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De viering van 600 jaar Naarden in 1950
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Zondag 20 augustus
Duizenden belangstellenden volgen een herdenkingsdienst in de Grote Kerk, die
met smaakvolle bloemendecoraties is versierd. De kerk is zo vol, dat honderden de

1

bijeenkomst staande moeten bijwonen. Door Valcntijn Schoonderbeek wordt een
prachtig orgelspel ten gehore gebracht.
In zijn openingswoord schetst burgemeester Visser een beeld van het vroegere,
moeizame leven in Naarden. Hij wijst op de inspanningen die nodig zijn om van
het ietwat stille stedeke een wetvarende gemeente te maken.
De volgende spreker is Evert Vermeer, fractieleidervan de PvdA in de Tweede Kamer, gemeenteraadslid en actief in het plaatselijk verenigingsleven. Als voorzitter
van het comité '600 jaar Naarden' dankt hij zijn stadgenoten voor de inzet om van
het feest een succes te maken. Hij spreekt de wens uit dat de nu getoonde burgerzin zich ookin de toekomst zal manifesteren 'opdat Naarden zal zijn een Parel aan
de Kroon die Nederland is'.
Medewerking aan de indrukwekkende bijeenkomst verlenen het Christelijk Gemengd Koor 'Looft den Heer', het Naardens Mannenkoor, het Nederlands Hervormd Mannenkoor, het R.K. Kerkkoor en het R.K. Meisjeskoor. Het ensemble
staat onder leiding van de dirigenten Dirk Posthuma en Jan de Wit.
De bijeenkomst wordt besloten met het Wilhelmus dat door alle aanwezigen uit
volle borst wordt meegezongen.
Maandag 21 augustus
Om zeven uur in de ochtend verspreiden de klokken van Naardens hoge toren hun
heldere klanken over de Vesting en omgeving en maken herauten te paard een rondgang door de gemeente om het feest aan te kondigen. Het gaat nu echt beginnen.
Een van de herauten is het gemeenteraadslid en de populaire poorter Aernout
Stroosnijder.
In het Openluchttheater De Beek in het Bosch van Bredius wordt het door Evert
Vermeer geschreven historisch spel 'Zes Eeuwen' o.l.v. van regisseur Gerrit Lindenberg opgevoerd. Aan het stuk nemen 175 toneelspelers deel. Het spel wordt
driemaal herhaald. Fragmenten van de veelbewogen geschiedenis van de vestingstad worden uitgebeeld. Vanuit de volgepakte tribunes zien 4000 toeschouwers
neer op elegante, ingetogen edelvrouwen, hoofse ridders, poorters en poorteressen, alle in fleurige kledij. Fraaie dansen zijn ingestudeerd o.l.v.Pietervan der Sloot.
De schitterende decors zijn ontworpen door Koen van Rees. De toneelverlichting
is in handen van Jan Eshuis, de chef van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf. Het
Chefana-orkest o.l.v. Jan Maassen verzorgt de muzikaJe omlijsting.
Stadsherau/

In de Vesting is o.l.v. de heer Repelius het Dortsmanplein omgetoverd tot Oudhollands Marktplein. De markt wordt geopend door burgemeester Visser die mee-
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deelt opdracht te hebben gekregen van de baljuw van Gooiland om de absolute
macht over het plein over te dragen aan de schout derstad, de heer P.A. Kuhn, marine-officier b.d. te Naarden. De burgemeester overhandigt hem daartoe een grote sleutel op een kussen in de Naardense kleuren. De schout krijgt ondersteuning
van marktburgemeester Leebeeken een zevental schepenen. Voor de handhaving
van de orde is een vendelwacht ingesteld. Die hoeft niet in actie te komen.
Binnen een decor van Oudhollandse winkelhuisjes met trap- en klokgevels, een
raadhuisje en twee stadspoorten vermaken jong en oud zich met kermisattracties.
De toegangsprijs bedraagt een kwartje; onder de zestien jaar een dubbeltje. Oliebollen-, noga- en poffertjeskramen doen goede zaken. In de muziektentspeelteen
militaire kapel en wordt later volop gedanst.
Langs het Stadhuis vindt een defilé plaats. Het Naardense verenigingsleven manifesteert zich. Voorop marcheert het tamboer- en pijperkorps van de Christelijke
Gymnastiekvereniging Flcvo. Een lange en fleurige stoet van jeugd- en sportverenigingen volgt: de RK. Gymnastiekvereniging Wilskracht, de neutrale Gymnastiekvereniging Keizer Ouo, de Voetbalvereniging Naarden en de Vrijzinnig-Chrîs-
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Een tentoonstelling van Naardense oudheden mag niet ontbreken. In het Burgerweeshuis, ingericht als expositieruimte, dankt de voorzitter van de tentoonstellingscommissie, de heer Post Uiterweer, in zijn openingswoord allen die aan de organisatie van de tentoonstelling hebben meegewerkt, in het bijzonder de heer
Groenhart die met zijn echtgenote bergen werk heeft verzet.
Jan Hagoort, Naardens internationaal erkende goochelaar/entertainer en stadshistoricus, die de collectie boeken heeft verzorgd, memoreert in zijn speech de
vroegere stadshistorici Fabius, l.H. Maas, Bok, Van Aken en dominee Drijver, die
soortgelijke tentoonstellingen in 1882 en 1907 hebben georganiseerd. Aan heteinde van de feestweek blijkt dat de tentoonstelling door 2000 personen is bezocht.
Dinsdag 22 augustus
In het Stadhuis wordt een reünie van oud-officieren van het garnizoen Naarden gehouden. Burgemeester Visser houdt een rede waarin hij herinnert aan zijn eigen verblijfals militair in de Vesting. Zijn affiniteit met de stad Naarden is toen ontstaan. Kolonel Van den Abeelen, voorzitter van het reüniecomité, wijst erop dat de leden van
de officiersvereniging een SO-jarigegarnizoensperiode bestrijken en dat in die tijd
een hechte band met de burgerbevolking tot stand is gekomen. Meteen goed aangeklede koffiemaaltijd in de Weeshuiskazerne wordt de gezellige reünie afgesloten.

telijke Jeugd Club. De religieuze scheidslijnen zijn in 19S0 nog duidelijk aanwezig,
maar het saamhorigheidsgevoel is groter dan ooit. Iedereen voelt zich deze week
Naarder, hoe dan ook.
De stoet wordt gesloten door een folkloristische dansgroep uit de buurgemeenten
Laren en Blaricum die op oude Gooise boerenwagens de Vesting zijn binnengekomen. Bij monde van hun leider Gerard Koekkoek brengen zij de gelukwensen van
hun woonplaatsen aan de oude Gooise hoofdstad over. Hierna tonen zij op het
Marktplein een staaltje van hun kunnen dat met luid applaus door de poorters
wordt beloond.
Binnen het Stadhuis vindt een officiële ontvangst van genodigden plaats. Daaronder
de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland Mr. Dr. J.E.baron
de Vos van Steenwijk, de burgemeesters van alle Gooise en omliggende gemeenten,
de oud-burgemeestervan Naarden de heer Boddens Hosang en de voorzitter van Stad
en Lîndevan Gooiland de heer Klaarenbeek. De secretarissen van het feestcomité de
heren Maas en Jagtenberg, de penningmeester Van Oostenrijk, de commissarissen
Claushuis en Van Rees, vertegenwoordigers van het militaire apparaat, wethouders
en gemeenteraadsleden, allen met hun echtgenotes completeren het gezelschap.
RR

