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In de hongerwinter
GaitGruun
Medio maart] 945 kwam mijn vriend Joost bij mij metde mededeling dat we erop
uit moesten om hout te halen, want bij hem thuis konden ze nog één dag stoken
en dan was alles op.
Dat bevreemde me enigszins want in januari hadden we een flinke slag geslagen en
bij ons thuishadden wij nog voorraad, terwijl wede buit in gelijke porliesverdeeld
hadden.

'De Omroeper'
verschijnt vier maal per jaar. De abonnementsprijs
voor 1998 bedraagt
aan het onderstaande
adres. U ontvangt
minimaal f 25,-. Opgave van abonnementen
een rekening bij toezending van hel eerste nummer. Abonnementen
gaan in met het
eerste nummer van de lopende jaargang. De reeds verschenen nummers van de lopende jaargang worden toegezonden.
Opzeggingen
dienen schriftelijk
doorgegeven
te
1 december.
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VIfVERBliRG,

Gansoordstraat

16, 1411 RH Naarden,

telefoon

(035) 694 68 60.

Toen, in januari, was er in de naaste omgevingvan devestingal zoveel hout gekapt
dat er nog weinig bruikbaars tevinden was, tenminste voor mensen die slechts konden beschikken over handzagen en kleine bijlen ..
Dankzij het vernuft van Joost waren wij echter in staat bomen met een doorsnee
tot 50 cm te vellen. Hij had namelijk bij de timmerwinkel van Snijders (in de Turfpoortstraat) een band van een lintzaagmachine op de kop getikt en daarvan een
prima spanzaag geconstrueerd. Bovendien had hij een stevige kar gemaakt met
twee wielen van een transportfiets en deze voorzien van massieve rubberbanden.
Daarmee was ook het vervoersprobleem grotendeels opgelost.

De vaarrOllle

val/ de Haven door de BIlÜellvesJ langs de Oostdijk

tiaar liet Kraaiellbos.

Nu, in maart, stonden vlakbij de vesting nog genoeg bomen (onder andere bij de
Oostbeer) doch die waren zo dik dat ze ook onze macht te boven gingen.
Ik vroeg dan ook aan Joost waar hij nog iets bruikbaars dacht te vinden. "Dat vertel ikje ro wel",:!..eihij, "maar loop eerst even met me mee': Hij troonde me mee naar
de Oude Haven en wees naar een roeiboot en een praam, die daar gemeerd lagen.
Hij vertelde dat hij deze vaartuigen had gehuurd en wal hij met ze van plan was,
dat stak als volgt in elkaar: om een uur of zeven in de avond naarde Buitenvest roeien (met de praam op sleeptouw) in de richting van Valkeveen, tegen de tijd van 't
ingaan van de avondklok de boten in het riet trekken, wachten tot het donker is en
doorvaren naar het Kraaienbos. Iser genoeg gekapt en ingeladen dan varen we naar
de kwekerij achter het huis van Zielstra aan de Huizerstraarweg. Vanmiddag wordt
de kar naar Zielstra gebracht en we mogen het hout in zijn schuuropslaan. Devolgendedag gaan we met een vervalste koopnola naar de gemeente en halen daar een
vervoervergunning. Met de vergunning kunnen we probleemloos het hout naar
huis balen.
Dat plan had mijn volledige instemming. Ik heb mijn broer Pirn op de hoogte gebracht en die was 'I er ook mee eens. We gingen namelijk steeds met z'n drieën op
stap. Maar't loopt weleens anders dan je wilt.
In 't begin ging alles goed. Tegenover de kop van de Oostdijk trokken we de boten
in het riet en gingen in de praam liggen. Op die manier waren we uit 't zicht en we
konden best een rustpauze gebruiken, want roeien was bepaald niet ons dagelijks
werk. Toen het goed donker was gingen we verder naar de zanderijsloot, die toen
nog niet was afgesloten met de damwand, die tbans de doorvaart verspert. Verder
de bruggen onderdoor bij de Meentweg en de ValkeveenseJaan en daarna linksweg
tot aan de achterkant van 't Kraaienbos, rover mogelijk van de bewoonde wereld af.

De kademuur

ach/cr

het Burgen

••..
eesllUis ruim eeu halve eeuw gele1ell.

Al spoedig vonden we een groep mooie berkenbomen, goed recht met weinig zijtakken. Elke gevelde boom werd direkt van zijtakken en top geschoond en daarna
in twee stukken van ongeveer drie meter verdeeld en naar de praam gebracht.
Nadat de achtste boom was vef\~erkt, keek ik bij het licht van een knijpkat hoe de
zaak er voor stond. Het gangboord van de praam stak nog slechts enkele centimeters boven de waterspiegel uit, dus we moesten stoppen.
De terugreis verliep moeizaam: de diepliggende praam slepen was zwaar werk en
wc hadden al veel energie verbruikt.
Bij de kwekerij aangekomen werd eerst de kar opgehaald en beladen. \'Ve konden
niet meer dan nvee stukken tegelijk vervoeren, want het natte hout was bar Z\~aar.
Terugkerende van de eerste rit begon het te regenen en niet zo'n beetje. Halverwege de tweede rit zakte een wiel weg in het modderige pad en klapte dubbel. Daar
stond je dan: koud, moe, in 'I pikkedonker en met een onbruikbare kar. We hebben toen de stukken stam op de schouders genomen - steeds twee man onder één
mop hout - en toen deze ter plaatse waren gedeponeerd kwamen we tot de conclusie dat we op deze manier niet konden doorgaan, dat ging onze krachten te boven. De afstand van de vaart naar de Huizerstraatweg was te groot, het pad door
de kwekerij was moeüijk begaanbaar en we \\'aren gewoonweg le moe.
Na onderling overleg besloten we maar door te varen naar de haven en dan maar
zien wat ervan kwam. Liepen we tegen de lamp dan waren we onze lading kwijt,

doch dan hadden we altijd nog de vier stukken, die bij Zielstra lagen.
Het begon allicht te worden en toen we de haven invoeren zagen we van verre al
dat er een duitse schildwacht op de Sluisbrug geposteerd stond.
We knepen 'm alle drie doch we gingen stug door naar het trappetje in de kademuur
achter het BllTgerweeshuis en meerden daar af. De duitser kwam naar ons toe, zei
ons vriendelijk goedemorgen - welke groet wij opgelucht beantwoordden - en gingen het hout lossen.
Gelukkig lagen onze woonhuiIen niet veraf, maar 't was evengoed een heidens
zwaar karwei.
Bovendien waren we nog niet klaar, want Joost vroeg hulp om één stuk stam klein
te maken omdat ze echt helemaal niets meer hadden. Toen dat ook gebeurd was,
konden we eindelijk - volkomen uitgeput - naar bed gaan.
Toen ik in de namiddag uitgeslapen was, besloot ik even te gaan kijken of Joost al
bij z'n positieven was.
rk ging achterom de tuin door en trof de oude moeder van Joost in de huiskamer
naast de kachel, die met een laaiend vuur brandde, ter.wijl de openslaande deuren
naar de tuin wijd open stonden.
"Ja Gait", zei ze, "dat vind ik nu zo heerlijk: lekker warm zitten en toch frisse lucht
hebben':
Toen werd me duidelijk waarom hun houtvoorraad zo snel slonk!
Maar ik heb niets gezegd ...

