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Wat we hier beschrijven is de toestand zoals die zich had ontwikkeld in de jaren
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worden voor alle verkeer (art.1). Daarnaast werd aangekondigd dat ook andere
Rijkswegen naar behoefte zouden worden verbeterd (art.2). Voor de financiering
dacht hij aan het stichten van een wegenfonds en het invoeren van een belasting
op landvoertuigen 6).
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in 1930 de omleiding-Naarden

tot stand

kwam.

auto's en fietsen is 3,70 m breed. Rechts
en ilJ de vertelan
Tabak.

voordat

lIetenke1spoor

van

twintig. Er is echter een Ministervan Waterstaat geweest die deze ellende had voorzien en gepoogd heeft deze te voorkomen. In ]9 I3 gafhij Rijkswaterstaat opdracht
om te kijken hoe het probleem kon worden aangepakt 3). De betreffende minister
was Cornelis Willem Lely, algemeen bekend als de man van de Zuiderzeewerken.
Minder bekend is dat hij ook de grondlegger was van de sociale verzekering, de
Staatsmijnen in Limburg en, wat voor ons onderwerp van belang is, de modernisering van het Rijkswegennet 4). Het Rijkswegennetwas ontstaan in de eerste helft
van de vorige eeuw. Na de komst van de spoor- en tramwegen was de belangstelling ervoor afgenomen en vanaf 1884 werd zelfs de breedte van de verharding (die
oorspronkelijk 4 tot 4,5 meter bedroeg) met een halve meter verminderd. Toen
kort daarna het fiets- en autoverkeer opkwamen waren de Rijkswegen daar dan
ook totaal niet op berekend. Al in 1906 had Lely (toen 2e-kamerlid) gepleit voor
een stelselmatige verbetering van het Rijkswegennet 5). Op het ministerie van Waterstaat werd ook wel beseft dat de Rijkswegen te smal waren maar men kwam er
niet verder dan het inventariseren van de knelpunten. Pas toen Lely in 1913 opnieuw minister werd kwam er schot in de zaak. Hetwas duidelijk dat een verbeteringvan alle Rijkswegen - 1900 kilometer - veel te duur zou worden. In 1915 diende lely een wetsontwerp 'Verbetering van de Rijkswegen' in waarin 9 Rijkswegen
werden aangewezen die door verbetering en verbreding geschikt gemaakt zouden

De weg Amsterdam-Amersfoort stond niet op het lijstje van 9 maar op 20 oktober
19] 5 kreeg de Hoofddirectie Noord-Holland van Rijkswaterstaat te Haarlem opdracht voor deze weg een plan te ontwerpen (voor het gedeelte tussen Amsterdam
en de provinciegrens bij Eemnes). Op 9 maart 1916 stelde de Rijkswegencommissie het gewenste dwarsprofiel vast: een rijweg van 7 meter breed (later zo nodig te
verbreden tot 10 meter), een fietspad van 3 meter, een voetpad van 2 meter en 3
rijen bomen. Op 22 september 1917 had de Hoofdingenieur-Directeur het plan
klaar 7). Behalve de verbreding bevatte bet een betere aansluiting op het Amsterdamse stratennet, een hoge vaste brug over het Merwedekanaal tervervanging van
de oude draaibrug en omleidingen om de vestingen Muiden en Naarden. Voor LarenlEemnes werd een omleiding aanbevolen maar dit zou eerst geregeld moeten
worden met de Hoofddirectie Utrecht aan de andere kant van de provinciegrens.
In het volgende zullen we ons beperken tot de omleiding om Naarden.
Het eerste plan voor de omleiding om NaaTden
De oude weg volgde vanafMuiden eerst tot de Hakkelaarsbrug de zuidelijke oever
van de Naardertrekvaart, ging dan verder over de noordelijke oever, kwam door
de Amsterdamse poort de stad in en verliet deze door de Utrechtse poort om over
de Amersfoortsestraatweg richting Laren te gaan. Rijkswaterstaat wilde een omleiding aan de zuidzijde van Muiden die 1,5 kilometer ten westen van de Hakkelaarsbrug de Naardertrekvaart bereikte en daar aansloot op de bestaandeweg langs
de zuidoever. Tussen de Hakkelaarsbrug en Naarden was er ook toen al veel bebouwing aan de noordoever zodat het moeilijk zou zijn om daar de weg op de gewenste breedte te brengen. Bovendien vormden de haakse bochten aan de beide
uiteinden van de Hakkelaarsbrug lastige obstakels. Daarom werd voorgesteld om
de omleiding-Naarden al bij de Hakkelaarsbrug te laten beginnen, 4,5 kilometer
voor de vesting. De weg zou dan geheel ten zuiden van de Naardertrekvaart blijven, niet langs de zuidoever want daar was ook enige bebouwing, maar over een
nieuw tracé door de polder op 150 meter van de trekvaart. Even voor de vesting
zou de weg dan afbuigen naar bet zuiden en met een sierlijke boog over de bastions
Nieuw-Molen en Turfpoort aansluiten op de Amersfoortsestraatweg 8). De minister legde het plan voor aan Ir Wortman, hoofd van de Eerste Inspectie Waterstaat 9). Op 8 november 19I 7 ging deze akkoord met het voorgestelde tracé maar
adviseerde om het nader uit te werken - met name de begrote kosten - om het te
kunnen vergelijken met een voorstel van de inspecteur zelf. Dit voorstel hield in

Rijkswegencommissie zich in meerderheid had uitgesproken voor verbetering van
de weg door het Gooi en tegen de weg over Nigtevecht, gaf de minister op 24 mei
]9] 8 de Hoofdingenieur-Directeur opdracht het plan voor te leggen aan de Minister van Oorlog, in het bijzonder de omleidingen bij de vestingen Muiden en
Naarden ]0). De ontworpen weg doorsneed namelijk een aantal verboden kringen, onder andere rond de vesting Naarden 11).
Militaire bezwaren
De Minister van Oorlog nam de tijd voor een antwoord, enerzijds vanwege verdeeldheid in de militaire top over het nut van de vesting Naarden 12) en anderzijds
omdat het Ministerie van Waterstaat inmiddels ook geen haast meer had] 3). Het
kabinet -Cort van der Linden was in de zomer van 1918 afgetreden. Lely'sopvolger
op Waterstaat A.A.H.W. Koenig had geen behoefte aan verbetering van de Rijkswegen. Op de korte termijn was dit nog wel te begrijpen - sinds eind 1917 was wegens de benzineschaarste alle particulier autoverkeer verboden - maar het getuigde
niet van een vooruitziende blik. In oktober] 918 trok hij Lely'swetsontwerp uit 1915
in en in de volgende maand stopte hij met de voorbereiding van een wegenfonds.
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De ambtenaren gingen echter onverstoorbaarverder met de voorbereidingen voor de
omleiding. De Minister van Oorlog had de legertop om advies gevraagd over de omleiding bijNaarden. De Commandantvan de Nieuwe Hollandsche Waterlinie vatte de
militaire kant van het probleem op 16 mei 1919 kernachtig samen: 1. Bij Naarden ligt
de enige krachtige barrière op de oostelijke toegang totAmsterdam. 2. De Voorstelling
Naarden is nog niet klaar. 3. De tijdens de mobilisatie 1914-1918 in de lijn MuiderbergUitermeer aangelegde versterkingen zijn geen bevredigende compensatievoor de vestingNaarden 14).Volgens hem kon daarom de in 1914-19]8 uitgebouwdefrontlijn bij
de vesting Naarden niet gemist worden. Hij verwierp dan ook het plan van Rijkswaterstaatomdat heteen ontoelaatbare aantastingvan de frontlijn inhield. Het EersteGeniecommandement had voorgesteld de omleiding buitenlangs de bedekte weg aan te
leggen. De Liniecommandant was het daar mee eens maar maakte bezv.:aartegen het
in dit voorstel opgenomen viaduct over de tramweg bij Zandbergen omdat de omleiding daardoor veel te hoog kwam te liggen in het schootsveld van de frontlijn.

