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Hier volgt een samenvatting van zijn verhaal.
Inleiding
In de jaren dertig van de vorige eeuw beschikte het Gooi over een modern trambedrijf. De stoomlocomotieven waren, op twee na, vervangen door motorwagens
en de infrastructuur was sterk verbeterd. Het stoomtijdperk was zo goed als voorbij. De bedrijfsnaam veranderde dan ook van 'N.V. Gooische Stoomtram' in 'N.V.
Gooische Tramweg Maatschappij' (GTM). Toch viel in 1938 het besluit om de tram
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men gevorderd tot de vesting Naarden.
Het is opvallend dat de naderende oorlogsdreiginggeen enkele invloed hadop
de uitvoering van de plannen tot opbreken van de tramlijnen.
Door deze ontwikkelingen waren bij de
'Gooische' op 10mei 1940weinig trams
meer over: slechts enkele motor\vagens
voor de dienst Bussum-Huizen en twee
stoomlocomotieven (de locs 15 en 16)
voor het overbrengen van spoorgoederenwagons van Bussum naar Huizen en
van Hilversum naar Laren. Wel was het
Motortram
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1939.
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te vervangen door de autobus. Dat ging snel. In de zomer van 1939 werd de tramdienst Laren-Huizen opgedoekt en in
oktober van dat jaar was de dienst Amsterdam-Laren aan de beurt. Alleen op
het baanvak Bussum-Huizen reden nog
trams omdat men het niet eens kon worden over de busroute. Het moderne
trammaterieel werd verkocht aan de NS
en de NTM in Friesland en de nog overgebleven wagens uit het stoomtijdperk
werden overgebracht naar de NS-stapel plaats Crailoo.
[n maart 1940 begon men bij Diemen
met het opbreken van de trambaan. Bij
de inval van het Duitse leger in mei was
Chef van de tramdiellst
zen op

man.

22 augustus

Carras

1943. Foto:].

te HuiVoer-

hele Gooise railnet nog intact. Dat hierop de stoomtram zou terugkeren en gedurende zeven jaren nog zou functioneren
had niemand kunnen voorspellen.
Improviseren in het eerste oorlogsjaar
Na het uitbreken van de oorlog kon door het vorderen van autobussen voor het
vervoer van troepen en evacués niet meer van een normale dienstregeling gesproken worden. Met de motorwagens werden daardoor weerenkele diensten gereden
op de Ringlijn door het Gooi.
Na de capitulatie op 14 mei kon men zich, na de verwarrende oorlogsdagen, gaan
bezinnen over hoe het verder moest. Voor zowel de autobussen als de motortrams
ontstond direct een nijpend gebrek aan brandstof. Uit Crailoo werden toen twee
Görlitz-rijtuigen (ex-stoomtramrijtuigen) opgehaald en alop 18 mei werden ritten met een stoomloc en een rijtuig gemaakt. Er werd gereden tussen Bussum en
Laren en tussen Bussum en Huizen, zowel met stoom als met diesel. Van een regelmatige dienst was nog geen sprake.
Van de NS keerden vijf moderne MAN-rijtuigen terug, die de sterk verwaarloosde Görlitz-rijtuigen konden vervangen en van de NTM in Friesland werden drie
Henschel stoomtramlocs gehuurd. De laatsten werden per Lemmerboot overgevaren naar Amsterdam en reden op eigen kracht over het spoor van de NS naar
Hilversum.
Op 29 mei werd de laatste rit met een motorwagen gemaakt en in juni/juli 1940 zag
het openbaar vervoerspatroon er voor het Gooi als volgt uit: I. Het Gooi-Amster-
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Het spoor Larcn-Blaricum-Huizen
weer aangelegd
In de winter 1941-'42 viel zeer veel