De altaren van de Grote of Sint Vituskerk
].G. Kroonenburg
Na de stichting van het huidige Naarden in 1350 kwam de stad spoedig tot een zekere welvaart, waardoor in 1380 een begin kon worden gemaakt met de bouw van
de St. Vituskerk. Toen het gebouw in het begin van de daarop volgende eeuw zijn
voltooiing naderde, kon men met de stichtingen plaatsingvan altaren verder gaan.
Het hoofdaltaar, gewijd aan St. Vitus, werd in het koor geplaatsten in de nissen van
de kooromgang kwamen de altaren van vele andere heiligen. Voor de stichting en
het onderhoud van een altaar was geld nodig. Voor zover we kunnen nagaan werd
dat in de meeste gevallen opgebracht door de gilden en broederschappen. Maar
ook uit nalatenschappen en giften van particulieren werden altaren onderhouden.
De belangrijkste bron die ons informatie geeft over de altaren, versierselen en overige inventaris van de kerk is het verslag dat Kanunnik Jacobus Cunretorffvan het
kapittel van Oudmunster (Utrecht) in 1569 in opdracht van de aartsdiaken maakte van zijn bezoek aan de Sint Vituskerkvan Naarden. 'Kerkvisitatie' heet zo'n bezoek. Uit hetverslagvan Cunretorffzijn zeer interessante gegevens over de Sint Vituskerk van Naarden te halen. De Vrankrijker gebruikte het in zijn boek Naerdincklant (1947, pp 128-131) als bron voor een reconstructie van de altaren van
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Collectie:
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StadsarchiefNaardell.

verzilve-

de Grote Kerk en Henk Schaftenaar putte er onder meer de oudste straatnamen
van Naarden uit (Omroeper, juli 1992, pp 131-133).
Ook in het Naardense Stadsarchiefbevinden zich nog enkele middeleeuwse stukken met zegels, zogenaamde charters, waarin de stichting van een altaar of een
schenking aan een altaar is vastgelegd. Het zijn de documenten, die Kanunnik Cunretorff op 26 en 27 september 1569 in handen gehad moet hebben en nu tot de oudste en kostbaarste papieren van het Stadsarchiefbehoren.
Wat Cunretorff niet in handeQ gehad heeft, zijn de gaderboeken van de koptienden. Dat waren registers waarin een belasting op akkerland werd bijgehouden. Deze
registers bevinden zich nu in het Rijksarchief te Haarlem en daarin worden ook
enkele Naardense altaren als belastingplichtig genoemd. Uit de belastingaanslag
van 1519 valt bijvoorbeeld op te maken dat het Sint Eligiusaltaar ruim een hectare akkerland bezat.
Evenals honderden Naarders, hebben de altaren, kelken en monstransen de perikelen van 1572 niet overleefd. Sinds de hervorming is het koor dus leeg en zien we
kale witte nissen in de kooromgang.
Omdat niet zoveel mensen het boek 'Naerdincklant' bezitten, volgt hier een opsomming uit de reconstructie die dr. A.C.I. de Vrankrijkervan de Naardense altaren maakte:
I. Het hoofdaltaar, gewijd aan Sint Vitus. 2. Het altaar van Sint Agatha, gesticht
door de wolververs. De oudste briefbij dit altaar dateert van 1423. 3. Het Onze Lieve Vrouwe-altaar, waarvan bekend is dat het in 1435 werd onderhouden door een
broederschap. 4. Het altaar van Sint Johannes, onderhouden door de broeders van
Sint Jan, waarvan een rentebrief van 1447 bekend is. 5. Het altaar van Sint Nicolaas met rentebrieven van 1465 en 1466.6. Het Heilig Kruisaltaar, gesticht dooreen
broederschap, met stukken van 1470 en 1516.7. Het Sint Quirinusaltaar, gesticht
door de vollers, met een brief van 1508.8. Het Sint Jacobusaltaar met een stuk van
1509.9. Het Sint Severusaltaar werd door de wevers onderhouden met een stuk
van 1511. 10.Het altaar van de Heilige Naam Jezus van de schoenmakers. De oudste brief dateert van 1521. 11. Het Sint Georgius en Sint Sebastinusaltaar van de
schutters 12. Het Sint Andreasaltaar. 13. Het Sint Catharina-altaar. 14. Het Sint
Gregoriusaltaar. 15.Het Sint Anna-altaar. 16. Het altaar van de Heilige Drievuldigheid. 17. Het Heilige Sacramentaltaar. 18. Het Sint Eligiusaltaar. 19. Het Sint
Werefridusaltaar. 20. Het Sint Antoniusaltaar. 21. Het Sint Servaesaltaar dat blijkens een oorkonde reeds in 1469 bestond.

Over de loopbaan van baron C.R.T. Krayenhoff
(1758-1840)
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Korte biografie van CR.T. Krayenhoff (H.A.). van Schie, 1989)
Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff werd als enige zoon van Cornelis ]0hannes en Clara Jacoba de Man op 2juni 758 in Nijmegen geboren. Hij studeerde
rechten, wijsbegeerte en medicijnen in Harderwijk, waarna hij zich te Amsterdam
vestigde als arts. Hij schaarde zich daar bij de patriotten en werkte mee aan de omwenteling in januari 1795. Kort daarna werd hij aangesteld als adjunct-InspecteurGeneraal der rivieren en als adjunct -ContraroUeur der Hollandse fortificatiën.
In 1798 werd hij luitenant-kolonel der Genie en Directeur van het Departement
van de Krammer en Biesbosch, één der territoriale afdelingen waarin de inmiddels
nationaal verklaarde dienst der Fortificatiën was verdeeld. Dit departement omvatte vrijwel geheel Holland en Utrecht, inclusief de Grebbelinie. Tot eind 1807
bleefhij zowel in dienst als Inspecteur bij de Waterstaat en als Directeur van de
Krammer en Biesbosch bij de Genie.
L

In juli 1806 werd hij voorts benoemd tot Directeur van bet Depot-generaal van
Oorlog in de rang van kolonel. Na samenvoeging en reorganisatie van de Wapens
der Genie en Artillerie in 1807 werd hij Inspecteur-Generaal der verenigde korpsen der Genie en Artillerie, in de rang van generaal-majoor.

Van 27 mei 1809 tot 3 maart 1810 was hij Minister van Oorlog. Van deze post werd
hij op aandrang van Napoleon ontslagen, omdat hij de versterking en verdediging
van de stad Amsterdam tegen de annexatie had voorbereid.
Van maart tot december] 8] 0 vervulde hij wederom de functie van Inspecteur-Generaal der Artillerie en Genie, waarna hij als brigade-generaal der Genie bij het
Franse leger werd ingelijfd.
Na de terugtocht van de Franse~l in 1813 werd hij benoemd tot militair gouverneur
van Amsterdam, tevens commandant van het eerste territoriale militaire arrondisement.
In ]814 volgde zijn benoeming tot Inspecteur-Generaal der Fortificatiën, in de rang
van luitenant-generaal. In 1815 werd hij met de titel van baron in de adelstand verheven en in ] 8] 8 kreeg hij het grootkruis der Militaire Willemsorde toegekend.
Naast zijn dagelijkse werkzaamheden heeft hij zich geruime tijd beziggehouden
met geodetische en astronomische metingen en berekeningen, hetgeen onder andere geresulteerd heeft in de bekende choro-topografische kaart van de noordelijke provincies van het Koninkrijk. ]n 1826 werd hij uit de dienst ontslagen. Op 24
november 1840 overleed hij te Nijmegen.
Deval van Krayenhoffin 1826 (E. Burger en H.H. Jongbloed, 1995)
De functie van Inspecteur-Genraal der Genie werd in ]826 aan een ingrijpende
herziening onderworpen. Krayenhoff, die sinds] 8]4 ononderbroken deze functie bekleed had, werd van al zijn taken ontheven. Een nieuwe functie werd gecreëerd
en een ander geïnstalleerd.
Op 3 september 1816 had Krayenhoffde eerste steen gelegd bij de uitbreiding van
de vesting te Charleroi. Echter, al gauw na aanvang van de werkzaamheden, bleken de kosten de begroting ver te overschrijden en moest Krayenhoff de koning
uitleg geven.
[n februari 1818 kwamen gebreken aan de metselwerken te Charleroi aan het licht.
[n juni stortten gedeelten van een bastion in. Er werd een commissie van onderzoek
ingesteld, bestaande uit h.gen. Croiset, gen. maj. Van der Plaat en kol. Hennequin,
respectievelijk directeurs van de Se, 4e en 3e directie van Fortificaties. Overigens
zou uit een kabinetsaanschrijving van 25 augustus 18] 8 blijken, dat niemand blaam
trof voor de schade. Het rapport van de commissie, dat de goedkeuring van de koning had, verscheen in oktober 18] 8 en pleitte eveneens alle betrokkenen vrij.
In november 1824 zond de koning Krayenhoffstukken met betrekking tot het eiland Curaçao, met het verzoek de mogelijkheden te onderzoeken het eiland 'tot

