Omslag: de Utrechtse Poort van Naarden in 1742. Collectie: Provinciale Atlas
van Noord-Holland in het Rijksarchief te Haarlem.

DE OMROEPER, ]ANUARI1999,

]AARGANG12, NR. 2

Redactie: Henk Schaftenaar, tel.(035) 6946860
Vormgeving: Gmd Neijenhuis, Utrecht
Op de artikelen in dit tijdschrift berusten auteursrechten.
Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen en illustraties is slechts toegestaan na
voorafgaande schriftelijke toestemming

van de redactie.

INHOUD
blz
41

Antieke kanonskogels als gevel versiering,

45
61

De kraanbrug bij het Fort Ronduit te Naarden, David Kips.
Monte Casa. Jachthuisje, biljartkamer, sociëteit en maga7jjn op Berghuis, A.P. Kooyman-van

F.J.J. de Gooijer.

Rossurn.

65

Leven en werken in een moeilijke periode (1939-1945),

79

Een terugblik op de mondorgelclub

Antieke kanonskogels

J.

Bekendam.

(1932-1937), A.C. Slinger.

als gevelversiering

F.].J. de Gooijer

'De Omroeper'
verschijnt vier maal per jaar. De abonnementsprijs
voor 1999 bedraagt
aan het onderstaande
adres. U ontvangt
minimaal f 25,-. Opgave van abonnementen
een rekening bij toezending
van het eerste nummer. Abonnementen
gaan in met het
eerste nummer van de lopende jaargang. De reeds verschenen nummers van de lopende jaargang worden toegezonden.
Opzeggingen
dienen schriftelijk doorgegeven
te worden vóór I december.
STICHTING

VIJVERBERG,

Gansoordstraat

16, 1411 RH Naarden,

telefoon

(035) 694 68 60.

Kogelregen
Bij de verschillende belegeringen van de vesting Naarden hebben de belegeraars
honderden kanonskogels hetstadje ingeschoten. Een gedeelte van deze ronde kogels is door de inwoners gemetseld in de muren van de Grote Kerk en in verschillende huisgevels. Veel van deze huizen zijn inmiddels afgebroken. Overgebleven
zijn slechts enkele van deze panden, zoals: St. Annastraat 14 en 19, hoek Bussummerstraat 6 / Pastoorstraat, hoek Wuyvert/Raadhuisstraat
en hoek Marktstraat/Regenboogstraat. De dichter-zanger Clinge Doorenbos vond dit bijzonder.
In 1907 maakte hij een lied op Naarden waarvan het refrein luidde: 'Daarvoor moet
je in Naarden zijn, met zijn kromme straten, vol met kogelgaten'. Waarschijnlijk
stammen de meeste kogels van het beleg van Naarden gedurende de periode 17
nov. 1813 tot 12 mei 1814. Ze zijn afgeschoten door het Nederlandse leger om de
Franse bezetting te dwingen de vesting Naarden over te geven (I). Na het beleg
werd een uitgebreide schadelijst opgemaakt. Hierin werden de getroffen panden
genoteerd met de schade die de eigenaren en de bewoners hadden geleden (2). Mogelijk markeerden de kogels een deel van de huizen die getroffen waren. Jammer
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de gevel van de Grote Kerk.

toorstraat.

genoeg is thans onbekend welke afgebroken huizen een dergelijke markering hadden. Van ten minste één verdwenen pand, de boerderij Beijert or.lS, is bekend dat
deze een kogel in de gevel had.
Brand in een fouragemagazijn
Op donderdag 17 oktober 1929 stond in de Gooi en Eemlander het volgende bericht:
'Gisteravond om ongeveer half zes brak brand uit in het fouragemagazijn van den
heer T.A. Wittemaekers in de Beyert. Het magazijn was grotendeels gevuld met
graan, hooi en stroo. Bovendien stonden een grootevrachtauto en een viertal fietsen in het magazijn. In een minimum van tijd was de Beyert in een vuurzee herschapen. Naast het brandende perceel, waarde heer Krijnen woont, was men dadelijk in koortsachtige haast bezigde paarden, koeien, geiten en konijnen enz. te redden.I nmiddels was de Naardensche brandweer ter plaatse gekomen en werd spoedig
water gegeven. In de beginne hielp dit weinig: vooral toen de benzinetank van de

motor uit elkaar sprong, werd de toestand kritiek en vlogen met grote kracht
de vlammen uit het dak. Op dat moment zag het er niet rooskleurig uit in
de Beyerten werd gevreesd dat het heele
blok een prooi der vlammen zou worden. Doch toen ookde motorspuit water gaf, werd met een viertal stralen het
gevaar bedwongen.
Om ongeveer 8 uur kon de brandweer
inrukken en bleef het verder bij naspuiten. De oorzaak van de brand is onbekend. Verzekering dekt de schade. Het
geheele fouragemagazijn brandde uit.
Een geluk mag het heetten dat het perceel, voordat de heer Wittemaekers er
zijn fouragehandel vestigde, gebruikt
werd als autogarage; zoodat de binnenmuren uit brandvrij materiaal waren
opgetrokken. Hierdoor kon het vuur
zich niet verspreiden en bleef de boerderij van Krijnen gespaard. Niettemin
Raadhuisstraat
17.
kreeg deze veel waterschade. Het perceel was eigendom van den heer Krijnen (Sanitas) op de Thierensweg en was verhuurd aan de heer Wittemaekers.'
Wedloop om een kogel
Een grote brand was binnen de Vesting altijd een opwindende gebeurtenis en trok
veel publiek. Vooral de jeugd kwam erop af. Nu nog weet men te vertellen dat het
tijdens deze brand op de straat krioelde van de muizen. Ze ontvluchtten massaal
het brandende magazijn. De boerderij hoorde van Jacob Jacobsz Krijnen. De branden waterschade aan de boerderij was ernstig. Nadat het fouragemagazijn was verdwenen werd het financieel aantrekkelijk om ook de boerderij afte breken. Op de
vrijgekomen plek werd nieuwbouw gepland. Tijdens de afbraak van de boerderij
,vas er veel belangstelling van de jeugd, in het bijzonder van de nabijgelegen Sint
Jozefschool. Het was de jongens opgevallen dat boven de huisdeur een ronde kogel was ingemetseld. Ze hadden het voorzien op deze kogel en wachtten het moment af dat die zou vallen. De sloper kreeg het in de gaten. Hij stelde aan de jongens een wedstrijd voor. De hele troep moest zich opstellen bij het Ruijsdaelplein.
Het startpunt werd de oude gietijzeren fontein. Dit antieke geval had bovenin een
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Degietijzeren drinkbak voorpaarden en trekhonden op het RlIijsdaelplein.
drinkbak voor paarden en onder voor trekhonden. Vanaf de fontein konden de
jongens het startsein van de sloper in de Beijert zien. Na een wilde run werd Anton Steenman winnaar en de trotse bezitter van de kogel.

De kraanbrug bij het Fort Ronduit te Naarden
David Kips

De eerste kraanbruggen en hun uitvinder
De kraanbrug is een uitvinding van de Hollandse spoorweg-ingenieur Frederik
Willem Conrad (1800-1869). Conrad begon zijn loopbaan op 17-jarige leeftijd als
aspirant-ingenieur van de waterstaat. Hij was onder meer betrokken bij de aanleg
van het Noordhollands Kanaal en maakte in 1831 een plan voor het droogleggen
van de Naardermeer. Als ingenieur-directeur van de Hollandsche IJzeren SpoorwegMaatschappij (HIJSM), speelde hij een belangrijke rol bij de aanleg van de eerste Nederlandse spoorwegen. Het grote aantal waterwegen stelde Conrad bij de
spoorwegaanlegvoorveel technische problemen. Zo moesten in de spoorweg Am44
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sterdam-Rotterdam, waarvan het deel
Amsterdam-Haarlem (geopend20 september 1839) de eerste spoorlijn van Nederland was, 98 spoorbruggen worden
gelegd (i).
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1874.