Dat Naarden ooiteen kwekerscentrum van ,vereldfaam was, wordt naar voren gebracht in de Alexanderlaan waar een bloemen- en tuinbouw tentoonstelling is georganiseerd. Bij de inrichting is dankbaar gebruikt gemaakt van de adviezen van
de plaatselijke tuinarchitectTon Tersteeg. DeCommissarisvan de Koningin baron
De Vos van Steenwijk wordt bij de openingalseregast rondgeleid door de heer )urrissen.
De heer P. Boschman, hoofd van de in 1949 gestichte tuinbouwschool en voorzitter van de tuinbouwcommissie, opent zijn we1komstspeech met het gedicht van
Guido Gezelle 'Mij spreekt de blom me een tale'.
Voorbeelden van fraaie tuinarchitectuur worden getoond door de Gooise firma's
Van Voorst, Rebel, Snel, Koppel en Puijk. De locale kweker Kleuver blinkt uit met
artistiek bloembindwerk. Westlandse kwekers pronken met prachtige fruitmanden. Het Baarnse Canton park valt op met een inzending tropische en subtropische
siergewassen. De Naardense dahliaspecialist Kehl is aanwezig met een schitterende collectie. Inzendingen van siergewassen zijn er van de fi.rma's Spaans, Dorresteijn, Mauritz, Herwig, Hooijer en Moesker. De firma G.A. van Rossem etaleert
haar wereldberoemde rozencultuur. De KoninkJijke Beetwortelzaadcultuur Kuhn
& Co NV toont voorbeelden van de maïscultuur. De firma Eerdmans (wier uitgestrekte kwekerijen zich bevonden waar nu de woonwijk Vierhoven is) iser meteen
uitgebreid assorti ment sierconiferen. Over planten- en snijbloemenvoeding krijgt

,

men informatie in een stand van Bendien NV, de fabrikant van Pokon en Chrysal.
De Natuurhistorische Vereniging en de Gooise Natuurwacht zijn aanwezig met
vlindercollecties, opgezette vogels en nestkastjes. Ookde middenstandsvereniging
De Eendracht geeft acte de présence. De tentoonstelling wordt door duizenden belangstellenden bezocht.
Het absolute klapstuk van de week is de Historische Optocht. Kosten noch moeite zijn gespaard om daarvan een daverend succes te maken. Door commissiesecretaris Jansen, onderwijzer van de Rehobothschool, zjjn leerkrachten en scholieren en de leden van de plaatselijke verenigingen en muziekkorpsen opgetrommeld.
Gemeentesecretaris Jaap CaJis, bijgenaamd De Sik, mobiliseert het vollal1ige gemeentepersoneel. Fabrikanten, middenstanders, boeren en vele anderen stellen
zich spontaan beschikbaar met menskracht en materiaal.
De optocht bestaat uit 15 groepen die elk een bepaalde periode uit de roemruchte
historie van de stad uitbeelden. Alle deelnemers zijn gestoken in de kledij uit de
betreffende periode. Het aan lal deelnemers bedraagt 423. Het geheel vormt een

kleurrijke stoet met een lengte van een kilometer. Het vertrek vindt plaats vanaf
het plein van de ComeniLLsschool aan de Pater \Vijnterlaan. De optocht beweegt
zich door de buitenwijken naar de Vesting. De belangstelling is enorm. Uit alle delen van het land is men naar Naarden gekomen om dit bijzondere schouwspel gade
te slaan. Tienduizenden zijn ooggetuige van dit groots opgezette onderdeel van
Naardens feestweek.
Bij aankomst in de Vesting, verschijnen - voor het publiek onverwachts - op het
bordes van het Stadhuis de jonge prinsesjes Beatrix en Irene. Onder geleide van
Dame du Palais mevrouw Verbruggen mogen ze de optocht bijwonen. Een luid
hoera stijgt op. Beatrix steelt de harten van het publiek wanneer zij luidkeels uitroept 'Wat een knol!' De apetrotse ruiter, de 16-jarige Arnold Slegh, is zichtbaar
verguld met deze koninklijke waardering.
Terzijde van het Stadhuis is een strook gereserveerd voor talrijke hoogwaardigheidsbekleders. Daaronder de Minister van Oorlog Mr. \V.F.Schokking en de Commissaris van de Koningin baron De Vos van Steenwijk (hij is niet weg te branden
uit de Vesting).
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De stoet wordt voorafgegaan door vier herauten te paard en acht tamboers te voet.
Dan volgen de diverse groepen, elk aangevoerd door een schilddrager die het historische tijdvak aanduidt. In volgorde van de geschiedenis zien de toeschouwers
de volgende figuren te paard, op praalwagens of in draagstoelen voorbijtrekken:
GraafWichman, de abdissen Luitgarde en Godelinde, keizer Otto, graaf Floris V
met zijn gemalin l3eatrix, Gijsbrecht van Amstel met Badeloch, Diedcrik van Brederode, Philips van Wassenaer, graafWiliem V met zijn gade Margaretha, Hendrick vanHeemskerk,Joost van Lalaing, Petit Salazar, baljuw Paulus van Loo, burgemeester Maarten Laurens, schepen Gerrit Pieter Aertsz, Don Frederik, overste
Romero, graaf I3ossu, Lambertus Hortensius, de heldhaftige smid Huijbert van
Eijcken met zijn gezin, Pater Wijnter en de regenten van het Burgerweeshuis, kolonel Palm, stadhouder Willem 11I, prins Johan Maurits, Waalse predikanten en
zijdewevers, Spaanse ruiters, Franse dragonders, Pruisische huzaren, Patriotten
met de Vrijheidsboom, commandant baron Quétard de la Porte, generaal Krayenhoff, de kolonels Van den I3osch, Falba en Van Brienen, majoor Kamps, gouverneur Tets van Goudriaan en de dappere poorters Evert de Bruijn, Jan Houtman,
Benjamin van Rooijen en Geurt Schipper.

