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Vier eeuwen stadhuis (1601-2001) te Naarden
Henk Schaftenaar
Het is dit jaar 400 jaar geleden
stadhuis.
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Het raadhuis

in 1901, getekend

De raadzaal

door G. Rueter.
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1513. Het pand stond toen in de 'dwarsstraet'.
Naspeuringen
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De hal van het stadhuis
burgemeesterskamer,
opgesteld.

in de jaren
waartegen

De trap en de toegang

twintig.

Links de wand

enkele stenen

van de in

van de Amsterdamse

1759 gemaakte
Poort staan

tot de kelder zijn bij de restauratie

een overtollige hoeveelheid groot bouwmateriaal verkocht en in september blijkt
de Vismarckt omgedoopt te zijn in 'Nieuwemarckt'. Uit een bericht van een halve
eeuw later blijkt dat het stadhuis ruim 14.000 gulden had gekost.
Het aanzien van het gebouw is sedert vier eeuwen vrijwel onveranderd gebleven.
Alleen bet interieur heeft meerdere veranderingen ondergaan. Zo werd in 1759 besloten om in de hal een burgemeesterskamer te timmeren. Dat vertrek heeft tot
1915 als wdanig dienst gedaan. Daarna heeft de bode er nog een tijd zijn werk gedaan tot het in 1950 werd afgebroken. Op het plafond in de hal tekent de plek van
deze kamer zich nog steeds af.
In 1786 en 1792 moest groot onderhoud worden gepleegd aan het dak. Eerst heeft
men het kleine dak onderhanden genomen, het grote dak was echter niet meer te
redden. Over het oude beschot werden toen duimdikke planken getimmerd. De
bedekking van leien moest plaats maken voor pannen.

Het stadhuis

in 1949. Collectie:

StadsarchiefNaarden.
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De eerste nieuwe
van de Burgerzaal

balk voor het plafond
wordt

via de oude

trap naar de verdieping gebracht.
lectie: StadsarchiefNaarden.

Col-

In de Franse tijd bleef het onderhoud
vrijwel achterwege. Tijdens de beschietingen in de winter van 1813-'14
verloor het beeld 'de Gerechtigheid'
haar arm en na die oorlog verkeerde het
gebouw in deplorabele staat. Omdat
het de stad aan middelen ontbrak om
het op te knappen, werd toen gedacht
aan slopen. Detoenmalige burgemeester ].P. Thierens kon van zijn familie
voor 4800 gulden een groot pand in de
VrOllwenstraat kopen (de helft ervan
wordt nu gevormd door galerie Beeldman in de Cattenhagestraat). Die patriciërswoning zou het nieuwe stadhuis
worden. Het project kon worden gefinancierd uit de verkoop van de balken, stenen, kozijnen, schouwen enz. van het
raadhuis in de Marktstraat, die was begroot op een batig saldo van 5.000 gulden.
Deze kwestiespeelde in 1820. Aanvankelijk voelde de gemeenteraad er wel wat voor
maar keerde op haar schreden terug omdat de vrees bestond dat dit het precedent
zou worden voor de burgerij om nog meer huizen te slopen.
Twee jaar later trok men ruim 600 gulden uit om 'de Gerechtigheid' aan een houten kunstarm te helpen en de aller noodzakelijkste reparaties aan het stadhuis te
verrichten. Aannemer Willem Verkerk deed het werk en mocht in 1837 nog een
keertje terugkomen om het torentje restaureren. Zo kwakkelde men jaren verder.
Eerst in 1878 werd een grondige restauratie overwogen. Wederom ontbraken de
middelen. Toen vanwege de bouw van de Vestingschool en in 1914 stond het uitbreken van de Eerste vVereidoorlog een algehele restauratie in de weg. Die situatie
deed zich nog een keer voor door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, maar
uiteindelijk kreeg een plan op 16 mei 1949 het groene licht en kon op I augustus
van dat jaar de eerste zware eikenbalk uit de bossen van Nevers het stadhuis worden binnengedragen.
Zowel van buiten als van binnen heeft men het gebouw toen grondig aangepakt.
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Op de eerste verdieping is een burgerzaal, een keukentje en commissiekamer
gecreëerd De 18e-eeuwse burgemeesterskamer werd uit de hal verwijderd
en de trappen kregen een ander aanzien en verloop. De smalle toegang tot
de raadzaal werd een ruime tweedeurs
entree en in de zijwand kwam een deurtje voor de bode. Ook de zijvertrekken
op de begane grond ondergingen veranderingen.
De restauratie werd uitgevoerd door
aannemer B. Jurriënsen heeft ongeveer
een jaar geduurd. Op 20 augustus 1950
werd het stadhuis weer officieelgeopend
en konden de Naarders het feest vieren
van het 600-jarig bestaan van hun stad.

Heeft u
de 'Gids voor de vestingwerken van Naarden' al?
Een uniek naslagwerk boordevol met informatie en atbeeldingen
voor iedereen die in de vesting is geïnteresseerd.
;ti~}
'Vestingwerk!:
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Over kippen, muizen en een houtwal aan de Fortlaan
Frans van Neer
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Verlengde

prooi

De schuur

voormalige
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houtwal

van het oude
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die zijn ontsproten
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aan
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De boomkwekerij is nadeoor]ogopgeheven enhet terrein is na egalisatie gebruikt
voor het bouwen van woningen aan de Kuijperlaan, de Verlengde Fortlaan en de
Cort van der Linden]aan.
Een derde, ongeveer evenoude, eik stond op de hoek van de Fortlaan en de toenmalige verharde weg met de naam Keizer Ottoweg (nu de Nagtglas]aan). Deze markante boom trok altijd de aandacht van voorbijgangers omdat hij vanaf de grond
tot de kruin ho] was. Het verhaal ging, dat blikseminslag hiervan de oorzaak was.
Of dat waar is, weet ik niet maa( het leek wel waarschijnlijk na bestudering van de
zwarte resten van wat eens het hart van de boom was geweest. Deze boom kwam
wel met zijn takken de oor.log door.
Bij de aanleg van het tweede deel van de Nagtglaslaan eind jaren vijftig en de daaraan gestichte nieuwbouw op gronden van de vroegere kwekerij van Hoogendijk,
is de boom uit het straatbeeld verdwenen. Of men nu ook zo zou zijn omgegaan
met zo'n groen stuk historie, valt te betwijfelen. Het belang van bomen in de leefomgeving werd toen nog niet zo onderkend.