eenen zeer geduchten staat van tegenweer te stellen.' In geval van oorlog moest de
haven van het eiland een veiligeschuilplaatskunnen bieden aan Nederlandse sche-
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Oude foto's van Nieuw Valkeveen

Nieuw Valkeveen is de naam voor het huis met parkbos gelegen tussen de Oostdijk, Meentweg, Huizerstraatweg en de chemische fabriek van Qucst. [n de 18c
eeuw lagen hier golvende akkers bekend onder de naam 'de Duinen'. Die landbouwgronden werden in het begin van de 1ge eeuw door J.P.Thierens opgekocht
en deels afgezand. Na ]826 zette J.P.van Rossum (1778-1856) de zanderij voort,
richtte het gebied opnieuw in en liet cr in 1843/44 het huis Nieuw Valkeveen bou-

wen. Die naam kwam voort uit' het in die tijd afgebroken herenhuis Valkeveen
(sindsdien Oud Valkevcen genaamd), waarvan het boerderijgedeelte nu nog als
partyrestaurant 'In den gloeiende Gerrit' een functie heeft.

Het huis Nieuw

Valkeveen omstreeks
1875. j. W Mijnssen staat naast in de ingang.
in de jaren zestig van de negentiende eeuw verbouwd. Hetmonumen-

Van Rossum heeft zelf nooit op Nieuw Valkeveen gewoond. Hij bleef aan deAmersfoortsestraatweg op Zandbergen wonen en verhuurde het huis, park en de bijbehorende bouw- en weilanden aan kinderen en buitenstaanders. Na zij overlijden
in ] 856 ging Nieuw Valkeveen in eigendom over op zijn dochter Madelaine RF.
(1812-1899), die samen met haar echtgenoot ].W. Mijnssen (1809-1880) het huis
en park een nieuw aanzien gaven. Het huis werd van neo-classicistische trekken
voorzien, zanderijsloten tot vijvers herschapen en aan het landgoed werd een boerderij onder de naam Nieuw Valkeveen (aan de Meentweg) toegevoegd. Ondertussen werd de omgeving van Nieuw Valkeveen door andere nazaten van Van Rossum
van fraaie buitenhuizen voorzien. De meeste van de hier afgebeelde foto's stammen uit die tijd. De hele omgeving was toen net door de nieuwe generatie naar de
trends van de tweede helft van de negentiende eeuw ingericht. Men moet cr trots

op geweest zijn en wellicht mede daardoor heeft men het fotografisch vastgelegd.
Tot] 928 is Nieuw Valkeveen in het bezit gebleven van nakomelingen van ].P. van
Rossum. De laatste eigenares in die familiereeks was mevrouw J.].A. HogerzeilMijnssen (1875-1943), die op haar beurt met veel kennis en liefde de tuin, parken
het bos heeft beheerd en in grote lijnen de oudere aanleg heeft gehandhaafd. Latere eigenaren waren of minder geïnteresseerd, of beschikten niet over zo'n royale
geldbuidel om de buitenplaats optimaal in stand te houden.
Op Nieuw Valkeveen zijn nog wel wat resten van het voormalige park te zien. Ze
zijn echter van een behoorlijk natuurlijk patina voorzien. De huidige beherende
instantie van Nieuw Valkeveen, de Vereniging voor Ontwikkeling en Ontplooiing,
heeft namelijk een ander landschappelijk ideaal als de vroegere eigenaren. Het park
is bestemd voor het zich spontaan vestigen en ontwikkelen van de natuurlijke vegetatie. Tientallen jaren oude moskussens, adelaars- en koningsvarens, rode bosbes en andere indicatoren geven inmiddels het bijzondere van dit milieu aan. Het
aantrekkelijke van het voormalige wandel park van Nieuw Valkeveen is daardoor
alleen nog maar te zien op de oude foto's.
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De familie Thierens in burgemeestersfuncties
teNaarden
Rob Hufen Hzn

Vanaf de brug van Nieuw

Valkeveen

had men omstreeks

1875 een mooi

uitzicht

op

Flevorama, waar eerder de oudstezuster
van mevrouw Mijnssen-van
Rossum woonde. In het weiland staatde mast met windvaan,
die daar omstreeks 1835 door l.P. van

Hendrick Thierens (1618-1693)
Gehuwd in 1651 met Margaretha Pandelaert. Advocaat van het Hofvan Holland,
secretaris van Naarden, ouderling van de Waalse kerk, commissaris van de Trekvaart op Muiden en op de valreep, nog net voor zijn overlijden in 1692 tot burgemeester van Naarden benoemd.
Jacobus Thierens (1654-1720)
Gehuwd in 1684 met zijn Delftse achternicht Catharina Thierens. Raad, secretaris, weesmeester en burgemeester
van Naarden. Hij staat afgebeeld op het
schilderijvan Bering uit 1695 van de regenten van het Weeshuis.
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Thicrens (1695-1756)
in ]727 met Helena Heshuysen (2). Raad, rekenmeester, secretaris, weesen burgemeester van Naarden. Verder kapitein van de schutterij, kerkvan de WaaJse kerk en secretaris en hoogheemraad van de Zuiderzeedijk.

