal links daarvan
de Onze LieveVrouwetoren van Amersfoort, die dankzij zijn indrukwekkende hoog
te van 93 m nog net kans ziet zijn uiterste puntje boven het bos uit te steken. Hij wordt
in de volksmond niet zonder reden de Lange Jan genoemd.
Overigens blijft ook rond Utrecht en Amsterdam mijn zichtbereik door een gril
lig decor van bomen en gebouwen aan de einder tot daar begrensd.
Ik ben tevreden over het mooie landschap, maar wil veel verder kijken. Ik verkas
daarom naar de andere kant van de toren. Daar zie ik uit over het lJsselmeergbied
met tussen de verre oevers een onmetelijke watervlakte, het Natte Hart van Ne
derland, een gebied dat bulkt van de historie.

Uitzicht in westelijke richting over de uitgestrekte weilanden in de jaren vijftig. De

boompjes langs de oever markeren de plek waar Naarden tot in de zeventiende eeuw

een rechtstreekse verbinding had metde Zuiderzee.

vlakke landschap van het Utrechts- Hollands laagveengebied. Vanwegehet half-open
karakter van laatstgenoemd gebied valt daar aan de horizon veel te ontdekken. Een
markante blikvanger is de 110 m hoge
Domtoren van Utrecht. Westelijker ste-
ken de contouren van de Amsterdamse

torens zich scherp tegen de achtergrond
,f.
Tussen beide steden kan ik de kerkto

rens van vrijwel alle dorpen en steden
langs de Vecht en in het Amstelland on
derscheiden.

Naar het oosten zijn mijn mogelijkhe

den voor vergezichten veelminder. Hoe
fraai de aanblik op de imposante bossen
van hetGooi en de Heuvelrugookis, juist
door die op hoog niveau liggende na
tuurlijke schoonheid wordt mijn ge
zichtsveld sterk beperkt. Van het dorp
Huizen steken alleen de spitsen van bei
de kerktorens en de zendmasten boven

128 "9



staat niet, geen Hollandse brug, geen Almere, geen Lelystad. Alleen water, zover
het oog reikt. Maar onvoorstelbaar wat daar tot aan de verre horizon allemaal te
zien valt.
Dewaterspiegel voor Naarden is bespikkeld met bruine ofwitte zeilen van botters,
die zich langzaam voortbewegen of voor anker liggen. De beroepsvisserij op het
IJsselmeer blijkt een nog lang niet uitgeschakelde bedrijfstak.

Het Kastee1

Midden op het wijde wat.~r,acht kilometer uit de kust, vaart een groot wit voor
werp. Het is het Kasteel Staverden, Nederlands grootste binnenvaartpassagiers
schip. Een prachtig gezicht zoals deze sierlijke salonboot als een statige zwaan tus
sen de botters door zwemt. Slechts doordat de vissersschepen stilliggen of lang

zaam bewegen kan ik waarnemen dat het passagiersschip zich verplaatst.
Het Kasteel Staverden is het pronkstuk van de Holland-Veluwe lijn, de rederij die

tussen Harderwijk en Amsterdam een dagelijkse passagiersdienstonderhoudt. De
vaarroute volgt nagenoeg een rechte lijn Harderwijk-Amsterdam. Afuankelijk van
het weer duurt de reis van 50 km drie uur of iets langer. Een enkele reis kost een

daalder. Een dagretour twee gulden en een kwartje. Kinderen half geld. De fiets met
tent achterop mag mee voor twee kwartjes.
Deze direkte bootverbinding is vooral bij Amsterdammers populair. Tegen een ge
ring tarief kunnen de stadse bleekneuzen hun geliefde kampeerplek op de Veluwe
vrij snel bereiken en onderweg nog van een mooi zeereisje genieten.
Bij iedere verkenning vanaf de toren verscheen het Kasteel steevast als een ver
trouwd beeld in mijn vizier. Nog voor de laatste gaten in de dijk rond Flevoland in
1967 werden gesloten hield de lijndienst op te bestaan. Als een stervende zwaan
heeft het Kasteel het toneel voor Naarden verlaten om er nooit meer terug te ke
ren.

Landmerken op de Zuidwal
Ik vervolg mijn speurtocht over het grote water en richt mijn blik nu op de verre
oevers. Ik begin met de oostelijke Zuidwal, de kant van de Veluwe.
Na geduldig turen verschijntereen zuurstok in de lens. Nijkerk! Ikziede 60 m hoge
kerktoren van het Gelderse stadje schitteren in de zon.
Vervolgens ontwaar ik dewazigblauwe contouren van het Veluwemassief. Het be
reikt bij Drie achter Putten zijn toppunt op een 55 m hoog plateau. Reusachtige
beukenbomen daar reiken zo hoog in de lucht dat de plek van heel ver zichtbaar is
en daarom eeuwenlang diende als baken voor schepen op de Zuiderzee.
Het massiefhelt geleidelijkaf. Dan duikt een nieuwe blikvanger op. Deze is forser
uitgevallen dan de ranke toren van Nijkerk en heeft een kalkwitte kleur. Doordat
hij op een vooruitspringend stuk land in zee ligt valt hij extra op. Op 31 km van
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Het Kasteel Staverden voer dagelijks heen en weer tussen Harderwijk en Amster

dam. De sierlijke salonboot kon ver uit de kust vanaf de Naarder toren worden

waargenomen.

hier heb ik de middeleeuwse Vispoort van Harderwijk binnen bereik gekregen.
Daarachter zie ik geen land meer, wat ik ook probeer. De Vispoort blijkt het op
vallendste landmerk op de Zuidwal.
Verder zie ik slechts water. Totdat ik weer iets nieuws ontdek, een paar piepkleine

stipjes op een kluitje. Zeilen van schepen voor anker op de Knar, een beruchte on
diepte ver in zee. Daar kwam ooit de beroemde Zuiderzeeharing paaien. Er mocht
toen niet worden gevist. Het kuit lag soms een meter dik op de met schelpen be
zaaide bodem. Nu is de plek een favoriete stek van vooral Spakenburger fuiken
vissers op paling.
Tenslotte volgt een lege, grijze zee met helemaal achteraan een wild trillende ein
der. Een scherpe grens tussen water en lucht ontbreekt. Het lijkt alsof dansende
golven worden opgezogen door de lucht daarboven. Geen spatje leven te beken
nen. Een fascinerende stille wereld, heel ver hier vandaan.