G. Barendregt.

sneeuw. Soms lag de tram dienst daardoor tot het eind van de morgen stil en
kwam pas na het door de sneeuwlaag
ploegen van twee of drie locomotieven
met een rijtuig weer moeÎzaam weer op
gang. Door het steeds toenemende vervoer en de slijtage bij de bussen werd in
februari de tramdienst verlengd van Laren naar Hilversum. In deze strenge winter met zeer lage temperaturen ontstond
een gebrek aan dienstvaardige locomotieven. De GTM.-locs voor het goederenvervoer raakten defect en de locomotieven uit Friesland moesten het werk
overnemen. Als gevolg daarvan raakte
het dienstrooster geheel ontregeld.
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1941 zelfs tlogopgebroken. Ook het dubbelspoor tussen het St. Janskerkhofen het
Erfgooiersplein werd enkelspoor.
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In april 1942 werd door het DuÎtse Opperbevel bevolen dat de tram niet meer
langs de Rijksweg van Naarden naar Laren mocht rijden. De door de Duitsers
gevorderde grote villa's werden door het
87

gen terug te halen en er werd een herstelplan gemaakt. Alle rijtuigen kregen
in de periode 1942-'44 een schilderbeurt
en werden van crème-bruin NS-donkergroen. Ook de locomotieven kregen
een schilderbeurt. Hiervoor was zo wei-
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Opperbevel gebruikt (in één ervan woonde NSB-leider Mussert). De twee langs
deze weg gelegen kazernes waren al eerder aanleiding om de Rijksweg tot 'Sperrgeb iet' te verklaren. Alleen de tram mocht daar aanvankelijk nog passeren, maar
omdat men bang was voor spionage werd ook dit verboden
Er werd toen besloten met behulp van transportmaterieel van het Duitse leger de
baan van NaardenAbri tot laren op te breken en te herleggen tussen Laren en Hui~
zen. Het karwei werd in ongeveer drie weken geklaard. Ook het spoor in de vesting
Naarden werd toen opgebroken.
Toen de nieuweverbinding op 23 mei 1942 in dienst werd gesteld, bleek er een zeer
goede vervoermogelijkheid voorde Gooise bevolking te zijn ontstaan. De hele dag
werd ereen uurdienstgereden, waarvoor drie tramstellen nodig waren. Bij een bestand van vijflocomotieven, drie voor de reizigersdienst, één voor het goederenvervoeren één in onderhoud, was dit natuurlijk vragen om moeilijkheden. Temeer
daar vrijwel alle locs aan een grote herstelbeurt toe waren.
Ook waren er rijtuigen te weinig. Uit Friesland wist men weer twee Görlitz-rijtui88

6 april 1942 (Tweede

Links
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In de spitsuren en in het weekend 'moesten de trams versterkt worden tot vier
rijtuigen. Dat was een moeilijke opgave
voor het rijden van drie trams met in totaal slechts negen beschikbare rijtuigen. Ook voor dit probleem werd weer een oplossing gevonden. Op de stapelplaats Crailoo stonden nog zeven open rijtuigen en
drie postwagens. Bovendien keerde een open rijtuig uit Friesland terug. De open
rijtuigen werden aanvankelijk op drukke dagen in de zomer van 1942 ingezet, maar
nu werd ook begonnen met het dichtmaken van een enkele van deze rijtuigen. Zo
kon er ook in de winter met vierwagentreinen gereden worden. Van verwarming
,vas echter geen sprake. Bovendien waren ze niet erg comfortabel en geluidsisolatie ontbrak, waardoor de wagens tijdens de rit hinderlijk dreunden. Het voornaalnste was echter dat men vervoerd kon worden. Op hoogtijdagen, zoals bij de
S1.-Jansprocessie en het drukke vervoer naar Valkeveen, werden ook de postwagens voor het vervoer van reizigers ingezet.
J.
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weer in dienst kwam.
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De dienstuitvoering
Voor de Henschel-locs, die vanwege hun
vierkante vorm 'de stoofjes' werden genoemd, waren treinen van vier rijtuigen
het maximum. De machinisten stelden
hierbij als voorwaarde: één zwaar Görlitz-rijtuig, twee licht lopende MANwagens en één voormalig open rijtuig.
Hierdoor wordt de bonte samenstelling
van de Gooise vierwagentreinen verklaard. Voor de sterke Henschels eigenlijk geen zware tram, maar in het dichtbevolkte Gooi waren zeer veel halte-
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plaatsen en tussen Blaricum en Huizen moest het Huizerhoogt beklommen worden. Hier werd het uiterste van de locomotieven gevergd; vierwagentreinen van
Blaricum naar Huizen kwamen stapvoets op het hoogste punt.
Een rijtijd van zestig minuten tussen Hilversum en Bussum (16 km) met alleen in
Laren vijf minuten voor het 'waternemen', met drukke trams stoppen aan vrijwel
elke halte en twee kruisingen met de andere tramstellen, maakten de rit tot een
spannende gebeurtenis. Toch lukte het meestal om met slechts enkele minuten vertraging op het eindstation te arriveren.
Na aankomst van een retourrit te Hilversum waren er 45 minuten beschikbaar voor
het uitscheppen van de rookkast en de vuurkist en het doorblazen van de vlampijpen ..Deze werkzaamheden werden verricht door in continudienst werkende
nachtstokers. De machinist nam even een rustpauze, ging daarna smeren en begon vervolgens met het vullen van de vuurkist met grote Oranje-Nassau-briketten.
Daarna werd de loc weer voor de tram geplaatst en begon een nieuwe rit. Omdat
het water van Hilversum te hard was, werd te Laren weer water ingenomen. Voor
de beklimming van het Huizerhoogt werd te Blaricum het vuur nog even doorgehaald en wat bijgestookt. Bij aankomst te Bussum waren dan nog vijftien minu90