Jacobus Hendrik Thierens (1730-] 807)
Gehuwd in 1755 met Anna Jacoba de Cock. Voor de tweede keer gehuwd in ]793
met Maria Guerre (3). Raad, kapjtein van de schutterij, hoogheemraad van deZuiderzeedijk en burgemeester van Naarden.
Johannes Petrus Thierens (1759-]840)
Gehuwd in 1785 metHelena Louisa Heshuysen. Voor de twee keer gehuwd in 1804
met Louisa Schriek. Burgemeester van Naarden.
Het stadsbestuur van Naarden
Zo'n indrukwekkende reeks van familieleden in dezelfde bestuurlijke functie, leidt
al snel naar de vraag hoe de procedure voor de personele invulling van de plaatselijke bestuurders eruit zag. De benoemingen voor het burgemeestersambt en overige functies binnen het stadsbestuur kwamen in de achttiendeeeuwop een geheel
andere wijze tot stand dan tegenwoordig. Jaarlijks kwamen de gegoede burgers op
2 februari (Onze-Lieve- Vrouwedag) in de Grote Kerk bijeen om onder leiding van
de president burgemeester2] personen kandidaat te stellen voor het stadsbestuur.
Hoe die nominatie te Naarden precies tot stand kwam weten we niet.
Uit de 21 kandidaten werden door de baljuw - hieruit blijkt de invloed van de hogere overheid - 7 schepenen gekozen, die na beëdiging twee burgemeesters kozen. De
burgemeesters kozen op hun beurt weer een president burgemeester uit de beide
burgemeesters van het vorige jaar. Vervolgens werden door de reeds benoemde personen nog 12 notabele mannen gekozen uit de genomineerde personen en tot slot
werd het college compleet gemaakt met de beide oud-burgemeesters en zeven afgaande schepenen. Het bestuurscollege van Naarden bestond dus uit 3] personen.
Volgens Smits - zie in het Stadsarchief zijn doctoraalscriptie 'De democratie in
zicht, Naarden 1780-] 790' -liet dit kiessysteem in theorie een grote afw-isselingtoe,
maar in de praktijk was dit echter, getuige de familie Thierens, beslist niet het gevaJ. Zo werden bijna zonder uitzondering jaarlijks de zeven oud-schepenen opnieuw genomineerd en als raden werden vrijwel steeds degenen benoemd die de
afgelopen jaren naar tevredenheid hadden gefunctioneerd. De burgemeestersfuncties, met name het president burgemeesterschap, rouleerden slechts onder enkele personen, waaruit de conclusie getrokken moet worden dat de heren elkaar
op de een of andere manier de functie toespeelden.
Smits heeft in zijn studie de sociaal-economische positie van de Naardense be-

stuurders onder de loep genomen en kwam tot de conclusie dat het stadsbestuur
vrijwel geheel uit middenklassers bestond. Alleen het president-burgemeesterschap was voorbehouden aan de economische elite. Maar die was klein en derhalve kon het toch voorkomen, dat een enkele intellectueel, zoals de stadsarts die zelfs
geen eigen huis bezat, het ooit tot die functie bracht. De kleine elite moet het gevolg geweest zijn van de sterk teruggelopen Naardense economie in de achttiende
eeuw. Patriciërs hielden het in Naarden voor gezien en kozen welvarender steden.
Binnen de kleine Naardense economische elite, stond de familie Thierens eenzaam
aan de top en het is daarom niet verwonderlijk dat het president-burgemeesterschap hen in successie in de schoot werd geworpen. Ja vermoedelijk werd er, gezien hun bestuurlijke kennis en relaties in 's lands hogere kringen, wel een beroep
op hen gedaan om het toch maar weer te doen.
Tot aanzienlijke rijkdom wist dit geslacht te komen met de derde burgemeester op
rij Hendrik Thierens (]695-] 756). Zijn huwelijk met de dochter van de concessiehouder van de Hamburgerpostwagen, Helena Heshuysen, leverde hun zoon uiteindelijk de buitenplaats Berghuizen, landerijen en nog meer vermogen op. Hendrik
Thierens ging naast zijn schoonmoeder in de Vrouwenstraat (Cattenhagestraat) wonen. Zo was het huidige eetcafé 't Hert tientallen jaren de burgemeesterswoning (4).
Uit het zeven kinderen tellende gezin werd Jacobus Hendrik, die notaris was (5), de

volgende burgemeester. Alslandeigenaar hield hij zich al snel bezig met het afzanden
van zijn percelen, waardoor de reliëfrijke buitenplaats Berghuizen in een vlakte veranderde. Alleen de plek van het herenhuis werd uitgespaard, waardoor daar nu nog
een heuvel ligt. Evenalszijn vader woonde Jacobus Hendrik in het herenhuis waar nu
't Hert is gevestigd. Tijdens de periode dat hij het burgemeestersambt vervulde, ging
het met de werkgelegenheid in Naarden belabberd. Hij en zijn mede-burgemeesters
kwamen op het onzalige idee om werklozen, die geen werk wilden aanvaarden, een
teken op de mouw te spelden. D.ebestuurders van de armenkassen weigerden echter
'de straatarme drommels' iets op de mouw te spelden, waardoor de vroedschap zich
tegen de burgemeesters keerde. De burgemeesters hielden echter voet bij stuk, maar
door het uitstellen van de kwestie kwam deze gelukkig nooit meerter sprake.
Jacobus Hendrikwasookkapitein van de Naardenseschutterij. Op 17oktober 1772
mocht hij in die hoedanigheid de vierentwintig-jarige stadhouder Willem V te
Naarden ontvangen. De Vrankrijker schreef er in zijn geschiedenis van Gooiland
het volgende over:
's Morgens om zes uur was de schutterij al onder de wapenen gekomen en had zich
bij de Utrechtsepoort opgesteld. De prins kwam om halfachtaan, stapte op het ravelijn uit en kwam te voet de poort door onder klokgelui ter verwelkoming. Met
vlaggen en vaandels werd hij begroet, terwijl de schutters het geweer presenteerden en muziek maakten met pijpen en trommels. De Prins begafzich daarop naar
het kruitmagazijn - dat stond toen op het huidige Promersplein - terwijl de schutters naar het huis van hun commandant Jacobus Hendrik Thierens marcheerden.
Daar stelden zij zich op, wachtend op de stadhouder. Toen de Prins op destoep van
Cattenhagestraat 10 verscheen, defileerden de Naardense manhafte burgers voor
hem, waarop hij het saluut 'op een seer vriendelijke wijze' beantwoordde. In het
herenhuis werden vervolgens aan hem de officieren voorgesteld en tenslotte werd
de Prins uitgeleide gedaan door de Amsterdamsepoort. Jacobus Henrik Thierens
was toen zo trots op zijn mannen dat hij het Stadsbestuur voorstelde zijn officieren en onderofficieren in rang te verhogen.
Niet gemakkelijk moet deze burgemeester het gehad in de tijd van het opkomend
patriottisme. Ookin Naarden werden de voorstellen van de oude regenten meer dan
in het verleden door de vroedschap van tafel geveegd. Maar door de vele middenklassers en uiterst kleine elite in het stadsbestuur werd hier al jaren een gematigde
koers gevaren en ishet in Naarden niet tot een echte revolutie gekomen. Alhoewel. ..
de naam Thierens verdwijnt een tijdje uit het rijtje van president-burgemeesters.

Frankrijk maakte hij bijvoorbeeld helemaal geen deel meer uit van het stadsbestuur. Toch bleefhij indieperiodemaatschappelijk actief. Wonend in het kapitale herenhuis Cattenhagestraat 8, nu het
Stadsarchief, werd deze vooraanstaande
burger als adviseur betrokken bij tal van
netelige kwesties.
Na de Franse tijd werd hij in mei 1817,
nu bij Koninklijk Besluit, weer tot burgemeester van Naarden benoemd. Zijn
tweede burgemeesterschap werd gekenmerkt door een aantal vervelende voorvallen, waardoor er kritiek ontstond op
zijn gedragen beleid. Dat leidde in 1820
tot zoveel irritatie dat hij zijn aftreden bekend maakt. Zover is het echter nooit
gekomen, want ondanks al zijn nevenfuncties en particuliere belangen is hij
totzijn dood burgemeester gebleven. Hij
overleed op 10 november 1840 in het
huis van zijn vader en grootvader, Cattenhagestraat 10.
Met hem bleek het eigenlijk gedaan te zijn met de familie Thierens in Naarden. In
zijn nadagen werden alle familiebezittingen, zoals landerijen en huizen, te gelde
gemaakt. Zijn kinderen bleven op één na ongehuwd. Dieene, Jean Bauduin Schriek
Thierens, huwde echter pas op 73-jarige leeftijd en overleed in 1884 alsnog kinderloos. Zo rest ons slechts de Thierensweg ter herinnering aan het geslacht dat
ruim twee eeuwen met Naarden verbonden was.