Landmerken op de Westwal
Ik zet mijn verkenningen naar verre landmerken voort, nu in de richting van de
Westwal. Ik begin bij het Buiten IJ en draai vandaar met de klok mee.
Links van de drijvende pannenkoek Pampus zie ik een snoer van lage witte huisjes
met puntdaken in de stralende zon blinkeren: het dijkdorp Durgerdam. Rechts
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hoofd. De kerktorens van de voormalige VO.C.-stad Hoorn! Ik zie slechts de bo
venste helft. De lagere delen zijn versmolten in het trillende wateroppervlak. Ik kan
het amper geloven. Hoorn ligt hemelsbreed 37 km van hier verwijderd. Mijn nieuws
gierigheid wordt nu extra geprikkeld. Het is uitzonderlijk helder weer, ik krijg het
gevoel dat vandaag alles mogelijk is.
Ik ga opnieuwzorgvuldig langs de horizon, nu oostelijk van het Paard. Ja, daar zie
ik iets, maar wat. Een zeil, een baken? Lijkt meniet reëel. Daarvoor ligt mijn vondst
te ver weg. Het vage verticale streepje heeft een rechthoekige onderkant en loopt
naar boven taps toe. Meer dan bij Hoorn lijkt dit object te zweven boven de tril
lende horizon. Met tussenpozen bekijk ik kritisch deze fascinerende fata morga
na. Het ding blijft op zijn plaats. Het
moet een punt zijn op het vasteland.
Een plaats ver oostelijk van Hoorn met
een zeer hoge toren. Enkhuizen! Ik ben
eruit. Ikheb de 75 mhogetoren van de
Zuiderkerkvan Enkhuizen, de verst ver
wijderdevoormalige V.O.C.-stad, over
een afstand van maar liefst 44 km van

af de Naarder toren in beeld gekregen.
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Het verste punt
Er ontbreekt nog maar één object op

mijn verlanglijstje. Als ik erin slaag dat
te vinden, heb ik de grote kom van de

voormalige Zuiderzee helemaal over
zien. Dat zou letterlijk en figuurlijk het
einde zijn. Het gaat om Urk.
Het vroegere eiland ligt op een kei- De vuurtoren van Urk.

1

Het Paard van Marken, de blikvanger

op de Westwal.

Een fata morgana doemt op
Ik neem afscheid van de Westwal door nog één keer naar het eiland Marken te kij
ken. Dan ontdek ik tot mijn stomme verbazing pal rechts achter Markens torentje
hvee blauwgrijze vormen, vlak naast elkaar. Bij mijn vluchtige verkenning in het
begin heb ik ze over het hoofd gezien. Het linker object toont een koepelvorm, het
rechter is spitsvormig. In een flits projecteer ik de kaart van Noord-Holland in mijn
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daarachter troont de stompetoren van
Ransdorp. Zelfs het kleinste kerkto
rentjevan Waterland, dat van Uitdam,
weet ik met enige moeite te vinden. Het

De Vîspoort van Harderwijk. steekt trots zijn spitsje net boven de
kruin van de zeedijk uit.

Metzijn 60 m domineert de forse toren van Monnickendam duidelijk de gehele Wa
terlandse horizon. Net links van hem zie ik een kolomvormig voorwerp, de water
toren van Kwadijk bij Purmerend. Verder en inmiddéls kleiner van vorm verrijzen
de kerktorens van Edam en Volendam vanachter een zongestreelde Gouwzee.
Vervolgens komt Marken in zicht. Moeiteloos haal ik de kerktoren dichterbij. Ik
herken zelfs de paalwoningen met hun heldere kleuren op de verschillende werven
op het Iaaggclegen eiland. De afstand bedraagt slechts 18 km.
Dan volgt een lange streep land die pas eindigt bij een wel zeer opvallende blikvan
ger: de witte vuurtoren van het eiland, beter bekend als het Paard van Marken. Het
fraaie bouwwerk dateert van 1839en staat op de plaats waar de Vo.c. rond 1700een
verkenningslicht plaatste voor haar schepen op weg naar de Noordzee en verder.
Voorbij het Paard strekt zich een immense watermassa uit, dezelfde lege wereld die
ik zag aan het slot van mijn speurtocht langs de ZuidwaL
Ikheb de IJsscimeercirkel ronden maak een tussenbalans op: de Vispoortis het on
betwiste landmerk voor de Zuidwal, het Paard van Marken is dat voor de Westwal.
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De noordelijke dakkapel (rechts) tegen

de torenspits, ideale observatiepost

voor extreme vergezichten.

___ L.-Li.,-_~~_

Landmerken op de Westwnl.

leembult. Het hoogste punt meet 9 1TI. Daarop staat een 14m hoge vuurtoren. To
taal 23 Ill.Maar Urk ligt 4 km verder dan Enkhuizen. Ik krijg steeds meer te maken
met hetverschijnse1 kromming van het aardoppervlak. Voorwerpen 'verdwijnen'
achter de horizon naarmate de afstand groter wordt. De krommingsfactor is 7.8

cm per km. Dit houdt in dat ik 48 (km) x 7.8 (cm) = 3.75 m moet aftrekken van
mijn toch al bescheiden 23 ill. Blijft over ruim] 9 ill. Nog minder dan een derde
van de Zuidertoren van Enkhuizen.

Ik begeef me naar de noordoosthoek van de toren en plaats de kijker op de boven
ste buis van het ijzeren hek om trilling van de hand tatcen minimum te beperken.
Om Urk te vinden moet ik zoeken halverwege de horizon tussen de Zuidertoren
en de stipjes op de Knar. Ik krijg beide objecten in beeld. Ik bepaal het exacte mid
den en bestudeer uiterst geconcentreerd de bewuste horizon. Het duurt een tijd
je, maar dan zie ik iets. Een nietig puntje, veel kleiner dan het beeld van de Zui

dertoren. Ik kan er geen vorm aan ge
ven. Ik kijk keer op keer, maar kan het
niet groter maken.
Was de Naarder toren maar hoger.
Sufferd, dat is hij! Ik kijk langs de spits
omhoog en zie een van de vier dakka
pellen.lk loop naar de ruimte onder de
torenspits en klim langs een gebint van
zware balken via een houten trap naar
de noordelijke dakkapel. Ik open het
deurtje, dat ik vervolgens vastzet.
Ik kijk in de diepte en bemerk dat de
miniatuurwezentjes kleiner zijn ge
worden. Ik bevind me op 57 m hoogte,
een aanzienlijk verschil.
Het kozijn van de dakkapel blijkt een
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Landmerken op de Zuidwal.

Reikwijdte vanaf de Naarder toren. Gebouwen van minstens 75 m !IOOg kunnen tot

aan de buitenste cirkel met de kijker worden waargenomen, indien er zich in vlak

landgeen obstakels bevinden. Totaan de binnenste cirkel zijn hoge gebouwen dui

de/ijk waarneembaar.
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uitstekend statief. Vanuit mijn nieuwe, knusse observatiepost begin ik opnieuw le
speuren. De zweverik van Enkhuizen komt weer in beeld. Het wazige beeld steekt
nu hoger boven de trillende einder uit.
Na wal zoeken vind ik ook het puntje van Urk. Maar het puntje is een punl ge
worden, dankzij mijn verheven uitkijkpost. Voor mij staat vast: Urkinzichl! Ik heb
48 km met de kijker overbrugd. Ik heb de overkant van het IJsselmeer gezien, het

verst haalbare punt vanaf de N,aarder toren.