wordt

achteruitgereden
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naar de Valkeveenselaan

om daar als extra tram naar Bus-
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ten over om het vuur schoon te maken, water te nemen, te smeren en het weer vullen van de vuurkist. Een zwaar en arbeidsintensiefkarwei.
In de wintermaanden kwam de duisternis er nog bij. Verlichting was wegens de
oorlogsomstandigheden amper toegestaan. Bij het smeren moest gebruikgemaakt
worden van een schaarse batterijlantaarn, maar meestal werd bijgelicht het met
een in brand gestoken dot poetskatoen. De frontseinen waren op bevel verduisterd
tot een streepje. Ter verhoging van de zichtbaarheid waren brede witte strepen op
de kopwanden van de locomotieven en de rijtuigen geschilderd. Toch werd de uurdienst uitgevoerd van 's morgens zes tot tien uur 's avonds. Er moet heel wat zijn
afgetobd.
De inzet van NS-Iocomotieven
In 1942 kwam NS de Gooische te hulp in haar benarde locomotiefpositie door een
kleine NS-Ioc (B-tenderloc 8104) ter beschikking te stellen. De loc werd ingezet in
de goederenkonvooidienst (soms ook in de spits voor reizigersvervoer) en kon hier
zijn krachten tonen.
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Een rit met het goederenkonvooi

Bussum-Huizen

v.v. in 1942

In de zomer van 1942 mocht ik van machinist Vermeulen een rit op loc 16 meemaken
met het goederenkonvooi
van Bussum naar Huizen en terug. Die zomer kwam de loc
voorde goederendienst
nog los van Laren om in Bussum zijn wagens op te halen. Het
door NS gereedzetten van de vertrekwagens
op het tramstation was sinds het uitbreken
van de oorlog (gebrek aan locomotieven)
afgelopen. Dit hield in dat de tramloc met
enige zaagbewegingen
het NS-emplacement
van spoor 1 naar spoor 5 moest oversteken om daar zijn wagens op te halen. Deze waren nog niet uitgesorteerd
voor de verschillende bedienpunten
en moesten eerst 'goedgerangeerd'
worden. Vervolgens werd
zo nodig nog rangeerwerk voor de lossporen verricht en de nabijgelegen gasfabriek van
volle wagens voorzien. Met dit rangeren waren soms enkele uren gemoeid. Ook kostte
het overlopen met de wagens van en naar het tramstation
door het wachten op passeDe kleine
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van het konvooi, na aankomst van de tram uit Huizen en na toestemming
tot vertrek van de Chef in Laren (de dienstleider), werd de regulateur van loc 16 geopend en werden de koppelingen
tussen de wagens voorzichtig
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pakt en klaargezet

lukte door de S-bocht bij
de Lambertus Hortensiuslaan te komen. Deze werd
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Na terugzetten