Daartussendoor schrijden, huppelen of strompelen schildknapen, wapenknechten, pages, krijgslieden, nonnen, kloosterbroeders, stiftdames, hellebaardiers, lijfwachten, voetknechten, poorters en poorteressen, waardeins, ambachtslieden,
kooplieden, plunderaars, vluchtelingen, weesouders met weeskinderen, schoolmeesters en leerlingen, lantaarnopstekers, omroepers, kleppermannen, porders,
ratelwachten en een groep Erfgooiers op oude boerenwagens met historisch landbouwgereedschap plus het ezeltje en het karretje waarmee ze lang geleden de melk
vanuit hun Meenten ophaalden.
Burgemeester Visser schroomt niet om vlak voor het Stadhuis met de Franse Patriotten een rondedansje onder de Vrijheidsboom te maken, onder het uitroepen
van 'Liberté, Fraternité, Egalité'. Zijn spontane act levert de populaire burgervadereenluid applaus op. Dat stoere Hollandsesoldaten de Patriotten en hem hardhandig verjagen schijnt hem niet te deren.
De gemeentebrandweer, o.l.v. commandantVan Uuden, komt voor het Stadhuis
in actie meteen ouderwetse brandspuit, die de aan watervrees lijdende toeschouwers luid gillend achteruit doet deinzen.
Ookeen met vier schimmels bespannen en met reizigers bezette Hamburger Postkoets is in de stoet opgenomen, dezelfde wagen die tijdens de festiviteiten een vervoersdiensttussen hetstation Naarden-Bussum en de Vesting onderhoudt en daarmee een 17e eeuwse traditie voor een week in ere herstelt. De koets wordt gevolgd
door een 18eeeuwse bruidsstoet. Het in een tilburygezeten jonge paarzwaait overgelukkig naar het publiek. De stoet wordt gesloten door eigentijdse padvinders.
Voor de muzikale noot zorgen de matrozenkapel uit Loosdrecht met uniformen
uit 1800 en diverse fanfarekorpsen,
waaronder Naardens eigen trots Door
Oefening Beter, gekleed in 14e eeuws
kostuum.
Het is ondoenlijk om alle jeugdige deelnemers die later bekende Naarders zijn
geworden naar voren te halen. We beperken ons tot twee. Een van de ambachtslieden uit Groep 4 is de 19-jarige Hendrik Pool man, bet latere ge-
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93

uit van de optocht die veel bekijks trekt. Als bcloningvoor de geleverde prestatie krijgen alle jeugdige deelnemers een vrijkaartje voor de Oudhollandse Markt, waar ze
zich naar hartelustvermaken in de draaimolen, de zweefmolen en de botsautootjes.
De Federatie van Boomh.-wekersin Nederland houdt zijn jaarlijkse boomkwekersdag bewust in Naarden en smaakt het genoegen als eerste organisatie de nieuwe
Burgerzaal van het gerestaureerde Stadhuis als vergaderzaal te mogen gebruiken.
"lwee honderd leden zijn aanwezig. Ze worden verwelkomd door burgemeester
Visser, die zijn zoveelste speech moet houden.
Donderdag 24 augustus
Vandaag een bloemencorso voor bedrijfswagens en personenauto's. Vele zijn op originele wijze versierd. Het aannemersbedrijfFokkens geeft in een kleurrijk mozaïek
de vesting Naarden weer. Kolenhandel Dorresteijn en Pokonfabrikant Bendien vallen ookop met wonderschone creaties. De eerste prijs gaat naar de onder duizenden
anjers bedolven personenauto van de heer Winterink, de directeur van de Wereldbibliotheek. Zelfs burgemeester Visser rijdt met zijn echtgenote mee in zijn zelfversierde wagen. Hij valt buiten de prijzen, maar vermaakt zich opperbest. Bijzondere
aandacht trekt een knaapje uit Muiderberg dat met zijn fleurig opgetuigde driewielertje de expeditiefirma De Gooijer uit zijn woonplaats verbeeldt. Een aardige attractie vormt ook de 'beerwagen' van de stadsreiniging. Hij is met afrikaantjes opDe /7e-eeuwse
K/oosterstraat.

stadsbrandweer

trekt door een met vlaggen

en bloemen
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meenteraadslid en de voorvechter van Levend Naarden, bovendien stadshistoricus en antiquair uit de Kloosterstraat. Begin dit jaar is hij overleden. Als schilddragervoordeGroep Pater Vlijnterfungeert scholier Ad van Luijn, de huidige bisschop van Rotterdam.
Woensdag 23 augustus
Deze feestdag staat in hel teken van de jeugd. Er zijn zwemwedstrijden en allerlei
kinderspelen georganiseerd, waaronder zaklopen en koekhappen. Achter het Zwemstadion komen 1500 kinderen bijeen. Ballonnen worden opgelaten. Maar ook levende have gaat de lucht in: de Naardense Postduivenvereniging Columba geeft
een demonstratie van een duivenlossing.
Een gekostumeerde optocht van kinderen trekt door de straten, voorafgegaan door
het onvermoeibare tamboer- en pijperkorps Flevo en binnen de stoet ondersteund
door O.O.B. en de R.K. Mondaccordeonvereniging Voorwaarts. Sprookjeswagens,
indianengroepen, rodekruiszusters en -broeders, schoorsteenvegers, een gezin met
kinderwagen met baby en zuigfles en de zojuist kampioen geworden voetbalvereniging Naarden met een groot spandoek 'Allesoké, Naarden in de KNVB' maken deel
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gesierd. De lucht van het doorgaans in een slechte reuk staande voertuig is opvaJlend
aangenaam. Het is bewerkt met een parfum van de Chemische Fabriek Naarden.
Achter de Utrechtse Poort gaat de brandweer, soms lachwekkend stuntelig, dan
weer zeer vakkundig te keer. Onder grote belangstelling demonstreren de vrijwilligers zes eeuw'en brandweertechniek: vanaf een krakkemikkige handpompspuit
tot en met het modernste brandblusapparaat. Een fantastisch sloteffect wordt bereikt met een demonstratievan,metershogewaterzuilen.
Nauwelijks zijn de spuitgasten vertrokken ofde plaatselijke turnverenigingen laten zien wat zij kunnen. Er
wordt uitstekend gewerkt.en het applaus is welverdiend.
Naast het Stadhuis zingt het Naardens Kinderkoor'Zingende Jeugd' onder pianobegeleidingvan dirigent Jan de Wit er lustig op los.
De bewekers aan de festiviteiten komen vandaag trouwens ogen en oren te kort.
Uitgerekend op een stuk meentweide dat ooit het Koeienkerkhof werd genoemd
(naast het Zwemstadion), wordt een regionale vee- en paardententoonstelling gehouden. Ongeveer 650 stuks vee van uitstekende kwaliteit zijn ingezonden. Ook
een uitgebreide rubriek geiten is aan de tentoonstelling verbonden. Het loven en
bieden op de ouderwetse maniertrekt veel bekijks. Er worden goedezaken gedaan,
ook later in de herbergen in de Vesting waar verkopers en kopers de gedane transacties bij herhaling en steeds luidruchtiger met geestrijk vocht beJ'.egeien. De vendelwacht moet toch in actie komen, maar kan weinig uitrichten.
Een andere wanklank in de feestvreugde vandaag is de brute overval op de Hamburger Postkoets. Het was enige snoodaards al opgevallen dat de vrouwelijke passagiers niet alleen zijn getooid met sierlijke luifelhoeden en hoepelrokken, maar
ook rijkelijk zijn behangen met kostbare juwelen. Ook de met zilver beslagen beurzen van de in kuitbroeken gestoken mannelijke passagiers zijn hen niet ontgaan.
Op een van de eenzaamste plekken in de gemeente - de Meerstraat langs het Naardenneer -loeren de struikrovers op hun kans. Twee gemaskerde ellendelingen
springen met historische pistolen in de vuist plotseling uit de bosjes en dwingen
de koetsier tot stoppen. De in zwarte capes gehulde onverlaten ontdoen de dames
ruwvan hun sieraden en eisen de beurzen van de mannen op. De rovers zijn zo verdiept in hun verachtelijke bezigheden dat zij niet bemerken dat' achter hen iemand
nadert. Het is de heer Deenik, de directeur van gemeentewerken, die toevallig in
de buurt vertoeft en bij het horen van het lawaai te hulp snelt. Met ware doodsverachting werpt hij zich op de lafaards, die volkomen overbl LIftzich de wapens laten ontfutselen. De aangevallen poorters en poorteressen zijn gered!
Een sprankelend slot aan deze dag wordt gegeven door de Amsterdamse Politiekapel die door het Naardense politiekorps is gestrikt om hier te komen. Onder grote belangstelling trekt de kapel door de straten. Voor het Stadhuis wordt speciaal
voor de burgemeester een serenade gebracht; hij is vandaag jarig. Het concert dat