Voor overbrugging van de vele kanalen
ontv.ierp hij de kraanbrug. Dit was een
eenvoudige en goedkope beweegbare
brug voor doorvaartopeningen tot ca 4
meter. In 1844 beschreefConrad deze
door hem dan nog draai-spoor
brug
(Turn-rail
bridge) genoemde brug (2).
Het was een spoorbrug voor dubbel
spoor zonder brugdek. De doorvaartopening werd overspannen door vier
houten draagbalken met een doorsnedevan ca 30 x 15cm waarop de rails waren aangebracht. De draagbalken waren
met één uiteinde bevestigd aan eiken
staanders. De staanders waren aan de onderzijde beslagen met ijzeren draaiden op
spillen op platen die waren aangebracht in het metselwerk van het bruggehoofd.
De draagbalken werden ondersteund door schoren van gietijzer en waren paarsgewijs met elkaar verbonden door twee draaibaar bevestigde stangen. Deze zorgden ervoor dat de rails evenwijdig bleven. Bij het openen van de brug draaide elk
paar draagbalken naar een andere kant. Als de brug gesloten was, rustten de uiteinden van de draagbalken in uitsparingen die in het metselwerk van het bruggehoofd waren gemaakt, zodat de beweegbare rails op de brugliggers goed aansloten
op de vaste rails op het bruggehoofd. In het Nederlands Spoorwegmuseum worden enkele modellen van bruggen van Con rad bewaard waaronder een model van
een zogenaamde dubbele kraanbrug over de Delfshavense Schie.
Opkomst en teloorgang van de kraanbrug
De kraanbrug maakte vanaf zijn ontstaan een hele ontwikkeling door. Het zwaarder wordende materieel van de spoorwegen stelde steeds hoger eisen en de brug

heeft zich daaraan aangepast. De brug werd steeds sterker. Hout maakte als bouwmateriaal plaats voor gietijzer en dit op zijn beurt voor welijzer. Het sterker materiaal maakte grotere overspanningen mogelijk (3). Het vastzetten van de brug gebeurde door het zogenaamde opzetten. Hierbij werden nokken of wiggen onder
de uiteinden van de kraanliggers geschoven zodat de brug door zijn eigen gewicht
vast kwam te liggen. Sommige kraanbruggen konden aan beide zijden worden opgezet. Om te kunnen draaien had elke kraanligger een verticale draaias waarvan
het uiteinde stak in een in het hardsteen van het bruggehoofd ingelaten metalen of
ijzeren pot, een zogenaamde taatspot. Bij andere kraanbruggen was aan het uiteinde van de draaias een taatskom bevestigd die werd geplaatst op een in het landhoofdaangebrachte spil, de zogenaamde taats. Dit laatste systeem is bij de brug bij
het Ronduit toegepast.
Een voordeel van de kraanbrug was de eenvoudige constructiewaardoor hij goedkoop was en gemakkelijk te bedienen. Daar stond tegenover dat het verband tussen de liggers door het ontbreken van een (vast) brugdek moeilijk te verzekeren
was. Een vast brugdek was niet mogelijk omdat de brugliggers van een kraanbrug
bij het openen ten opzichte van elkaar bewegen. Een ander nadeel was dat bij veel
kraanbruggen het onderste deel van de kraanliggers (met taatskom en taats) regelmatig ofzelfs altijd onder water stond (4). lets wat onvermijdelijk was als de rails
slechts weinig boven het water lagen. De taatsen der kraanliggers moesten vaak
hersteld worden, onder meer omdat zij kwetsbaar bleken voor het toenemend gewicht van de erover heen rijdende treinen.
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se spoorwegnet nog altijd 31 kraanbruggen (6). In 1930 werd de kraanbrug over
de Wijkervaart bij Beverwijk, gelegen in de spoorlijn Haarlem-Uitgeest, vervangen dooreen vaste brug. Daarmee verdween de laatste nogwerkendespoor-kraanbrug in ons land.
Militaire toepassingen van de kraanbrug
Dat een kraanbrug geen vast brugdek kon hebben, beperkte het aantal toepassingsmogelijkheden. Als verkeersbrug was hij daardoor bijvoorbeeld niet geschikt.
Voormilitaire toepassingen was hij wel interessant, vooral omdat de brug geen boven het spoor ofwegdek uitstekende onderdelen had. Dat hij relatief goedkoop was
en eenvoudig te bedienen, waren natuurlijk ook voordelen. In een artikel uit 1930
schrijft Ir J.o.M. Bardet dat de Generale Staf meermalen het gebruik van kraanbruggen voorschreef als een spoorlijn de verboden kringen van een verdedigingswerk kruiste. Dit zou onder meer gebeurd zijn in de Stelling van Den Helder en
met zeven bruggen in de spoorlijn Zaandam-Uitgeest (Stelling van Amsterdam)
(7). De kraanbrug was echter ook geschikt voor gebruik in de verdedigingswerken
zelf, bijvoorbeeld als fortbrug. Als brugdek gebruikten de militairen een dek van
opneembare planken. De eerste keer dat kraanbruggen naar mijn weten zo'n militaire toepassing hebben gekregen, is in 1877-1878 met de aanleg van vier kraanbruggen bij de vesting Naarden. Enkele jaren later werd, naast de tw"eekraanbruggen in de spoorlijn aldaar, ook over de fortgracht van het Werk aan de Diefdijkeen
kraanbrug gelegd (8).

In de begintijd van de spoorwegen is de kraanbrug veel toegepast. Het hoogtepunt
zal in de jaren zestig en zeventig hebben gelegen. Daarna werd de brug ondanks de
aanpassingen ingehaald door de voortgaande ontwikkeling van het treinmaterieel
en in 1888 wordt de kraanbrug in een handboek voor ingenieurs omschreven als
minder geschikt voor het moderne treinverkeer. In die tijd was men al geruime tijd
bezig om spoorbruggen van gietijzer te vervangen door bruggen van getrokken ijzer en waren reeds verschmende oudere kraanbruggen verdwenen (5). Toch waren er in 1899, toen het brugtype al geruime tijd over zijn hoogtepunt heen was en
er al vele waren afgebroken, onder de 128 beweegbare bruggen in het Nederland-