Noorse geprefabriceerde houten huizen in het
Gooi
johan Doornenbal

industriële'

en 'lIet ambachtelijke'

gestoeld

op een

Zo doet vanaf] 900 een geheel nieuw type huis zijn intrede: 'het bouwpakket'. Op
grote schaal seriematig vervaardigd, maar toch in een architectuur die getuigt van
een uitzonderlijkexpressiefkarakter. Buitenlandse fabrieken, met name vanuit Noorwegen, maar later ook vanuit Duitsland, leverden complete houten huizen. De verschillende 'typen' huizen kon je vaak uit een catalogus bestellen. Tweevan de grootste en bekendste leveranciers van dergelijke huizen waren de Noorse Strörnmen Trrevarefabriken de Duitse concurrerende firma Chistoph und UnmackAG in West-Silezië
nabij Dresden. De voordelen van deze houten geprefabriceerde huizen waren dat je
tegen een relatieflage prijs een aparte romantische villa kon verwezenlijken, welke
binnen een zeer korte bouwperiode opgericht kon worden. In Nederland kwamen
deze huizen vooral in trek als buiten- ofjachthuis op bijvoorbeeld de Hoge Veluwe
of als zomerhuis aan de kust. In ons land zijn tegenwoordig nog een beperkt aantal
exemplaren van dergelijke houten woningen terug te vinden. Zoals in het Gooi, acht
stuks van deze huizen zijn in de gemeente Huizen bewaard gebleven. Van deze acht
stuks kan met zekerheid worden gezegd dat zeven stuks gestandaardiseerde bouw~
pakketten zijn van het zogenaamde houten blokbouwsysteem. Drie stuks zijn geleverd van de Strömmen Trrevarefabrik
en vier stuks van de Christoph und Unmackfabrik.

In herdruk

verschenen

'Naarden, een vogelvlucht door tijd en ruimte'
Verkrijgbaar
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bij boekhandel

Comenius
in de Marktstraat
tel. (035)6948484

te Naardell

De Noorse drakenstijl
Kenmerkend voor deze geprefabriceerde houten huizen was de Noorse
drakenstijl. Deze is een bouwfenomeen
welke in Noorwegen (maar ook daarbuiten) tussen ongeveer 1890 en 1920
werd toegepast. De drakenstijl is een
stijl die voortborduurde op de bouw-

Een drakenkop
kenhuis.

afkomstig

:.

van 't Plan-

91

stijl die in Noorwregen '$veitserstil' (Zwitserse stijl) werd genoemd. Deze Zwitserse stijl in Noorwegen werd beïnvloed door de vormgeving van de houten chaletbouw in Zwitserland. De voornaamste kenmerken van de Zwitserse chalet-bouw
zijn: houten huizen in blokbouwsysteem op hoog boven de grond uitkomende funderingen en met een hokkerige kamerindeling.
Omdat men in Noorwegen rond de vorige eeuwwisseling weer een 'eigen nationale bouwstijl' wilde hebben, zochten de Noren hun toevlucht in hun eigen traditionele plattelands-architectuur uit het verleden. De Zwitserse bouwstijl werd vermengd met bouwkundige principes en stijlornamenten uit het traditionele Noorse verleden (I) en daarmct' omgevormd in een eigen nationale bouwstijl.
De drakenstijl is dan ook een Noorse neo-romantische stijl (vergelijkbaar met de
Duitse Biedermeier stijl) welke zich kenmerkte door zeer overdadige houten decoraties. Drakenkoppen en drakenstaarten \'-'erden toegepast als gevcltopornamenten, zoals oorspronkelijk de Vikingschepen en later de beroemde Noorse '$tavkerken' dal hadden.
De Noorse Strörnmen Trrevarefabrik
De grootste Noorse houtzagerij en timmerfabriek die dergelijke huizen aan het
buitenland kon leveren was de '$trömmen Trrevarefabrik' nabij Strömmen, het tegenwoordige Skedsmo ten oosten van Oslo. De fabriek is in 1884 gestart en had in
de beginjaren zo'n 30 werknemers in dienst.]n het begin produceerde de fabriek
vooral kozijnen, ramen en deuren. Vanaf ongeveer 1895 is de fabriek begonnen
met het produceren van complete houten huizen in de vorm van (standaard) bouwpakketten. De fabriek heeft zich spoedig daarna steeds verder uitgebreid, vanwe-

De Viersprong
Orllllmentell.
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omstreeks