Het panorama van nu met een terugblik naar toen
Sinds een halve eeuw iser enorm veel in het landschap veranderd. Laten we de volg
orde van het verhaal aanhouden. Ik beperk me tot de vergezichten.
De stuwwal ligt er al meer dan honderdduizend jaar. Het uitzicht daarop isonver
anderd mooi. De Domtoren domineert niet meer. De concurrentie van giganti
schekantoorgebouwen is te groot. Voor Amsterdam geldt dat in nogsterkere mate.
Nieuwkomers als de ArenA en de Rembrandt Tower bepalen de skyline. Het vrije
uitzicht op de historische kerktorens gaatletterJjjk de mist in door een jungle van
hoogspanningsleidingen.
De grootste aderlating heeft hel uitzicht aan de voormalige zeezijde ondergaan.
Een verkeersriool snijdt de uitgestrekte weilanden radicaal doormidden.
Het grote Ijsselmeer voor Naarden is verworden tot een breed kanaal gevuld met re
creatievaartuigen. Er wordt nog gevist door hvee Spakenburger bedrijven, zij het niet
meer met houten botters met zeilen maar met stalen kotters met dieselmotoren radar.

Het Kasteel is nog in de vaart. Het wordt gebruikt voor partycruisesen bedrijven-
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excursies op binnenwateren. De fiets met tent achterop gaat niet meer mee. Wie
wil weten waar de statige zwaan zwom, moet naar Almere. De vaarroute liep pre
cies midden door het Weerwater.

Dezuurstok van Nijkerk is ons trouw gebleven, maar de Vispoort is van zijn witte
pleisterlaag ontdaan ofJigt verborgen achter een Flevolands bos. Ik kan hem niet
terugvinden.

De Waterlandse kust is nog in beeld, maar vraag niet hoe. Hij zit gevangen in het
dradenpatroon van een hoogspanningsleiding. Alsof er krassen langs de horizon
zijn getrokken. Hoorn kan ik daardoor niet terugvinden. De bossen rond de Le
pelOlarspiassen maken het onmogelijk ooit nog eens de fata morgana van Enkhui
zen te aanschouwen. Het puntje van Urk gaat schuil achter de Houtribsluizen, maar
zeLfsdie zie je niet door een areaal vail nieuwe bossen.
De zendmasten van Huizen zijn verdwenen, maar alom in het landschap verrijzen
moderne vervangers. De zappende generatie moet op haar wenken bediend wor
den. Niet te missen zjjn de pilaren bij Lelystad en Hilversum, beide reiken 158 m
het luchtruim in. De gigant bij Lopik - ook goed zichtbaar vanaf de toren - spant
met 375 m de kroon. Maar hoe hoog ook, hij staat op 33 km van hier, terwijl het
puntje van Urk met zijn slechts 19 m op 48 km werd binnengehaald.

Wie denkt dal ik door het gemis van mijn uitzicht van weleer aan nostalgie tenon
derga, heeft het mis. Flevoland is een prachtige provincie waar de natuur de volle
aandacht krijgt. Ik pak morgen de fiets om naar de Knar te peddelen, om te kijken
naar een vruchtbareakker vergeven van de schelpen waarboven eens de haringzwom.
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Dellerinneringaan de 'verbeetering' van 1826.

Met dank aan Van Vugt
Zonder Van Vugt zou ik dit verhaal waarschijnlijk niet hebben kunnen vertellen.
Tijdens de belegering van 1814 om de Franse bezettingstroepen uit de Vesting te
verdrijven werd vooral het bovenste gedeelte van de toren door bombardementen
ernstig beschadigd.
In 1826 besloot het stadsbestuur over te gaan tot herstelwerkzaamheden. Onder

leiding van de bouwkundige Krijn van Vugt werd het werk vakkundig uitgevoerd.
Een in de voet van een kanteel gemetselde natuursteen met inscriptie herinnert
aan de 'verbeetering' van 1826.
Tijdens de restauratie van deNaarder toren in 1966werd het solide ijzeren hek, dat
bij mijn horizonverleggende verkenningen zoveel steun verleende, verwijderd om
plaats te maken voor de huidige kantelen.

Naschrift
Om de objecten duidelijk te kunnen waarnemen gebruikte ik een vooroorlogse militaire veldkijker
(6 x 25), met een op de kns gemonteerde afstandmeter, merk Carl Zeissjena. Ik mocht hem lenen
van mijn vader, die hem na de capitulatie in 1940 heel verstandig voor zichzelf gevorderd had. De
kijker deed het perfect en doet het nog steeds.
Bijzonderheden over Het Kasteel werden verkregen dankzij de medewerking van de heer Van Heli,
gemeente-archivaris te Harderwijk, en van de heren Den Herder van de Rederij Flevo, eveneens te
Harderwijk.
Gegevens over de visserij putte ik uit boeken over het Zuiderzeegebied van Dorkijn en Boonenburg.

De Nachtegaal

A.F. Kooyman-van Rossum

In 1917 werd het vriendelijke huis 'de Nachtegaal' aan het Roelofslaantje bij Oud

Valkeveen gebouwd voor componist en muziekpedagoog Bernard Zweers (1854
1924) en zijn echtgenote Dora Maria de Louw. Trouwe leerlingen van mevrouw
Zweers wilden hun lerares op de een of andere wijze huldigen. Zij kenden de wens
van het echtpaar, dat al verscheidene zomers op de boerderij van Oud Naarden had
gelogeerd, om de zomermaanden in de omgeving van Valkeveen en de Zuiderzee
door te brengen. Zo vroegen deze leerlingen architect G.W. van Heukelom een ont
werp te maken voor een buitenhuis voor hun geliefde lerares en haar man. Het ver
haal gaat dat Van Heukelom, vriend van de familie Zweers en toentertijd hoofd
ingenieur bij de Hollandsche Ijzeren Spoorweg Mij, het overgebleven bouwmate
riaal van het eerste stationsgebouw Naarden- Bussum voor 'de Nachtegaal' gebruikte.
Daarnaast kon mevrouw Zweers-de Louw, door de medewerking van J.p. Dudok
van Heel van Berghuis, een stuk grond kopen.

Het muzikale echtpaar Zweers was bekend in het Gooi door de Zomerconcerten

Het echtpaar Zweers-de Louw op de boerderij Oud Naarden. Links boer De Beus

met zijn echtgenote. Collectie: Stichting!.P. van Rossum.
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Mevrouw Mary van Eeghen-Boissevain woonde in die jaren op het landgocd 'de
Duinen', tussen de Meentweg en de Valkeveenselaan. Ook de vrije katholieke kerk

die in die tijd in de Grote Kerkvan Naar
den onder leiding van Johan Schoon
derbeek werden gegcven. J.P. Dudok
van Hcel droeg het groeiende muziek
lcven in de regio een warm hart toe en
hij was een groot promotor van dc Zo
merconcerten, waar veel werken van

Nederlandse componisten, ook van
Zweers, werden uitgevocrd. Mevrouw
Zweers-de Louw werd vaak als zange
res geëngageerd. Ondanks hun hoge
lijk gcwaardecrde prcstaties was de fi-
nanciële beloning voor het echtpaar 'DeNachtegaal IJ': privékapel, garage

Zweers mager, een lot dat in die tijd de en priesterhuis.

mceste kunstenaars trof. Het echtpaar
was dan ook zeer gelukkig dat door toedoen van hun bewonderaars hun droom
huis toch verwezenlijkt kon worden. Bernard Zweers heeft niet lang kunnen ge
nictcn van zijn buitenverblijf, want hij overleed in 1924.