De aanleg van kraanbruggen voor de Utrechtse poort
De vier Naarder kraanbruggen zijn in twee keer aangelegd. De eerste drie maakten deel uit van het werk aan de verbetering van de vesting. Daarbij was in 1875
door kapitein François Ermerins, als Eerstaanwezend IngenieurderGenie verantwoordelijk voor de militaire gebouwen en werken te Naarden, voorgesteld om de
bruggen vóór de Utrechtse poort te vervangen (9). Voor die poort lagen achter elkaar drie bruggen in de weg: over de hoofdgracht, over de ravelijnsgracht en over
de vóórgracht. Het waren drie lange houten bruggen elk voorzien van een uitneembaar vak en tezamen goed voor 196van de 436 meter lange afstand tussen de
poort en het buitenboord van de vóórgracht. Volgens de eerstaanwezend ingenieur vergden zedaardoor nodeloos veel onderhoud. Ook dacht hij dat de kans groot
was dat zij tijdens een aanval beschadigd zouden worden. Hij stelde daarom voor
de bruggen over de hoofd gracht en de ravelijnsgracht elk te vervangen door een
gedeelte dam en een (veel kleinere) wipbrug.
In zijn reactie op het voorstel stemde de Inspecteur der Genie J.F.van Thije Hannes
ermee in de bruggen deels door dammen te vervangen (JO). Het maken van wip49
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De overstroming van] 877, de oude fortbrug vernield
Tijdens een storm op de laatste dag van januari 1877, slechts enkele dagen voor de
aanbesteding van de drie nieuwe bruggen, werden nog meer van de buitendijkse
werken van de vesting beschadigd. De Zuiderzee had voor de vesting bij hoogwatereen stand van 2,6 mboven A.P. bereikt. Ten westen van het Ronduit was de zee
over de zomerdijk de uiterwaard binnengestroomd (14). Het water had zich door
de voorgracht van de vesting een weg gezocht naar de uiterwaard ten oosten van
het Ronduit. Ook de verbindingsweg naar het fort was overstroomd. Het zeewater was in noordelijke richting door de verbindingsgracht naar het Ronduit gestuwd tot onder en voorbij de brug over de keelgracht van het fort (15). De brug
die hier lag was in 1874 aangelegd bij de vernieuwing van het fort. Het was een 24,9
meter lange houten brug met 5 brugvakken (16). Het middelste brugvak was uitneembaar. Op de westelijke brugpijler stond een barrière (hek). De hevige stroming had hetoostclijke landhoofd van de brug beschadigd. Een van de brugpijlers
was omgevallen en afgebroken. Het opneembare vak van de brug hing aan de andere brugpijler. Ook het aardewerk van de bedekte weg had veel schade geleden.
Nog weken later maakte het hoge water een precieze opneming van de schade onmogelijk. Pas eind maart zakte het water na het openen van de sluis onder de Zeebrug door het wegnemen van de schotbalken, maar niet voor nogeen tweede brugpijler van de fortbrug was omgevallen (17).
Het herstel van de stormschade en de
aanleg van de kraanbrug
De voorbereiding van het herstel werk
nam een jaar in beslag maar op 6 april
1878 werd het herstel van de stormschade
aanbesteed. Het werk werd voor f 62.350
aangenomen door C.Verheul uit Hardinxveld, een aannemer die eerder voor
de militairen werk uitvoerde bij het verhogen van de Naardermeerdijk en de
verbetering van fort UiternlCer aan de
Vecht (18). Men begon zo snel mogelijk
met de uitvoering van het werk en in oktober werd het voltooid. Behalve herstel werk bevatte het ook de aanleg van
nieuwe oeververdedigingswerken.
De

maatregelen waren erop gericht om de
schade bij toekomstige overstromingen
te beperken. De meeste schadewasontstaan door de stroming van het water
vanuit de uiterwaard ten westen van het
fort naar de uiterwaard ten oosten ervan. De achtergrond hiervan was dat de
zomerdijk ten westen van het fort lager
was en daardoor eerder overstroomde.

Ligging

van de vier kraanbruggen.

Nog in het najaar van 1877 was daarom
in de zomerdijk ooste1ijkvan het fort een
60 meter lange overlaat gemaakt met dezelfde hoogte als het laagste punt van de
zomerdijk aan de westkant. Bij toekomstig hoogwater zou het water dan gelijktijdigaan beide zijden van het fort de
uiterwaard instromen en niet langer zijn
weg via het fort hoeven te zoeken (19).

Voor het herstellen van de fortbrug, de grachtbodem en de grachttaluds werd tijdelijk een deel van de fortgracht afgedamd en leeggepompt. Het droogmaken en
droog houden van het afgedamde deel van de gracht gebeurde met pompen, aangedreven door stoommachines (locomobielen) die werden bediend door stokers
en machinisten (20). De bodem van de fortgracht werd vastgelegd om uitschuren
te voorkomen. Hiertoe werd de gracht nabij de fortbrug uitgebaggerd tot 2,5 M A.P. De grachtbodem werd bedekt door een bed van rijs- en rietwerk met een dikte van 35 cm, afgedekt met een laag puin van 20 cm. Het grachttalud rondom het
westelijke landhoofd werd vanafde waterlijn tot aan het wegdek (vanA.P. tot 2,60
m +A.P.) voorzien van een laag briksteen (puin) tussen krib palen (21). Tenslotte
werd de brug over de fortgracht hersteld.
Het herstel van de brug (inclusief de nieuw te maken kraanbrug) was begroot op
11.60 I ,86. Zoals dat ook gebeurd was bij de bruggen voor de Utrechtse poort
werd de fortbrug aanzienlijk ingekort. De nieuwe brug werd ca 16,4 m lang, het
aantal brugopeningen teruggebrachtvan vijf tot drie. Hel westelijke landhoofd en
de meest westelijke brugpijler waren niet beschadigd en bleven gehandhaafd. Over
de westelijke en de middelste brugopeningen werden vaste brugvakken gelegd.
Hiervoorwerd de bovenbouwvan de oude brug gebruikt, inclusief de oude brugliggers en brugleuningen. Ook de oude barrière werd weer op de westelijke brugpijler geplaatst (22).
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leiding

De hveede brugpijler vanaf het westelijke landhoofd was afgebroken en werd geheel vernieuwd. De nieuwe brugpijler bestaat uit een laag beton van 2 m hoog en
daarop metselwerk. Het metselwerk van het noordelijke stuk van de brugpijler
werd afgedekt met een plaat hardsteen van 16 cm dik. De overige brugpijlers en
hetoostelijke landhoofd werden afgebroken. Het nieuwe landhoofd werd 8,4 m in
westelijke richting opgeschoven en steekt daardoor een stuk de gracht in. Om bij
een verbroken brugverbinding vervoer van gewonden e.a. over water mogelijk te
maken, werd direct vóór het landhoofd, aan de zuidkant van de weg een 2 m brede afrit naar de fortgracht gemaakt (23).
Tussen de oostelijke brugpijler en het oostelijke landhoofd werd in plaats van het
vroegere beweegbare vak een kraanbrug aangelegd omdat de verbinding hiermee
eenvoudiger kon worden onderbroken en hersteld (24). De kraanbrug was vrijwel
identiek met de kraanbruggen voor de Utrechtse poort en die in de toegangsweg
naar het Ronduit. Er hoefden daarom geen aparte bouwtekeningen te worden gemaakt. Op het provinciaal Rijksarchiefvan Noord-Holland in Haarlem wordt een
aantaJ bouwtekeningen uit 1877 van de eerste drie Naarder kraanbruggen bewaard.
Uiteen notitie op deze tekeningen blijktdatdeze in mei 1878 opnieuwzijn gebruikt
54

voor aanleg van de kraanbrug.

voor de aanleg van de fortbrug (25). Het werk stond onder toezicht van kapiteiningenieur A.W. Quarles van Ufford en de burger-opzichter Barend Gaasbeek (26).
Volgens het bestek is in de kraanbrug ca 5840 kilo ijzer verwerkt: in de eerste plaats
gietijzer (2550 kilo), maar ook smeedijzer (1640 kilo) en getrokken ijzer (1350
kilo). Plaatijzer is veel minder gebruikt (300 kilo). Tevens werd 40 kilo staal en 30
kilo koper en brons verwerkt (27). De grootste onderdelen (devier brugliggers, de
I-ligger van het voetpad, e.a.) moesten worden besteld bij de fabriek 'La Providence' in Marchienne bij Charleroi (België) die ook onderdelen voor de andere
kraanbruggen geleverd had. De liggers werden ca 20 cm langer aangevoerd dan nodig was en in een loods op het werk op de juiste lengte afgesneden. Een opvallend
verschil met het bestek van de drie andere kraanbruggen is dat daarin een uitvoerige behandeling van het ijzerwerk wordt voorgeschreven. Deze bestond uit achtereenvolgende onderdompelingen in baden van verdund zoutzuur, kalkwater en
kokend water, waarna het ijzer moest worden gedroogd en bestreken met lijnolie
(28). Het bestek voor de brug over de fortgracht vermeldt slechts dat de behandeling van het ijzef\\lerkop het werk in loodsen moet geschieden. De aard van de behandeling wordt niet omschreven. De belangrijkste onderdelen van de brug wer55