1900 /liet op hel dak drakenkoppeIl

als geve/lop-

ge de (internatÎonale) grole vraag naar dergelijke geprefabriceerde houlen huizen.
In 1919 waren er 360 werknemers in dienst. Daarmee kwam de gemiddelde produktie op zo'n 150 huizen per jaar te liggen. De fabriek kon geprefabriceerde houten huizen leveren in verschillende bouwsystemen. Het blokbouwsysteem werd
speciaal ontwikkeld voor de huizen in Zwitsersestijlen de (latere) huizen in Noorse drakenstijl. Alle huizen werden machinaal gezaagd en vervolgens in een grote
hal tijdelijk in elkaar gezet om te drogen. In deze hal werden de onderdelen van de
huizen vervolgens genummerd en weer uit elkaar genomen om daarna als bouwpakket verscheept te kunnen worden.
De catalogi van de fabriek boden niet alleen verschillende 'typen' huizen aan, maar
ook een rijke sortering aan strandpaviljoens, barakken, stations en zelfs indrukwekkende landhuizen. De fabriek heeft zijn bouwpakketten niet alleen in Europa,
maar over de gehele wereld geëxporteerd. Houten huizen van de Strömmen Tr~varefabrik zijn overal terecht gekomen. Zo kan men woonhuizen aantreffen in Kaap~
stad (Zuid Afrika) en de strandpaviljoens vonden zelfs in Haïti aftrek! Het is dan
ook niet zo wonderlijk dat de meeste Noorse drakenhuizen, welke in Nederland zijn
gebouwd, als standaard bouwpakket zijn geleverd door de Strörnrnen Trrevarefabrik. De Nederlandse vertegenwoordiger van de Strömmen Trrevarefabrik was de
'American Tradillg Company' te Amsterdam. Op beurzen en (wereld)tentaollstelIingen werd er reclame voor de 'Strömmen-huizen' gemaakt. Via verschillende catalogi kon dan een gestandaardiseerd Noors huis naar wens worden gekozen.
De $trömmen Trrevarefabrik heeft tat in het begin van de jaren '20 van de vorige
eeuw bestaan. De oorzaak van het verdwijnen van de fabriek, ligt bij een grote brand
welke in 1919 plaatsvond. Na deze brand heeft de fabriek geen kans meer gehad
om de produktie op het oude niveau op te pakken wat er uiteidelijk toe heeft geleid dat de fabriek is opgegaan in andere firma's welke andere hout en/oftimmer
producten vervaardigden.
Hel blokbouwsysteem
Op de bauwplaats kon het casco (de hoofdopzet) van een geprefabriceerd Noors
huis binnen enkele dagen ,..•orden opgebouwd. Het meeste werk tijdens de bouw
was het uitzoeken van de genummerde onderdelen van het bouwpakket. bijvoorbeeld de balken van de wanden (ook wellags genoemd).
Wanneer alle elementen warell uitgezocht en op nummer waren gesorteerd, 'stapelde' je binnen een dagofdrie het complete casco van zo'n huis in élkaar. Er kvvam
geen spijker aan te pas, omdat zo'n blokbouwsysleem geheel met diverse houtverbindingen, zoals overkepingen, zwaluwstaarten en deuvelverbindingen, În elkaar
gezel kon worden. Het opbouwen was vergelijkbaar met een Lego-huis op ware
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grootte. De huizen werden op een, hoog boven de grond uitkomende, bakstenen
fundament in elkaar gezet. Meestal door een plaatselijke aannemer, maar bij grote huizen kon het ook onder leiding van de fabriek gebeuren.
De Viersprong
'De Viersprong' aan de F1evolaan 2 te Huizen, werd in opdracht van A.E. Dudok
van Heel (1859-1924) in 1899 gebouwd. Het huis werd op het uiterste puntje van
het weiland voor het landhuis van de familie Dudok van Heel 'Flevorama' gebouwd.
Dat de voorkeur naar een Noorse villa uitging zou best wel eens te maken kunnen
hebben met het feit dat de moeder van Van Heel een Noorse was.
De Viersprong is als bouwpakket door de Strömmen Trrevarefabrik geleverd. Behoudens enkele kleine wijzigingen komt het overeen met het standaardontwerp
van een Type 1No.1 O. In 1912 werd het huis helaas door brand verwoest. Gelukkig kon kort daarna de villa weer nagenoeg exact worden herbouwd door een nieuw
bouwpakket te bestellen van hetzelfde gestandaardiseerde type.
't Plankenhuis
't Plankenhuis' aan de Stukkenlaan 10 te Huizen werd in opdracht van J.G. Ollen
in 1909 gebouwd. Voor de villa werd voor het standaard ontwerp Type 2 No.35 uit
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de catalogus van de Strömmen Trrevarefabrik gekozen. Bij de bestelling van het
huis zijn in de fabriek, waarschijnlijk op speciaal verzoek van Otten, de verdiepingshoogte op de begane grond van het standaard ontwerp aangepast voor hogere plafonds en ramen. Aannemer B. Jurriëns maakte de fundering en verzorgde
de montage van het bouwpakket.
In 1917 kocht A.E. Dudok van Heel jr (1891-1973) 't Planken huis. Hij liet het in
1921met een grote zijvleugel uitbreiden. Voor deze uitbreiding werd bij de Strömmen Trrevarefabrik een aanvullend supplement besteld. Dit supplement was gebaseerd op de ontwerpprincipes van een standaard Type 2 No.36. Zo kon je door
een bepaald standaard huis uit te breiden een ander standaard type huis verkrijgen. De standaardontwerpen van de Strömmen Trrevarefabrik waren dus flexibel
van opzet.
Naast de grote uitbreiding van 1921 zijn er in de loop der tijd nog v~rschiIJende verbouwingen aan het huis uitgevoerd. Zo iser in 1933 een serre tegen de westgevel geplaatst en een cv-kelder gebouwd naar ontwerp van architect Jan RebeL In 1995 is
er in historiserende stijl legen de noordgevel een nieuwbouwvleugel geplaatst.
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Traevarefabrik

als standaard

pakket
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geleverd

bouw-

In Rheden (Gelderland) bevindt zich
nog een Type 2 No.35, maar dan nogin
de oorspronkelijke vorm.
Str0mmen
'StnHnmen'

aan de Amersfoortse-

straatweg ] 92 te Huizen werd in 1924
gebouwd in opdracht van J.c. Huygens.
Voor dit huis, welke vernoemd is naar
zijn plaats van herkomst, is er gekozen
voor het standaardontwerp
Type 2
L.No.2276. De onhverpen uit de L-serie zijn van na 1919. Het is een nieuwe
serie standaardontwerpen welke ontwikkeld zijn na de grote brand in de
Strömmen Tra-varefabrik in 1919.'Strommen' behoortdan ook tot één van de ]aatste huizen welke door de fabriek als bouwpakket aan Nederland zijn geleverd.
Bijzonder is ook dat er bij dit huis een garage annex tuinhuis geleverd is naar een
gestandaardiseerd ontwerp. Ondanks ingrijpende verbouwingen in de jaren zest ig
van de vorige eeuw aan interieur en exterieur zjn de oorspronkelijke opzet en hoofdvorm herkenbaar gebleven.
Furuheim
'Furuheim' stond aande Koningslaan 62 te Bussum en werd omstreeks 1905 in opdracht van F. Moes gebouwd.
Naast gestandaardiseerde ontwerpen van houten huizen, welke je uit een cata]ogus kon bestellen, of varianten op standaardonhverpen, was het bij de Strömmen
Trrevarefabrik ook mogelijk om exclusieve ontwerpen naar eigen idee of wens te
bestellen. De Nederlandse architect J.D. Gantvoort uit Deventer heeft, naast verschillende stenen herenhuizen in chalet -stijl, ook diverse exclusieve ontwerpen gemaakt voor grote villa's welke hij vervolgens door de Strömmen Trrevarefabrik als
geprefabriceerd huis liet vervaardigen. Naast een grote villa te Twello, in 1906 gebOLlwdvoor A.C. baron van der Fe]tz, was waarschijnlijk ook de villa Furuheim
een ontwerp van Gantvoort. Furuheim heeft namelijk qua detailering veel overeenkomsten met de Noorse villa in Twello.