Na dc dood van haar man kwam mevrouw Zweers zomers met meer naar de Nachte-

14U

Mgr. Johan Hubert Banjer, geschilderd

door Wc. Hofker, in 1966op la-jarige

leeftijd in zijn kapel.

De privékapel gewijd aan Sancta

Sophia and AU Holy Angels.

Emily Heloise Banjer-van Eeghen,

geschilderd door Wc. Hofker, in 1960

op la-jarige leeftijd in de kapel.

gaal. In 1927heeft zij het huis verkocht
aan Johan Hubcrt Bonjer, bisschop van
de vrij katholieke kerk van Sint Michaël
aan de Valkcveenselaan, die het hele jaar
op de Nachtegaal woonde. Nadat hij van
de erven A.E. Dudok van Heel een reep
grond had bijgekocht, liet hij door ar
chitect J. Rebel een hveede huisje op het

perceel ontwerpen. Dit nieuwe houten
pandjebevatte naasteen garage,een privé
kapel en een priesterwoning. De kapel
werd door Mgr. Bonjer opgedragen en
gewijd aan 'Sancta Sophia and Al1Holy
Angels'. In deze behuizing beeft onder
meer priester J.H. Bohms, assistent van
Mgr. Banjer, ruim ticn jaar gewoond.



was daar gevestigd. Ter gelegenheid van het huwelijk van Mgr. Banjer met haar

dochter Emily Heloise, schonk mevrouw Van Eeghen haar een rozentuin voor de

Nachtegaal. Aangezien mevrouw Van Eeghen enige jaren daarvoor, in 1920, 'de

Duinen' door Dirk Tersteeg gedeeltelijk had laten herinrichten, is het waarschijn

lijk dat niet alleen de rozentuin maar ook een deel van de verdere tuinaanleg van

de Nachtegaal door Tersteeg is verricht. Tot op heden zijn nog verschillende typi

sche stijlkenmerken van tuinarchitectuur uit de eerste helft van de twintigste eeuw

in deze tuin te herkennen. Na de dood van Mary van Eeghen-Boissevain is de gra

nieten Louis Quinze zonnewijzer van 'de Duinen' (Sint Michaël) verhuisd naar de

Banjers op de Nachtegaal Na hun vertrek naar Zandvoort werd deze weer ver

plaatst naar de tuin van Emily's neef, Cor van Eeghen, aan de Meentweg.

Na de familie Bonjeris de Nachtegaal verschillende malen in andere handen over

gegaan. Sinds de laatste verkoop is het perceel in tweeën gedeeld en staat er een hek

tussen de voormalige kapel en het landhuisje. De huizen worden nu door twee ver

schillende families bewoond.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:

De Omroeper, jaargangen 1990, 1994, 1995, 1996àf22,50

Prentbriefkaartenboekje (ansichten van Naarden, uitgegeven door Sasburg) f 5,

Oud Valkeveen, 'van hofstedetot uitspanning' f 19,95

De Naardereng f 10,-

Oud Naarden, 'verdronken stadje, middeleeuws klooster, oude buitenplaats' 1 29,90

De Weeshuiskazerne van Naarden, 'over susteren, soldaten, walen en wezen' 129,90

Oude Na.'\rdense buitenplaatsen, 'de geschiedenis van Berghuysen en Kommerrust' f 35,-

Tussen Zandbergen en Valkcvcen, 'negentiendeeeuwse 'Wandelingen'

over de buitenplaatsen vanJ.P. van Rossum' ! 35,-

Oude kaart van Naarden en omgeving, (facsimile in full-color) 'de Kaart van Fabius' f 15,

Krijgsspelkaarten, (facsimile in full-color) uit de periode 1910-1913,

schaal I : 10.000 (formaat 50 x60 cm) van het gebied tussen Naarden, Zeist,

Woudenbergen Nijkerk (26 kaartbladen), in portefeuille! 390,-. Per kaartbladf 20,
Besteladres: Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, teL (035) 6946860
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Zeventiende-eeuwse trapschachten

en wenteltrappen bij de waterpoternes

van de vesting Naarden

David Kips

Dit voorjaar werd de beheerder van de vesting opgeschrikt door een groot gat in

het aardwerk van de borstwering van de rechterschouder van bastion Nieuw Mo

len. De verschuiving van een bij de restauratie in 1977 aangebracht betonnen balk

je had een instorting veroorzaakt in een van de recht onder het gat gelegen 17e

eeuwse gebouwen van de vesting. Bij de herstelwerkzaamheden werd een wentel

trap blootgelegd, die leidde naar de waterpoterne en evenals de poterne zelf da

teert uit de tijd van de aanleg van de vesting. De trap vormde ooit een directe ver

binding tussen hetterre-plein van het bastion en het vóór de lage flank gelegen wa

terpoortje. Het puntgave metselwerk van de traptreden maakt het echter

onwaarschijnlijk dat de trap lang in gebruik is geweest. Identieke trapschachten

Het gat in de borstwering boven het waterpoort je voor de rechterflank van bastion

Nieuw Molen. Rechts de trapschacht met wenteltrap.
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Het 'bordes' aan het eind van de wenteltrap lig/op l1et tongewelf van de ondergele

gen waterpoterne. Rechts beneden de toegang naar de waterpoterne.

voor wenteltrappen lijn aanwezig bij de waterpoternes van allebinnendijksefron
ten van de vesting, dus behalve op Nieuw Molen ook op de bastions Oud Molen,
Turfpoort, Promers en Oranje. Ongebruikt en volgestort, van boven verscholen
onder het aardwerk van de borstweringen, de uitgangen in de waterpoternes dicht

gemetseld, is het bestaan van de trappen lange tijd vergeten geweest.

Pas bij de restauratie van de vesting werd in 1977de trapschacht van de wenteltrap
in de linkerschouder van bastion Nieuw Molen ontdekt en blootgelegd. Hoewel

traptreden ontbraken, was in de onderste helft van de schacht een spiraalvormig
oplopend metselwerk aanwezig, dat uitliep in een vlak in de vorm van een bordes
boven het tongewelf van de waterpoterne.(I) Men ging ervan uit dat het aanwe
zige metselwerk de ondergrond vormde voor een trap en in 1978 werd een nieu
we wenteltrap in de schacht gemetseld. De oude muurafsluiting in de waterpo
terne werd verwijderd, zodat de trap vanuit de poterne bereikbaar was en in zicht
bleef. De bovenafsJuiting bleef gehandhaafd.

Toen al werd verondersteld dat ook in de andere bastions identieke trapschachten

aanwezigwaren en isde aanwezigheid van een trap in de réchterschouder van het bas
tion Nieuw Molen onderzocht. Hiertoe werd een deel van de muurafsluiting in de
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De wenteltrap gezien vanuit de waterpoterne. De toegang van de trap ligt aan het

eind van de poterne, bijna tegenover het waterpoor/je.

waterpoterne verwijderd. Hier bleek niet alleen een trapschacht, maar ook traptre
den aanwezig te zijn. De oude muurafsluiting in de waterpoterne werd verwijderd en
er werd een nieuwe afsluiting gemetseld in het begin van de trapschacht, wdanig dat
de onderste traptreden in zicht bleven. Na de instorting dit voorjaar is ook deze af
sluiting verwijderd en de gehele trap, tot aan de bovenafsluiting in zicht gebracht zo
dat nu op dit bastion, als enige in de vesting, beide trappen bekeken kunnen worden.