den op het werk getest. De I-liggers moesten een belastingsproef ondergaan. Van
de gietijzeren schoren en achterharren werden er twee meer besteld dan nodig was.
Van de geleverde partij werden er twee gebroken om aan de hand van het breukvlak te kunnen vaststellen of het ijzer de juiste kwaliteit had. Het hardsteen voor
de bouw van de brug werd ruw afgeleverd, voorzien van een zogenaamde werkduim. Pas op het werk werd het naar verstrekte detail-tekeningen afgewerkt (29).
De bouw van de brug verliep zonder problemen. In mei werd begonnen met het
opruimen van de oude brug en·in het najaarwerd de nieuwe brug, met de rest van
het werk, door de aannemer opgeleverd.
Geschiedenis van de brug
De oude barrière op de westelijke brugpijler is nog in de negentiende eeuw vervangen door een dubbele toegangsdeur van ijzer, afgehangen aan stijlen van I-ijzer met vleugels van plaatijzer (30). Het opzettoestel was een zwak punt van de
brug. In 1896 was het opzettoestel van de kraanbrug in de toegangsweg naar het
Ronduit versleten. De liggers konden daarom niet meer werden ondersteund en
waren met houten blokjes vastgezet zodat de brug niet langer beweegbaar was. In
mindere mate deed dit probleem zich ook bij de brug bij het Ronduit voor (31).
De oude brugleuning

Hoewel de Rijksgebouwendienst in de jaren '80 van plan is geweest de brug te restaureren is dat niet gebeurd (32). Wel is het brugdek vernieuwd, vermoedelijkzelfs
meer dan één keer. In 1989 was het toenmalige brugdek dermate slecht dat een as
van een over de brug rijdende boottrailer van de Naardense Reddingsbrigade, die
ruimte huurde in de kazerne op het fort,
werd verbogen (33). Nietlangna hetongeluk met de trailer is het brugdek geheel vervangen (34). Het bestaat nu uit
een laag dikke balken. A] eerder waren
bij de hvee vaste brugdekken extra liggers tussen de oude brugliggers aangebracht. De originele brugleuningen van
de kraanbrug zijn nog aanwezig.
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Verschil met de kraanbrug bij de Diefdijk
Er is een aanmerkelijk verschil tussen de kraanbrug bij het Ronduit en de uit 1880/81
daterende kraanbrug over de fortgrachtvan het Werk aan de Diefdijk (35). Delaalste heeft kraan liggers van (waarschijn]ijk) welijzer in plaats van gietijzer. [n plaats
van met draaibare opzetnokken, wordt de Diefdijkbrug opgezet met zware gietijzeren wiggen die onder de uiteinden van de kraanliggers worden geschoven. Ook
uiterlijk verschillen de bruggen sterk. De verschillen zijn des te opvallender omdat
er slechts tweejaar ligttussen de aanleg van beide bruggen. Het iseen voorbeeld van
de verscheidenheid die er onder de kraanbruggen is geweest. Dat bij de ene brug
gietijzer zo'n belangrijke rol speelt en bij de andere welijzer illustreert de belangrijke rol die beide materialen in de ontwikkeling van dit brugtype hebben gespeeld.
Verdwijnen van de drie andere kraanbruggen
De drie andere kraanbruggen van de vesting zijn inmiddels verdwenen. De brug in
de toegangsweg naar het Ronduit werd in 1911 vervangen dooreen 13 meter lange
dutker (36). Volgens C.A. de Bruijn zijn de twee kraanbruggen buiten de Utrechtse
poort in 1915 afgebroken toen naast de poort de nieuwe doorgang werd aangelegd
(37).Van de brug over de hoofdgracht zijn nog enkele restanten aanwezig. Zoals de
nis in de muur van de onderdoorgang (nu afgesloten met een hekje) waarin het wind57
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In 1878 werd Henry Kuhn (1840-1912), kleinzoon van J.P. van Rossum, op zijn
beurt eigenaar van Berghuis. Zo kwam het landgoed weer terug in de familie. Kuhn,
die op Zandbergen woonde, heeft Monte Casa onder meer als biljartkamer gebruikt. Dat wordt geïllustreerd door de foto waarop hij met enige familieleden poseert met een queue in de hand.
Veel verwanten van de familie Kuhn en hun vrienden woonden in de buurt van
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Berghuis. In de tweede helft van de 1geeeuw werd door hen dankbaar gebruik gemaakt van het centraal gelegen Monte Casa als punt van samenkomsten kreeg het
gebouwtje ookde functie van sociëteit. Om voldoende ruimte te creëren en de biljarters niet in de weg te lopen werd Monte Casa met een serre vergroot.
De zoon van Kuhn, H.W. Kuhn (1864-1957) en zijn neefJ.P. Dudok van Heel (186363

1939), richtten in 1889 de firma Kuhn & Co Beetwortelzaadcultuur op. Zij begOnJlen hun bedrijfop Berghuisin de hoek waar de oude kwekerij lag. Monte Casa
en de oude Oranjerie werden toen als bedrijfspanden in gebruik genomen. De
Oranjerie fungeerde na aanpassing als laboratorium. Van Monte Casa is na verloop van tijd de serre afgebroken. Het stenen huisje zelf diende jarenlang als opslagplaats; het allerbeste product van de zaadveredeling, het waardevolle 'elite'zaad werd daar bewaard.
Na de overname van Kuhn & CQin het begin van de jaren tachtig, zijn de gronden
van Kuhn & Co verkaveld. Monte Casa lruram in particuliere handen. De huidige
eigenaar heeft het huisje opgeknapt. De muren zijn nu grauwgep1cisterd en alleen
het typische bouwsel op het dak doet nog aan het oorspronkelijke Monte Casa denken. Van een fantasierijk optrekje is het nu een nuchter gebouwtje geworden dat
wat verloren in het bos staat.

Leven en werken in een moeilijke periode
(1939-1945)
J. Bekendam

Mobilisatie, capitulatie en demobilisatie
Ik ben geboren in het mooie Drentse Zuidwolde, als enige jongen tussen vijf zussen. Mijn vader had daar een smederij. Daarin heb ik vanaf mijn schooltijd tot aan
de mobilisatie gewerkt. Mijn vader had een vooruitziende blik. Hij zei altijd: "Jan,
ga wat anders doen, want hoefsmid is
een uitstervend beroep."
Pas veel later kon ik aan zijn goede raad
gevolg geven. De tweede wereldoorlog
was uitgebroken. Nederland mobiliseerde in augustus 1939. Nog in decembervan hetzelfde jaar werd ik als negentienjarige jongeling opgeroepen voor
de militaire dienst. Het zou voor dit artikel te ver voeren om te vertellen wat ik
in de periode tot aan de capitulatie in
mei 1940 allemaal heb meegemaakt. Het
wijkt weinig af van hetgeen lotgenoten
in Naarden en elders in dezelfde omstandigheden hebben meegemaakt. Laat
Jan Bekelldam
MOllte
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de eeuwwisseling.