de kapel geeft in de muziektent op het Oudhollands Marktplein wordt door honderden aangehoord.
Vrijdag 25 augustus
Bevreesd als ze zijn dat te veel activiteiten zich in de Vesting afspelen, hebben de
bewoners van het Tuindorp Keverdijk zich terdege voorbereid op hun aandeel in
de feestvreugde. De gezonde concurrentie levert een aantal aardige feestelijkheden
op. In de Meerstraat vinden kruiwagenraces plaats. Elders in de wijk geniet het talrijke publiek van autoped- en zeepkistenraces, vlotjesvaren in de Trekvaart, een
wielerwedstrijd voor jongens, behendigheidswedstrijden op fietsen, een gekostumeerde voetbalmatch en een wedstrijd wasophangen voor meisjes.
De buitenlandse belangstelling voor het eeuwfeest is indrukwekkend. Met autobussen arriverenlaat op de avond ruim 100 deelnemersaan een internationaalcoogres in Amsterdam. In hun reisschema hebben ze speciaal ruimte vrijgehouden
voor een bezoek aan het jubilerende Naarden. Het gezelschap bestaat uit 21 natio97
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naJiteiten uit allewere1ddelen. De ontvangst in het Stadhuis is uniek. Hetgezelschap betreedt het bordes door een
erehaag van hellebaardiers. In de met
stemmigkaarslichtverlichte hal wordt
men verder begeleid door de baljuw van
Gooiland, schout en schepenen en hulpvaardige uit Goudse pijpen 'toeback
suygende' poorters en lieflijke poorteressen.
In de sfeervolle Burgerzaal zorgt burgemeester Visser voor een geestig welkomstwoord. Hij doet dit in het Nederlands en het Engels. De congressisten zijn
verbluften laten hun waardering blijken. Dr. Weiss, de leidsman van het gezelschap
en afkomstig uit de wereldstad New Vork, spreekt zijn bewondering uit voor het
versierde stadje en dankt de burgemeester en Naarden voor de uitzonderlijke ontvangst. 'This is a dream city', zegt hij uit de grond van zijn hart aan het slot van zijn
dankwoord. Burgemeester en wethouders en alle aanwezige poorters glunderen
van oor tot oor. Een groter compliment had men Naarden niet kunnen maken.
Op het Oudhollands Marktplein heerst opnieuw een ongekende drukte. De muziekkapel van het Korps Luchtstrijdkrachten uit Nijmegen begint aan een kJinkende mars door Naardens straten, waarvoor een stroom van toeschouwers naar
de Vesting is gekomen. Met de schellenbomen voorop en een behendig met zijn
stafjongJerendetamboer-maitre
sergeant De Vries aan het hoofd maakt het korps
een uitstekende indruk. Met een concert van het korps in de muziektent en een
taptoe op het plein wordt deze feestdag stijlvol afgesloten.
Zaterdag 26 augustus
's Morgens vroeg al isereen zekere spanning in de Vesting voelbaar. Deprijzen voor
de straatversiering, waaraan lang en zorgvuldig is gewerkt, en van een etalagewedstrijd worden uitgereikt. Het gebeurt door de in Oudhollands kostuum gekJede leden van het comité onder aanvoering van voorzitter Evert Vermeer. Het comité wordt voorafgegaan door herauten te paard. Iedere prijsuitreiking gaat ge-

paard met luid fanfaregeschetter van
D.O.B. en gejuich van het publiek. De
Huizerpoortstraat strijkt de eerste prijs
op bij de straatversiering. De kosten,
totaal ft. 610,97, zijn niet voor niets gemaakt. Voorzitter Wijngaard houdt zelfs
]8 cent in kas over. De Raadhuisstraat
wordt verdienstelijke tweede. De Peperstraat en de Turfpoortstraat delen
de derde prijs. De Marktstraat, de Cattenhagestraat en de Sint Vitusstraat moeten genoegen !lemen meteen eervolle vermelding.
Een eerste en ereprijs voor de etalageversiering wordt toegekend aan smid G.B. van
Eijden. Zijn kunstig smeedwerk, het Naardense stadswapen met de dubbele adelaar, wordt door de smid spontaan aan het gemeentebestuur aangeboden. Het is
nog steeds in het Stadhuis te bewonderen.
Ruim 4000 bezoekers zijn getuige van ruiterwedstrijden op het landgoed De Beek.
De Gooise ruiterjeugd demonstreert de disciplines met paard stapvoets, in draf en
in galop. Voor de gevorderden komt daar barrièrespringen bij. In deze categorie
wint de Naardense Mady Koster met haar Sir Jreland een door de V.V.V.beschikbaar gestelde extra prijs.
Aansluitend is er een vossenjacht met 50 Engelse honden en een stoelendans te
paard. Maar het hoogtepunt is een middeleeuws steekspel. Onder het oog van streng
jurerende kamprechters bevechten in blinkende harnassen getooide Veluwse en
Gooise ridders elkaar met lansen op leven en dood en dingen om de minzame glimlach van de vrouwevan het Muiderslot. Zwaargewonde ridders worden smadelijk
afgevoerd op de strijdwagen. De langst in hel zadel blijvende ridder ontvangt uit
handen van de schone jonkvrouw de fel begeerde Gouden Zwaan.
Hilariteit ontstaat als de romantische sfeer van de Middeleeuwen plotseling wordt
verstoord door een Gooise boerenfamilie die met paard en wagen onschuldig een
dagje uitgaat, midden in het gevecht. Het harmonieorkest Prinses lrene uit Hui00

juichingen koml Ben Graafsma uit de GansoordSlraat als eerste Naarder Over de
finish. Bij een 1500 m loop voor junioren is Henk Muhre de eerste stadgenoot. De
BUSsumseWandel vereniging Ons Genoegen stuurt 2000 tippelaars op pad. Zij die
het schitterende parcours door Naarden en omgeving volbrengen, ontvangen een
fraaie wimpel in destadskleuren van Naarden. In het Hofvan Holland in de Kloosterstraat wordt onder leiding van de heer Van Doornik een schaakwedstrijd gehouden die vele deelnemers trekt.
Hét sportevenement waar reikhalzend naar wordt uitgekeken is de voetb'llwedstrijd lussen een Naardens elftal en de v.v. Huizen. De groen-gelen uit de bllurge~
meenle zijn twee maanden eerder voor het eerst zaterdagvoetbalkampioen van Nederlánd ge"••.
orden na drie slopende wedstrijden tegen de tal dan vier-voudige landskampioenQuick Boys uit Katwijk. Dat het niet om een toevalstrefferging,bcwezen
de Huizers door het jaar erop het landskampioenschap te prolongeren. Een tegenstander van formaat. Voor de kansen van het Naardens elftal wordt geen cent
gegeven, zeker niet als circa 1500 toeschouwers zien met welke spelers de Taatjes
het veld op komen draven: Janus Visser; Gijsen Hcnk v.d. Born; Hennie Kos, Lambert Kriek en Andries Honingj Arie Bout, Jan Kriek, Joost Boor, Jan Bunschoten
en Piet Baas.
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De Beek.