Dat werpt de vraag op naar de oorspronkelijke funktie van de wenteltrappen. Over
de aanleg van de trappen bij de bouw van de vesting isniets bekend en in de bekende
literatuur over de aanleg van de vesting worden ze niet vermeld. De kennis over het
bestaan ervan was mogelijk al in de l8e eeuw verdwenen en in de latere militaire bron
nen over de vesting is er dan ook niets over terug te vinden. Wel vinden we vergelijk
bare trappen beschreven inverschillende 17een 18eeeuwsewerken overvestingbouw.
In een vroeg-18e eeuwse beschrijving van het systeem van de Franse vestingbouwer
De Vauban (1633-1707), staat een rechte trap aangegeven achter de borstweringvan
de rechter face van een bastion, dicht bij de schouderhoek. Detrap gaat naar beneden
het bastion in en leidt naar een poortje in de gracht voor de teruggetrokken flank.(2)
Het betreft hier overigens een droge gracht. Ter hoogte van het poortje is een kleine
coupure in de borstwering zichtbaar. Trap en poortje dienden omin de gracht te kun-
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Vestingfrom volgens De Vauball. Nabij de schouder11Oek achter de rechterface van

het bastion is eell trapaallgegevell. De tmp leidt llaareen poortje dat uitkomt op de

gracht voor de teruggetrokken rec1lterflatlk.

nen afdalen voor het doen van uitvallen. Het poortje van De Vauban bevindt zich op
de plaats waar zich in Naarden de waterpoonjes bevinden.

Ook in het systeem van devestingbouwer Anthonyde Ville, zoals beschreven door
Manesson Mallet in diens werk "De arbeid van Mars" uit 1672, is een (rechte) trap
opgenomen. Ook hier gaat het om een verbinding tussen het terre-plein van het
bastion en de (droge) gracht, die dient om tijdens een beleg uitvallen te kunnen
doen en om heimelijk de vesting te kunnen binnenkomen.(3) De Ville legt de trap
in de borstwering van de schouder van het bastion, aan de vestingzijde, ongeveer
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Bastion volgens Allt1101IY de Vifle. Het

betreft een vesting mer eell droge

grac1Jt. Vanaf de linkerschouder VOlt

het bastion leidt eell trap (L) naar een

poortje dat uitkomt i" degmcht v66r

de teruggetrokkeIl iillkerflallk.

op de plaats waar hij ook in Naarden
wordt aangetroffen. Zijn trap is overi
gens veel groter omdat hij groot genoeg
moest zijn om meI paarden te kunnen
passeren zodat ook de ruiterij aan een
uitval zou kunnen deelnemen. Tevens

raadt De Ville aan ook vanuit de lage
flank een toegang naar het poortje te
maken om het ook te kunnen gebrui
ken als een vijand een gebruik vanuit
het bastion onmogelijk wist te maken.
Het lijkt erop dat in Naarden voor De
ViJle's twee oplossingen gekozen is. Een toegang vanuit het terre plein van het bas
tion middels de nu afgesloten wemeltrappen. Een tweede vanuit de lage flank via
de bestaande waterpoternes. De door De ViUeaangeraden éxtra verbinding. tref
fen we in Naarden nu nagaan als de énige toegang omdat de \~enteltrappen van
uit het bastion zijn afgesloten.

Op grond hiervan veronderstel ik dat ook de in Naarden in de bastions aanwezige
trappen primair zijn aangelegd om via de waterpoortjes en de vestinggracht uit
vallen te kunnen doen. Een natlegracht lijkt zich voor zo'n uitval echter nauwelijks
te lenen en bij mijn weten zijn de waterpoortjes van Naarden dan ook nimmer voor
dit doel gebruikt. Zo deed het Franse garnizoen tijdens het beleg van 1813-) 814 zijn
talrijke uitvallen door de gewone stadspoorten. De waterpoortjes behielden weleen
nuttige functie voor de bevoorrading van de ravelijnen over het water. De verbin~
ding met de lage flank was hiervoor echter voldoende en de trappen naar het bas
tion overbodig. Om een venwakking van de borstwering op die plaats te voorko
men zullen zij daarom zijn gedicht en met aarde afgedekt. Blijft de vraag waarom
dit element van een vesting met een droge gracht in Naarden is uitgevoerd.

Noten
J. J.w.c. Bcsemer, 'Enige vondsten in Bastion Nieuw-Molen te Naarden', in: Tussen Vecht en

F..cm, 8 (1978) 38-<15.

2. 'Veritable maniere de bicn fortifierde Mr. De Yauhan Oul'on voit dequdlemkhodeonSt' StTt



Plattegrond bastion Nieuw Molen met positie van de voormalige molen. Het karak

ter van het oorspronkelijk in de trapse/lachtvan de linkerschouderhoek van bastion

Nieuw Molen aangetroffen metselwerk - uitlopend in een bordes datongeveerde

helft van de bovenkant van de trapschac1ltvulde - deed de vraag opkomen of trap

schac1,t en metselwerk wellicht ooit dienden als fundament voor de windkorenmolen

die hier tot /807 heeftgestaan en waaraan het bastion zijn naam ontleem.ln 1978 is

door de Naarder molenkennerG.r Pouwonderzoekgedaan naar de plaats van de

molen op bastion Nieuw Molen. Op grond van schaalmodellen van het bastion en de

molen, kwam hij tot de conclusie dat de molen op de linkerhelft van het bastion nabij

de schouder moet hebben gestaan. De door hem veronderstelde positie is op de platte

grond aangegeven. De trapschacht naar de waterpoterne kan volgens Pouw niet als

fundament hebben gediend, omdatdaar te weinig ruimte is om te kunnen manoeu

vreren met paard en wagen voor het aan- en afVoeren van het koren en meel.

Een terugblik op de r.k.s.v. 'De Meervogels'

(1932-1967)

Piet de Bruijn

'Meervogels' isvoortgekomen uit de voetbalvereniging 'De Kraaien', die haar speel
veld had op een weiland naast de deurenfabriek 'Aristos' aan de Muidertrekvaart
op de Schapenmeent. Nog onder de naam 'De Kraaien' verhuisden de voetballers

naar een veldje aan de Ferdinand Bollaan vlakbij de voormalige Gooische Stoom
wasserij. De schuur en de keuken van de daar wonende heer W. Brouwer mochten

als kleedlokaal worden gebruikt, maar door de uitbreiding van het villapark moes
ten de Meervogels weer terug naar de Schapenmeent. Daar kregen ze een veld aan
de Keverdijk op de Volmolcnszijdelanden met een echt kleedlokaal dat door pas
toor Hermsen werd ingewijd. Opdit terrein heeft Meervogels vele hoogte- en diep
tepunten beleefd. Helaas werd er op dit veld nooit een kampioenschap in de com
petitie behaald. Bekende bestuurders uit de beginfasewaren T. Koopmanschap, L
Boerebach, C. de Gooijer, J. Frakking, J. vld Linden, B.Vlug en W. Steenman.