(foto H. w: Kuhn).
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bij oudere lezers bekende Piet Hamstra was daar toen als marechaussee al gedetacheerd.lkkreegmijn vaste aanstelling per 18augustus 1943. Kort daarna kwam Evert
Jan Willemsen, die van de marechaussee Rotterdam afkomstig was, ons 'clubje' versterken. Het is begrijpelijk dat wij, als oud-marechaussees, in het bureau aan de Cattenhagestraat een hechte groep vormden waar geen speld tussen te krijgen was.
Spannenburg en King Koog
Van hogerhand werd wel gepoogd om ons nazi-ideeën bij te brengen, maar dit is
nooit gelukt. De kamer van de korpschefwerd
gebruikt door de SS-Oberleutnant Spannenburg. De wanden waren behangen met propaganda van de nieuwe orde en portretten van
nazi-bonzen. Hij was in mijn ogen een zeer
gevaarlijk persoon. De man was helemaal bezeten van de nationaal-socialistische ideolo-

soldij werden

ingehouden.

ik me beperken tot de mededeling dat het schokkend was. Na de capitulatie van
het Nederlandse leger werd ik als krijgsgevangene ondergebracht in boerderijen
en scholen in de omgeving van Hazerswoude. In augustus werd ik gedemobiliseerd. Nochtans bleef ik, met vele anderen, tot aan de bevrijding krijgsgevangene.
Bij de marechaussee
In september 1940 ben ik marechaussee geworden. Na een korte opleiding in Groningen werd ik om de haverklap overgeplaatst naar wel twaalf plaatsen overal in
Nederland. De werkzaamheden bestonden uit surveillance per fiets ofte voet, het
verbaliseren van verkeersovertredingen en bewakingsdienst bij sabotage-gevoelige objecten, zoals distributiekantoren en bevolkingsregisters.
Het werk bij de marechaussee schonk mij op den duur niet de voldoening die ik
ervan verwachtte. Mede ook door mijn vaste verkering, die het alleen zijn natuurlijk niet zo prettigvond, besloot ik naar een andere werkkring uit te kijken.
Naarden
In 1943 solliciteerde ik bij de gemeentepolitie Naarden, waar een vacature was. De
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gie en deinsde nergens voor terug bij zijn jacht
op verzetslieden, onderduikers, joodse mensen etc. Later werd hij bevorderd tot kapitein
bij het korps Velsen. Daar had hij op zijn bureau een urn staan met de as van een terrorist,
zoals hij de man noemde die had gepoogd hem
met een pistool uit de weg te ruimen.
Ik herinner me dat deze Spannenburg in zijn
Naardenseperiodecontact had met de beruchte
dubbelspion King Kong, waar jaren na de oorlog zoveel over te doen is geweest. Diens ware
naam werd nooit genoemd, maar zijn gelaatsuitdrukking zal ik niet licht vergeten.
De bunker van Kuiper
Na Spannenburg kregen we ene Kuiper als korpschef, een oud sergeant-majoor
van de militaire politie van het voormalige Nederlandse leger. Hij was al opgeklommen tot opperwachtmeester van de marechaussee te Maartensdijk en werd
nu bevorderd tot Oberleutnant te Naarden. Dit was gebeurd op voordracht van
Duitsgezinde officieren uit Den Haag. Men zei, dat hij geen nazi was, maar zowel
mijn collega's als ik hebben hem nooit vertrouwd en onze houding tegenover de
man was dan ook dienovereenkomstig.
Ik herinner me dat, toen er een Duitse soldaat in Naarden werd doodgeschoten,
hij op eigen initiatieflevensmiddelen uitloofde voor degene die aanwijzingen kon
geven, welke zouden leiden tot opsporing van de dader. Dit in hartje hongerwinter, wat een mentaliteit.

Ook moesten we van hem alle mannen, vrouwen en kinderen, die in de hongerwinter, op de wallen, Valkeveen enz., bomen omzaagden om aan brandstof te komen, aanhouden. Door allerlei smoesjes te verzinnen, konden we ons vaak aan
deze opdracht onttrekken. Het was erg moeilijk, maar meestal lukte het ons.
Hij was een keer razend op me, omdat er voor mijn kosthuis aan de Amersfoortsestraatweg in één nacht drie grote bomen waren omgezaagd en vervolgens waren
weggehaald. Volgens hem had ik zoiets moeten horen ofzien. Hij heeft echter nooit
gemerkt, dat deze bomen in de . tuin van het Diaconessenhuis lagen en dat één en
ander was georganiseerd door een onderduiker en de zoon van mijn hospita.
Onze werkzaamheden bij de politie Naarden, bestonden hoofdzakelijk uit bewaking
van het distributiekantoor. Ditwas eerst gevestigd in de Vestingschool, naastde toenmalige Gereformeerde Kerk in de Gansoordstraat, later op de eerste verdiepingaan
de achterzijde van het Stadhuis. Onze taak was om de mannen die op het distributiekantoor werkten te begeleiden naar het hoofdkantoor in Bussum. Dit gebeurde
per rijwiel en diende om overvaUen te voorkomen. Op één na waren deze mannen,
zoals je dat toen noemde, van de 'goeie kant'. Er is gelukkig nooit een overval gepleegd.
In opdracht van Oberleutnant Kuiper, werd een soort bunker gebouwd in een hoek
van hetdistributiekantoor, met schietgaten en zonder dak. Vanuitditbouwsel moesten wij de bezoekers observeren en eventuele onderduikers met valse stempelkaarten aanhouden. De Oberleutnant was bijzonder trots op zijn bunker. Op zekere dag
komt hij binnen met een officiervan de Grüne Polizei uit Amsterdam, om deze zijn
kunstwerk te laten bewonderen. We hadden echter inmiddels de binnenkant van
de bunker beplakt met pikante dames uit diverse tijdschriften. Toen Kuiper dit zag
werd hij razend, tenvijl de Duitse officier er hartelijk om moest lachen.
Overigens zat je in die bunker wel gevaarlijk, want er werden landelijk veel overvallen gepleegd waarbij werd geschoten en zelfs slachtoffers vielen. Ik verbleef dan
ook nooit in de bunker, maar altijd achter het hekwerk (de balie), bij de mannen
van het distributiekanoor (veelal oud-militairen). Kuiper zag dit een keer en maakte hierover tegen mij diverse opmerkingen. Ik heb hem toen van alles verweten en
gezegd, dat hij er zelf maar in moest gaan zitten.
Bevolkingsregister en radiotoestellen
Overal in het land werden complete bevolkingsregisters door het verzet gestolen. Hierdoor werd voorkomen dat burgers konden worden ingezet in de beruchte Arbeitseinsatz. De politie had echter de opdracht deze diefstallen te voorkomen. De opdracht
kwam van de 'Höhere SS- und Polizeiführer in den Niederlanden'. Tot een overval in
Naarden is het nooit gekomen. \Vel zijn er plannen geweest,maar door bepaalde omstandigheden zijn dezenooit uitgevoerd. Omstreeks 'Bijltjesdag' kwam de nazi-burgemeester van Naarden met twee Duitse soldaten en een Nederlander het lokaal binnen
en werd allesingeladen en naar elders vervoerd. De bewaking was hiermee afgesloten.
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Op de bovenverdieping van het Stadhuis lagen ook de door de Naardense inwoners in opdracht van de bezetler ingeleverde radiotoestellen. De bewaking hiervan
was in handen van Naarders, die zich daarvoor hadden aangemeld.
Controle met stamppot
Diverse loodsen en gebouwen stonden 's avonds en 's nachts ook onder bewaking
van burgcrs, zowel in als buiten de Vesting. Het belangrijkste object waren de bekende (in de jaren vijftig afgebroken) Vijf Loodsen op het Burg. Wessclingplein,
naast de toenmalige gemeen lelijke timmerwerkplaats en het lijkenhuis. In de ruimtcn lagen verschillende goederen opgeslagen. Wij op onze beurt moesten deze burger-bewakers controleren, ofze hun werk wel goed deden. Later stonden deze Vijf
Loodsen vol met paarden van de Duitsers. Ook in een Joods aan de Beijert werden
paarden onder bewaking gestald. Soms ging een paard dood, wat dan werd geslacht. Vlat er met het vlees werd gedaan weet ik niet; ik wilde het ook niet weten.
Een ander bewakingsobject waren de barakken op de Schapenmeent. Verder waren er gebouwen in het weiland vooraan langs de Huizerstraatweg. Al deze objec-