'Strommen~
de woonkamer

De veranda

is bij de verbouwing

in de jaren

zestig dichtgemaakt

en bij

getrokken.
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'Furuheim'

ilJ

aanbouw. Collectie

Willthorst, Stadsarchiefvall Naardell.
Rond] 910 werd bij de villa een koetshuis annex koetsierswoning gebouwd,
echter niet in Noorse houtbouw. In 1928
verkocht de weduwe Moes-Spakler, Furuheim aan S.N.A. baron van Heemstra. Hij was de laatste bewoner. In 1968
zijn er op de plek van de verdwenen villa schakelbungalow's gebouwd. Het
niet-Noorse koetshuis is behouden en

een houten huis in een bosrijke omgeving staat, kunnen boktorkevers, schimmels
of zwammen onherstelbare schade aanrichten. Wat in veel gevallen eveneens tot
afbraak leidde, is dat de huizen vaak niet praktisch waren vanwege hun indeling of
het ontbreken van modern wooncomfort. Vooral de kleinere typen konden moeilijk goed worden geïsoleerd.
Gerrit Rietveld zal misschien deze Noorse huizen vergeleken hebbcn met Zwitserse koekoeksklokken. De tijd tikt echter door en zo ook de tand des tijds. Op deze
wijze zijn de Noorse houten huizen echter zeldzaam geworden.Tegenwoordigzijn
er nog ongeveer 25 huizen van de Strömmen Trrevarefabrik in Nederland te vinden. In het Gooi zijn dus nog drie fraaie exemplaren bewaard gebleven.

staat tussen de bungalows.
Zeldzaam geworden
Helaas zijn in Nederland tientallen huizen van de Strömmen Trrevarefabrikin
de loop dcr jaren verdwenen. Tijdens
de "I\veedeWereldoorlog zijn veel exemplaren, welke aan de kust stonden, door bombardementen gesneuveld. Andere oorzaken van verdwijnen zijn brand of 'het niet goed onderhouden'. Vooral wanneer

'FlIruheim' met drakenkoppen alsgeveltopomamentell. Collectie Winthorst, Stadsarchief van Naardell.
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De gewelfschilderingen

van de Grote Kerk (4)

Jan van Tuin
'Wir setzen

WIS

mit Tränennieder

Met deze laatste woorden van de Matthäus-Passion verwoordde Bach het verdriet
van Jezus' volgelingen vodr wie alles nu afgelopen leek. Van die roete rust was echter geen sprake. Tussen de Graflegging en de Opstanding volbracht Christus nog
een belangrijke missie: hij daalde af naar de Hel, rukte er de poorten uit hun hengsels, verpletterde de duivel en bevrijdde de massa der ongedoopten, met als eersten
Adam en Eva. Deze belangrijke episode ontbreekt in Naarden, maar met enige goedewilkunnen we er twee toespelingen op zien: Jona wordt zonder kleren over boord
gegooid, juist zoals de verdoemden naakt de hel worden ingedreven. En tegenover
de Opstanding zien we Simson de berg oplopen met de poortdeuren van Gaza. Dezelfde Simson wordt in de Biblia Pauperum afgebeeld naast de Nederdaling ter Helle. Daar doodt hij, Simson (Christus), de leeuw (duivel) die hem aanviel.
De Opstanding
De Opstanding van Christus is de absolute kern van het christelijkgeloofen
het Paasfeest het absolute hoogtepunt
van het kerkelijk jaar. Maar met het uitbeelden van deze belangrijke gebeurtenis heeft de kerk eeuwenlang geworsteld. Hoezeerde evangeliën onderling
ook verschillen, uit alle vier blijkt dat
er geen getuigen waren. Christus verrees 's nachts ronder dat iemand het
zag. De Romeinse soldaten sliepen.Vandaar dat de oudste afbeeldingen zich
concentreerden op de drie heilige vrouwen, Maria Magdalena, Maria Jacobi
en Maria Salomé, die zich met geurige
kruiden naar het graf begaven om het
lichaam te balsemen. Het graf troffen
De Opstanding.

zij leeg aan. Uit deze scène is omstreeks 970 in Frankrijk bet religieuze toneel geboren. In de vroege mis van Pasen werd in drie regels Latijn het gesprekje gedramatiseerd tussen de vrouwen en een engel. In de loop van de jaren werd het Paasspel steeds langer. Eenmaal losgemaakt van de mis, werden er voortdurend stukjes bij gefantaseerd. Een stoutmoedige innovatiedateert uit het begin van de gotiek:
een acteur stapte daadwerkelijk uit de sarcofaag. Hoe discutabel deze vernieuwing
in theologisch opzicht ook was, hij werd snel overgenomen in de beeldende kunst.
De heilige vrouwen verdwenen daarmee naar de achtergrond. Op het plafond zien
wij hoe zij linksachter de tuin inlopen. Deze manier van uitbeelden is typerend
voor de Duitse en Hollandse kunst uit de 14een 15e eeuw.
Vele discussies volgden nadien over de vraag welke manier van voorstellen correct
was: Christus zwevend boven het graf, staand in het graf, staand voor het graf, of
nog met één been erin, met zijn witte lijkwade of met de rode mantel van de overwinning. Moest de sarcofaag open zijn of juist dicht? Pas het concilie van Trente
(1545-1563) besliste over deze vragen. De opstandingvan Naarden voldoet redelijk aan de richtlijnen van het concilie: het grafis gesloten, Christus staat voor zijn
graf, hij is gekleed in een rood gewaad, de wonden zijn zichtbaar. De fiere kruisvaan symboliseert de overwinning op de dood, het zegeningsgebaar van de rechterhand de verlossing van de mensheid. De soldaat rechts ziet het schouwspel verbijsterd aan en dat is zeker een afw'ijking van de regels.
Simson en de poortdeuren van Gaza
Het verhaal van Ri.16:1-3 is een geliefde voorafbeelding van de Opstanding.
Terwijl Simson in Gaza bij een hoer sliep,
sloten zijn vijanden de poort om hem
bij het aanbreken van de dag gevangen
te kunnen nemen. Hij werd echter midden in de nacht wakker, vond de poort
gesloten, maar geen nood: hij lichtte de
deuren met grendels en al uit hun scharnieren en droeg ze op zijn schouders de
berg op. Dit sterke staaltje werd door de
middeleeuwse theologen vergeleken met
Christus opstanding: midden in de

Ongezien!

Christus' Hemelvaart.

De Hemelvaart

van Elia. De vurige

waarin

Elia wordt meegevoe

nacht, door niemand gezien. Gaza met devergrendeJde deuren symboliseerde het
gesloten graf.
Christus' Hemelvaart
Behalve in het laatste hoofdstuk van Lucas, worden in de evangeliën nauwelijksdetails gegeven over de Hemelvaart. In de Handelingen der Apostelen is Lucas iets
uitvoeriger (Han.1 :9-12.). Christus was met zijn elf overgebleven volgelingen bijeengekomen op de Olijfberg. Han.!:!3 noemt hen bij name. Daar zagen zij dat hij
dooreen wolk werd weggenomen van hun ogen. Terwijl hij heenvoer, spraken twee
mannen in witte kleding hen toe: "Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar
de hemel." (Han.LIO-U). Maria was hierbij dus niet aanwezig. Voor de Middeleeuwers was Maria echter zo belangrijk, dat zij eenvoudig niet kon worden weggelaten. En hoewel de twaalfde apostel noggekozen moest worden, worden de apostelen meestal als twaalftal afgebeeld (het correcte aantal van elfkomt overigens ook
welvaar).
Sinds de tW'aalfdeeeuw wordt de Hemelvaart op dynamische wijze uitgebeeld: beneden staan twaalf apostelen en Maria rond een bergje waarin Christus voetafdrukken nog zichtbaar zijn. Zij kijken onbeweeglijk omhoog, waar zij alleen de
voeten van de Heer nog zien en een slip van zijn rode mantel. De rest van zijn ge-