~--~,

..~-

~

weer in beweging te krijgen. Een goederenkonvo~l op de spoorbrug over de BussuNadatdeRijksweg,ditkeer
mervaartop 19apn11946. Foto:]. Voerman.
zonder
bijna-botsingen,
was gepasseerd, werd de regulateur halfgesloten
om ketel water bij te trekken en daarna weer voor voldoende stoomspanning
te zorgen. Vervolgens moest gelet worden op
het klapbordsein
voor de brug over de Bussumervaart.
Deze ophaalbrug werd bediend
door een brugwachter en stond dikwijls open. N u was de brug dicht, zodat rustig doorgereden kon worden naar de kruisingsplaats
Naarden Tol.
Aan de linkerzijde bevonden zich militaire magazijnen, toen bij het Duitse leger in gebruik. In dit complex lagen twee sporen met een enkelsporige in- en uitgang, zowel aan
de zijde Bussum als aan de zijde Huizen. Vermoede1ijk was dit de oorspronkelijke
trambaan, die hier de wal langs de buitengrachtvan
de vesting Naarden volgde. Toen in 1905
een overeenkomst
gesloten werd tussen de Gooische Tram en H$M over medegebruik
van het baanvak Naarden Tol-Bussum,
werd een verbindingsboog
gemaakt tussen de
lijn van Bussum en de lijn naar Laren. De tramlijn Bussum-Huizen
werd rechtgetrokken. De over de wal kronkelende
sporen werden niet opgebroken,
maar bleven bestaan
als raccordement
voor het magazijncomplex.
boog aan de zijde van Huizen werd gebruikt

De sporen werden weinig gebruikt. De
als losplaats voor wagens met kolen voor

handelaren in de Vesting. Op die dag had het konvooi
was er ook niets af te voeren.
Opletten

voor kruisende

te kunnen

aanhaken.

van het doorgaande

Daarna wer-

spoor omdat

de reizi-

Lindenlaan kruisen
Laren toestemming

naar het doorgaande

spoor ging de tocht verder naar Huizen,

eerst door

enige bochten, waar de brede NS-wagens soms tegen scheefgegroeide
bomen schuurden. Daarna kwam het rechte stuk naar het Tolhuis. Met de regulateur flink geopend
werd eerst stevig doorgereden;
daarna liep de snelheid tegen de helling terug. Vqorbij

was er niet bij. Na een stop~
tegen de hellingwas het on~~oog~~j~e~~~:~:::~;:e~~

makkelijk

te vragen om de reizigerstram
te volgen tot Huizen Station, ons eindpunt.
Bij de kruising van de reizigerstram
aan de Lindenlaan kon de chef aan de conducteur
van de tram naar Bussum meedelen dat het konvooi te Huizen Station gekruist moest
worden.

van de Rijks-

weg. De enige manier

vrijgezet

gerstram Bussum-Huizen
er aankwam. Deze tram zou te Huizen
met de tegen liggende. Er was dus nog voldoende tijd om de chefin

goed genomen.
Daarna volgde de moeilijke oversteek

om ze op de terugreis

den snel de wagens voor Huizen

geen wagens voor Naarden

trams op de lijn Amsterdam-Laren

en

het tolhuis was het laatste stuk van deze helling zelfs wat ingegraven. Op het hoogste
punt bij de halte Erica werd de snelheid verminderd.
Het remmen helling afbleef loch
een probleem, dus rustig aan. Ruimschoots
voor aankomst van de tram naar Bussum
werd station Huizen bereikt en zat het eerste deel van de rit erop.
Na rangeren

en een schafttijd

tijd, wdat

met een paar flinke stoten op de fluit de Amersfoortsestraatweg
kon worden overgestoken en de rit verder ging naar Drafna. Bij deze halte bevonden zich de Chemische
Fabriek Naarden met twee spooraansluitingen
en het bedrijf Kuhn & Co. In de oorlogsjaren betrofhet vervoer hier voornamelijk de aanvoer van wagens met boomstronken
(bij gebrek aan kolen de brandstof voor de ketels). Deze werden geplaatst op de sporen
voor de fabriek en daar gelost. Vandaag betrofhet twee beladen wagens aanvoer en vier
lege voor vertrek. De zes wagens voor Huizen bleven op het doorgaande spoor staan,
de twee aan de loc lopende hekwagens werden geplaatst, de vier vertrekwagens
opge-