ten moesten bewaakt worden, een tijdrovende en eentonige bezigheid.
We draaiden in die tijd twaalfuurachtereen dienst. Door connecties met het Naardense personeel van de gaarkeuken in Bussum hadden we het voorrecht daar
's nachts warm eten te mogen halen. Het was in de regel gestoomde stamppot.
Deze welkome afleiding heeft echter maar kort geduurd.
'Die Brücke geht kaputt ...'
Destijds was ik commensaal (iq de kost) bij de familie Dekens, die in een houten
huis woonde op de Amersfoortsestraatweg, naast de woning van kweker-loonwerker Ruizendaal, vlak voor het toenmalige Diaconessenhuis. Die houten huizen
zijn allemaal verdwenen. Ik heb goede herinneringen aan de familie Dekens. Hun
won Roel verbleef aJsonderduiker in huis. Hij was verplicht tewerkgesteld in Duitsland, maar was ontvlucht, teruggekomen en vervolgens ondergedoken, wat wel de
nodige problemen heeft opgeleverd. Een schoonzoon was krijgsgevangen. Diens
vrouwen de kinderen van RoeI, alsmede een dochter waren de andere huisgenoten. Ondanks een gebrek aan voedsel, verlichting en warmte vormden we een gezellige woongemeenschap.
Op zekere dag zag ik Duitse soldaten, gekleed in gele werkuniformen, gaten graven in de weg voor ons huis bij de voormalige basculebrug. Er werden blindgangers (niet ontplofte vliegtuigbommen) in gedeponeerd. Ik werd nieuwsgierig en
wilde weten water ginggebeuren. Een Duitse soldaat antwoordde: "Abhauen! Die
Brücke geht kaputt!" Ik heb hierop onmiddellijk de familie Dekens, de buren en
het Diaconessenhuis gewaarschuwd. Alle ramen werden opengezet. Vader Dekens
en ik hebben ons vervolgens verdekt opgesteld achter een dikke boom in de tuin
van het ziekenhuis met goed zicht op de plek des onheiIs. Na een oorverdovende
knal zagen we de brugbascule zich recht omhoog verheffen om daarna met een
donderend geraas in de berm neer te vallen. In het huis ontstond veel schade en
rommel, maar er waren gelukkig geen gewonden. Kort daarna zijn er nog meer
bruggen rondom de Vesting door de Duitsers opgeblazen.
Bij het voormalige woonwagenkamp aan de Amsterdamsestraatweg (waar nu het
viaduct over de trekvaart ligt) werd de weg doorgegraven, zodat het water daar de
weilanden richting Westdijk binnenstroomde. Ook de bruggen in de Rijksweg waren aan de onderzijde door middel van bommen ondermijnd. Het betrof de Galgebrug bij de Thierensweg, de brug over de Karnemelksloot bij Meerlust en een
brug langs de spoorbaan bij de kwekerij van Jurrissen waar nu de Vroedschap ligt.
Of al deze bruggen ook totaal vernietigd werden weet ik niet meer. Zeker is dat ze
zwaar beschadigd werden.
Razzia's
Door de Duitse bezetters werden regelmatig razzia's gehouden. Zowel op mensen als
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dam.
op fietsen. Deze mensenjachtpatrouilles kwamen uit Naarden en Bussum. De fietsen
hadden ze nodig voor het vervoer van hun troepen, de mensen om verdedigingsloopgraven te maken, in de omgeving van Arnhem en in de kop van Noord- Holland.
Ook wij kregen van onze korpschefde opdracht fietsen te vorderen. Voor zover we
konden hebben we hier niet of zo weinig mogelijk aan meegewerkt. Dit leidde tot
irritaties, want op een gegeven moment moest er een lagere chef met ons mee om
leiding te geven. Als deze een fietser zag rijden, zei hij na staandehouding: "Pak
hem af en teken een ontvangstbewijs". De chef durfde dit zelf niet te doen.
]n Naarden waren Duitse bezettingstroepen gelegerd in de Weeshuiskazerne (hoofdkwartier), de Promerskazerne, het Fort Ronduit en op Oud-Molen. De Duitsers
zwierven, wwel te voet als per fiets door de gehele gemeente. ]k werd op een keer
door een patrouille staande gehouden op de Oud Blaricummerweg. Door mijn
uniform dachten ze dat ik een Partizaan was. Ze kwamen namelijk net terug van
het Oostfront. Gelukkig was er een Hollandse Rijksduitser bij, die in het Nederlands tegen me zei: "Zeg maar dat je een Hollandse Polizist bent en geen Partizaan
en dat Partizanen voorkomen in landen als Polen en niet in Holland". Zo liep ook
dit weer goed af en kon ik gaan.
Tijdens een nachtdienst in het najaar van 1944 ging in de vroege morgen het luchtalarm af. Ik ben uit het bureau naar buiten gelopen en zag, dat er overal in de Vesting plakkaten waren opgehangen door de Duitsers, met het bevel dat alle mannen

7'

tussen een bepaalde leeftijd zich moesten melden bij de Bedekteweg tcr hoogte van
de Beatrixbrug. De gehele omgeving was afgezet. Op alle toegangswegen van Naarden en Bussum, bevonden zich Duitse patrouilles. Mannen, die het niet was gelukt
onder te duiken, werden aangehouden, afgevoerd en op deze plaats verzameld. Ook
wij konden de Vesting niet uit. We waagden echter de gok en gingen er heen. De
Ortskommandant stuurde ons meteen weg. Hij wilde daar geen politie-ambtenaren. De korpschef was hoogst verbaasd ons weer te zien en vroeg ons om een bewijs
van vrijlating. We hebben hem tpen gezegd, ga het zelf maar halen, misschien houden zeje daar wel. Hij ging niet, maar wilde zich wel indekken, de lafaard. Alle aangehoudenen werden op transport gesteld, d.w.z. ze moesten zich lopend verplaatsen naar het beruchte kamp Amersfoort en vandaar door naar Arnhem.
De toenmalige adjudant Van Dommelen was, komende van zijn huis aan de Jan
ter Couwweg, door de afzetting heengestapt, om zijn zwager uit Bussum te helpen,
die zich onder de aangehoudenen bevond. ]n de buurt van de Brandsmaschool in
Bussum meldde hij zich bij dc Ortskommandant en begon ruzie met de man te
maken. Met vervelend gevolg, hij werd terstond gearresteerd en opgesloten in het
politiebureau van Bussum. Tegen het moment dat de stoet met aangehoudenen
zich in beweging zette, werd hij uit het bureau gehaald en moest hij voor de groep
uit lopen, om, zoals hij later zei, de weg te wijzen. Twee à drie dagen bleefhij weg.
Door de groep werd hij gezien als begeleider. De weggevoerde burgers werden overigens voor dag en nacht tewerkgesteld in Arnhem.
Spijkerwacht en éénrichtingsverkeer
Onze taak hield ook in controle op 'spijkerwacht', 'spoorbaanwacht' en 'mangatenwacht'. Burgers uit Naarden werden opgeroepen om deze typische oorlogswerkzaamheden te verrichten in een bepaalde avond of nacht. Wat betreft de spijkerwacht, moesten twee man per patrouille toezicht houden op onder andere de
Rijksweg, waar 'kraaienpoten' (trossen spijkers) op het wegdek werden gestrooid
om het militaire verkeer te saboteren. De spoorbaanwacht verliep op dezelfde wijze: controleren of er sabotage was gepleegd. Het verzet had namelijk al eens de brug
over de Karnemelksloot iets open gezet, waardoor een locomotief als voorloper
van een groot militair transport ontspoord was.
De mangaten die moesten worden gecontroleerd waren gegraven langs de gehele
Rijk~weg, zowel in Naarden als elders. Ze moesten dienen als schuttersput, maar
werden door het verzet regelmatig dichtgegooid.
Overigens waren er in de berm langs de Rijksweggrote palen in de grond geslagen
om te voorkomen, dat de rijbaan zou worden gebruikt als landingsbaan voor geallieerde vliegtuigen.
Even voorbij Hotel Jan Tabak was de Rijksweg afgezet met in het wegdek gedreven
houten palen. Hierdoor konden er wel voetgangers passeren, maar werden voer72