stalte is al door een wolk aan het oog onttrokken. Wolken verbergen de ontzagwekkende en glorieuze majesteit van God, die geen mens aanschouwen kan zonder er onmiddellijk aan dood te gaan (vgl Ex.33:20). Petrus is de enige die herkenbaar wordt afgebeeld: de centrale figuur met het kale voorhoofd.
De Hemelvaart van Elia
Christus' Hemelvaart is lang niet de enige hemelvaart die we kennen. Ook Maria
is ten hemel opgenomen, evenals profeten en heiligen. Henoch die wordt weggenomen (Gen. 5:24) en de hemelvaart van Elia (2 Kon 2:9-13) behoren tot de oudste typologieën van de theologie.
Elia is, net als Mozes, een van de grote geestelijke leiders van het Oude Testament.
Mozes heeft Israël de Wet gegeven, Elia heeft de Wet overeind geho~.Hlenin een periode van geloofsafvaL
De verteller van 2 Kon.2 geeft een kleurigooggetuigenverslag van de manier waarop Elia ten hemel voer. God heeft Elia opdracht gegeven Elisa tot opvolger te kie'"3

zen. Toen beide mannen samen waren, kwam er een wagen van vuur tussen hen
in, waarin Elia ten hemel steeg tijdens een vreselijk onweer. Door zijn mantel op
Elisa te werpen droeg hij symbolisch zijn geest en macht op hem over. Zo kon Elisa het werk van zijn meester voortzetten.
Elia in de vurige wagen komt al voor op vroeg-christelijke sarcofagen. Daar symboliseert hij het opgaan van de Ûel tot zaligheid. De voorstelling gaat terug op de
antieke voorstel1ingcn van de zonnepaarden en de wagen van Helios.
De uitstorting van de Heilige Geest
In Jeruzalem was de groep volgelingen aangegroeid tot honderdt\\lintig personen,
onder wie ook Maria, de moeder van Jezus, en andere vrouwen. Uit deze groep
wordt een twaalfde aposIel gekozen. Handelingen 2 vertelt dat zij 'allen eendrachtelijk bijeen' waren, waarbij echter nietduidelijk wordt ofhet nu gaat Om de twaalf
apostelen of over de honderdtwintig volgelingen. De middeleeuwse traditie kiest
meestal voor twaalf èn Maria. Maria, als symbool van de Kerk, is het middelpunt
van de voorstelling. Hel boek dat zij in de hand heeft, geeft aan dat zij de 'Mater sapientiae' is, de Moeder der Wijsheid. Vlammen, 'vurige tongen', zetten zich op de
hoofden van de aanwC'.ligen,waarmee gesymboliseerd wordt dat zij vervuld worden van de Heilige Geest. Hiermee is de Heilige Geest afdoende verbeeld. In de
middeleeuwse kunst was evenwel een traditie gegroeid die de Heilige Geest weer-

gafin de \'arm van een duif. Deze Z\veeft
dan ook in een aureool boven de groep.
De prachtige schildering in Naarden is
een uitwerking van een houtsnede van
Dürer. In een onbestemde ruimte heeft
Dürer meer dan twaalf apostelen getekend, daarmee de honderd twintig suggererend. De Naardense schilder heeft
de groep in een vertrek geplaatst. Dat
is stellig een verbetering, maar hij zette slechts elf apostelen neer. Aan de totaalindruk van dit schitterende paneel
doet dat echter geen afbreuk.
Mozes ontvangt de Wet
Op de berg Sinaï ontving Mozes van
God de Wet van het Oude Verbond
(Ex.19: 16 e.v.): twee stenen tabletten
De uitstorting van de Heilige Geest op
waarop de tien geboden waren geeen houtsIlede van Afbrecht Dîirer.
schreven. Ofschoon volgens Exodus alleen de stem van God te horen was, zien we op de schildering hoe God zichzelfuit
de wolk neigt die hem verhulde. Deze
godsverschijning was het hoogtepunt
in het leven Mozes. Toen hij de Sinaï
weer afdaalde, werd zijn aangezicht verlicht door lichtstralen. Door een vertaalfout heeft men gemeend dat er horentjes uit zijn hoofd staken. Deze zijn
het vaste attribuut van Mozes geworden. Zo is hij hier ook afgebeeld, nctals
op de eerste schildering. Beneden wacht
het volk, met in hun midden Aäron.
De wetgeving op de Sina'i is een zimijMozes
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'Vergane glorie' (4).

De winkeltjes van de Sint Annastraat,

Sint Vltusstraat, Bussumerstraat,
uit de jaren dertig

Pastoorstraaten

Turfpoortstraat

A. C. Slinger

herinneringen.
uit het geheugen

Geen gegevens

uil archieven,

opgetekend.

Sint Annastraat
We beginnen in de Sint Annastraat waar op nummer 14,het huis bestaat niet meer,
het gezellige buurtwinkeltje van kruidenier Willem Haakman (1869-1930) stond.
Aan de buitenmuur hingen emaille reclameborden van 'Van Nelle Koffie en Thee',
'Zebra Kachelglans' en 'Van Mel1eToffees'. Er was van aJ]es te koop. Ook kon je er
terecht voor klompen, die stonden in een zijkamertje. Op de toonbank prijkte een
prachtige rode koffiemolen met hvee grote wielen met handvatten. Het was in die
ke voorafbeelding van het wonder van Pinksteren. De functie van de Wet in het
Oude Verbond, werd in het Nieuwe Verbond overgenomen door de Genade van
de HeiJige Geest.
Met deze drie beelden is de heilsgeschiedenis voltooid. Tot onze tijd is daar nog
niets in veranderd. De kerk leeft nog steeds in afwachting van de wederkomst des
Heren. Dan zullen de Vier Laatste Dingen geschieden: Dood - Oordeel- Hemel Hel. Daaraan is de rest van het gewelf gewijd.

De SimAnnastraat
kruidenierswinkel
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Stadsomroeper
koperen bekken
nastraat.