De begeleider

belde met de Chefin

Bij de halte Drafna werd gestopt om de vier lege hekwagens bij te plaatsen.
Daar alles voorspoedig verliep, kon nog net op tijd aan de leiderder dienst toestemming
gevraagd

worden

door te rijden naar Naarden

Tol om daar te kruisen

met de tram uit

Bussum. Doorrijden naar Bussum was niet mogelijk, daar we met twaalf wagens niet in
een keer het station konden binnenkomen
en de tram naar Huizen daardoor vertraagd
zou worden.
Voor de kruising bij Naarden
doorgaande
spoor op, de

Tol werd de gemakkelijke

weg gekozen.

Wij reden het

begeleider liep naar voren
om het voor ons liggende
wissel krom te leggen voor
de reizigerstram.
Na aankomst daarvan behoefde
de konvooibegeleider

was verleden

begon de terugreis.

Laren en vroeg toestemming
tot vertrekachter
de reizigerstram totde halte Drafna. Na
verkregen toestemming
ging de regulateur geheel open voor de klim naar de Erkaweg.

al-

leen maar het wissel terug
te leggen en op de langzaam optrekkende
loc te
klimmen. Bediening van
het wissel achter ons werd
aan de conducteur

van de

tram naar Huizen overgelaten.
Het kruisen

van de Rijks-

Het goederenkonvooî bij Berghuis op 19 apri/1946.
Foto: J. Voerman.
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wegen het doorlopen vande scherpe bochten naar Bussum gingmet twaalflegewagens
heel wat soepeler dan op de heenreis met acht beladen.
Op de Comeniuslaan werd gestopt voor het afhaken vande vierlaatste wagens.Tussen
het stootjuk en het Engelswisselnaar het NS-hoofdspoor konden slechtseen loc en acht
wagensslaan.
De wachtervan seinhuis 11vroeg aan de treindienstleider of spoor 1bezetmocht worden. Na toestemming sloot hijde overwegen bediende het tot het hoofdspoor toegang
gevende wisselop het tramstation. De losgekoppeldeloc stootte vervolgensde acht wagens naar spoor] afen reed teru'gnaar de Comeniuslaan om de achtergelaten vier wagens op te halen. Met de vi~rwagenszochten wede waterkolom bijhet SlOotjuk op, het
vuur werd schoongemaakt en vervolgenswerd met vier stoten op de fluit aangekondigd dat we de overweg gesloten wilden hebben om op spoor 1de afgestoten wagens
(diesoms een flink eind konden doorrollell) weerop te zoeken. Vervolgenswerden alle
hoofdsporen weer gekruist en de wagensop het weegbrugspoor weggezet.
De gasfabriekwerd nog een keer van nieuwe wagensvoorzien en erwerd teruggereden
naar het tramstatiOll (het wasinmiddels één uur). Loc ]6 reed vervolgenslos naar Laren en zou met de uit Larenaf te voerenwagensom ongeveerhalf drie in Hilversum arriveren, waarna de dienst van Vermeulen erop zat.

tram accepteert,

06

zonder eniggedra/Jg

om toch /Jog mee te kunnen.

Foto:]. Voerman.

met al dan niet verbouwde open wagens
en postwagens werd een vierde tramstel
geformeerd, de zogenoemde 'Valkeveen
Expres'. Van de tweede helft van juli tot
einde augustus werd dit tramstel vrijwe] dagelijks ingezet. Bijtopdrukte werd
gependeld tussen Bussum en de Valkeveenselaan. De lege tram werd geduwd
teruggezet naar het emplacement Drafna, waar de loc werd omgereden. Bij terugkeer van de reizigersstroom werd de
lege tram van Drafna naar de Valkeveenselaan geduwd. Bij minder druk vervoerwerd doorgereden tot Huizen, waar
de loc werd omgereden.