tuigen belet verder te rijden. Dit gebeurde ongeveer drie maanden voor de bevrijding. Daarvoor was de Rijbweg bij de toenmalige Cooische Boer en de legerplaats
Crailo, afgesloten door middel van een slagboom. Aan de Huizense kant aldaar verbleefin een villa in de bossen de 'Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden' de
'General der Flieger' Christiansen met zijn uitgebreide staf. Met de naderende nederlaag in zicht heeft hij met zijn kompanen vandaar de vlucht genomen. De man
belde de korpschef om de haverklap op met allerlei kleingeestige meldingen, onder
andere dat er mensen 6p de Rijbweg fietsten in plaats van op het naastliggende fietspad. Wij werden er dan weer op uit gestuurd om deze mensen op te sporen.
Tegen het eind van de oorlog was er veel militair éénrichtingsverkeer op en langs
de Rijksweg. Zowel per rijwiel als per volgeladen vrachtauto trokken de Duitsers
richting Amersfoort en de Heimat.
Ik heb me eens verdekt opgesteld langs de Rijksweg en zag toen, dat er bierflesjes
werden gegooid en dater op alles werd geschoten wat maar bewoog (katten e.d.).
Een gevaarlijke situatie. Daarom meden we in die eindfase van de oorlog de Rijksweg angstvallig. Je werd zo goed als zeker beschoten, louter uit baldadigheid.
Werk aan de krater
Op zekere dag vestigde de generale staf van het Duitse leger zich in het voormalige hotel Bosch van Bredius aan de Oud Blaricummerweg. Ze kwamen van de Veluwe uit de omgeving van Ede-Barneveld, waar ze waren weggebombardeerd door
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de Engelse luchtmacht. Op een vroege morgen werd het hotel platgebombardeerd,
maar de generale stafwas net twee dagen tevoren vertrokken naar hotel Jan Tabak.
Bij dit bombardement hebben meerdere mensen het leven verloren, onder andere bewoners van de villa op de hoek van de Hinlopenlaan. In deze villa kwam ook
een ondergedoken marechaussee om het leven, terwijl van een bewaker van het
hotel nooit meer iets is teruggevonden. Later werd ook Jan Tabak met mitrailleurs
beschoten en gebombardeerd. Daarbij zijn echter geen doden of gewonden gevallen. De bommen misten hun do~l en kwamen terecht op het r.k.-kerkhof, waar veel
schade werd aangericht. Ook viel er in de ochtenduren een bom op de hoofdrijbaan van de Rijksweg, waardoor een grote krater in het wegdek ontstond.
In de nacht daarna belde de Ortskommanclant mij om te vragen waarom de krater
in het wegdek nog niet was gerepareerd. Er moesten onmiddellijk werklui komen
om dat gaat dicht te maken. Als het niet binnen één uur klaar was, was ik in zijn ogen
een saboteur met alle daaraan verbonden gevolgen. Ik lagerechter niet wakker van
en zei hem: "Bel de politie van Bussum maar, want het doel ligt op hun grondgebied (Jan Tabak) en alleen door pech is de krater op ons grondgebied ontstaan". Ik
dacht er op deze manier van af te komen, maar het lukte niet. De politie Bussum
schoofde zaak via de Ortskommandant weer terug naar Naarden. Nu waren de rapen gaar. De 'Feldgendarmerie' uit Hilversum werd ingeschakeld en die belden mij
op. De man aan de andere kant van de draad schreeuwde zo hard, dat ik hem niet
kon verstaan en niet begreep wat hij wilde. Ik heb toen de hoorn op de haak gegooid
en heb het bureau verlaten. Ik was alleen in de nachtdienst en kon niemand bereiken. Ikheb daarop dechefvan gemeentewerken maargewaarschuwd. Die heeft met
zijn mannen dezelfde nacht en de volgende dag het gat gedicht. [k ben zelfgaan kijken en trofbij de krater een vertegemvoordiger van de Ortskommandant aan, die
alles gadesloeg en tevreden was. Ik heb van de zaak nadien niets meer gehoord.
Een bom in de sloot
Later patrouilleerde ik op de Hinlopenlaan en keek in de leegstaande villa tegenover de ruïne van het hotel Het Bosch van Bredius. Ik werd daar aangesproken door
een Duitse officier, die mij wees op een gat in het dak en in de buitenmuur. Hij
duidde mij uit, dat er een blindganger dwars door de woning was gegaan en in de
zanderijsloot voor de woning terecht was gekomen. Er is later een onderzoek naar
ingesteld maar de bom werd niet gevonden. Pas in de jaren zestig werd de bom alsnog gevonden en verwijderd tijdens een wegverbetering bij de Gooische Boer.
Sabotage en onschuldig afweergeschut
Enkele maanden voor de bevrijding was de toestand zo, dat er geen enkel voertuig
over de Rijksweg kon rijden, zonder door de geallieerde vliegtuigen te worden beschoten. \Vaar die dingen zo gauw vandaan kwamen, begrijp ik nog niet. Een Duit74
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se militaire auto werd bij de Rembrandtlaan finaal aan flarden geschoten. \Vij hadden dit aan de Ortskommandant door moeten geven. Maar een mens kan een keer
iets vergeten. Hierop werden we onmiddellijk weer als saboteurs afgeschilderd.
Het is misschien interessant te vermelden, dat de Duitsers op het strand bij het IJsselmeer een namaak-afweergeschut hadden geplaatst. Het was gemaakt van houten palen en stond in voor burgers verboden gebied. Ik heb met eigen ogen gezien,
dat de geallieerde jagers er langs vlogen, zonder erop te schieten. Zeer waarschijnlijk hadden zij deze truc van de Duitsers al door.
Fort Ronduit, begraafplaats?
Een gedeserteerde Duitse soldaat, die met anderen een overval had gepleegd op
een boerderij (ik meen van Niezing) bij de Naardermeer, had zich verstopt op de
hooizolder van boer Fokker van de Kiefkampen langs de Overscheenseweg. Hij
werd gevonden door de Fe1dgendarmerie en ter plaatse doodgeschoten. Men zegt
dat het lijk is overgebracht naar het Fort Ronduit en daar werd begraven tezamen
met een neergeschoten piloot, wiens lijk drijvend in het [Jsselmeer werd aangetroffen. Uit een na de bevrijding ingesteld onderzoek is echter niet gebleken, dat
de stoffelijke resten daar ook inderdaad zijn begraven. Waar zijn graf zich dan wel
bevindt, is mij later nooit bekend geworden.
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Lucht- en kunstbescherming
De dienst der luchtbescherming was in de oorlogsjaren gevestigd in een woning
aan de Jan ter GOllwweg. Van daaruit werd bij luchtaanvallen alarm gegeven.
Voorts bestond er het begrip kunst bescherming. Die was gevestigd in een oud pand
in de Marktstraat (de latere fotozaak van Steenbergen). Het gemeentepersoneel moest
de kunstvoorwerpen van het Raadhuis en de Grote Kerk beschermen. Hoe is mij niet
bekend. vVelmoesten wij deze mensen op hun aanwezigheid aldaar controleren.
Herr Müller kwam even terug
De Ortskommandant in de Weeshuiskazerne had een spreekbuis richting burgerij bij
monde van ene Herr Müller, een volbloed nazi en woonachtig aan de GraafJanlaan.
Op Dolle Dinsdag werd zijn huis leeggeroofd door???Kort voor de bevrijding kwam
hij terug in de kazerne en toen was de boot aan. Hij zou er wel voor zorgen, dat er
met ons iets zou gebeuren. Daar lagen wij niet wakker van. Na de bevrijding werden hij en zijn vrouw in Apeldoorn gearresteerd en overgebracht naar de politie
Naarden. Hij werd geïnterneerd en later over de grens gezet.
Het bewek van de leider
Omstreeks Dolle Dinsdagwarende meeste nazi's uit Naarden verdwenen. Hun woningen waren verlaten met alle gevolgen van dien. Dit stond in schril contrast met
een gebeurtenis van enkele maanden eerder, toen Mussert, de leider van de NSB
een bezoek aan Naarden brachten een redevoering hield in de Gele Loods. Hetwas
daar een drukte van jewe1ste. Vele nazi's stapten er parmantig rond in hun zwarte
uniformen en glimmende laarzen. De gehele buurt was afgesloten door lijfwachten van Mussert, die zich bewapend zeer provocerend gedroegen ten opzichte van
onschuldige burgers. Zo werd een inwonervan Naarden op de Kapitein Meijerweg
zonder enige reden mishandeld.
De Gele Loods was in~ en uitwendig versierd met nazi-vlaggen en schreeuwende
propaganda. Enige dagen later hoorde ik, dat een inwoner van Naarden met een
handgranaat onderweg was geweest om de Gele Loods ten tijde van de redevoering op te blazen. Hij werd echter door een ander weerhouden. Hiermee werd de
Vestingstad voor grote represailles bespaard.
Glijdende granaten
Aan de ontploffing van de munitietrein op de spoorbaan achter de Juliana van 5tolberglaan in 1944 werd eerder in De Omroeper aandacht besteed. Ik heb daarover
nogeen aanvullende informatie. Overal verspreid liggende granaten moesten door
verplicht tewerkgestelden (mensen diezo van de straat werden opgepikt bij het station Naarden-Bussum) langs de spoorsloot ordelijk worden opgestapeld. De volgende dag kwam aan het bureau het bericht binnen, dat de granaten in de spoor-