zen met dirigent Rien Schipper verzorgt de hele middag de muzikale begeleiding.
De ruiterfeest commissie, o.l.v. de heer Italiaander, kan terugkijken op een geslaagd
evenement.
In de namiddag nadert een konvooi van 60 feestelijk gepavoiseerde motorjachten
vanuit Amsterdam de oude vesle. Het betreft een geste van de Unie van Watersportfeesten uit de hoofdstad teropluistering van de festiviteiten. De leden van hel Naardens feestcomité, gekleed in historische kOSluums, varen vanuit de VCSIing de viool
tegemoet. Nabij Muiden vindt de ontmoeting plaats. Hel is voor hettalrijke publiek
een genot te zien hoe het ruim twee kilometer lange konvooi daarna met volle kracht
over de Trekvaart op Naarden aan koerst. Vanaf de Gele Brug heet de heer Jagtenberg
met een megafoon alle opvarenden van harre welkom in de feeststad.
De hele weck door zijn overal in de gemeente sportmanifestaties te beleven. In het
Rembrandtpark heeft de Amsterdamse Wielerclub Le Champion een wielerwedstrijd georganiseerd waaraan 120 nieuwelingen en amateurs deelnemen. De Bussumse Atletid ..verenigingTempo heeft de leiding bij diverse atletiek\vedstrijdcn en
een 3 km lange Loop door Naarden die vele toeschouwers boeit. Onder luide toe-

De kern van het Naardens elftal bestaat uit spelers van de pas naar de KNVB gepromoveerde v.v. Naarden en is aangevuld mei de beste voetballers van de RKSV
De Meervogels '32 en de zaterdagclub Chefana (Chemische Fabriek Naarden). De
volgende in een splinternieuw geel-zwart tenue gestoken stadgenoten betreden onder luide aanmoedigingen het veld: Piet Vos (N)j Wim Vierwind (N) en Gert Hazelaar (N)j Gerrit van Hllissteden (N), Leo Ruiters (M) en v.d. Hoef(C); Han Essen (N), Ton Brouwer (N), Wil Ruiters (M), Jan Hazelaar (N) en Bep Kamer (M).
Huizen bepaalt het weclstrijdbeeld, maar de Naarders zijn bevangen door de geest
van een zeshonderdjarige en bevechten een 2-1 zege. Wil Ruiters, de 'Tank van de
Keverdijk: scoort het winnende doelpunt. Uitzinnige vreugde op en rondom het
veld achter het Zwemsladion. Nooiteerder had een elftalllit Naarden van hel sterke Huizen gewonnen.
Ook op het literaire en publicitaire vlak is het een en ander gepresteerd. Naast het
genoemde werk van Arie Maas, verschijnt het gedenkboek 'De Stad in de Wallen,
600 jaar Naarden' van de Naardense kunstschilder/schrijver Jan Poortenaar. Er
worden twee feestkranten gednlkt. De eerste wordt in geheel Naarden huis-aanhuis bezorgd. De tweede - in een oplaag van 40.000 - wordt ook huis-aan-huis maar
door het gehele Gooi verspreid. TriofiJm uil Amsterdam fiJmt de belangrijkstc evenemenlcn, die in de Gemeentezaal in de Turfpoorrstraal dagelijks worden vertoond. Voor een kwartje kan men zich een in Oudhollandse druk uitgevoerd Bewijs van Poortersschap der Stede Naerdcn verwerven. Er is een Naarder Feestmars
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met hclverlichtedraaiendewieken.
Daarachter de Grote Kerk, nog een molen, een
koe met vriendelijk knikkende kop en kwispelende staart, een galjoen met Spanjolen,een zwaan met jongen en vele andere fraaie gondels, alleschitterend verlicht
met lampjes in diverse kleuren.
Nauwelijks is de laatste gondel uit het beeld verdwenen of oorverdovende knallen
kondigen het langverwachte vuurwerk aan. Van alle kanten schieten vuurballen
onder angstaanjagend gesis de duistere hemel in om hoog boven de Vesting in kleurrijke waaiers en vonkenregens uit een te spatten. De ah's en oh's zijn niet van de
lucht. Hiervoor zijn de duizenden gekomen. Met een luid geraas verschijnt plots
een duiventil hoogop de wallen. Symbolischeduiven zwermen uiten fladderen terug. Een tweede gloeiende figuur ontwikkelt zich tOl het historische Raadhuis van
Naarden. Het verandert steeds vankleur, van groen naar roze, van rood n<larblauw.
De climax wordt bereikt als vanuit een reusachtige stellage het stadswapen met de
dubbele adelaar zich in steeds feHere kleuren aan het publiek vertoont. Het vuur
weerkaatst op de waterspiegel en beschijnt de tienduizenden op de kant. L.1ngzaam
vervaagt het stadswapen. Een spetterend eeuwfeest is ten einde. Voldaan keert de
massa huiswaarts. Naarden heeft een weck lang bewezen te zijn 'de Parel aan de
Kroon die Nederland is:
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gecomponeerd. De muziek is van Von Stein, dezelfde als van de affiche, de tekst
van journalist Maurits Reckman. Julia Liscaljet uit San Francisco USA schrijft een
gedicht voor haarvroegerewoonplaats, getiteld 'Naarden,stad van veelvermaardheid'.
Het eeuwfeest wordt 's avonds besloten met een gondelvaart en vuurwerk. Ruim
50.000 toeschouwers, komende uit alle delen van het Gooi, verdringen elkaar op
de wallen langs de Korte Bedekte Weg tegenover de bastions Promers en Turfpoort.
Brandende turven en vetpotjes op de vestingmuren rorgen voor een sprookjesachtigeffect, dat extra wordt versterkt als na eerst een fiksedonderbui de volle maan
aan een helder zwerk verschijnt. In het licht van schijnwerpersgeven de dames van
Keizer QltO op Ravelijn I een oogstrelende demonstratie van knotszwaaien met
fakkels en ritmischedansen. Pro Mllsica onder leiding van Lex Karssemeijer brengt
liederen ten gehoredieover het waler uitstekend tot hun recht komen. Ook Flevo
toont wederom haar muzikale J.c\"aliteiten.
Dan gaat de gondel vaart van start. Prachtige creaties drijven statig door de vestinggracht aan het publiek voorbij. Voorop de voormalige korenmolen De Hoop
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De celdeur

Over de 'Criminele Rol' van Naarden
F.J.!. de Gooijer
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Stad en aldaar tot afschrik van anderen
in kettingen te werden gehangen, om
door de lugt en vogelen des Hemels te
\\'erden verteerd'.
Gelukkig kwam ophanging in 't Gooi
weinig voor, in de laatsteveertigjaar van
de 18eeeuw maar één keer. In 1772 liet