\\,

,,

TRAMWEGEN
HE~O~~OI

\
_HILVERSUM

'"'~'f - -. _'".~,

Het laatste oorlogsjaar
Tegen het einde van de oorlog kwam het economische leven bijna geheel tot stilstand. In september] 944 werd door gebrek aan kolen de dienstregeling ingekrompen; buiten de spits werd slechts om de paar uur gereden.
Op 19september brak de spoorwegstaking uit. Het personeel van het zo sterk met
het NS-bedrijf verbonden trambedrijf (de Gooische Tram was per 31 december
1943 overgenomen door de Neder]andsche Buurtspoorweg Maatschappij te Zeist)
staakte vanaf de eerste dag mee. Ter voorkoming van afvoer naar Duitsland werden de tramlocomotieven op het emplacement Laren opgesteld en niet in de loodsen te Hilversum achtergelaten. Er was al eerder materieel gevorderd. Tot de staking bleef dit beperkt tot enkele open rijtuigen en goederenwagens.
De naoorlogse opleving
Op 5 mei 1945was ons land officieel bevrijd en op 15augustus startte de tram weer
op de Ringlijn. Aanvankelijk werd een beperkte dienstregeling gereden maar er was
nog voldoende materieel om weer vierwagentreinen te formeren. Toen men echter begin 1946 de uurdienst in ere wilde herstellen, ontstond weer het tekort aan
locomotieven. NS kon geen locs meer missen, zodat naar een andere oplossing
moest worden gezocht. Van de Westlandsche Stoomtram konden toen twee locomotieven worden gehuurd, die vanwege hun zwaarte meestal ingezet werden voor
het goederenvervoer. Het betrof onder meer het vervoer van bietenzaad van en
naar het beetwortelzaadcultuurbedrijfKuhn
& Co. Dat transport begon inhet najaar, werd tijdens vorstperiodes onderbroken en liep daarna door tot het vroege
voorjaar. Acht tot tien gesloten wagens werden zo dagelijks naar het emplacement
Q7

Drafna gereden, hetgeen een vrijwel volledig belast goederenkonvooi betekende.
De trouwe Henschels daarentegen verzorgden, evenals in de oorlogsjaren, het reizigersvervoer en zeulden hun last met zware vierwagentreinen de hellingen op.
In de zomer van ]946 was het vervoer naar Oud Valkeveen zeer omvangrijk. Het
gebrek aan materieel deed zich weer voelen, maar anders dan in de oorlogsjaren
had men nu een oplossing voorhanden: de bus. Daardoor kon in het najaar van
1946 en de daaropvolgende strenge winter (weer gebrek aan kolen) de tram dienst
tijdelijk worden ingekrompen.
Het einde van de reizigersdienst
Met de zomerdienstregeling van] 947 ingaande 6 mei werd de uurdienst van de
tram alleen nog maar uitgevoerd op het baanvak Bussum-Huizen (Lindenlaan).
Tijdens de ochtendspits werd bovendien nog een enkele slag tussen Huizen en Hilversum gereden. Dit was het begin van het einde. Voor de reizigersdienstwaren zo
nog maar twee locomotieven nodig. De goederendienst en spitstram werden gereden met een derde loc.
De locomotieven bleven in dat jaar overnachten in Hilversum, waar het grootste
deel van het personeel woonde. Maar in Hilversum moest ruimte gemaakt worden voorde bus. De werkplaats en de opstelsporen moesten verdwijnen. Een nieuwe werkplaats werd gevonden in de al jaren leegstaande lodoods aan de Vlietlaan
te Bussum.
In deze zomer zouden voorde laatste keer
schoolkinderen per tram naar de halte
Valkeveenselaan (bestemming speeltuin
Oud Valkeveen) worden vervoerd. Vanuit Amsterdam reden toen zelfsextra kindertreinen naar station Naarden-Bus-

Locomotief45
Bussum
laatste

op station

op 5 oktober

Naarden-

1947. Het is de

dag voor het personenvervoer.

De loc is voorzien
de voorzijde

van opschriften.

Aan

staat: 'Ik kom nooit meer

terug. Op de zijkant: 'Wij draaien voor
de laatste ronden, hoera. Ik zal voor de

sumo Elkedag werden er nieuwe records
gevestigd met het zoveel mogelijk kinderen in een vierwagentram proppen.
Pas toen het echt niet meer ging, besloot
men tot het stellen van een vijfde rijtuig
en reed enkele keren een extra tram van
Bussum naar Valkeveen. Men moet bij
dit alles wel bedenken dat het tram bedrijf Bussum-Huizen een klein, wat aan
zijn lotovergelaten eiland was geworden
bij de NBM. Alles werd door een paar
personeelsleden en chef-machinist Van
Ravenswaai geïmproviseerd.