Mede dankzij zijn grote belangstelling voor maatschappelijke hervormingen en
patriottische gezindheid werd op 31 januari 1795 Johannes Petrus Thierens (de
zoon van Jacobus Hendrik) op 36-jarige leeftijd tot 'maire' van Naarden gekozen.
Dat ambt heeft hij sindsdien niet constant vervuld. Gedurende onze inlijving bij
21

Keizer Napoleon Bonaparte bezoekt Naarden
H. Schaftenaar
Een berichtje op donderdag 31 oktober 1811 in de 'Comicr van Amsterdam' vertelt over het bewek van Napoleon aan Naarden:
'Naarden, den 21 October. Heden hebben wij het onschatbaar geluk genoten, Z.M.
den Keizer en Koning in deze stad te zien aankomen. De maire en zijne adjuncten,
begeleid door een detachement van de nationale garde, ontvingen Hoogstdenzelve bij de grensscheiding van de gemeente, alwaar den kapitein-ingenieur W. Lobry, bij onpasselijkheid van den kommandant, de eer had, Z.M. de sleutels dervestingvvcrken aan te bieden, welke Hoogstdenzelve wel heeft willen bezigtigen, herhaalde malen zijn genoegen over hunnen toestand betuigende. Vervolgens heeft
Z.M. zich naar het huis van den heer J.F.Thierens begeven, waar alles gereed gemaakt was, om op eene waardige wijze onzen grooten Souverein te ontvangen. Na
aldaareenigeververschingen gebruikten overal blijken van zijn genoegen gegeven
te hebben, is Z.M. uil deze stad vertrokken, onder de herhaalde toejuichingen der
uit hoofde van zijne doorluchtige tegenwoordigheid zamengevloeide menigte.'
Ook in de steden Katwijk,
Montfoort, Oudewater en
Amersfoort konden de inwoners in de laatste week van oktober van dit 'onschatbare geluk' genieten. De loftuitingen
uit die gemeenten zijn dan ook
niet van de lucht in het in de
Franse en Nederlandse taal
verschijnende Amsterdamse
krantje.
Mijn verwachtingwas dan ook
dat zo'n belangrijke gebeurtcnis wel uitgebreid in deannalen van Naarden zou voorkomen, maar helaas is er in het
Stadsarchief slechts met moeite iets terug te vinden over hct
bezoek van de keizer. Een verslag of iets dergelijks ont-

breekt, alleen in een brieven- en kasboek zijn enkele aanwijzingen te vinden die een kJeine aanvulling mogelijk
maken op het krantenartikel.
Het eerste bericht dateert van 8 augustus, waarbij de maire van Naarden, CDrneHs de Wolff, er door prefect Jan van
Styrum op wordt gewezen dat de gewapende burgerwacht present moet
zijn bij de overkomst van Zijne Majesteit.Aan het eind van die maand vraagt
de prefect om een opgave van de feesten die Naarden gaatorganiseren bij de
verlangde overkomst van de Keizer en
tevens een begroting van de kosten.
Naarden weet hier nog geen raad mee
en vraagt om nadere inlichtingen en
heeft het en passant vast over bezuinigingen die nodig zullen zijn om de heuglijke gebeurtenis te kunnen betalen.
Op 5 september komt de kennisgeving binnen dat het zeker is dat Zijne Majesteit
het departement van de Zuiderzee zal komen bezoeken. Een dag later schrijft de
prefect dat bij de overkomst van Napoleon de wegen in orde moeten zijn en ruim
twee weken later moet de raad een bedrag bepalen om de maire in staat te stellen
de keizer te ontvangen.
In de laatste week van september volgt de order dat op 2 oktober, de datum dat de
keizer in het arrondisement zal arriveren, de vlaggen van de torens moeten wapperen.
In die week is men in Naarden echt met de voorbereidingen begonnen, want de
postmcester van de paardenposterij geeft aan dat er 40 paarden in gereedheid moeten zijn voor Zijne Majesteit. De paarden en het personeel worden op aanschrijving van de maire van Naarden uit het hele Gooi gerecruteerd. Huizen, Hilversum
en Laren leveren ieder acht paarden en vier man. Naarden en Blaricum zorgen voor
zes paarden en drie man. Bussum komt er met vier paarden en twee man vanaf.
Vlak voor de komst van de keizer volgen nog wat instructies over de 'vreugdebedrijven' die zullen worden opgevoerd en na afloop van het bezoek vraagt de prefect een gedetailleerde opgave van alle kosten in verband met het verblijf van Napoleon.
Jammer genoeg ontbreken al deze brieven en moeten we het doen met deze summiere omschrijving van de inhoud uit het brievenboek.

"

Ook in de stukken van de thesaurier van Naarden zijn uitgaven te vinden die verband houden met het bezoek van de keizer. Zo werd op 29 september aan N. van
der Stokf 157,50 betaald voor het maken van rijkelijk versierd 'paviljoen' om Napoleon te kunnen venvelkomen. De weduwe Harsman kreeg een dag later f 21,voor het schoonmaken van de straten en de markt. Bossenbroek bracht in oktober f 200,34 aan arbeidsloon in rekening voor het maken van guirlandes, 'arcs
tiomphe' en het versieren van enigegebouwen. De weduwe S.van den Brink mocht
f 27,62 incasseren voor logies van militairen en het leveren van stro. De k]okkenluiders konden f 12,60 in rekening
brengen en tot slot worden J. Harshagen en J. Balten genoemd, die ook wat
konden bijverdienen ter gelegenheid
van het plechtige bezoek.
Al met al een aanslag van ruim vijfhonderd gulden op de stadskas. Dat was
in die tijd 2 l/2 keer het jaarsalaris van
de secretaris van Naarden.
In het krantenartikel worden twee Naardense inwoners, kapitein W. Lobryen
J.E Thierens, bij naam genoemd. Lobry
was de Naardense chef van de Genie.
Thierens was toen secretaris van de
weeskamer maar had in die jaren geen
functie meer in het bestuur van de stad.
Kennelijk genoot hij toch zoveel aanVrouwenstraat
8, waar in 181/ keizer
zien dat hij de aangewezen persoon was
Napoleon
'eenige ververschingen'
tot
om Napo]eon in zijn huis te mogen ontvangen. Het is wellicht aardig om te weten dat hij toen in het kapitale herenhuis Vrouwenstraat 8 (later Burgerweeshuis
en nu Stadsarchief) woonde en dat Napoleon dus daar over de drempel is geweest
om 'eenige ververschingen' te gebruiken.

Zicht op het broodbakkersgilde

Inleiding
Na de uitmoording van Naarden door de Spanjaarden in 1572 kwam langzamerhand het economisch leven terug. Het gildewezen werd nieuw leven ingeblazen,
waardoor in stukken uit 1587 weer het een en ander te lezen is over de lakenwevers,
lakenverkopers en kleermakers. Er werden toen ordonnanties, regels waaraan ieder gildelid zich moest houden, vastgesteld. In 17e en 18e eeuwse archiefstukken
is over het gildewezen, waaronder dat van de bakkers, veel meer te lezen. GeschilJen en andere regels geven ons enig zicht op het functioneren van dat gilde. Aan
het einde van de achttiende eeuw kwam echter een keerpunt. Alle gilden werden
toen op last van 'Napoleon' ontbonden. Na de opheffing b]eef'de bus', een soort
begrafenis- en arbeidsongeschiktheidsfonds, meestal bestaan. De bus van het bakkersgi]de was echter geen lang leven beschoren.
Grasduinen

in

de ordonnantie

Op 30 januari 1657 werd een nieuwe ordonnantie voor de bakkers vastgesteld. Het
eerste artikel bepaalde dat niemand de
baknering mocht uitoefenen, tenzij hij
inwonervan de stad was en burgerrecht
had gekocht. Vervolgens moest men lid
van het gilde zijn, waarvoor bij toetreding vijf gulden moest worden betalen.
Verder is te lezen dat niemand van 'buiten' zijn bakkerswaren inNaarden mocht
verkopen, behalve op de donderdagmarkt en op de jaarmarkt. De plaatselijke neringdoenden werden dus beschermd tegen concurrentie van elders.
Voormalige

bakkerij

Kloosterstraat

in het begin van de twintigste
geplaatst.

eeuw

27.