Hel gebogen

raam

i/1 de RaadlJllisstraal

waartegen

de sc1laudkoo;

werd geplaalst

ten. Lange gevangenschap als straf kende men niet in het Gooi, we}kon men naar
het Tuchthuis in Amsterdam worden overgebracht.
Na de berechting werd de veroordeelde meestal naar het schavot gebracht waarde
openbare terechtstelling werd uitgevoerd. Die vond meestal plaats tegen de linkerzijgeve1 van het stadhuis. Opde hoek van deze gevel bevindt zich een raam met
een ronde bovenlijst, die afwijkt van de overige ramen. Hier hing men de schandkooi op. In deze kooi of op het schavot kon men te pronk worden gezet. Ook geselen was m'n bijkomende strafhelgeen met roeden in het openbaar op het schavot
gebeurde. Daarna volgde vaak het brandmerken. In de kamer waar dil gebeurde
zijn nu nog brandmerken te zien in de houten panelen. Vermoedelijk teslte de beul
hier ofhet ijzer heet genoeg was. Hierna kon men verbannen worden. De lichte
vorm was 'uit de Steden en Dorpen, of Lande van Gooyland', de zwaardere vorm
'uit de Lande van Holland en Wcstvriesland'. Inwoners van het Gooi konden na
deze verbanningen langs de grens van hel Gooi en Utrecht gaan wonen, daarom
werd soms ook het gewest Utrecht tot verboden gebied verklaard. Wee degene die
terugkeerde naar het Gooi, die wachtte een zeer zware straf. Sommige verbanningen volgden ook, als iemand na vier keer te zijn gedagvaard niet kwam opdagen.
De zwaarste stTafwas ophanging en dit vonnis werd als volgt omschreven: 'Aan een
Galge met de Koorde gestraft IC werden, dal er de dood na volgt en vervolgens desselfs doodde lighaam gebracht tc werden op het gewone galgenveld buiten deze

men daartoe de 'scherprechter' (beul)
Jan Aaohout uit Haarlem komen. Na
afloop diende hij een rekening in. Voor
zijn beulswerkrekende hij f 15.- en aan
reiskosten en 'daggeld' f lS.-.
Geselen, brandmerken en verbanning
daarentegen volgden soms 7..elfsna lichtevergrijpen, zelfs bij een godslastering. Na
de veroordeeling werd het bezit van de gestrafte vaak geconfisqueerd. De schout
was overigens het meest gebaat bij het opleggen van boetes. De boete kwam voor
een derde deel ten goede aan de schout zelf, vandaar het gezegde: 'Schouten, Baljuwen en Graven, stelen als raven'. De eventuele aangever of verklikker kreeg ook
een derde deel en het resterende bedrag ging in de overheidskas.
Het Gooi was met circa 10.000 inwoners dun bevolkt. Als er eens iets plaatsvond,
dan werden er in de Criminele Rol een grool aantal bladzijden volgeschreven ook
over de meest onbenullige zaken. Naarden en de grootste dorpen (Huizen en Hilversum) leverden de meeste stof op. Over Blaricum en Laren is weinig IC vinden,
mogelijkhieJd de bevolking daar af en toe een volksgericht en bleef de schout onkundig van misdrijven waarbij geen zwaargewonden ofdoden vielen. De bewaard
gebleven Criminele Rol geeft een interessant kijkje in enkele van de schaduwzijden uit het Goois verleden. Het isde moeite waard daar eens kennis van te nemen.
Bronnen:
- Criminele Rol van N~lardcn - 18eccuw. StadsarchicfNaarden.
- Criminaliteit cn strafreçhtplcging in hct Gooi van 1760 tOl 1795 - J .G.H. Spijker - TVE 3e jrg. nr.l,
febr. 1985.
- Geschiedenis van Gooiland. Tweededcel, hoofdstuk IV: Dr. A..C.J.de Vrankrijker.
- Hoofdlijnt'n uit de ontwikkeling der ré:Chteljjkeorgan~tie in de Noordelijke Nederlanden tot de
Bataafse omwenteling. - l.P.H. dl' Monté Verloren, J.E. Spruit.
- Duizend jaar hl."tGooi, dc Gooit'rs en hun orde en gezag.' Waanders uitgevCfs.
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3 concerten

met

voorberei-

•.
siteitjaar in jaar uit trouw. Vanhen spant
prof. dr. M.G.J. Minnaert de kroon: vanaf 1928 zou hij 40 jaar lang bijna elk jaar
naar Bussum komen. mnarookvele andere coryfeeën uitde wereld van wetenschap en kunst voelden zich totde Volksuniversiteit aangetrokken. Van de trouw
inleiders noemen we de componist en
pianist WiJIem Andriessen, de musicoloog Caspar Höweler, dè Bachkenner
Anthon van der Horst, dr. A.EJ. Portielje van Artis en Jac. P.Thijsse.
Omdat een VU in oprichting nog niet
over de noodzakelijke financiële middelen beschikte werd, in een aan enkele honderden ingezetenen van Naarden
en Bussum gerichtecirculaire, om een bijdragegevraagd voorde vormingvan een
garantiefonds van IOOOOgulden. Een 'zeker' persoon kwam meteen met 1500gulden over de brug, anderen wilden niet achterblijven, zodat de doelstelling weldra
gehaald werd. Toch had de Volksuniversiteit daarna geen onbezorgd financieel bestaan. Om het principe kunst en cultuur te brengen voor iedereen waar te maken,
werden voor concerten en toneelvoorstellingen toegangsprijzen na.tTdraagkracht
gevraagd. Dat was bij de zuinige Hollander niet tegen dovemansoren gezegd, zodat deze activiteiten een teleurstelJend financieel resultaat opleverden. Subsidie
was dus onontbeerlijk, maar niet alleen de burgerman was zuinig, ook de overheid
hield de hand op de knip. In 1922 werden alle deelnemers in Nederland gemobiliseerd om via een petitie de minister ervan te overtuigen dat het zonder enige steun
van de overheid echt niet kon. Ook nu nog moet de VU zichzelfbedruipen en dat
lukt, dankzij de jaarlijkse bijdragen van een flink aaMal donateurs.
Reist men nu zelf overal naartoe, op het gebied van land- en \'olkenkunde waren
reisverhalen met filmbeelden oflantaarnplaatjes ongelooflijk populair. Zo trok een
optreden van de alpinist Philip Visser overde Himalaya in ]926 maar liefst 700 bezoekers.
Hoewel werk- en taal cursussen pas later een grote vlucht zouden nemen, werd cr
al in een vroeg stadium mee begonnen. Maar juist bij dit soort cursussen, die bij
uitstek geschikt waren voor iedereen, bleef de toestroom van cursisten uit. Dit
kwam o.a. omdat in het steeds meer verzuilend rakende Nederland de venegen·
woordigers van de orthodox-protestantse en katholieke geloofsgemeenschap hui-

De omslag
uit 1943.