w: nr. 4.)

een weg Amsterdam-Utrecht langs het Menvedekanaal, eerst langs de westoever
van Amsterdam tot Nigtevecht, daar met een brug over het kanaal en verder langs
de oostoever naar Utrecht. Bij Nigtevecht zou dan een weg aftakken langs Hilversum naar Amersfoort. Op die wijze zou het snelverkeer van Amsterdam naar Amersfoort de weg over Nigtevecht nemen zodat in de bestaande weg door het Gooi alleen enkele knelpunten verbeterd hoefden te worden. Nadat op 25 maart] 9]8 de

Het werd 23 mei 1921 voor de Minister van Oorlog antwoordde op de briefvan 24
mei 1918van zijn ambtgenoot van Waterstaat 15). Hij had geen bezwaar tegen de
omleiding op 3 voorwaarden 1. De weg moet minstens 300 meter buiten de bedekte weg blijven. 2. Rijkswaterstaat moet een verdedigingswerk bouwen op korte afstand zuidoost van de kruising met de Karnemelksloot. 3. De weg mag niet
meer dan 50 cm boven het maaiveld uitsteken. Met deze gegevens ging Rijkswaterstaat weer aan het ontwerpen.
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verijdeld maar het betekende nog niet het einde van de bemoeienissen der militairen met het werk van de wegenbouwers. HetTechnisch Bureau derGenie maakle een ontwerp voor het door de Minister van Oorlog onder punt 2 geëiste verdedigingswerk. In dit onnverp was langs de weg een elektrische spoorweg opgenomen. Dit was de elektrische sneltram van Amsterdam naar Laren waarvoor vanaf
1917 plannen \"3rengemaakt 18).
Het genieonnverp was geheel in de stijl van de verdedigingswerken zoals die door
het Nederlandse leger tijdens de eerste wereldoorlog waren gebouwd. De Minister
van Oorlog liel er op 2S maart 1922 in een brief aan de militaire top weinig van
heel: deschuilplaatsen waren te zwak en te hoog en het werk bij de Karnemelksloot
was te groot, 'lijkt op een fort' ]9).
Hel werd 1925 eer er eindelijk een nieuw ontwerp k\"3m. Het was niet toevallig dat
het zo langduurde. In de tussenliggende jaren was er veel gebeurd. Ten eerste was
het sneltramplan gestuit op massaal verzet van de natuurbescherming 20). Dat was
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geen wonder want het bevatte de aanleg van trambanen (en, niet te vergeten, de
daaropvolgende woningbouw!) door het Naardermeer, het Spanderswoud en de
Tafclbergheide. In plaats van dit onzalige plan werd de bestaande stoomtram omgezet In een motortram 21). Een tweede reden dat er pas na 3 jaar een nieuw ontwerp kwam was dat de Nederlandse militairen hel er eerst over eens hadden moeten worden hoe een verdedigingsstelling ingericht moest worden op grond van de
ervaringen van de eerste wereldoorlog. Maar toen het nieuwe ontwerp er eindelijk
lag was het zijn tijd dan ook ver vooruit. De schuilplaatsen en mitrailleurkazemallen waren van types zoals 3 jaar later werden voorgeschreven in het VIS deel?
49

en de plattegrond van de stelling is in de trant van de werken die in 1932 zijn aangelegd op de Afsluitdijk22). Behalve het verdedigingswerk aan de Suikersloot hoorde tot de stelling ook nog een mitrailleurkazemat in de bedekte weg tegenover de
saillant van bastion Turfpoort. Daarentegen vervielen de twee mitrailleurkazematten die in het oude ontwerp waren geprojecteerd ten zuiden van de omleiding.
Het ontwerp was geheel tot stand gekomen op het Ministerie van Oorlog. De Commandant Vesting Holland, die y..erantwoordelijk was voor de verdediging van Naarden, was er niet onverdeeld gelukkig mee. Op 9 december 1924 wees hij er op dat
de plafondhoogte van de schuilplaatsen - 1,25 ml - onpraktisch laag was. Hij wilde deze op minstens 1,60 m brengen. Op 4 mei 1925 kreeg hij ten annvoord dat dit
niet kon omdat men anders boven de met Rijkswaterstaat overeengekomen begrotingvan f 191.000 zou komen 23).
Al mocht het nieuwe onnverp voor het verdedigingswerk dan binnen de begroting
vallen, er bleven meningsverschillen tussen Rijkswaterstaat en het Ministerie van
Oorlog. Op 20 maart 1925 werd dit gemeld door het Algemeen Handelsblad. Naar
aanleiding daarvan vroeg de gemeente Naarden op 28 maart aan de Hoofdingenieur-Directeur te Haarlem, ir. Van Voorst Vader, wat er precies aan de hand was. Al
op I april deed de Hoofdingenieur-Directeur de geschiedenisvan de planvorming
uit de doeken. Vertraging was opgetreden omdat het eerste ontwerp van Rijkswaterstaat door de Minister van Oorlog was afgekeurd, er bezwaren waren gerezen
tegen de elektrische-tramplannen en vanwege de slechte algemene economische
toestand. Bovendien was de hoogte van de brug over de Bussummervaart een struikelblok. Rijkswaterstaat wilde een hoge, vaste brug, de Minister van Oorlog eiste
een lage, beweegbare brug die, volgens de woorden van de Hoofdingenieur-Directeur 'zelfs voor een roeiboot geopend zal moeten worden' 24).
Aan al deze problemen kwam echter in 1926 een abrupt einde. Enerzijds leidde dezelfde discussie over de lessen van de eerste wereldoorlog die de vorm van hetontworpen verdedigingswerk had bepaald, nog geen jaar later tot het besluit het noordelijkeinde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te verplaatsen van Naarden naar
Muiden/Muiderberg. Op 28 mei 1926 werd de vesting Naarden opgeheven 25).
Anderzijds ging Den Haag overstag bij de aanpak van de verkeersproblemen.
Jaren van actie
In de jaren 20 was er rond de weg Amsterdam-Amersfoort nog veel meer aan de hand
dan het afschieten van het sneltramplan en de opheffing van de vesting Naarden. Het
verkeer te land maakte een stormachtige ontwikkeling door. In Amerika had Henry
Ford de massaproductie ontdekt en de goedkope Ford T overstroomde na de eerste
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Voorbij de bocht rechts ligt Jan Tabak.