Ook mocht een bakker zijn brood niet
hoger of lager prijzen dan door de
'broodzetters' was aangegeven. Broodzetters waren door de stad Amsterdam
benoemde personen, die de prijs en het
gewicht van het brood bepaalden. Die
prijzen waren bindend voor de kleinere steden. In stukken van 2juni 1746 is
te lezen, dat de vroedschap aan Dirk
Bergen, dienaar van de vierschaar van
Amsterdam, jaarlijks de som van zes
gulden en zes stuivers uitkeerde voor
het zenden van het biljet voor de zetting van het brood. Vervolgens liet de
vroedschap aanplakbiljetten drukken,
die over het hele Gooi verspreid werden. Zeven biljetten gingen naar de
Naardense bakkers, twee naar 's-Graveland en één naar Hilversum, Blaricum, Laren en Huizen. Het gehucht
Bussum kreeg er twee, één voor de buurmeesters en één voor de bakker.
Er was dus duidelijk sprake van prijsbeheersing. Alleen voor de leveranties
aan 'Godshuizen' werd een uitzondering gemaakt. Bij overtreding van de prijsbepaling kon een boete worden opgelegd van twee tot zes gulden. Dat bedrag kwam
aan het gilde ten goede.
Verder mocht het brood niet aan huis bezorgd worden, behalve bij de gestichten
en bij bruiloften. Wie op zondag bakte, verbeurde zijn brood. De opbrengst werd
dan verdeeld onder de brandmeesters - dat waren heren die toezicht hielden op het
naleven van de bepalingen - en het gilde.
In het slot van de ordonnantie stond, dat hij die zich als meester in het gilde wilde
laten inschrijven, eerst twee jaar bij één en dezelfde meester gewerkt moest hebben.
Verder moest de kandidaat een 'proeAverk' maken ten overstaan van de gildemeesters. Deze proefwerd in het weeshuisafgenomen en bestond uit het bakken van dertig rege1sgesmeed witbrood, twintig tarwebroden en twintig witte broodjes en bollen. Het eindproduct kwam ten goede aan de kinderen van het weeshuis.
Relaties belangrijker dan ordonnanties
De gildemeesters lagen weleens overhoop met het stadsbestuur. Zo wilde Jacob At,R

ten, inwonervan Naarden, zich in 1756
als 'meester' vestigen zonder daarvoor
twee jaar bij een baas te hebben gewerkt.
Degildemeesters begonnen een proces
tegenAtten, aangezien zijn handelen in
strijd was met de ordonnantie.
De
vroedschap werd erbij betrokken en die
stelde toch vast dat Jacob zich als bakker mocht vestigen, mits hij zich verder
aan de regels van het gilde zou houden.
Wel zou hij nog de meesterproef moeten afleggen.
De afkomst van Jacob Atten zal hierbij
3.
zeker een rol hebben gespeeld. Zowel
vader als grootvader Alten waren organist in de Grote Kerk, een functie die toen in hoog aanzien stond. De familie Atten bekleedde overigens vele belangrijke functies in Naarden.
Dat er door Jacob een precedent was geschapen, blijkt een jaar later uit een verzoek
van Gerrit van der Kolk om toelating tot het gilde. De gildemeesters hadden hem
geweigerd, omdat ook hij niet twee jaar bij een meesterbakker had gewerkt. In zijn
brief aan hetstadsbestuurverwees hij naar hetgevaJ Alten. Ook Gerrit werd toen in
het gelijkgesteld en de gildemeesters moesten hem inschrijven in hun organisatie.
Op de vloer of op de plaat
Een 'regel' brood betekende datde broden op een rijtje naaste1kaarin de oven werden gelegd. In de tijd dat er nog geen broodpannen gebruikt werden, legde men de
broden netjes op de vloer van de oven. Dat was op zich een waar kunststuk, want
als de broden te dicht op elkaar lagen, bakten ze aan elkaar vast
Het lijkt erop, dat er in de achttiende eeuw uitsluitend in direct verhitte ovens werd
gebakken. Dat betekent dat cr in de bakruimte takkenbossen werden verbrand. Was
het hout verbrand, dan moest men de restanten as en houtskool uit de ruimte vegen. Vervolgens werden de broden op de vloer van de hete bakruimte geplaatst. Het
is mogelijk dat de bakkers in die tijd al op werkbesparing uitwaren en derhalve bakplaten gebruikten. Men hoefde dan de bakruimte niet schoon te maken, waardoor
het tijdrovende 'inschieten' van de broden - een nogal warm karwei - verviel.
Op 17 maart 1739 werd er echter door de vroedschap besloten, dat de bakkers het
tarwebrood niet meer op platen mochten bakken, maar dat zulks, als voorheen, op
de ovenvloerdiende te geschieden. Datdit niet alleen een plaatselijke regeling was,
is de lezen in een Amsterdamse bakkerskeur uit 1688. De tekst luidt: 'Datvoortaan
geen gestreken en witbrood op koperen platen zal mogen worden gebakken, om-

dat zelve veeltijds niet gaar genoeg gebakken wordt'.
Tweemaanden later kwam er echter in Naarden een keur uit waarin stond, dat alleen
die bakkers een boete kregen, die het brood op platen bakten en het niet gaar kregen.
Geen bakkers buiten de stadsmuren
Uit de strenge bepalingen waaraan het uitoefenen van een beroep destijds verbonden was, vloeiden allerlei kwesties voort. Zo deed zich halverwege de achttiende
eeuw in Naarden de zaak Van Alphen voor. Hendrik Jan van Alphen richtte zich in
1740 tot de vroedschap met het verzoek om een baknering te mogen opzetten in
zijn huis aan de Middelweg. Dat was in de volksmond de naam van het zandpad
langs de trekvaart naar Muiden. Het verzoek werd door de burgemeesters afgewezen, omdat in de ordonnantie van 1657 stond dat het bakkersambacht niet buiten
de stad mocht worden uitgeoefend. Van Alphen wendde zich daarna tot het Hof
van Holland. Deze rechterlijke instantie vroeg toen een verklaring van de Naardense burgemeester. Hetantwoordluidde, dat Van Alphen in een tuinhuisje woonde en eigenlijk een zwerver was, die ook nog een schuld aan molengeld had opge-
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bouwd. Verder vertelden ze dat Van AJphen, sinds hij zich in deze streek ophield,
de kost verdiende met het werken met schop en spade aan de fortificaties. Hij was
jong en sterk en kon dus op een behoorlijke manier de kostverdienen. Bovendien
was hij een 'bovenlander', waarmee aangegeven werd dat hij niet van Naarden was.
Het eind van het liedje was, dat hij geen brood mocht bakken en er niet mee mocht
venteil. Aan de stadsbode werd opdracht gegeven om de bewoners van de landelijke gebieden bij de Naardermeer te vertellen, dat ze bij Van Alphen geen brood
mochten kopen. Ze moesten daarvoor naar de stad!