SintAnnastraat
doorn

34, waar

haar winkeltje

Antje

Hagen-

had.

tijd gebruik om slechts een halfonsje of een ons gemalen koffie in een zakje te kopen. Er waren nog maar weinig voorverpakte artikelen. Zo moest je zelf een kannetje meenemen voor de keukenstroop, die in de winkel uit een grote blikkenbus
werd gelepeld. Riek (1895-1984), een van de dochters van Haakman, nam de zaak
later over.
Op nummer 34, enkele huizen verder, hingen aan de voorgevel emaille reclameborden, een met 'Kahrel's Thee' en een met de leus 'Half ElfBlooker Tijd', waarmee een poederchocoladefabrikant zijn product promootte. In de voorkamer daar
dreefde weduwe Hagendoorn met de hulp van twee dochters eveneens een kleine
kruidenierswinkel. De bediening was er gemoedelijk. Evenals bij Haakman kon je
er voor klompen terecht en voor een buurpraatje nam men alle tijd. De jongste
dochter, Antje, bracht, meestal de bestellingen rond. Ze had daarvoor een damesfiets metop de bagagedrager een rieten mandje, dat naadloos aansloot bij deschaal
waarop dit kruidenierszaakje functioneerde.
Op nummer 52, nu nieuwbouw, was de melkwinkel van Willem Krijkamp, beter
bekend onder de naam 'Dikke Willem'. Zijn zaak werd later overgenomen door
Gijs van der Roest, die de winkel verplaatste naar de PastoorsIraal 16. Krijkamp
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Jacob de Gooijer

met

en stok in de Sint An-

ging toen verder met het bereiden van
consumptieijs. Tweevan zijn trouwe ijsverkopers ,varen de Naarders Piet Molsbergen, alias 'Piet Prikkeldraad', die later als koloniaal in Nederlandsch-lndië
om het leven zou komen, en Piet Evertsen.
In het een na laatste huis van de straat,
op nummer62, woonde de huisbrandoliehandelaar H. van Bijlevelt, die altijd
met lage schoenen en beenkappen om
door de Vesting fietste. Aan de andere
zijde van de straat, op nummer 45, oefende Jacob de Gooijer een veelzijdig
beroep uit. Hij had het agentschap van
De Gooi- en Eemlander, wat duidelijk bleek uit een opvallend emaillebord aan de
gevel. Jacob was stadsomroeper, een sinds de jaren veertig uitgestorven beroep.
Door met een stok op een koperen bekken te slaan, kondigde hij zich in de straten
aan. Als hij door voldoende toehoorders was omringd, begon hij zijn officiële mededeling met 'Hoort, zegt het voort:..:. Bij de kazernes in de Vesting verkocht hij
aan de militairen zelfgebakken pannenkoeken en haring. Aan huis verkocht hij petroleum aan de particulier.
Sint Vitusstraat
In de Sint Vitusstraat bevond zich op nummer6 (nu staan daarop 6a/btwee nieuwbouwwoningen) een groot oud pakhuis dat in de jaren dertig door Joke Oosterhof
was ingericht als meubelshowroom en stoffeerderij. Daar werd met Sinterklaas en
de dagen voor de kerst door de winkeliersvereniging het' Balerospel' georganiseerd.
Bij de aankoop van levensmiddelen of andere goederen gaf de winkelier aan de
klant een bon ter waarde van een puntcadeau. Bij inleveringvan vijf punten mocht
men bij Oosterhofhet spel spelen. Het bestond uit een grote plank met genummerde gaten waar je met zand gevulde rubber ballen in moest werpen. Het was de
bedoeling om met zes worpen een zo hoog mogeiijkgetaJ te scoren. Dagelijks werden de uitslagen op een schoolbord bijgehouden en bekeken. Aan het eind van de
feestweek werden de prijzen bekend gemaakt en uitgereikt. Hoofdprijs was ooit
een haardstoel of een rooktafel met garnituur.
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26, ooit het snoepwinkeltje

van 'Vuisie:

Aan de overzijde van de straat stond op nummer 15 de boerderij van Jaap Krijnen.
Zoals vele binnenboeren in de Vesting had ook hij daar een melkwinkeltje meteen
sobere uitrusting. Vrijwel naast hem op nummer 19 deed WilJem de Gooijer precies hetzelfde. Het liep er nooitstorm. Enerzijds vanwege de vele concurrenten binnen de wallen en anderzijds omdat de melk tegen dezelfde prijs werd uitgevent.
In het t,veede deel van de Sint Vitusstraat had Anthonie van Hemert op nummer
10 een winkel waar men boter, kaas en eieren maar ook vis verkocht. Zijn jongste
dochter deed de winkelverkoop en zelf ventte hij met de bakfiets. Later dreef de van
Marken afkomstige Piet Visser vanuit dit pand zijn vishandel. Schuin tegenover
Van Hemert was de drukkerij van Jac. lookman, alias 'Lange Look' een man vol
gein en humor, waar je terecht kon voor verlovings-, trouw- en rouwkaarten.
Op de hoek met de Wijde Steeg had Johannes van Altveer een kruidenierswinkel,
waar vrijwel alles met gewichten op de schaal moest worden gewogen. Niets was
er voorverpakt. Achterdetoonbankstonden
bakken met witte en bruine bonen en
in een grote ton bevond zich de groene zeep die gebruikt werd voor de grote was.
De glibberige massa werd met een spatel op een grauw stuk vetvrij papier gestreken en dan afgewogen. Zo ging het ook met de boter, zij het met een andere spateL
Op de toonbank stonden glazen stopflessen met zuurtjes en je kocht er één nootmuskaat je om zelf te raspen. Later werd de zaak overgenomen door Kasteel. Te-

genoverdiens nering stond de groente- en aardappelenzaakvan Jan Gijzen, die later naar de Marktstraat verhuisde. Ik zie nog op de schappen de stapels groenteblikken metde merken 'De Molen', 'Thieleman', 'Sleutels' en 'Drost'. Op steenworp
afstand van Cijzen dreefTheo Koopmanschap in de voorkamer van zijn woonhuis
Wijde Steeg 5 eenzelfde soort zaak. Hij was tuinder en verkocht aan huiszijn eigen
groenten. Toen Cijzen naar de Marktstraat vertrok, nam Koopmanschap de winkel in de Sint Vitusstraat over.
Het laatste winkeltje van de Sint Vitusstraat stond op nummer 26 en was de huisbrandoliezaak van Vuijst, die aîtijd 'Vuisie' werd genoemd en net als later 'Pouwtje in de Marktstraat' snoep 'voor een cent van het blad' verkocht.
Pastoorstraat
In de Pastoorstraat nummer 1 was de
bakkerij van Cor de Groot gevestigd.
De zaak werd in de oorlogsjaren overgenomen door banketbakker G. van der
Sanden. Er tegenover, nu een restaurant, stond de smederij annex ijzerwinkel van Brouwer en Van Eijden. Je
kon er spaden, harken, zeisen en kruiwagens van uitstekende kwaliteit kopen.
In het huis op nummer 16bevond zich
'De Kleine Bazar', waar huishoudelîjke
artikelen en kinderspeelgoed te koop
waren. Het was de galanteriezaak van
J.N. Frijhoff. Halverwege de jaren dertig werd de winkel opgeheven en verbouwd tot melksalon voor Gijs van der
Roest. Frijhoff werd toen telegrambesteller en verkoper van staatsloten. Omdat er nooit een hoofdprijs op een van
zijn loten viel, kreeg hij al snel de bijnaam 'de Nietenkoning'. Hij werd een
karakteristieke verschijning in de Vesting. Meestal zag men hem op een fiets men step aan de achteras. Via een lange aanloop wierp hij zich met behulp van dat uitsteeksel op het zadel. Om zijn wijde pijpen zaten broekveren en achter z'n oor stak immer een stompie inktpotlood, waaraan hij driftig likte bij het inschrijven van elk staatslot.