Meervogels 2 in de wedstrijd tegen de Kajotters in de jaren vijftig op het veld aan de

Keverdijk. Van links naar rechts, staand: j. de Groot, K. Kuyer, B. Koopmanschap,

K. Knappert, J. de Gooijer, L. Rutgers, B. Kamer. Knielend:]. Hartong, w: Hartong,

J. Stallmann, N. Pronk.
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Tijdens de wedstrijden van het eerste elftal werden langs het veld doeken opge
hangen om het zicht op de wedstrijd vanaf de Keverdijk te verhinderen. Hierdoor
werden de liefhebbers verplicht om dertig cent entreegeld te betalen. Als er ge
streden werd om het kampioenschap van Naarden, dat waren wedstrijden tussen
Chefana (het elftal van de Chemische Fabriek), Meervogels en Naarden, dan stond
het rijen dik rond het veld. Dat was zelfs het geval in de oorlog, toen de bezetter
toestemminggafvoor enige muzikale omlijsting (mits niet irritant in de oren van
de Duitsers). 0.0.8., het plaatselijke fanfarekorps, kon cr daardoor weer eens lus
tig op los spelen. Om nooit te vergeten was de strijd om dit kampioenschap in de
jaren vijftig. In dat jaar deden ook de Naardense militairen mee. In de laatste mi
nuut van de finale wist Wil Ruiters met een vrije trap vanaf dertig meter de be
roemde Naarden doelman Piet Vos te verschalken, waardoor de overwinning voor
Meervogels was.

In de jaren zestig speelden Meervogels en Naarden gezamenlijk op het sportpark
aan deAmersfoortsestraatweg. Bovendien draaiden beide clubs mee in de top van
de competitie. Bijzonder spannend was hel seizoen 1962/] 963, waarbij Naarden,

Het kampioenselftal van 1964-65. Van links naar rechts, staand:]. Seegers (trai

ner), Z. Eype (grensrechter), P Frakking, H. Frakking, H. de Bruijn, B. Ruiters, E.

Kok (reserve-doelman), P de Bruijn,]. Ruiters, r Frakking en H. de Gooijer. Knie

lend: M. Klaver, M. Boerebaeh, D. de Graaf, 1. Post en H. Ruiters.
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Voorzitter Lamphen van de K.N. VB. afd. Utrecht reikt de bondsonderscheiding uit

aan de heren Boerebach en Rijsberrnan voor hun jarenlange werk voor Meervoge/s.

Meervogels en Hoogland gelijk eindigden. Al eerder waren er in dat seizoen tv.ee
zinderende derby's geweest, waarbij Naarden het recordaantal van vijf protesten
indiende. Men was het niet eens met de waarnemingen van de scheidsrechter. Alle
protesten werden echter afgewezen, waarna een halve nacompetitie volgde. Naar
den won eerst met 5-0 van Hoogland. Daarna speelde Meervogels tegen een geha
vend Hoogland. Maar wat niemand verwachtte ..... Meervogels verloor! Er restte
dus nog een derbywaarbij Naarden aan een gelijkspel genoeg had. Naarden maak
te zich vervolgens op voor het kampioensfeest. Burgemeester Cramer stond langs
de lijn om de ploeg te huldigen. Concordia was gereserveerd voor een groot feest
en kapper J. Oud zou topscorer Frits Alten na de wedstrijd midden op het veld knip
pen. Voor een recordaantal toeschouwers echter won Meervogels en promoveer
de Hoogland door een beter doelgemiddelde.

21 maart 1965 werd voor Meervogels een gedenkwaardige dag: voor de eerste keer
in haar geschiedenis kampioen. Alle dagbladen, zelfs de landelijke, waren val lof.
Trainer, spelers en bestuur werden in open auto's door de vesting gereden, waarna
een huldigingvolgde in het stadhuis. Tot in de kleine uurtjes volgde een groot feest
in het patronaatsgebouw Concordia. Tijdens de druk bezochte kampioensrecep-
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tie, waarbij het Naardense stadhuis te klein bleek, werd aan de heren 1. Boerebach
en W. Rijsberman het erelidmaatschap van de K.N.V.B. aangeboden.

Het seizoen 1966-67 stond in het teken van geslaagde fusiebesprekingen maarein

digde in de competitie minder succesvol. Daarmee kwam een einde aan 'De Meer
vogels', die samen met Naarden onder leiding van voorzitter J.H. Borkent opging
in sv 'De Vesting'.

Naschrift
Meervogds heeft zich in die vijfendertig jaar, dankzij uitstekende bestuursleden, op financieel ge
bied altijd goed kunnen bedruipen. Belangrijke inkomstenbronnen waren in het verleden het zoge
naamde halve stuiverfonds van J. van Baal en later het sruiverfonds van H. Frakking, waarbij men
bij de donateurs en leden wekelijks om deze kleine bijdrage vroeg. Ook de voetbaltoto was voor de
club een goudmijntje. F. de Groot, :. Brouwer, K. Kuyer e~ P. de Bruijn wrgden ervoor dat de club
kas goed gespekt werd. Eén keer Viel zelfs de hoofdpnjs III de gelederen van Meervogels: pastoor

- .. ". rliet hier toen het hele Naardense ver-

dub altijd veel steun ondervangen van
ineren verZ{)f\!erjan Kalk

elden en de

Vakantiehuis Amsterdam- Zuid.

Een oase van de Amsterdamse speeltuinjeugd aan

de Oud Huizerweg te Naarden

Dick Neijssel Jr.

De stichting
In de zomer van 1924 mijmerden1;'jerk Klaren en Henk Lucassen op het Muider
bergse strand hoe heerlijk het zou zijn om in deze omgeving een soort van kin
derkolonie te stichten. 's Ochtends vroeg waren ze met een hele kinderschaar van
uit de Speeltuin Amsterdam-Zuid per 'Gooische Moordenaar' naar Muiderberg
vertrokken. Op het strand hadden zij de stadskinderen 'losgelaten' en namen de
tijd voor wat pruimtabak. Tjerk vertelde over zijn vader, die veel pionierswerk ver
richtte in het jeugdwerk in de arbeiderswijken van Amsterdam. Zijn initiatief re
sulteerde in 1923 in de voltooiing van een speeltuin met clubhuis in Plan-Zuid. Al
snel bestond er behoefte om de kinderen ook tijdens de zomervakantie bezig te

Het vooraanzicht van het vakantiehuis in het begin van de jaren dertig. Tweede van

links is mede-oprichter Henk Lucassen.
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Het vertrek op zaterdagmiddag per

touringcar naar hetvakantiehuis bij
Valkeveen.

houden en derhalve zaten in de zomer van 1924 de twee speeltuinmedewerkers
met hun kinderschaar op het strand van Muiderberg.