wereldoorlog de Europese markt. Europese autobouwers alsAustin, Morris, Citroen,
Fiat en Opel volgden zijn voorbeeld. Het personenvervoer per auto groeide als kool.
Ook bleek de Ford T gemakkelijk om te bouwen tot lichte vrachtwagen ofautobus 26)
wdat paard-en-wagen, hondenkar en stoomtram werden verdrongen. In het Gooi
kwam daarbij dat het aantal forenzen met sprongen toenam. De Gooise gemeenten
bevorderden de komst van nieuwe bewoners waar ze maar konden en stelden vervolgens het Rijk verantwoordelijk voor de verkeerschaos op dewegAmsterdam-Amersfoort. Het Ministerie van Waterstaat werd bestookt met verzoeken - per brief en via
bevriende Kamerleden - om deverbeteringsplallllen eindelijk eens uit te gaan voeren
27). De gemeente Naarden bood zelfs werklozen aan voor het grondwerk28).
Voorde gemeente Naarden was er nog een reden om op spoed aan te dringen. Zolang de plannen niet vastlagen, kwam de woningbouw aan de Bussummer kant
van de gemeente nauwelijks van start. Dat daar grote behoefte aan was wordt bewezen door de houten 'Dudok villa's' langs de Godclindeweg. Deze zijn in ] 922
binnen de tweede verboden kring gebouwd. De eigenaars namen daarbij het risico dat hun woning bij oorlogsdreiging zonder pardon zou worden platgebrand.

Niet alleen de gemeenten, ook allerlei belangengroepen met de ANVVBvoorop gingen aan het lobbyen. Steevast kregen ze als antwoord dat de grondaankoop voor
de omleidingen moeizaam verliep en - tot 1925 - dat de militaire plannen nog niet
rond waren 29).
Ondertussen groeide de verkeerschaos tot een veelvoud van die van 1913 die minister Lelyal tot maatregelen had doen besluiten. Dat was niet alleen het geval op deweg
Amsterdam-Amersfoort maar cloor het hele land. Een breed samengesteld 'Propaganda Comité voor Wegenverbetering' begon zich in 1925 te roeren 30). Enkele dodelijke verkeersongevallerfwaren koren op de molen van de actievoerders 31). In de
loop van 1926 gafde minister toe aan de druk32). Op4 juni 1927werd het Rijkswegenplan vastgesteld. Het bevatte 92 Rijkswegen die binnen 5 jaar zouden worden verbeterd, waaronder Amsterdam-Amersfoort. Verder 51 nieuw aan te leggen wegvakken en ] 2bruggen over de grote rivieren. De kosten zouden van de orde van 300 miljoen gulden zijn. Het werk zou met geleend geld worden betaald dat in 30 jaar zou
worden afgelost met de opbrengst van de in 1928 ingevoerde motorrijtuigbelasting.

de bouwvergunning had geweigerd. De betonbruggen kregen nu een bekleding
van baksteen. De brug over de Bussummervaart kreeg bovendien een natuurstenen jaartalsteen met het jaar van de bouw, 193035).
De aanleg van de omleiding-Naarden begon in 1928 met de bouw van de brug over
de Karnemelksloot. In het volgende jaar werd hard gewerkt aan de aarden baan en
in de zomer van 1930 kwam het werk klaar 36). Daarmee was Naarden verlost van
het doorgaande verkeer in devesting. Ook kon de woningbouw op gang komen want
de gemeente had bedongen dat er ventwegen langs de nieuwe weg zouden komen.
De geschiedenis herhaalt zich
Wie, net zoals de politici, had gedacht dat met de plannen van 1928 het verkeersprobleemzou worden opgelost, isbedrogen uitgekomen. Het wegverkeer bleefgroeien en
keer op keer werd gepoogd het probleem de baas te worden door de wegcapaciteit te
vergroten. In 1939 werd de Gooise tram vervangen door bussen om het autoverkeer

De Rijkswaterstaat Directie Noord Holland ging nu de nog niet verworven gronden aankopen, zoals de Galgesteeg (op 16 mei 1928). Ook moesten verschillende
details in het ontwerp nog worden ingevuld. Zo wilde Rijkswaterstaat de doorvaarthoogte van de brug over de Karnemelksloot zo klein mogelijk houden. In januari 1928 ging de Provincie Noord-Holland akkoord met een doorvaarthoogte
van 1,75 meter 33). De gemeenten Naarden en Bussum waren het niet eens over de
hoogte van de brug over de Bussummervaart. Bussum was voor zijn verbinding te
water met de rest van de wereld afhankelijkvan de Bussummervaart. Vooral brandstoffen en bouwmaterialen werden daarlangs aangevoerd. De gemeentewilde daarom een grotere doorvaarthoogte dan de 2,60 m die Rijkswaterstaat had gepland.
Dat was weer niet naar de zin van Naarden want een hogere brug bracht mee dat
het kruispunt van de Rijkswegmet de weg van Naarden naar Bussum hoger zou komen te liggen, wat problemen gafmet het landverkeer met paard-en-wagen. De Minister van Waterstaat moest eraan te pas komen om te beslissen. Deze koos op 13
februari 1930 voor de oorspronkelijke doorvaarthoogte van 2,60 m het wegdek 34).
Rijkswaterstaat ontwierp een extra dunne brug van ijzeren liggers, waartussen beton zodat het kruispunt niet hoger dan 2,14 m + NAP kwam te liggen 34).
Ook het uiterlijk schoon van de bruggen over de Karnemelksloot en over de Bussummervaart kwam aan de orde. De Naardense Schoonheidscommissie onder
voorzitterschap van architect Dudok keurde de kale betonbruggen die Rijkswaterstaat had ontworpen, af. Rijkswaterstaat hield eerst vast aan het oorspronkelijke ontwerp maar ging door de knieën nadat de gemeente Naarden op 14april 1928
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van de omleiding-Naarden

ter hoogte van het

(Foto KLM AEROCARTO-Arnhem.)

meer ruimte te geven. De nveede wereldoorlog gaf een paar jaar respijt maar daarna
groeide het verkeer in versterkte mate verder. In de loop van de jaren vijftig werd de
breedte van de rijbaan der omleiding-Naarden verdubbeld en in 1972 kwam de nieuwe omleiding langs de noordzijde van de vesting. Elkeingreep was grootschaliger en
duurder dan de vorige en hielp even weinig omdat het verkeer harder bleefgroeien dan
de capaciteit van de weg. Langzamerhand kwam men er achter dat uitbreiding van de
wegen meer helpt om het probleem in stand te houden dan om het op te lossen omdat
daardoor weer nieuw verkeer wordt venvekt. Het werd meer en meer duidelijk dat er
andere middelen nodigzullen zijn dan vergrotingvan de wegcapaciteit. Maar hoe hardnekkig oude ideeën zijn blijkt weldaaruit dat Rijkswaterstaat in het kader van de eerder genoemde CRAAG-studieooknu nog studeert op mogelijkheden om dewegAmsterdam-Amersfoort door het Gooi opnieuw te vergroten.