Frijhoff(links}

voor 'De Kleine Bazaar'

in de Pastoorstraat.

BusslImerstraat
In de Bussumerstraat was op nummer 11de verf- en behangwinkel van W. Scheffer.
Je kon er ook medicinale artikelen als 'Purol', 'Potters linea', 'Wybertjes' en vette
watlen kopen. De zaak werd gedreven door zijn wederhelft, een parmantig klein
vrouwtje, dat altijd keurig gekapt en in een hagehvitle jas in het kleine winkeltje
rondliep. Op de toonbank stond een schaaltje met losse pepermuntjes voor de klanten. De kinderen kregen turn-tum. Naast de ouderwetse weegschaal met een houten blok koperen gewichten stonden wat losse kartonnen reclameborden. Gemeen
spul als geest van zout, carbol en thinner waren in mandflessen opgeslagen en veilig weggezet in een aparte ruimte naast de winkel.
Op het toenmalige nummer 6 (nu ongenummerd), op de hoek met de Pastoorstraat, had Cuus Buitenhuis, beter bekend onder de naam 'Pothof', een heren kapperszaak. Rinus Visser uit de Gansoordstraat was er jaren kappersbediende. De
woensdagmiddag was gereserveerd voor kinderen. Scheerklanten moesten maar
een ander tijdstip uitkiezen. Er werd geknipt in de prijsklassen 'gladaf' voor tien
cent en 'model' voor vijftien cent. Het was er altijd druk. Halverwege de jaren dertig verhuisde de zaak naar een winkel aan de overzijde van de straat. Nu staat daar
op nummer 13 een nieuw huis. De zaak op het toenmalige nummer 6 werd toen
ontdaan van haren en scheerzeep en keurig betegeld. Daarna dreef Marjot er een
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heldere slagerswinkel, waar je voor weinig geld een redelijk stuk vlees kon kopen.
Later is het pand door Van der Sanden aangekocht en bakkerswinkel geworden.
Tot de komst van kapper Buitenhuis stond op het huidige nummer 13 de woning
annex kruidenierswinkel van Willem Bruinink. Je kon er ook gebakken vis en zure
haring kopen. Naast winkelier was Bruinink timmerman. Op zeker ogenblik doekte hij de winkel op en concentreerde hij zich op het aannemerswerk. Sindsdien
heeft hij menig huis binnen en buiten de Vesting gebouwd.
De winkel van Siep Tensen was in de jaren dertig de rijwielhandel van Evert Harder. Eind jaren dertig vertrok hij naar Bussum en werd de zaak overgenomen door
branchegenoot Joh. de Wilde, die in de Kloosterstraat begon maar daar te klein
was behuisd. Naast hem, op nummer 18, zetelde de brood- en beschuitbakker B.
van de Akker. Toen deze na de oorlog naar Canada emigreerde, nam bakker Arjan
de Boer de zaak over.
Verderop in de Bussumerstraat stond op nummer 31 de boerderij van Herman de
Gooijer met een melkwinkeltje.
Het laatste winkeltje in de straat was dat van loodgieter Pieter van Rooijen, die op
nummer 35 alles op het gebied van gas en sanitair verkocht. Maar ook stoppen,
stekkers, stopcontacten en aanverwante artikelen waren er verkrijgbaar. Van Rooij114
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Wa
de Gooijer:
jo/ein

V.l.n.r. Hans,

en Nicolette

de Cooijer.

en begon zijn bedrijfin 1920 in een achter zijn woning gelegen voormalîgestal, die
hij zelf als werkplaats en voorraadschuur inrichtte. Zijn bedrijfheette De Volharding, een toepasselijke naam, want in de beruchte crisisjaren was het een hele kunst
om economisch het hoofd boven water te houden. Maar Van Rooijen was inventief en van alle markten thuis. Hij verhuurde elektrische stofzuigers à raison van
15cent per ochtend ofmiddag. Hij verlichtte daarmee aanzienlijk de taak van menighuisvrouw, die voordien het interieur met stoffer en blik moest schoonhouden
en zelf zo'n kostbaar apparaat niet kon aanschaffen. In de oorlogsjaren repareerde hij emaille kookpannen waarvan de bodem door gebruik was doorgesleten.
Nieuwe pannen waren bijna niet meer te krijgen of vreselijk duur. Voor dit bodemherstelwerk maakte Van Rooijen gebruikvan een vooroorlogs voorraadje aluminium, dat natuurlijk slonk. Hij reserveerde het laatste beetje voor zijn meest
trouwe klanten. Tot verdriet van zijn vrouw, die de winkel bestierde. Meermalen
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had zij hem gesmeekt eerst de eigen lekkende kookpan te repareren. Maar klant
is koning en zaken gaan voor het meisje, vond Van Rooijen. Nu was men in
de winkel gewend om op iedere ter reparatie aangeboden pan een papiertje
met de naam van de klant te plakken.
Op zekeredag plakte moeder Vat!Rooijen de naam Verburgt (de toenmalige
huisarts in de Vestingen een belangrijke klant) op haar eigen pan en plaatste
die in de werkplaats. Ofeen order Verburgtmetvertragingmoest worden uitgevoerd is niet bekend, maar in huize
Van Rooijen kon weer fatsoen]ijkworden gekookt.
Turfpoortstraat
Rest nog de Turfpoortstraat, \vaar op
nummer 5 horlogemaker en goudsmid
H. van Baa], die altijd met een voorschoot in de zaak rondliep, omstreeks
1930 een nieuw pand betrok. Hij kwam
van de Huizerpoortstraat 26 waar hij
in de voorkamer van zijn woonhuis een geïmproviseerd winkeltje had. Een aangebouwd schuurtje was zijn werkplaats. Zijn nieuwe winkel naast de katholieke
kerk was een moderne zaak, die vol hing met 'Junghans' klokken. Het was er altijd
een getik en gebel van jewelste. Twee huizen verderop nummer 9 had Van der Veer
een zaak in 'Comestibles, Koloniale Waren en Delicatessen'. ]n tegenstelling tot vele
andere middenstanders bracht hij in een automobiel zijn bestellingen rond en bezat hij een moderne vleessnijmachine en een koelkast. Je kon er zelfs hygiënisch
verpakte artikelen kopen. Op de toonbank stond een automatische \veegschaa]
waarop het gewicht direct was afte lezen. Later is de zaak overgenomen door de familie Reeders, die het bedrijf nog vele jaren heeft voortgezet. Naast deze moderne
zaak dreef Bram Klinkenberg op nummer] ] zijn 'Electro Bureau', waar alles op
het gebied van elektra gekocht en gerepareerd kon worden. Na de oorlog kwam
Piet Baelde in de zaak en werd deze voortgezet onder de naam Klinkenberg en
Baelde. Op nummer] 5 stond 'De Koekwinkel' van Evert Bakker. Deze kruidenierszaak was gespecialiseerd in producten van Verkade, die door Bakker met
paard en wagen in de wijde omtrek van Naarden bezorgd werden.
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van Baal in zijn werkplaats,