Terug van dit dagje uit had hct bestuur van de Speeltuinvereniging Amsterdam
Zuid er een nieuwe uitdaging bij: een vakantiehuis voor hun buurtkinderen.
Door goede contacten met enkele gemeentelijke autoriteiten kon voor f 300,- een
directie bouwkeet worden aangekocht die in Tuindorp Oostzaan stond. De keet werd
gedemonteerd en met drie vrachtauto's naar Valkeveen vervoerd, waar de heer Ro
zelaar (een onderwijzer naar voorbeeld van Theo Thijssen) een stukje grond in bruik
leen gaf. In twee weekends·werd de keet opgebouwd en verrijkt met een keuken, zo
dat op 11juli 1925 de Naardense wethouder ). Smits het vakantiehuis kon openen.

Deze nieuwe activiteit van het speeltuinwerk voorzag in zo'n grote behoefte, dat
men uitkeek naar een eigen stuk grond. Zo werd op 7 juli 1926 een perceel heide
en bos ter grootte van 19 are aan de Oud Huizerweg te Naarden aangekocht voor
f 3000,-. De voormalige directiekeet kreeg door middel van een fundering een per
manente plaats en eind jaren twintig wer dit stukje Naarden bevolkt door uitver
koren Amsterdammertjes uit het Plan-Zuid.

Herinneringen
Hans Boom herinnert zich nog hoe hij
met zijn broer Jaap in 1927 op negen
jatigeleeftijd in de Gaaspstraat in de au
tobus stapte om voor het eerst in zijn le
ven een week 'naar buiten' te mogen.
Speciaal voor die gelegenheid had hij
van zijn ouders 'vakantieschoenen' (lin
nen met rubber zool) gekregen, waar
van hij als het ware nog altijd de geur
ruikt. Nooit eerder had hij in een auto
bus gezeten. De rit naar Naarden duur
de eindeloos lang, maar tocn de takken
van de bomen en struiken langs de bus
slierden, vcrtelde de kampleiding dat het nu nict lang meer zou duren. Toen zij op
de plek arriveerden, stond de groep van de voorbije week al gepakt en gezakt om
weer naar Amsterdam terug te reizen. Op de binnenplaats zaten de 'tantes' Nel Toe
rene! en Cor van Sweden, bij een grote teil, aardappelen te schillen en een aantal jon
gens wcrd onmiddellijk aan de handpomp gezet om het watervat (tw'eeduizend li
ter) te vullen. Bij goed weer werd in de Zuiderzee gezwommen, hetgecn meteen als
'bad beurt' gold. Alvorens zich op het sparrenpad naar het strand te begeven - er
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jaren twintig.

staan nu andere bomen - hadden de jongens en meisjes op dc slaapzalen hun zwem
pakken aangetrokken. Blootsvoets wandelden de kinderen naar het strand, dat soms
bij een noordelijke windrichting bezaaid was met zwart spul. Later werd vernomen
dat deze reeds ontbonden materie afkomstig was uit het riool van Amsterdam, dat
in het Buiten-IJ loosde. Voor het eerst ook werden tochten naar 'de Gooise bergen'
ondernomen, al vielen de Tafelberg en Sijsjesberg wel enigszins tegen.

De decennia fond de oorlog
Na twee verregende vakantiejaren werd besloten de binnenplaats in een overdek
tespee1plaats te veranderen. De bouwers van 'de Wolkenkrabber' en woningen aan
het Afrikaanderplein stelden bouwmaterialen ter beschikking voor de Amster
damse bleekneusjes en de Naardense kalkzandsteenfabriek leverde de stenen voor
vijf gulden de duizend. Door alle goede gaven kon toen mede op sanitair gebied
het een en ander worden toegevoegd. Een jaar na de realisatie van dit project werd
in 1932 een tweede bouwkeet op het terrein geïnstalleerd, die nu nog steeds als
slaapgebouwtje aan twintig kinderen onderdak kan bieden.
In de crisisjaren werd er optimaal gebruik gemaakt van het vakantiehuis. De Tweede
Wereldoorlog zorgde voor een ommekeer: de kinderkampen werden gestaakt. Be
stuurder Lakmaker moestvan debezetter, vanwegejoods bloed in de aderen, zijn func
tie opgeven en oprichter Henk Lucassenbelandde met zijn socîaEstische achtergrond
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De bouwwerkzaamheden in 1931 voor de overdekte speelplaats. Op de achtergrond

het huis van mevrouw Wortel aan de Oud Huizerweg.

Vakantie /932.

in hel concentratiekamp Vught. Via de Nederlandsche Volks Unie werden er in de
laatste oorlogsjaren verschillende families in het vakantiehuis geplaatst. Na de be
vrijding vonden de Amsterdam-Zuid werkers hun huis in verloederde staat terug.
Schrijnender was dat talloze vaste vakantiehuis klantjes nooit meer zouden kunnen

genieten van dit prachtige stukje Naarden. Dertienduizend bewoners van de speeI
tuinbuurt werden gedeporteerd en keerden niet terug uit de vernietigingskampen.

rn de zomer van 1945 herstelden de arbeiders van Amsterdam-Zuid hun trots uil

1926. In 1946 werd er door hun kinderen alweer per week 484 gram aardappelen,
46 gram boter en vet, 459 gram brood, 112,5 gram fruit, 332 gram groenten, 46
gram jam en stroop, 25 gram kaas, 9.461gram melk, pap en pudding, 20 gram snoep,
43,5 gram suiker, 51 gram vlees en 64 gram appelmoes gegeten. Tweejaar later gin
gen de kinderen bij aankomst in het vakantiehuis nog altijd op de weegschaal en
hoe groot was het enthousiasme bij de leiding als zij een week later Marietje of Klaas
weer bij hun moeder afleverden met de mededeling 'uw kind is twee en een half
pond aangekomen'.

Groot was het feest in 1955 toen het vakantiehuis dertigjaar bestond. 'Grote dag
voorTjerk Klaren en oom Luuk (Lucassen)' stond er meteen grote kop in het Vrije
Volk. Schoolmeesters memoreerden dat het vakantiehuis niet alleen gastvrijheid
bood aan de 'Zuidse' kinderen maar ook aan anderen. Voor hun leerlingen ging er
niets boven Valkeveen1Sinds het begin van de jaren vijftig maakten namelijk ook
de scholen gebruik van het Naardense paradijsje aan het Ijsselmeer.

Hoog bezoek in de jaren vijftig
Een jaar later, op zaterdag 21 april 1956, werden bestuur en directeur van het Am

sterdams Speeltuin Verbond ten paleize ontvangen voor een audiëntie van veertig
minuten bij koningin Juliana. De speeltuinbeweging had na de oorlog zoveel bij
gedragen aan het welzijn van de Nederlandse kinderen, dat zij het jeugdkampwerk
van nabij in ogenschouw wilde nemen. Vakantiehuis Amsterdam-Zuid te Naar
den kreeg dus koninklijk bezoek! Er
werd echter gesteld dat hierbij zo wei
nig mogelijkvolwassenen en geen pers
aanwezig mochten zijn. Hetwasdewens
van de koningin om de kinderen in hun
normale milieu te zien, dus van het be

zoek mocht vooraf niets blijken.
Wat een eer voor de speeltuinvereni-

De eetzaal in 1932.
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De slaapzaal in de jaren dertig.