Tot besluit wil ik allen bedanken die door hun hulpvaardigheid en goede raad mij
herhaaldelijk op het goede spoor hebben gezet en veel onnodig zoek werk hebben
bespaard, in het bijzonder drs. P.A. de Wilde van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat en het personeel van het Algemeen Rijksarchief, van het Rijksarchiefin
Noord-Holland, van het Stads- en StreekarchiefNaarden en bij de Technische Bestanden van Rijkswaterstaat Dienstkring Amsterdam te Laren.

12.

De Rijksweg

op 1 september

weg van voor 1930. Vooraan
gescheiden
denberm
gescheiden

rijbanen.
omdater
rijbanen.

1958. Op de achtergrond
de omleiding,

Rechtsonder
verderop,

de Naardertrekvaart

links omgebouwd

tot autosnelweg

gaat deze over in een vierstrooksweg

ten zuiden

van de vesting,

(Foto KLM AEROCARTO-Arnhem.)

metde
met

zonder

niet genoeg ruimte

13.
14.
15.
16.

mid-

was voor
17.

De Naardense lommerd
18.

1922. Zie ook H pak 529, HID aan

19.

20.
21.
22.

~t~~{~~~~;~~~1f;~;~;~~';;;ji:{~~:1:c:e~b'1923;
aan feb.I923;
B&W

MvW,

]

23.
24.
25.
26.
27.

Op de hoek van Marktstraat en de Gansoordstraat; waar nu juwelier Van Baal isgevestigd, bevond zich in de vorige eeuw de Naardense 'bank van lening oflommerd.
Welke lombard (man uit Lombardije) hier ooit begonnen is weten we niet, maar in
1721 wordt David Cohen als pandhuishouder vermeld. Sindsdien is de lommerd in
joodse handen gebleven. In 1874 werd 'het pandjeshuis' opgeheven. Het bedrijf was
toen een halve eeuw in handen van de familie Van Gelder.
Levy Abraham van Gelder had het instituut in ]834 voor vijfentwintig gulden per
jaar van de gemeente Naarden gepacht. Om het vak te kunnen uitoefenen moest
hij over een redelijk gebouw beschikken, waarin bederf of waardevermindering
van goederen tot een minimum beperkt bleef. Bovendien moest hij een behoorlijke waarde aan onroerend goed achter de hand hebben. Om problemen tevoorkomen legde de Naardense gemeenschap hem bovendien een aantal beperkingen op.
Zo moest hij constant minstens tv.eeduizend gulden aan contanten aanhouden en
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der gemeente Naarden.
Commandant der Nieuwe Hollandsche Waterlinie.
Commandant der Vesting Holland.
W.I. Engel- De GooischeMoordcnaarPirola Schoorl1981.
Rijks Archief Noord-Holland -ArchiefRijkswate~slaat,
Directie Haarlem, toegang 156.
Hoofdingenieur-Directeur
Rijkswaterstaat, DirectIe Haarlem.
lnspectcur der Genie.
D.M: Ligtermoct - Beleid en planning in de wegcnbouw -Rijkswaterstaat-serie m.51.
Mimstcr van Oorlog.
Minister van Waterstaat.
Algemeen Rijles Archief - Archief Nieuwe Hollandsche Waterlinie, Liniehoofdkwartier,
toegalJg3.09.19 (geel etiket).
Vereniging NatuurmollUlllenten.
Stads- enStreekarchiefNaarden
- ArchiefB&\V.
Algemeen Rijksarchief _ Archief Hoofdkwartier Vesting Holland, toegang 3.09.20.

De Mark/straat met geheel rechts de winkel waar in de vorige eeuw de lommerd was
gevestigd.

werd de rente beperkt: maximaal] 6 % voor beleningen onder de honderd gulden
en 14 % voor hogere bedragen. Verder werd het hem verboden om gereedschap,
militaire goederen ofkerkelijke sieraden in onderpand te nemen.
Zo af en toe werden goederen die niet meer konden worden afgelost in het openbaar geveild. Burgemeester Van Hasselt en gemeente-secretaris De Roeper togen
dan naar 'Marktstraat 347' om samen met Van Gelder de voorwerpen bij opbod te
verkopen. Van deze veilingen zijn de verslagen bewaard gebleven. Op 17 novem-

Interieur

van de juwelierszaak

met originele

ber 1842 werden er negenenveertig nummers geveild. Eerst het goedkope spul en
daarna het goud- en zilverwerk. De veiling werd vooral bezocht door Naarders.
Matje Mede de B1auwwerd voor vijfendertig cent eigenaar van een vest, boezelaar
en borstrok. Frederik Voogt kocht voor twee stuivers een wit overjasje. Zeventig
cent leverde een 'roode luijer' op, die door schoenmaker Teunis Bosch werd meegenomen. Twee servetten gingen voor veertig cent naar koopman Mozes Nijkerk
en sergeant Jan van Roosmalen wist met een bod van vier gulden beslag te leggen
op een zilveren horloge. Met tweeëndertig nummers werd lombard Van Gelder
echter kampioen koper. Slechts vier kopers kwamen van elders: Trijntje Makkinje
uit Huizen, Gerrit Krijnen uit Blaricum, Dirk van Dalen uit Eemnes en Elio Cride
uit Amsterdam. De meeste voorwerpen bleven dus in Naarden rondzwerven.
Tienduizenden voorwerpen moeten er in de loop der jaren bij Van Gelder over de
toonbank gegaan zijn. De nummering van goederen uit 1842 liep alleen al tot ver
in de vierduizend. Allemaal boezelaars, Gelderse en 'baaije' rokken, duffelse en la-

gedecoreerde

van Van Baal met oude balken

en fraaie

deurpartij

beglazing.

kense jassen en buizen, lapjes Amersfoorts, bombazijn en 'baaij'. Het geeft een beeld
van de eerste helft van de negentiende eeuw, waarin men vaak kleding moest belenen om aan voedsel te komen. Maar over die omstandigheden vertelt de administratie van de lommerd niets. Slechts in 1787 werd er melding gemaakt van wat
spanningen, toen lombard Ephraem lsaacs tijdens de Pruisische bezetting naar
Amsterdam was gevlucht. De Naardense vroedschap liet toen direct de lommerd
verzegelen. Dat gaf nogal wat problemen, wantveel burgers hadden daar hun zondagse pak hangen. Zo ook militairen die, ondanks het verbod, toch delen van hun
uitrusting in onderpand hadden gegeven. Kennelijk was het een gebruikelijk verschijnsel om iets voor enkele dagen te belenen.
Met deze kennis als achtergrond, is het bijzonder aardig om eens een bezoek te
brengen aan de voormalige lommerd omdat bij de restauratie enkele oude elementen van het negentiende eeuwse interieur te voorschijn zijn gekomen, die nu
mede de sfeer bepalen in de juwelierszaak.
(Bewerking van een artikel uit de Naarder Koerier van Schaver)

Ontsnapt

in de Vesting een eenheid van de Wehrmacht, bestaande uit Duitsers die reeds
voorde oorlog in Nederland waren ingeburgerd. Sommigen hadden zelfs hun
gezin ondergebracht
in ons garnizoensstadje. Al gauw was het bij deze
'Rijksduitsers' bekend dat het mogelijk
was via Willem Groenhart onder te duiken. Verschillenden kwamen naar de

aan de 'Grüne Polizei'