hoog boven de bakkerij
zeventiende

eeuw.

uit. Het huis dateert

uit het begin van de

Zes bakkers in de Vesting
Het aantal bakkers in de vesting Naarden was door de vroedschap op zes gesteld.
In 1768 werd vastgesteld, dat in het geval van overlijden van een bakker, zijn weduwe de zaak mocht voortzetten.
Een verzoek van roggebroodbakker Gerrit Voorthuizen om ook wit- en tarwebrood
te mogen bakken, werd door de vroedschap afgewezen.
Op 20 februari 1749 wendde burger Reyer Lucas zich met een soortgelijk verzoek
tot de burgemeesters. Lucas schreef dat hij met Magdalena Offenberg, de weduwe
van een Naardense roggebroodbakker, gehuwd was. Zij was een geboren Naardense
enhij gaf te kennen dat hij uitgenegenheid voor haar de zaakonderzijn naam wilde voortzetten. Tevens verzocht hij vergunning om witbrood te mogen bakken. De
vroedschap besloot echter, evenals bij Gerrit Voorthuizen, om het verzoek in zijn
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geheel af te wijzen, aangezien het aantal bakkers tot zes beperkt moest blijven. Ondanks de afwijzing b]eefLucas
aandringen, hetgeen hem uiteindelijk
toch nog de toestemming opleverde.
Een ander probleem had Jan Kruyswijk.
Op 20 september 1797 gafhij de vroedschap te kennen dat hij inNaarden 'Amsterdmnsbeschuit'verkocht. Hij had dat
door middel van de stadsomroeper aan
de burgers en ingezetenen bekend gemaakt. De gildemeesters vertelden hem
echter dat het verboden was beschuit te
verkopen en gaven hem derhalve een
waarschuwing. De vroedschap constateerde echter dat er in de ordonnantie
niet over beschuit werd gesproken,
waardoor Jan Kruyswijk kon doorgaan met zijn handel.

De erfgooiersfamilie

Krijnen

in de vesting Naarden
F.f.}. de Gooijer
Het gezin van Harmen en Emmetje
In het recent verschenen boek' Het erfgooiersges]acht Krijnen' (1), komen ookde
Naardense Krijnens aan bod. Deze familietak stamde af van de Bussummer Harmen Krijnen, die op 9 mei 1849 trouwde met Emmetje Dekker. Hij volgde de erfgooierstraditieom kort voor de schaardagvan 12 mei te huwen.Als getrouwd paar
had men dan recht om eigen vee op de Meent te laten grazen. In het weideseizoen
werd geld verdiend om de winter door te komen. Het jonge paar vestigde zich in
een boerderij in de 'Kattenhaagstraat 41' te Naarden. Gezinsuitbreiding liet niet
lang op zich wachten. Mei 1850 werd Comelia (Kee) geboren, daarna volgden, Jacab, Lambert en Jan. Het gezin verhuisde omstreeks 1862 naar een boerderij, die
gelegen was tussen de Gansoordstraat en de Raadhuisstraat. Hier werden zoon Tijmen en de jongste telg dochter Klaasje geboren.
De kinderen, Jan uitgezonderd, groeiden op in de boerderij. Jan was doofstom van-

De opheffing van het gilde
In de Franse tijd werden de gilden opgeheven. Op 15 oktober 1798 kreeg Hendrik
Poo]man bevel binnen drie dagen voor een commissie te verschijnen, die met de
liquidatie van de gilden werd belast. Acht dagen later leverden Jan van Dillewijn
en Jan de Vries de boeken, de gilde kist en een bedrag van ruim achtenzestig gu]den in bij de commissie. Het bakkersgi]de was daarmee opgeheven. Een maand ]ater gafde patriot Hendrik Huntelaar de municipaliteit te kennen dat door de bakkers wederom gildemeesters waren benoemd. De heren werden op de vingers getikt, erkenden hun foutieve benoeming en herriepen deze.
Na de opheffingvan de gilden b]eefde bus, waaruit een kleine vergoeding bij ziektegevallen werd geput, meesta] bestaan. De busmeesters bleven zich graag gildemeesters noemen hoewe] ze daarmee hetongenoegen van de overheid op hun hals
haalden. De bus van de bakkers kreeg op 20 december 1804 een nieuw reglement
waarin zelfs het proefv.erkvoorde bakkers weer was opgenomen. De bus was echter binnen korte tijd leeg. Hiermee verdween de laatste herinnering aan het bakkersgilde.
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waar Harmen

Krijnen

zich hal-

af zijn vroegste jeugd, hij zou als baby gevallen zijn. Als negenjarige vertrok Jan
naar het kort tevoren gestichte instituut voor doofstommen in St. Michielsgestel.
Hij leerde daar gebarentaal en het kleermakersvak. Vooral zijn zussen konden via
gebaren uitstekend met hem converseren. Iedere grote vakantie kwam Jan naar
huis. Het dichtstbijzijnde station was Utrecht, want de 'Oosterspoorlijn' door het
Gooi was nog niet aangelegd. Zijn vader haalde hem in een koetsje af, in het gezin
was het dan feest. Als zeventienjarige kleermaker keerde Jan voorgoed naar Naarden terug. Jaren later erfde hij h;t achterhuis van de ouderlijke boerderij. Met zijn
gezin woonde hij daar tot zijn overlijden in ]923.
De overige kinderen gingen in de Schoolstraat (thans Pastoorstraat) naar school.
Het schoolgebouw uit 1828 verkeerde in slechte staat, de muren waren gescheurd.
Ruim 225 kinderen zaten verdeeld in twee lokalen op banken, die 'amfitheatergewijs' opliepen. Voor de ramen waren geen gordijnen of zonneschermen. Bij zonnig weer werden de luiken gesloten. Dorstlessen moest bij de gemeentepomp op
straat en daar was tevens de speelplaats.
Klaasje vertelde later, dat de onderwijzer zijn baby meenam in de klas. Het kind
stond in een mand. Toch leerden de Krijnentjes ijverig en brachten hun kennis later voorbeeldig in de praktijk.
Ook aan feestelijke gebeurtenissen nam het gezin deel, zoals met de jaarlijkse verjaardag van Willem 1]]. Andere hoogtepunten van vertier waren de veemarkt en er

kwam zelfs een Amerikaans circus naar
de Vesting. Iedereen vergaapte zich aan
de optocht van het 'paardenspul' met de
onbekende wilde dieren. Vooral naar de
Naarder kermis keken de jeugdige Krijnens uit. Vader Harmen had een speciaal kermispotje voor zijn kinderen. Het
geld was afkomstig van de huur die het
'overtuintje van De Roeper' opbracht.
Om te voorkomen dat De Roeper vanuit zijn woning tegen een mesthoop aan
de overkant van de straat zou aankijken,
had deze notaris het tuintje van Harmen
gehuurd. Midden in het tuintje prijkte
een beeldje, het werd eens stiekem door
kwajongens 'meegenomen'. De Roeper
vatte het sportiefop en diende geen aanklacht in.
Bij het kermisvieren en andere gelegenheden leerden de inmiddels volwassen

Aaltje

de Gooijer

note van Lambert

(1857-1917),

echtge-

Krijnen.

kinderen hun levensgezellen kennen. De meesten kozen iemand uit hetzelfde agrarische milieu. Drie van hen trouwden zelfs met kinderen uit het gezin van Willem de Gooijer, dat in een boerderij in de Bussummerstraat woonde.
Vestingboerderijen met een Krijnentelg
Vader Harmen verloor zijn getrouwde kinderen niet uit het oog. Vijf van hen bewoonden boerderijen rond en in zijn directe omgeving.
Zoon Tijmen woonde in, samen met zijn vrouw, bij zijn inmiddels bejaarde ouders. Na hun overlijden erfde hij het grootste deel van de boerderij. Tot 1915 bleef
hij veehouder. Waarschijnlijk ontbrak bij hem het 'boerenhart', want hij verkocht
een deel van het perceel. Op een ander deel, waaronder 'De Roepertuin', liet hij enkele huizen bouwen.]n plaats van koeienmelker werd hij 'huisjesmelker'. Zijn huizen behoorden tot de laatste die, na tevergeefs verzet van een bewoonster, ten offer
vielen aan het nieuwe Stadskantoor.