Het tweede gebouwtje meNie waterto

ren in de jaren dertig.

en werd onmiddellijk met het werk begonnen. De werkzaamheden waarbij veel ]a
waai werd geproduceerd, werden in verband met de zondagsrust in het christe]ij
ke Huizen op zaterdag verricht. Na het werk, dat meesta] tot in de avond doorging,
werd er nog een poosje gemusiceerd en uiteindelijk werden de legersteden opge
zocht. De kampjaren van de jaren vijftig waren daarmee vrijwel een kopie van die

van vóór de oorlog. Het was alsof de wereld in de jaren veertig had stilgestaan.

Grote veranderingen in de jaren zestig
De jaren zestig brachten belangrijke veranderingen in het kamp]even en de orga
nisatie van de stichting. De normen en strenge discipline van weleer werden door
de oudere jeugd niet meer aanvaard. De kampregels moesten worden aangepast.
Doordesterk toegenomen welvaart deden de buitenlandse vakanties hun intrede,
waardoor het privégebruik van het vakantiehuis terugliep. Daarentegen bleek het
vakantiehuis met zijn accommodatie op basis van zelfverzorging een aantrekke
lijk object voor scholen.

In 1966 echter werden de statuten van de Stichting drastisch gewijzigd, waardoor het
Amsterdams Speeltuin Verbond juridisch eigenaar werd van het vakantiehuis. Hier
aan was een beloftetot subsidiëringvoor moderniseringen voorafgegaan. Helaas b]e
ven die subsidies uil en werd de toekomst voor het vakantiehuis zorgwekkend. Door
het overlijden van oprichter Henk Lucassen in 1968 verdween een belangrijke scha
keI tussen de twee besturen en werd de betrokkenheid minder. Echte werkweekends

waren er niet meer. De huuropbrengsten waren net voldoende om wat onderhoud te
plegen, maar de moderniseringen die in de jaren zeventig nodig waren bleven uit.

Een nieuwe start

Bijde aanvang van de jaren tachtig wilde het Amsterdams Speeltuin Verbond een
eind maken aan deze neergaande lijn. Het plan was toen om het vakantiehuis zo
danig te moderniseren dat het ook als conferentieoordgebruikt kon worden. Voor
waarde was echter dat de bestuursleden geheel op voordracht van het Amsterdams
Speeltuin Verbond zouden ,,,"ordenbenoemd. Met andere woorden 'Amsterdam
Zuid' was haar vakantiehuis dan volledig en voorgoed kwijt. Dit radicale voorstel

werd verworpen en gelukkig keerde het tij, want onder druk van de bestuurlijke
opdeling van Amsterdam in stadsdeelraden, liquideerde ook het grote Amster
dams Speeltuin Verbond. Zo kon in ]986 opnieuw een zelfstandige stichting 'Va
kantiehuis Amsterdam-Zuid' ontstaan.

Zonder vermogen (slechts een verouderd vakantiehuis), maar ook zonder schul

den werd een nieuwe start gemaakt. Spontaan meldden zich verschillende fami
lies die wederom op basis van de doelstellingen uit 1925, dus zonder vergoeding,
aan de renovatie van het vakantiehuis wilden werken. Er werd een bouwplan ge
maakt en eind jaren tachtig had de nieuwe beheerder een team van geschoolde vak-

ging, maar ook een probleem, want wist
de koningin weldat het bestuur van Am
sterdam-Zuid uit vrijwel allemaal so
cialisten en zelfs communisten bestond.

En dat juist in ]956, net na de Russische
inval in Hongarije. Daarom werd be
sloten de 'rooien' zo min mogelijk in de
voorbereidingen van dit hoge bezoek te
betrekken. Pas drie avonden voor het

koninklijke bezoek werden een twaalf

tal vrijwilligers uit andere speeltuinver
enigingen ingezet om het vakantiehuis

van een nieuw verfje te voorzien en ander storend achterstallig onderhoud op te
heffen. Op de dag van het bezoek werd aan de kampleiding bekend gemaakt wat
hen die dag te wachten stond. De kinderen werd verteld dat er een grote verrassing
zou zijn. AJsgevo]ghiervan werden er allerlei gissingen gemaakt variërend van een
extra bonte avond tot de viering van de 35-jarige bruiloft van ome Luc.
Om ongeveer kwart voor elf draaide de hofauto de nog altijd middeleeuws aan
doende Oud Huizerwegop. Kortdaarna stapte de landsvrouwe, in gezelschap van
haar hofdame mevrouw Repelaar van Drie]- v.d Willigen, het terrein van het va
kantiehuis op. Meer dan twee uur verb]eefHare Majesteit op ongedwungen wijze
in ons vakantiehuis. Vol bewondering was zij voor hetgeen door ze]fwerkzaam
heid tot stand was gebracht. Samen met haardachter Marijke danste de koningen
metde kinderen bij gitaarmuziek. Jammer echter, dat zelfs niet één van de trouwe
medewerkers aanwezig mocht zijn.

Het bezoek van koningin Ju]iaJlahad tot gevolg dat het vakantiehuis kon worden
aangesloten op het elektriciteitsnet. De tijd van de olie- en gaslampen was ook voor
het vakantiehuis voorbij. De handpomp en de watertoren konden eindelijk ver
vangen worden door een elektrische pomp. Dat werk werd inmiddels verricht door
een nieuwe generatie vrijwilligers. Op
zaterdagmiddag, na het beëindigen van
de werkweek, verzamelden zij zich met
hun gezinnen bij het station van de
NBM in de Wibautstraat om met de

autobus naar halte Ericaweg in Huizen
te rijden. Na ruim een halfuur wande
len bereikten ze dan het vakantiehuis
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Een deel van de 'nieuwe werkersploeg' in maart 1992. Van links naar rechts: Dick

Neijssel, Ome Dick Neijssel, René van Egdom, Peter van Egdom (in de kruiwagen),

Corrie van Egdom, Bert vld Veen, Karin vld Veen, Henny Neijs-

mensen geformeerd, zoals hij dat in zijn kleutertijd in de jaren vijftig had mogen
aanschouwen. Op basis van een 'bakkie koffie', een goede lunch en een gezellige
sfeer is er nu zo'n zeven jaar aan het tienjarenplan gewerkt.

De buitenwereld kijkt vreemd naar dit groepje idealisten, die behoorlijk ontdaan
waren toen de gemeente Naarden de toeristenbelasting invoerde. Een oudere in
woner van Soest stortte toen spontaan de erfenis van zijn overleden vrouw op de
rekening van het vakantiehuis om er een jaar lang de belasting voor de kinderen
van te betalen en iemand uit Hilversum maakte voor hetzelfde doel het bedrag van

zijn gewonnen voetbalpool over. Toen ook nog het Jan Borkkinderfonds met twee~
duizend gulden over de brug kwam voor de aanschaf van speelwerktuigen en de
Naardense stichting Wouter Nagtegaal een speeltoren schonk, veranderde de dom
per in een behoorlijk steuntje in de rug.

In 1925was de stichtingvan hetvakantiehuis een logisch gevolg van de toen inge
zette emancipatie van de arbeiders. Werken voor 'eigen en buurmans' kinderen!
Dat de werkers van vakantiehuis Amsterdams-Zuid nu nog steeds diezelfde stel
regels hanteren is uniek.
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