begin jaren

zestig.

Op nummer 31 was Drukkerij Rijnders gevestigd, een van de drie handelsdrukkerijen die de Vesting destijds telde. Het pand heeft die bedrijfsbestemming behouden, want tegenwoordig rolt daar de Naarder Koerier in Drukkerij Naarden van de
persen.
Op de hoek met de Peperstraat, tegenover de kruidenierszaak van Carel van Norren (nu Galerie GrolI), was op nummer 36 de bloemenzaak van Timmermans te
vinden. De winkel genoot bekendheid met de slogan 'Voor al uw bindwerk en
bloemstukken', maar lang heeft ze niet bestaan. Er is al vrij snel een woonhuis van
gemaakt.
Achteraan in de Turfpoortstraat huisde brandstoffenhandelaar Gerard Kamer op
nummer 49. In een tijd waarin aardgasverwarming nog een volslagen onbekend
begrip was, leverde hij aan het garnizoen en aan de burger volop antraciet, cokes,
eierkolen en briketten voor de Salamanderkachel en de vuurduvel.
Schuin tegenover hetwoonhuis van Kamer was het cafévan Willem V]ug.Het kleine etablissement lag buiten het centrum en was daardoor jarenlang favoriet bij wat
ze in Naarden noemden 'de stiekeme drinkers', mannen die thuis vertelden dat ze
even een dagje lekker gingen vissen. Misschien deden ze dat ook wel, maar zeker
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Visbanken bij de Grote Kerk
G. Slaap (1880-1970)
Van 1957 tot 1954 verschenen in 'De Naarder Kerkklok', het maandblad van de
Hervormde Gemeente van Naarden, regelmatig artikelen van G. Slaap over de geschiedenis van de Grote Kerk. Veel van die verhaaltjes behoren totde bekende historische kost, maar soms hebben ze cen meerwaarde omdat Slaap ook gegevens
verwerkte uit verhalen die hij van de toenmalige oude Naarders had gehoord. Een
voorbeeld van een dergelijk stukje verscheen op 26 juni 1948 onder de titel 'De Visbanken'. Hier volgt zijn tekst.

Willeml/lug.
niet te lang, want ze troffen elkaar vroegtijdig in de gezellige knijp van Wi11em.De
paraplustandaard in de gang stond ook bij zonnig weer altijd barstensvo1... met
hengels. De kroeg had achter hct huis een smalle uitgang naar de Sint Annastraat,
die als 'sluiproute' kon wordcn gebruikt wanneer een dreigende sociale controle
moest worden ontdoken.

'Onder de Naarder ingezetenen zullen
er nog zijn, die zich de z.g.visbanken in
onze gemeente herinneren. Deze bevonden zich bij de kerk, daar waar zich
thans het plantsoen bevindt (marktzijde). Wij denken hierbij onwillekeurig
aan de tijd, toen Naarden hetvisstapelrecht werd geschonken. Dit recht werd
in 1342 gegeven door Hertog Willem
van Beieren, Graaf van Holland en Zeeland en Heer van Friesland. Het oude
Naarden moetdusvoor zijn ondergang
aan zee hebben gelegen en zal dus een
Zuiderzeehaven gehad hebbcIl. Dit recht
is blijkbaar op de nieuwe stad overgegaan, gezien de bevestigingsbrief gedateerd 1355. Met de bouw van de stad is
tussen 1350 en 1351 begonnen.
Die oude visbanken nu doen ons herinneren aan die oude tijd, al moeten wij
er dadelijk aan toevoegen, dat van een
aanvoer van vis zoals in de schenkingsbrief van de Hertog tot uiting kwam, in de
tachtiger jaren niet veel meer viel te bemerken. De banken waren toen een welkome gelegenheid voor de jeugd om te spelen.
Het was omstreeks 1895 dat door Kerkvoogden onzer kerk het verlangen werd te
kennen gegeven die visbanken, maar ook het spuithuis, het wachthuis en de z.g.
Stadsbergplaats achter het laatste te doen opruimen, benevens de daarvoor staande iepenbomen. Met B. en W. van Naarden werd ernstig overleg gepleegd dat een
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gunstig gevolg had. Het was een goede gedachte van Kerkvoogden de toen bestaande
toestand te veranderen. Niet alleen, dat de gemeente door die opruiming werd verfraaid, ook het kerkgebouw kreeg een behoorlijk aanzien, vooral toen daarna de
kerkmuurwerd gerestaureerd en de ramen werden vernieuwd. Degemeente Naarden zorgde voor aanleg van een plantsoen. In 1897 werd het bestaande hekaangebracht. Met dit al was een stuk historie verdwenen.
Maar daarmede werd tevens een einde gemaaktaan het gebruik van het plein voor
de kerkingang. Het was n.l. de gewoonte, dat gedurende de kermis, welke in de
maand October werd gehoudeil, het plein gebruikt werd voor het uitstallen van
oud ijzer enz. door onze V)"oegerestadgenoot van Amerongen, zeer tot genoegen
van de vele bezoekers van de najaarsmarkt, welke tegelijk met de kermis werd gehouden, en hoewel niet met de kermis afgeschaft, toch veel van haar waarde voor
de stad heeft verloren.
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