F.J.J. de Gooijer
lnhet 'Dagboek van een Naarder 1940-1945' staat op zondag 15 april 1945 het volgende vermeld (I):
'Toen

ik om kwart

voor twaalf even de straat

in de steeg naast Van den Hoek

twee Duitse

op ging langs de Nieuwe
soldaterl

met een revolver

Haven,

zag ik

in de hand. Zij

kleermakerij en verwisselden hun uniform voor een burgerkostuum. Het uniform werd direct verbrand. Het is lo-

spraken met de vrouw van'W Groenhart, welke stond te huilen. Om half één hoorde
ik zeven schoten

aan de havenzijde.

en er toen spoedig
niet geraakt,

hebben

Klinkenberg

Jilles van der Heijden,
gebracht.

ging achtervolgd

anders was er wel een standje

berg. De Duitsers
vonden.

vandoor

Later hoorde ik dat er iemand

W Groenhart

direct 11uiszoeking

is natuurlijk
we/ke beiden
(de vader)

in huis was afkwam

door de Duitsers.
geweest.

ondergedoken.
thuis waren,

Hij is waarschijnlijk

Deze persoon

bij hem gedaan,

was jaap Klinker/-

doch hebben

De zoon van Groenhart
zijn gearresteerd

niets ge-

(Gerrit)

en

en naar Hilversum

Mevr. A,J. Groenhart-Smits

1984) in 1945.

(1894-

gisch dat fanatieke nazies dit ook te horen kregen. Om die reden werd op 15
april 1945 een inval gedaan in het huis
van de familie Groenhart. Drie man van
de beruchte Grüne Polizci doorzochten

was niet thuis en is ook niet thuisgekomen'.

Wat was er precies gebeurd en wat was de oorzaak van de schietpartij? Dankzij in~
formatie enkele daarbij betrokken personen is een reconstructie te maken van deze
gebeurtenis. De gearresteerde personen hadden geluk dat de oorlog ten einde liep,
zodat zij het later konden navertellen.
In de voormalige Sluisstraat woonde Willem Groenhartde kleermaker. Tijdens de
oorlog werd hij commandant van een
verzetsgroep in Naarden. Tot deze groep
behoorden zijn zoons Gerrit en Wim,
Tinus NachtegaaL Jillesvan der Heijden,
Loek Koudijs en Jaap Klinkenberg
(1902-1978). Deze illegalen trainden
voor het plegen van sabotage- en verzetsdaden. Ze waren bewapend met
stenguns. Het oefenen met dat wapen
gebeurde in een loods van de firma
Kuhn.ln deze loods lagen zakken beetwortelzaad opgeslagen, die werden gebruikt om het geluid te dempen.
Ook hielp Willem Groenhart 'Rijksduitsers', die in Naarden gelegerd waren, bij het deserteren. Er lag namelijk
W Groenhart
(1893-1960)
in ]945.

het hele huis. Terwijl ze daarmee bezig waren kwam een lid van de verzetsgroep
achterom bij Groenhart binnen. Eén van de Duitsers vroeg wat hij kwam doen. De
illegaal had de tegenwoordigheid van geest om direct een smoes te verzinnen. Hij
zou af en toe een 'sjekkie' mogen draaien bij Groenhart. De Duitser was argwanend en zei dat hij zijn gang mocht gaan. Toevallig wist de man waar de bus met
tabak stond en hij draaide een sjekkie. De soldaat was overtuigd en hij kon gewoon
het huis verlaten. Met Jaap Klinkenberg, die even later binnenstapte om munitie
te halen, liep het minder goed af. Hij
werd gearresteerd en toen hij vroeg om
naar de W.c. te gaan, moest de deur
openblijven en bleef er een soldaat bij.
Klinkenberg heeft toen de W.C.-deur
hard tegen de soldaat geslagen. Vervolgens is hij door de keukendeur ontsnapt.
Buiten gooide hij een paar fietsen tegen
de deur aan. Door de steeg achter het
huis rende hij de Nieuwe Haven op in
de richting van de Pastoorstraat. Op het
moment van de ontsnapping werd Gerrit Groenhart op de bovenverdieping
door een soldaat verhoord. Door het
kabaal beneden rende de soldaat naar
een raam dat uitzicht bood op de steeg.
j. Klinkenberg
(1902-1978)
in 1952.
6'

iemand gaf zijn adres door. Onmiddellijk na de ontsnapping volgde een
huiszoeking in zijn woonhuis St. Annast raat 40. Mevrouw Klinkenberg
moest toezien hoe een deel van de inboedel vernield werd. Ookdedaarachter liggende boerderij van Herman de
Gooijer werd doorzocht. Gelukkig vroegen de soldaten niemand zich te legitimeren. Toevallig was namelijk de zeventien-jarige zoon van Klinkenberg
aanwezig in de woonkamer van de boerderij. Een zoon als gijzelaar nemen was
bij de Gestapo gebruikelijk om een vader te dwingen zich aan te geven. PerDe woning van de familie Groenhart:
soonlijk heb ik gezien hoe een soldaat
Marktstraat
51
met getrokken pistool over het erf van
onze boerderij liep. De man was buiten zich zelf van woede. Zijn hand, met daarin het pistool, trilde van zijn drift.
Gerrit Groenhart en Jilles van der Heijden werden gearresteerd. Maandag 7 mei
kwamen ze gelukkig terug in Naarden. Doorde vredesonderhandelingen van eind
april waren zij gespaard gebleven. Op 5 mei dook ook Klinkenberg weer op. Hij
was voorzien van een armband van de Binnenlandse Strijdkrachten. Ook zijn gezin keerde terug in de St. Alll1astraat. De jongste kinderen was verteld dat hun vader was overleden. Kort na de bevrijding zei één van hen: " Eerst was mijn vader
dood en nu loopt hij weer met kranten". Als KJinkenberg later over zijn ontsnapping vertelde, liet hij zijn jas met kogelgat zien. De jas werd jarenlang zuinig door
de familie bewaard.
De steeg aan de Nieuwe

Haven

in de jaren

vijftîg,

waardoor

Jaap Klinkenbergont-

snapte.

Hij zag Klinkenberg vluchten en schoot met zijn pistool op hem. Gelukkig ketste
het wapen. Uit de keukendeur kwam toen een andere soldaat de Nieuwe Haven oprennen. Hij riep de Duitse wacht op de Sluis toe om ook te schieten. Klinkenberg
rende op dat moment om de hoek de Pastoorstraat in. Dat was op het nippertje,
een kogel doorboorde zijn jas. Klinkenberg dook tot de bevrijding onder in de Grote Kerk.
Mogelijk had de Grüne Polizei het persoonsbewijs van Klinkenberg afgenomen of
63

Over de restauratie

van 'De brand van Naarden'

J.G. Kroonenburg
Toen het gemeentebestuur in 1949 opdracht gafhet stadhuis in zijn oorspronkelijke staat te restaureren, zijn ook aan de hand van oude tekeningen enkele schilderijen op hun oorspronkelijke plekken teruggebracht. Eén van die schilderijen
staat bekend als 'De brand vanNaarden' en geeft de toestand op 1 december 1572
weer, toen de Spanjaarden een bloedbad onder de Naardersaanrichtten en de stad
in brand staken. Het is Cdl groot paneel (250 x 230 cm), bestaande uit verlijmde
delen, die toen waren losgelaten. Van het gemeentebestuur kreeg ik de opdracht
de delen opnicuwte lijmen wdat de naden onzichtbaar werden. Het schilderij hing
in die tijd in de achterkamer van het stadhuis en kon niet via de gang naar buiten
worden gebracht. Door het raam aan de Duivensteeg lukte dat wel, waarna het naar
mijn meubelmakerswerkplaats in de Cattenhagestraat kon worden vervoerd. Daar
is het paneel uit de lijst genomen en zijn de delen weer zorgvuldig aan elkaar gelijmd zonder het schilderwerk te beschadigen. Na de restauratie van het stadhuis
werd het paneel in de hal geplaatst.