sloot lagen. Een en ander was 'sabotage'. Met collega Hamstra werd ik erheen gestuurd om dat te onderzoeken. We kwamen overeen om te melden, dat het geen
sabotage was, maar dat de granaten door het zware gewicht waren gaan glijden op
de drassige grond en zodoende in de spoorsloot terecht waren gekomen. De Ortskommandant te Bussum heeft dat kennelijk geslikt, want wij hebben nooit meer
van de zaak gehoord. Was het anders geweest, dan waren er represailles genomen.
Wie neemt de verantwoording
Het is altijd makkelijk om een ondergeschikte karweitjes te laten opknappen. Het
gaat steeds om de vraag: Wie neemt de verant\\Toording.
Ik herinner me een avond in de nachtdienst. Ik zie op de dienstlijst dat ik tussen
vijfen zes uur die en die moet arresteren. Ik heb er geen gevolg aan gegeven en ook
op de dienstlijst gezet 'niemand aangetroffen'. Er is veel geschreven en gesproken
over de gedragingen van de politie in de oorlogsjaren, in positieve, maar ook in negatieve zin. Als ik me persoonlijk aangesproken voelde of vond dat mijn collega's
onterecht bekritiseerd werden, klom ik in de pen en reageerde ik steevast met de
vraag 'Waar waren jullie in de oorlog en wat heb je gedaan'. Niets zeggende en niet
controleerbare antwoorden kreeg je dan. Het was in de oorlogsjaren ontzettend
moeilijk en zelfs levensgevaarlijk om in bepaalde functies een goed vaderlander te
blijven. Dat gold ook voor de politie. Ik weet het, sommigen zijn gezwicht. Maar
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Een terugblik op de mondorgelclub

(1932-1937)

A.c. Slinger
Aan het bloeiende verenigingsleven in de vesting Naarden werd in 1932 een mondorgeldub toegevoegd. De eerste bestuursleden en oprichters waren Frans I3uddenberg, Piet de Roos en mijn vader. De club kreeg de naam 'Kunst na Arbeid' en
oefende eenmaal per week in het zaaltje van de heer Maaijer in het huis Cattenhagestraat nr. 11. Daar gaf mijn vader les aan de jongeren, die probeerden de beginselen van mondharmonicaspelen te beheersen. Naarmate er beter werd gespeeld,
steeg ook de kritiek op het aan de rumoerig hoofdstraat gelegen lokaal. Tegen het
knerpende geluid van een zich door de rails van de Cattenhagestraat wringende
Gooische stoomtram waren we in ieder geval niet opgewassen.
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anderen hebben hun standvastigheid metde dood moeten bekopen. Ik denk hierbij aan rechercheur ]ongbloed van ons korps in Naarden, die het verzet had geholpen en in een concentratiekamp in Duitsland is omgekomen. Ik denk ook aan
mijn vriend Willem Klein, die als jong marechaussee tijdens de uitvoering van zijn
plicht in Hoogeveen door de Hollandse SD werd doodgeschoten. Ik denk verder
aan Arie de Waal, de politieagent van onze buurgemeenle Huizen, die bij de Phohizenders werd gefusilleerd wegens vermeende sabotagedaden. Het was een ellendige tijd, die nooit meer terug mag komen.
De bevrijding
De bevrijding was er. Alle nazi's in Naarden werden door ons gearresteerd en overgebracht naar de Weeshlliskazerne. Proces-verbaal van aanhouding werd opgemaakten de rest deed de P.O.]). (PolitiekeOpsporingsdienst). Tweekorpsleden werden door de overheid wegens hun gedrag llithet korps verwijderd. Aan het leven en
werken in een moeilijke periode was een einde gekomen. Langzamerhand kwam de
normale tijd weer terug en kon het gewone politiewerk worden hervat.
twee onbekenden,
gaard,
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Een beter zaaltje werd gevonden op het adres Turfpoorstraat 49, het voormalige
café van Gerard Kamer (beter bekend onder de naam 'Koen' Kamer). Mijn vader
was toen nog de dirigent. AJ dirigerende speelde hij tevens op de mondharmonica mee. Vanaf de tijd dat we deelnamen aan concoursen, beschikten we een fraai
geborduurd vaandel en een echte dirigent. Dat was de heer Blok uit Hilversum, die
alle muziekstukken op zijn viool voorspeelde omdat de meeste leden geen muzieknoot konden lezen. Blok was een goede leermeester want onder zijn leiding
drongen we door tot de Eerste Ndeling. Daarna floreerde de club; uit de clubkas
werden zelfs witte petten en grote, weliswaar niet chromatische, Hohner mondharmonica's betaald. De p.etten mochten mee naar huis genomen worden, maar
de mondorgels bleven na afloop van een repetitie in hetverenigingszaaltje. Om ze
op te bergen had een van de leden een mooi kasje gemaakt met vakjes en nummers.
Ik herinner me nog dat het een prachtig roodbruin geschilderd kastje was, alleen
de verf deugde niet, want maanden later stonken de mondharmonica's en het lokaal nog naar de verf.
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ComeniuS

Alhoewel ik niet zo lang lid van 'Kunst na Arbeid' ben geweest, vond ik het een gezellige vereniging. De periode met de witte petten heb ik nog meegemaakt, maar
ik was met negen jaar het jongste lid en tijdens de repetities in de avonduren viel
ik vaak in slaap. Met de club ging het verder uitstekend, totdat een lid van de kascommissie er met het kasgeld vandoor ging. Geld om verder te gaan was er toen
niet meer en dat betekende het einde.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:
De Omroeper, jaargangen 1990(f 22,50) en 1995,1996, 1997,1998àf 25,- per jrg.
Prentbriefkaarlenboekje (ansichten van Naarden, uitgegevendoor Sasburg) f 5,De Naardereng f 10,Oud Naarden, 'verdronken stadje, middeleeuwsklooster, oude buitenplaats' f 29,90
De Weeshuiskazernevan Nam'den,'over susteren, soldaten, walen en wezen' f 29,90
Oude Naardensebuitenplaatsen,'de geschiedenisvanBcrghuyscnen Kommerrust'f 35,TussenZandbergenen Valkevecn,'negentiendeeeuwse'Wandelingen'
overde buitenplaatsenvanI.P.vanRossum'[35,De prijzen zijn exclusief verzendkosten.
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