van liet programmaboekje

verigstonden tegenover elke algemene
vereniging, dus ook tegenover de Volksuniversiteit.
Maar het waren niet alleen de mensen
uit de confessionele hoek die moeilijk
over de streep waren te trekken. Ook het
verschil in bevolkingssamensteUing tussen Naarden en Bussum speelde een rol.
Concerten en films wilden nog weltrekken, maar de drempel voor cursussen
en lezingen bleek voor veel ingezetenen
uit Naarden kennelijk te hoog. Naarden
omvatte toen nog niet veel meer dan de
vesting, terwijl de bevolkingssamenstelling In Bussum werd gedomineerd
door in de villawijken neergestreken fo"•••.-'.-•••-:;;;;....rensen. Het bestuur probeerde hierop
in te spelen door de inwoners uit Naarden somseen ander,minderintellectueel programma voor te schotelen dan de Bussumers! Zo trad de bioloog Jan Strijbosop in
Naarden, tenvijl psycholoog prof. dr. C.A. Mennicke in Bussum sprak.
In de oorlogsjaren ging het werk van de VU door. 'De VU moet haar licht laten schijnen, vooral in dezen donkeren tijd, 1..oolanghet maar enigszins mogelijk is', was het
standpunt van voorÓtter J. Ruinen in 1941. Met veel gemanoeuvreerwist de secretaris P.de Vries inmenging van de 'Gevolmachtigde voor Volkscultuur' te voorkomen. Het lukte niet altijd. Een lezing over Goudse glazen moest in 1941 vervallen,
omdat de inleider door de bezetter in gijzeling was genomen. Tegen inleiders als J.
van de Kieft, voorman van de Bussumse socialisten en later ministcr,de neerlandicus Garmt Stuiveling en Caspar Höwe!er bleken bij de bezetter grote bezwaren te
bestaan. Maar De Vries bleef standvastig, ook toen hij een maand werd vastgezet op
de Amsterdamse Weteringschans. Tot de hongerwinter ging hel zelfs uitstekend met
de Volksuniversiteit. Men had veel behoefteaan bezinningen datlcidde tot een grote toeloop naar de cursussen. De taalcursussen keerden terug op het programma.
De dichteres en classica Ida Gerhardt leidde toen de beginnerscurslls Frans.
Na de oorlog heeft de Volksuniversiteit zich voortdurend moelen aanpassen aan
de veranderende tijdgeest. Het ledental schommelde met die veranderingen mee.

Van 1947 tot] 972 trokken lezingen over medische onderwerpen, verzorgd door
de Bussumse arts dI. EIsa Pereira d'Oliveira, altijd volle zalen. Totde televisie deze
voorziening overnam. Lezingen over psychologische onderwerpen (die van parapsycholoog W.H.C. Tenhaefbijvoorbedd) liepen en lopen - anders dan in de rest
van Nederland - nog steeds goed. Naarmate de welvaart toenam en mensen hun
vakantiebestemming ook in het buitenland gingen zoeken, nam de belangstelling
voor lezingen over exotische gebieden en voor het volgen van een taalcursus toe.

De acht poorten van Naarden in de 17e eeuw
David Kips en Henk Schaftenaar

Met de toename van het auto bezit liep de animo voor muziek en toneel echter terug: men ging liever naar-Amsterdam of Hilversum. Ook de TV werd een bedreiging voor de Volksuniversiteit. Het bestuur probeerde het tij te keren door ook doehet -zelf cursussen te organiseren. De terugval leek echter niet meer te stoppen. Eind
1967 was er zelfs sprake van de Volksuniversiteit maar op te heffen. Door naar meer
actualiteit te streven, lukte het om uit het dal omhoog te klimmen. Het omslagpunt kwam toen op een avond in januari 1970 t\veehonderd mensen afkwamen op
een lezing van Jan "Volkers. Met lezingen voer bijvoorbeeld Karel Appel en over de
studentenbeweging, met werkcursussen en een flinke uitbreiding van de taalcursussen sloot men beter aan bij de veranderende tijdgeest.

De vesting in het begin van de 17e eeuw dateerde uit het eind van de voorgaande
eeuwen bestond uit vijf bolwerken, één minder (bastion Promers) dan tegenwoordig. De toenmalige bolwerken waren veel kleiner dan de huidige bastions en
nog niet van teruggetrokken flanken voorzien. De vestingwallen waren van aarde,
bekledingsmuren ontbraken. De poorten waren wel van steen en mogelijk was er
ook sprake van enig muurwerk nabij de poorten.

Vanafde oprichting was het secretariaat gevestigd in het woonhuis van de secretaris. In 1983 ging een lang gekoesterde wens in vervulling: de Volksuniversiteit betrok een eigen onderkomen in de voormalige pastorie van de St. Vituskerk aan de
Brinklaan. In ]990 werd de verenigingsvonn losgelater en werd de Volksuniversiteit een stichting.
De Volksuniversiteit van vandaag is een springlevend instituut. De 'schotjesgeest'
van weleer waartegen zolang opgebokst moest worden is verdreven nu de verwilde samenleving is opengebroken. Het ideaal dat de oprichters voor ogen hadden:
een instelling te zijn voor iedereen, is daardoor realiteit geworden. Ook omdat door
de toegenomen welvaart en de maatschappelijke democratisering de afstand tussen de sociale lagen in de samenlevingkleiner is geworden. En dat is merkbaar: met
2854 cursisten in het seizoen 1998-'99 is het aantal deelnemers nog nooit zo hoog
geweest.

kaart

niet weergegeven.

"3

De opsomming in het stuk is systematisch waarbij, in de richting van de klok, de
hele vestinf0val wordt rondgegaan, beginnend meI de wal aan de oostkant van de
vesting. Er worden de volgende poorten vermeld:
Oe Grote Poort
Dit is de nu verdwenen Huizerpoort in de oostelijke vestingwal, die aan het eind
van de huidige Huizerpoortstraat lag. In het begin van de 16e eeuw werd ook de
naam Catharijnenpoort gebru,ikt.
Het Zeven Huisjes vestpoortje
Dit poortje moet hebben gelegen in de zuidelijke vestingwal ten westen van het
Oranje bolwerken in de directe nabijheid van een straatje met die naam. Dat 'sevenhuysstraetken' wordt al in een stuk uit 1532 vermeld.
Het Markt vestpoortje
Deze poort lag in de zuidelijke vestingwal, in het verlengde van de Marktstraat.
Het Peperstraat vestpoortje
Deze poort lag eveneens in de zuidelijke vestinf0val, in het verlengde van de Peperstraat.
Oe Turfpoort
Deze poort lag in de westelijkevestingwal, in het verlengde van de Turfpoortstraat.
In 1673 werd de poort ook de Halvemaanspoort genoemd.
Het Bussemmerstraatvestpoortje
Dit poortje zal eveneens in de westelijke vestingwal hebben gelegen, in het verlengde van de Bussumerstraat.
De Koepoort
Deze poort lag aan de noordkant van de vesting, ten westen van het gelijknamige
bolwerk ten noorden van de Haven. De poort werd ook wel de Amsterdammerpoort genoemd.
Het Zeevestpoortje
Dit poortje lag nabij de Zeebrug in de noord-oostelijke vestingwal.
Het stuk besluit de opsomming met de opgang 'by Iloirden de groten poirt ontrent
t dooster'. Dit lijkt wel erg op de opgang 'by Noîrden die grote pair!' waannee de
opsomming begint. Ook hier zal met 'groten poirt' de Huizerpoort zijn aangeduid.
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g,z"htop

,les'oJ ,VaatJe,,"ia1671, getekend door J. Reepmaeker.