'De brand van Naarden'

vóór de restauratie

van 1961. Collectie: StadsarchiefNaarden.

In 1961 heeft men besloten het schilderij, dat tot die tijd gehouden was voor een
oorspronkelijke, zij het niet zo fraaie schildering uit het begin van de zeventiende
eeuw, te laten restaureren. Hiervoor werd de hulp van het Rijk ingeroepen en van
de Haagse restaurateur N. van Bohemen. Bij het restauraticwerkondekte Van Bohemen dat de verf onmogelijk tot de oorspronkelijke beschildering kon horen.
Voorzichtig heeft hij toen linksonder een deel van de korrelige bovenlaag verwijderd, waarna de afbeelding van drie molens en een ruiter te voorschijn kwam.
In overleg met de heer D.F.Lunsingh Scheurleer, rijksinspecteur van de roerende
monumenten, werd besloten de verflaag verder te verwijderen. Er k\vam toen zo'n
gedetailleerd beeld van het middeleeuwse Naarden aan het daglicht, dat men de conclusie trok voor het eerst te maken te hebben met een waarheidsgetrouwe afbeelding
wellicht gemaakt dOOfeen tijdgenoot. Dealgehele restauratie bracht uiteindelijk het
jaartal 1604 te voorschijn. Het paneel is dus tweeëndertig jaar na de ramp als gedenkteken voor het toen net gereed gekomen stadhuis (1601) vervaardigd.
De hal van het stadhuis

van Naarden

naar de zijkamer

'De brand van Naarden:

hangt

op een tekening

uit de 1ge eeuw. Boven

Collectie:

StadsarchiefNaarden.

de deur

Lunsingh Scheurleur meende dat de overschildering van het schilderij in de acht-

Naardense restaurateur V.R. Mehra, die ook het tongewelf in de Grote Kerk en de
Eppo Docvcwand in het stadskantoor restaureerde.
Noot van de redactie:
Zoals op de foto te zien is, zijn er in 1961 nogal wat littekens ontstaan bij het verwijderen van de jongere verflaag, waardoor het oorspronkelijke werk niet onbeschadigd uit de restauratiestrijd is gekomen. Maar men kan hier zelf het beste over oordelen bij het resultaat in de hal van het stadhuis.

Bij de Stichting Vijver berg zijn nog verkrijgbaar:
De Omroeper,

Oud Naarden,

(ansichten van Naarden, uitgegeven
De Naardereng
f 10,-

'verdronken

De V,Ieeshuiskazerne

1990 (f 22,50) en 1995, 1996, 1997 à f 25,- per jrg.

jaargangen

Prentbriefkaartenboekje

stadje, middeleeuws

van Naarden,

Oude Naardense buitenplaatsen,
Tussen Zandbergen

'over susteren,

Enige tijd geleden is het schilderij nog een keer schoongemaakt door de bekende
Me

soldaten,

f

door Sasburg)

oude buitenplaats'
walen en wezen'

en Valkeveen, 'negentiendeeeuwse

5,-

! 29,90

f

'de geschiedenis van Berghuysen en Konunermst'

over de buitenplaatsen

tiende eeuw had plaatsgevonden. Ds. P.W. Drijver meende in 1907 dat het schilderij uit negentiende eeuw dateerde en voegde eraan toe dat 'gelijk aan alles te zien
is, het niet het werk is van een kunstenaar'. Weer anderen beweren, zonder de bronnen te vermelden, dat het in de negentiende eeuw door de landmeter Jacob Bolten
(1771-1828) zou zijn overgeschilderd. Misschien kwam men op die gedachte omdat Bolten uit het begin van de negentiende eeuw meerdere ingekleurde tekeningen van historische gebeurtenissen rond Naarden heeft nagelaten. Wellicht zal archiefonderzoek hierover nog het een en ander kunnen opleveren.

klooster,

29,90

f 35,-

'Wandelingen'

f 35,-

van l.P. van Rossum'

Oude kaart van Naarden en omgeving, (facsimile in full-color) 'de Kaartvan

Fabius'

f

15,-

Krijgsspelkaarten,
(facsimile in full-color) uit de periode J 910-1913,
schaal 1 : 10.000 (formaat 50 x 60 cm) van het gebied tussen Naarden, Zeist,
Woudenberg

en Nijkerk (26 kaartbladen),

in portefeuille!

390,-. Per kaartblad

De prijzen zijn exclusief verzendkosten.
Besteladres:

Gansoordstraat

16, 1411 RH Naarden,

tel. (035) 6946860

! 20,-

'Langcat-Bussum'

... te Naarden.