Links, met beeld,
van de notaris.

het 'overwint

je van De Roeper~ De ladder staat tegen de woning

Zoon Lambert trouwde mei 1881 met Aaltje de Gooijer. Zij betrokken het pand St.
Vitusstraat 127 (tussen het huidige nummer 35 en het hoekhuis Wijde Steeg). Later verhuisden ze naar een boerderij in de Gansoordstraat. Het erf grensde aan de
Raadhuisstraat en was gelegen naast de Synagoge.
Lambert kreeg volgens overlevering een ongeluk tijdens de hooibouw. Nadat de
35

Gansoordstraat
de Gooijer.

15,

het woonhuis van de voormalige boerderij van Aaltje Krijnen(1853- 1923) en jol/(/nna Hanou in 1903 bij hun zilveren bruiloft. De
eerste rij v.l.n.r. Bertus, Herman, vader jacob, moeder johanna, Riek enjacob jr. De
K", deGo"ij"'-KrUncn,onbekend, Jan Wi,'lam<;z
,ra Goaije.
(kleermaker), wo"",I\ijnlijk
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hij zodanig

In 1899 overleed

aan een hersentumor.

zei, angst

een verhaal

Tijdens

Hierdoor

in de stal op zijn knieën

hij op drieënveertigjarige
Lambert

op het voer hooi een paal gelegd.

het hoofd

gehad

hebben

over een man,

om levend
die tijdens

te worden

begraven.

een epidemie

was ge-

storven en met spoed was begraven.
In het grafkw'am
de man weer tot leven, lag
gelukkig in de bovenste kist en kon zich uit het graf wurmen.
Rond middernacht
kwam hij thuis, kwam voor een gesloten deur en wachtte op de stoep
af. Lambert
wenste daarom in de bovenste
kist begraven
te worden.
Zijn vrouw
voort

WA.F. Noppe, StadsarchiefNaarden}.

Aaltje

kocht

met haar jonge

in 1903 de boerderij

zonen.

Het ongeluk

uit in een winkel aan de Raadhuisstraat

voor

f 3.200,-

de morgen

en zij zette het bedrijf

bleef dit gezin volgen.

In 1904 brak brand

en die sloeg over op de schuur

en het woon-

huis. Na de brand liet de weduwe een
DeRaadhuisstraat.
Het witte !Juisop de
nieuwe boerderij bouwen, waarvan het
hoek van de Duivensteeg was de boerderij
woonhuis nog steeds bestaat (Gansvan 'Hein de Bullenboer: Hetnaastgeleoordstraat 15). Lang heeft Aaltje er niet
gewoond. Zij kwam in 1917 te over]ijden door een val van de keldertrap.
Zoon Jacob trouwde mei 1877met]ohanna Hanon. Zij vestigden zich eerst
in de Regenboogstraat 403a (thans hoekhuis Wnyvert nummer 9) en daarna in de
boerderij Bussummerstraat 199 (thans ter p]aatsevan de kleuterschool). Later verhuisden zij naar de boerderij, gelegen op de hoek Peperstraat/Beijerd die grensde
aan het Promersp]ein.1n 1903 vierde het echtpaar hunzi]veren bruiloft. Bij die ge]egenheid werd een foto genomen waarop het hele gezin en de overige familieleden vereeuwigd werden. Het echtpaar stierfomstreeks 1923. Het bedrijf werd voortgezet door hun zoon Jacob jr.
In 1929 brak een hevige brand uit in het ernaast gelegen fouragemagazijn. Het vee
werd direct in veiligheid gebracht. De boerderij bleef gespaard, maar liep ernstige
brand- en waterschade op. Jacob gaf het bedrijf op en alles viel onder de slopershamer. Zijn broer Bertus pakte het groter aan, hij had de modelboerderij 'Sanitas'
gesticht aan de Lambertus Hortensius]aan. Zijn kennis had hij opgedaan bij F]oris Vos op Oud I3ussem.
Dochter Kee trouwde mei 1877 met Hein de Gooijer. Zij woonde in een boerderij
op de hoek Raaclhuisstraat/Duivensteeg. Haar echtgenoot stond bekend als 'Hein

de Bullenboer', want hij was naast veehouder ook stierhouder. Zomers deed Hein
met zijn stier de ronde op de Naardermeent. Hij kondigde zijn komst aan door op
een grote ossenhoorn te blazen. In de winter werden de koeien ter dekking naar
zijn boerderij gebracht. Vaak moest Hein daarbij de stier een 'handje' helpen. Dit
laatste tot grote hiJariteitvan de buurjongens, die door de kieren van de schutting
het gebeuren nauwlettend volgden.
Twee vrijgeze)le dochters verzorgden Kee en Hein in hun laatste levensjaren. De
dochters bleven op de ouderlijke boerderij en behielden daarom het schaarrecht.
De melk van hun koeien ventten zij zelf uit, totdat de gemeente Naarden de boerderij kocht en sloot.
Klaasje, de jongste dochter van Harmen, trouwde mei 1887 met Jan de Gooijer.
Hun eerste boerderij lag op de hoek Regenboogstraat/Wuijvert, hier werden hun
drie oudste kinderen geboren. In 1896 verhuisden ze naar de boerderij op de hoek
Gansoordstraat/Pijlstraat (het woonhuis bestaat nog). Jan had gehoord dat de vo-
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rige eigenaar op zijn sterfbed 'zoeken,
Gansoordstraal
31. Hel woonhuis van
zoeken' had gestameld. Hij doorzocht
ddw"J".ij v"n J,m d, C"oij."",
het hele huis en klopte op de muren,
Kloa;j"KnUn''',
maar zonder resultaat. Misschien was
er wel een geheime bergplaats achter de haardplaat. Deze antieke gietijzeren plaat
uit 1795 droeg een afbeelding van dansende burgers rond de vrijheidsboom.
Klaasje kreeg er in de bedstede nog zes kinderen bij. Jan overleed in 19240p tweeënzeventigjarigeleeftijd, zijn jongere kordate vrouw zette het bedrijfvoort. Zij droeg
zorg voor haar dieren, zoals bleek bij haar paard Moppie. Toen het paard door ouderdom het zware werk niet meer aankon, werd het verkocht aan een betrouwbareslager. Bij de verkoop bedong Klaasje, dat zij de paardenhoef met het brandmerk
van 'Stad en Lande' terug kreeg. Zij wilde daarmee voorkomen dat de oude knol
niet werd doorverkocht aan een sjacheraar die het zou afbeulen.
In 1956 overleed zij éénennegentigjaar oud. Zij overleefde al haar zussen, broers en
schoonfamilie. Van hen had zij de hoogste leeftijd bereikt. Haar zoon Herman, vernoemd naar haarvader, was de laatste nakomeling van Harmen die een boerderij in de
vesting had. Bovendien was deze vestingboerderij de laatste die in t 967 gesloten werd.
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