In dat geval worden in het stuk dus acht poorten vermeld.
De Huizer-, Turf- en Koepoort waren de belangrijke poorten, die aansloten op de
doorgaande wegen naar respectievelijk Amersfoort, Utrecht en Amsterdam. De
Peperstraat-, Markt- en Zeven Huisjes vestpoortjes gaven toegang tot tuinen en
bleekvelden aan de ?uidzijde van de Vesting. Mogelijk zal het Bussemmerstraat
vestpoortje ook een dergelijke functie hebben gehad. Het Zeevestpoortje daarentegen was de doorgang van en naar het builendijkse havengebied.
Het lijkt er sterk op dat deze poorten, behalve de Kocpoort en het Zeevestpoortje,
ook reeds aanwezig waren in de middeleeuwse stadsmuur. W"ellîchtis er nade ramp
van december 1572 minder gesloopt dan de bronnen ons doen geloven. In ieder
geval zijn na 1572 twee middeleeuwse muurtorens overeind gebleven en als losse
bouwwerken op de bolwerken Oranje en Turfpoort gehandhaafd. Het gaat hier om
de Vliegentoren, een middeleeuws rondeel, dat in de onderstaande tekst aan de
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Het vieringtorentje

van de Grote Kerk

D'Gooyse Boer

j.G. Kro011enburg

F. W.

Bij de omvangrijke restauratie van de
Grote Kerk, die van 1965 lot 1978plaatsvond, werd onder meer de volgende opzienbarende ontdekking gedaan. ']oen
men het oude dakbeschot van het schip
verwijderde. werd de basiszichtbaar van
een vieringtorentje, Een dergelijk torentje, ook wel een dakruiter genoemd,
stond boven de viering, dat is het vier~
kant lussen het koor en het schip van
de kerk. Door deze vondst kon men het
torentje in de oorspronkelijke omvang
reconstrueren,

Sederl jaar en dag heb ik hem daar zien staan in zijn ouderwetsche, Zondagsche
plunje, het oolijke Gooische boertje, al maar uitkijkende op het druk verkeer over
de Vechtbrug te Muiden. Eerlijk gezegd, schonk ik nooit bijzondere aandacht aan
hem, zoodat het nimmer in mij opkwam moeite te doen olllnadere gegevens omtrent zijn herkomst te verkrijgen, totdat de Redacteur van 'Buiten' mij het portret
van dit 'Goyers kint' toezond met verzoek er iets over te schrijven. Ik ben {oen op
informatie uitgegaan. maar het onderzoek had geen resultaat en, ik zeg er bij, tot
mijn spijt, want ik was zoo waar nu opeens belang gaan stellen in het boertje met
zijn kuitbroek en gepluimde muts.
Hoe Van Lennep en Ter Gouw aan de wetenschap kwamen dal 'voor anderhalve
eeuw een Gooische boer te Muiden in het hoekhuis tegenover de sluis een herberg
opzette en zichzelflevensgroot, in steen gehouwen, boven de deur plaatste' is mij
onbekend, evenzeer als de Muidenaren er onkundig van zijn.

Volgens H. Janse, de lOenmalige opziehier van 'Monumentenzorg,
heeft
de kerk door beschietingen tijdens de
oorlogshandelingen in 1673 vrij ernstigeschadeopgelopen. Er moeten toen
granaten door het dak van de koorsluitingzijn gedrongen, die de spanten en het tongewelfmet zijn beschilderingen hebben beschadigd. De dakruiter op de vieringschijnl toen zo vernield te zijn dat men
hem heeft afgebroken. Dit is in overeenstemming met het feit dat op de gravures,
die naar aanleiding van de belegering van Naarden gemaakt zijn, het torentje nog
wel voorkomt. Bij latere afbeeldingen ontbreekt het.

Inlusschen doet zijn attribuut bestaande in tabaksbladeren, gehouden in de rechterhand, terwijl de linker rusl op een zuil van gerolde tabak - geen kazen. zooals
een Muidenaarer in meende teonderscheiden - onwillekeurig denken aan
den alom bekenden Jan Tabak, wien bij
vroedschapsbesluit van 17 Mei 1687
vergunning verleend werd tot opricht.ingvan de herberg 'Sandbergen', zooals
de naar oorspronkelijk luidde, aan den
Amersfoortsehen
Straatweg, nabij
Naarden tegenover de Galgesteeg, d.i.
de tegenwoordige Godelinde Weg.
Zijn eigenlijke naam was Jan Jacobs, die
zich, volgenssommigen, te Bussum 'in
een drankw'inkel geneerde', d.w.z. met
verkoop van drank den kost verdiende.
Of hij zijn bijnaam 'Jan Toebaxman'
ontleende aan de omstandigheid dat hij
aan klanten en voorbijgangers gestople pijpen verkochl, gelijk voorheen in
de laveernen placht te geschieden, of
aan het feit dat hij tabak verbouwde,

Het klokje in het vieringtorentje is afkomstig van de modelboerderij Oud-Bussem
aan de Flevolaan. Aanvankelijk, in 1952, werd het door de toenmalige eigenaar de
heer Tjebbes, geschonken aan het bestuurvan de Andrcaskerk. Het werd toen boven de ingang van hun kerkgebouw in de Turfpoortstraat gehangen. Op Oud- Bussem luidde het altijd om twaalfuur voor de arbeiders op de landerijen in de wijde
omtrek van de boerderij. N;ldat de Andreas- en de Grote Kerk waren samengegaan
en cr in het gebouw aan de Turfpoortstraal geen diensten meer werden gehouden,
heeft men hel klokje in hel nieuwe vieringtorentje gehangen.
Sindsdien luidt het klokje vóór de aanvang van kerkelijke huwelijken en lijdens het
bidden van het Onze Vader bij de erediensten.
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de

- welk land-

te oordee\en,
een eldorado
was, waar koffieboom
en
alsook de banaan groeide - met succes tabak verbouwde.

Het beeld in den gevel van de herberg
aan de voormalige

die op de plek, waar eenmaal
gestoken
herberg 'Jan Tabak'

vo~r zich liet bouwen.

te Muiden

làbakplantages.

nog altijd de herinnering

Niet zelden

van het nicotiaansche

zich verklaren

bewaart
kruid

laat uit de omstandigheid

boekhandel

ComeniuS

ook werd op het uithang-

een 'Gooische
dat algemeen

Boerin'

aange-

van haar be-

kend was, dat zij bij het landwerk het rooken van een pijpje tabak evenmin versmaadde
als de 'Gooische
Boer'. En, immers, zij behoefden
op geen blaadje te kijken!

Bij de Stichting

Vijverbergzijn
L,::'U)

nog verkrijgbaar:
en 1996 t/m 1999

àf

25,- per jrg.

[5,De Naardereng

f

10,f29,9
f29,9'

Oude Naardense buitenplaat'ien,
Tussen

Zandbergen

'de geschiedenis

en Valkeveen,

over de buitenplaatsen

van Berghuysen en Kommerrust'

'negentiende

eeuwse

van I.P. van Rossum'

f 35,-

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

een vogelvlucht

door tijd en ruimte

f 35,-

'Wandelingen'

f

f

15,-

35,Marktstraat19
1411

ex Naarden-Vesting
tel. 035 - 6948484