Een terugblik op de EmaiUefabriek.
G.].Komen.
Van 1930 tot 1976 huisde de bekende fabriek van reclameplaten aan de Naardensc helft van de Zwarteweg tussen spoor en Thorbccke1aan. De ontstaansgeschiedenis is vrij ingewikkeld, maar wel interessant.
Eind vorige eeuw begon C"'ÛrnelisWoud een blikfabriekte Krommenie. Mede dOOf
het overnemen van steeds meer kleine blikfabriekjes ontstond in 1912 'De Yereenigde Blikfabrieken', ook wel 'Yerblifa' genoemd. Naast conserveo- en vertblikken
werden daar ook blikken reclameplaten gemaakt.
De lakdecoratie van deze reclameplaten was gewoonlijk kleuren-lithografie, maar
Woud vond dit weinig briljant en ongeschikt voor buitenreclame. Hij kreeg belangstelling voor geëmailleerd plaatijzeren reclameplaten, met heldere en bestendigekleuren.
Gewoontegetrouw zocht hij een fabriekje om over te nemen, en hij vond in 1921
aan de Veldweg te Bussum de toen met verlies werkende Emailleerfabriek van Keizer & Bottema, met circa 40 werknemers. Zo ontstond daar de nieuwe 'Afdeling
Emaille' van Verblifa, die echter weinig floreerde.
Het hoofdgebouw· van de fabriek was de oude villa 'Nassau' van Biegel die er nog
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steeds staat, zij het dat de sloop in 1998 voorzien is. De zaak besloeg een groot deel
van de driehoek tussen Nassaulaan en Veldweg.
De vader van de schrijver, Gerrit Komen, kwam in 1907 als jongste bediende van
twaalf op het kantoor van de Blikfabriek in Krommenie. ]n de loop der jaren werd
hij daar een gewaardeerde kracht. Eind '24 bood Woud hem de leiding aan van VBEmailleaan de Veldweg, hij wist de zaak weer winstgevend te maken, in '28 werkten er al 60 man.
Na een 'overval' geraakte Verblifain handen vande Vercinigte Stahlwerke uit Duitsland. C. Woud en zijn zoon Willem verlieten de zaak en stichtten in AmsterdamNoord samen met Bekkers uit Dordrecht een nieuwe firma: Woud & Bekkers' Blikfabrieken. De interesse voor emaille was gebleven, Woud vroeg Komen om in de
nieuwe fabriek als adjunctdirecteur ook een afdeling emaille op te richten. Voorjaar '29 liep de zaak op volle toeren. Maar eind '29 kwam de 'Krach', de malaise begon en de nieuwe zaak kon het niet redden.
De Stahlwerke en Woud & Bekkers kwamen nu tot een vergelijk: de nieuwe blikfabriek kwam weer bij Verblifa, en het emaille van de vroegere Veldweg plus dat van
Amsterdam werd zelfstandig onder directie van W. Woud, met Komen als adjnnctdirecteur voor de dagelijkse leiding. Als naam voor de nieuwe zaak bedacht deze 'De
Lange Kaf, puur wegens de mogelijkheid tot visualisering, 't werd 'Langkat', maar die
naam was al geclaimd voor Sumatraanse tabak, en zo ontstond de 'N.VLangcat' ...
Ze bleven nog 'n tijdje werken vanuit Noord, borden met onderschrift 'Langcat
Amsterdam' zijn zeldzame collectors items! Verblifa wilde het pand echter kwijt,
en omdat vele werknemers uit de Veldweg-tijd stamden en in Naarden, Bussum en
hO

Die omgezette randen verdienen toelichting: het was gebruikelijk om borden wat
bol te persen, voor meer sterkte, maar de nadelen waren dat een bol vlak moeilijk
gedecoreerd kon worden en dat de bevestigingsgaten in het beeld zaten waar ze
roest veroorzaakten. Langcat patenteerde de vlakke zgn. tableau-uitvoering met
omgezette randen en daarbuiten uitstekende oren voor het bevestigen. Belangrijk
is dat zo'n vlak bedrukt kon worden, maar daarover later.
Inmiddels werden de grondstoffen (mineralen zoals veldspaat en kwarts, soda en
kleurstoffen) afgepast en gemengd voor verschillende smeltpunten zoals grondemail (voor goede hechting aan ijzer), glazuur als deklaag, en voor alle gekleurde
lagen daartussen.
De mengsels voor iedere soort en kleur werden bij 15000C samengesmolten in roterende vlamovens, geblust in water en in kogelmolens uiterst fijn gemalen. De waterige pap werd op de ijzeren platen gebracht door spuiten met perslucht. Decoratie kon
gebeuren met spuiten door sjablonen van papier of van duurzamer bladzink. Ook
was het mogelijk eerst een heel vlak te spuiten en, na droging, via een sjabloon het
emaiJpoeder deels weg te schuieren met een borstel.
De droge platen werden dan de ovens ingereden en 'gebrand'. 'Grond' dus eerst en
Een kijkje in de branderij.
Huizen woonden zocht men een locatie in het Gooi. ]n '30 werd de leegstaande
voormalige rijwielfabriek 'Amstel' aan
de Zwarteweg JO te Naarden aangekocht, er we.rd li~.ks en rechts van de
twee torentjes biJgebouwd en rond
kerstmis was' Langcat -Bussum' gereed.
Bussum? Ja, die plaats was nu eenmaal
groter en belangrijker, het postadres was
Bussum en hun historie lag óók daar.

I ZWITSAL KlZ~:.~

Laten we eens kijken wat het bedrijfinhield, zèganno '39. Buit-en lag de voorraad plaatijzer, naar behoefte werd daarvan een deel in de beitserij schoongemaakt met zoutzuur. Er waren twee
plaatwerkerijen, in de ene werden met
zware machines de grote platen op maat
geknipt ende randen omgezet, in deandere het kleine spul, zoals naamplaatjes, en daarwerden ook stempels en matrijzen gemaakt voor massaproductie.
70

'De Baby in Bad' uitdejaren vijftig.
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Vl.n.r. directeur W Woud, adj.-directeurG.
procuratiehouder]. Corver en publiciteitsmanager Chr. Bekker.
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wcl op duizend graden, de decoratie daarna en glazuur het laatst op zo'n 700 graden.
De Branderij vormde onder leiding van W. Visser eigenlijk het hart van de fabriek.
De sjablonen werden gemaakt op de tekenkamer, waar enkele tekenaars c.q. artiesten een groot deel van de uiteindelijke kwaliteit bepaalden.
Zoals gezegd waren de meeste borden nu niet meer bol, daarom konden ze ook in
zgn. offset bedrukt worden. Op de vette drukinkt werd daarna met een kwast email
'ingepoederd', de inkt verbrandde zonder rest in de ovens en zo ontstond in emaille iedere decoratie die je ookor papier zou hebben kunnen drukken. Soms moest
tussentijds gebrand worden om verder bedrukken mogelijk te maken, de grote
kunst was om dat te bepeJ:ken want dan ging de kwaliteit achteruit. Niettemin zijn
uitde jaren '50 'de Baby in Bad' van Zwitsal en 'de Eskimo's met Noorderlicht' van
AaBe wollen dekens in hun veelkleurige uitvoering wereldwijd ongeëvenaard!
Die offsetdrukpersen lieten ook nevenactiviteiten toe, er kwam een afdeling glasreclame en, wat weinigen weten: radiostationsschalen. Een flink deel van de toen
gangbare verlichte zenderschalen van Erres en Philips is door Langcat gemaakt.
Tenslotte de talloze naamplaatjes. De zakelijke werden gewoon in de haak gezet
vanuit letterkasten en de drukinkt werd gepoederd. De meer kunstige in contour
met de hand getekend en met email pap opgevuld. 't Mocht ook gotisch of met
schrijfletters ... Wel een uiterst precies werk want de particuliere besteller via de
ijzerwinkel was zeer kritisch.
Vele grote klanten wilden niet alleen een serie reclameborden, maar ook de plaatsing, een contract met opstal-eigenaars (die een vergoeding kregen), onderhoud
en controle. Het kantoor, onder chef-de-bureau J.Corver, moest hiervoor zoveel
extra werk verzetten dat Publiciteitsbureau Bekker uit Bussum dit ging doen. Al
gauw waren ze voor elkaar zo belangrijk dat 'de pub' een enclave op het kantoor
vormde en de heer Chr. Bekker bij de staf ging behoren.
Zo draaide Langcat succesvol en beheerste feitelijk de markt van emaille reclame-
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platen in Nederland. In '40 begon het moeilijk te worden, reclame werd onbelangrijk en de fabriek onttrok ijzer, mineralen en brandstof aan de bezetter. Men
wist deze nog heel lang aan het lijntje te houden met borden en armbandschilden
'lande luchtbescherming en utiliteitswerkvan bewegwijzering eo waterstaat. Loooemaîl1ereo van andermans ijzer begon, vooral pannen, gascomforen en ketels voor
de voedseldistributie. Moeilijk was het emailleren van de lange ijzeren cylinders
van houtgasgeneratoren voor vrachnvagens, ze konden nèt in de oven en het branden duurde 'n uur in plaats van vijf minuten. Overigens stookten ze briketten omdat er geen olie meer was, in de hongerwinter schuimde de hele buurt het terrein
af om cokes tussen de sintels te vinden. Met Dolle Dinsdag stopte alles, al werden
er later nog vele noodkacheltjes geknutseld van restanten plaatijzer.
Na de oorlog kwam een grote opbloei, er werd aan de noord-westzijde bijgebouwd,
o.a. in '50 een grote vierkante toren met de negen meter lange zwarte kat erop. Die
toren was overigens leeg en zonder dak. Overtollig emailpoeder van spuiten en
schuieren werd er in geblazen, de valsnelheid was groter dan de opwaartse luchtsnelheid, en zo kwam er schone lucht uit, heel simpel. Het poeder ging als schuurmiddel de industrie in.
Er waren nu ruim 120 man personeel, drie-ploegendienst bij de ovens, veel export,
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gaarder. De Viersprong werd toen een levendige plek, want in die tijd was op slechts
honderd meter afstand van het huis langs de zanderijsloot een overslagplaats aangelegd. De functie van tolhuis moet slechts van korte duur zijn geweest, want in de
jaren veertig werd een nieuw tolhuis ter hoogte van de Drifuveg gebouwd. Van Rossum verhuurde De Viersprong daarna aan anderen. Eén van hen moet, gezien het
onderschrift bij de foto, de Amsterdamse reder Petrus Witmondt zijn geweest, die
in de jaren veertig ookeen stuk Huizer heide aan de Straatweg achter De Viersprong
kon kopen, waardoor hij over een kleine buitenplaats kon beschikken. Volgens
oude kadastertekeningen hebben in die tijd enkele verbouwingen aan het huis
plaatsgevonden, wellicht om het geschikt te maken tot 'herenhuis' voor ''\Titmondt.
Wellicht dateert uit de 'Witmondt -tijd' ook het koepeltje dat enige jaren achter het
huis heeft gestaan en uitzicht bood op de straatweg.
Drafna overheerst De Viersprong
Na het overlijden van J.P.van Rossum in 1856 werd het complex De Viersprong
verkocht aan zijn dochterM.H.E Mijnssen-van Rossum (1882-1899). In het proces-verbaal van de veiling staat vermeld dat de huizen op dit complex door de erflater O.P. van Rossum) zelfwaren gesticht. Witmondt bezat toen nog steeds de er-
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Foto met hetonderschrift
Leebeek tuinbaas was:

'De Viersprong

Voorheen

van den Heer Witmond,

waar

achter gelegen grond (de rechthoek Valkeveenselaan, Drafnalaantje, Naarderstraat).
In 1862 liet Madelaine van Rossum echter het complex splitsen en verkocht het
deel waarop De Viersprong stond aan haar broers CM.E en J.P.Jr. Haar neefJ.P.
Dudok van Heel (1831-1900) kocht toen het deel, waarop hij al eerder zijn buitenhuis Drafna had laten bouwen. De buitenplaats Drafna werd toen het toonaangevende landgoed. Omstreeks 1866 en 1867 kreeg J.P. Dudok van Heel de gelegenheid alle grond tussen de Naarderstraat, Meentweg, het Vogellaantje en de
Valkeveenselaan in zijn bezit te krijgen. Zowel CM.F en J.P van Rossum Jr. als Witmondt verkochten hun grond aan hem. Dat betekende het einde voor het huis De
Viersprong. Naar alle waarschijnlijkheid was het l.P. Dudok van Heel die in 1867
het huis heeft laten slopen, want vanaf dat moment komt het in de notariële akten
en bij het kadaster niet meer als 'huis' voor. Het perceelsnummer van het huis werd
in het kadasterdienstjaar 1868 'kadastraal gesloopt' (de werkelijke gebeurtenis is
dan vrijwel altijd een jaar eerder) en de functie van de grond werd toen in 'terrein
van vermaak' gewijzigd. Kennelijk deed het huis afbreuk aan het aanzien van Drafna ofwas het een belemmering voor het uitzicht vanafDrafna.
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Zeer vroege foto
Dil verhaal maakt de foto van De Viersprong ouder dan 1868! Vermoedelijk heeft
J.P. Dudok van Heel, die halverwege de jaren zestig van de negentiende eeuw volop met landschappelijke activiteiten rond Drafna in de weer was, het plaatje laten
makell. Van Drafna en omgeving zijn overigens meer foto's uit die tijd bekend.
'Percelen aan de Straatweg zeer gewild'
Over de verdere gang van zaken op de plek waar eens De Viersprong stond, is onder andere het een en ander afte leiden uit een briefwisseling tussen ].P.Dudok van
Heel en zijn oom J.w. Mijnssen (1809-1880) (3).
Begin jaren zeventig van de vorige eeuw kwam het bedrijfvan ].P. Dudok van Heel
in financiële moeilijkheden, waardoor grote delen van zijn privé-bezittingen door
hem verkocht werden. In 1872 zocht hij kopers voor Drafna, de grond van de Viersprong en de heide direct ten oosten van de Valkeveenselaan. In hetzelfde jaar nog
kocht zijn oom ].W. Mijnssen (gehuwd met Madelaine van Rossum, die eigenares
was van de buitenplaats Nieuw Valkeveen) de heide. De verkoop van de andere
stukken lieten op zich wachten. In 1874 polste hij nog eens bij 'oom Mijnssen' of
hij interesse had in Drafna en vanouds De Viersprong. Terloops maakte hij van de
gelegenheid gebruik om hem te wijzen op mogelijk toekomstige bouwplannen op
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De Viersprong in relatie met het feit dat de percelen grond aan de Straatweg toen
zeer gewild werden. 'Wellicht zou het Mijnssen als buurman minder aangenaam
zijn aJser naast Nieuw Valkeveen gebouwd werd', schrijfthij. Voor het gevalMijnssen het stuk zou kopen, raadde hij hem nog aan om de moestuin op de heide op te
doeken (zie foto) en van de nieuw aangelegde tuin op het voormalige perceel van
Witmondt gebruik te maken, waar zich bovendien een tuinmanswoning bevond.
Maar Mijnssen kocht het stuk niet en op 1 september 1874 werd Drafna en vanouds de plaats genaamd 'De Viersprong' verkocht aan de Amsterdamse suikerraffinadeur Jan Peelen.
In 1885 verkocht Jan Peelen de buitenplaats aan A.L.Wurfbain, die elfjaar later het
landgoed overdeed aan de bekende Amsterdammer Charles Boissevain.
Twee jaar later in t898 liet A.E. Dudok van Heel (1859-1924) op de andere hoek
(hoek van de latere Flevolaan en straatweg van Naarden naar Huizen) een nieuwe
Viersprong bouwen. Het werd het Noorse houten huis, dat in 1912 geheel afbrandde,
maar in vrijwel dezelfde staat werd herbouwd (4).
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