Op 5 oktober was het zover. De reizigersdienst werd gestaakt en autobussen namen het vervoer over. Alle rijtuigen werden op het spoor bij de loods aan de Vlietlaan verzameld. Het spoor daar stond geheel vol. Omdat de bus in de ochtendspits
tussen Huizen en Hilversum het vervoer niet aan kon, zijn in die maand toch nog
enkele tramritten gereden. De allerlaatste was uiteindelijk op 29 oktober, waarna
het gehuurde materieel weer naar de verschillende eigenaren terugging. Uiteindelijk werd op zondag 7 maart 1948 het overgebleven materieel overgebracht naar
het spoorwegemplacement Maarn. De rijtuigen keerden terug naar het Go'oi en
werden in Hilversum gebruikt als noodwoning in het 'tramdorp' aan de Goudenregenlaan.
Het einde van het stoomtijdperk
De lijn Bussum-Huizen is daarna als goederenlijn tot in ]954 gehandhaafd. De rest
van de baan werd opgebroken. Daarbij zorgden de in 1925 gehandhaafde locs 15
en 16 voor het transport. Maar heteinde van hetstoomtijdperk was in zicht en loc
16 verdween al snel in de loods aan de Vlietlaan. Loc 15bleef nog een tijdje in goede conditie en mocht in de winter van 1948 nog de konvooidienst Bussum-Huizen rijden. Hoewel er met de zware goederentreinen nog flink gewerkt moest wor99

den, stelde de dagelijkse dienst niet veel meer voor. 's Morgens om ongeveer negen
uur was de loc onder stoom en om ongeveer een uur was het vuur a] weer uitgeschept.
In juli 1948 verscheen te Bussum de locomotor, bijgenaamd de Sik, en daarmee
viel ook het doek voor stoomloc 15. In september 1948 kwam zij nog enkele weken in actie bij het opbreken van een deel van het baanvak Blaricum-Huizen. Ook
mochlzij nog een keer met gemak acht wagens naar Naarden Abri trekken, terwijl
de locomotor er met vijf wagens moeizaam achteraan kroop. Maar begin 1949 werden de stoom]ocs uit de loodsen te Bussum tevoorschijn gehaald, waarna de sloop
volgde.
~
De konvooidienst met de locomotor
De Sik kreeg een riante stalling in de voormalige locloods aan de Vlietlaan. Door
twee rangeerders van het station Naarden- Bussum werd deze diesellocomotiefbemand.
De dienst begon 's morgens met het rangeren van de wagens. Vervolgens werden
ma)dmaal vijf wagens legelijk naar Naarden To] (de naam Abri was inmiddels in

De afbraak

vall de trambaan

jn het voorjaar

De laatste
motief
bediem

ril met de loco/llotor

steekt hier de Rijksweg
de stoplichten.

met drie wagens

op 31 juli

1958. De versierde

over elI is op weg /laar de 'Chemische:

Collecrie:

G. Barelldregt.

Age/lt

locoWillemse

op de Huizerstraatweg

van 1959. Collectie:

vlak voorde

bocht bij BerghIlis

G. Barendregt.

onbruik geraakt) overgebracht. Bij de Rijlmveg was het altijd weer spannend ofbet
zou lukken. De begcleiderstond met de rode vlag het drukke verkeer tegen te houden lerwijl de Sik met de wagens tegen de bult kroop. Dikwijlsgebeurde het dal als
de laatste wagen nog in het bocht je onder aan de hemng stond, de bestuurder het
gashandel maar losliet omdat de snelheid tot nu] was gereduceerd. De locomotor
stond dan nog net niet op de weg. De begeleider maakte dat hij van de Rijksweg af
kwam omdat de ongeduldige automobilisten hem anders omver zouden rijden.
Vervolgens werden enkele wagens losgekoppeld en werd nog een keer extra naar
Naarden Tol gereden.
Als de Rijksweg genomen was, kwam het volgende obstakel: de brug over de Bussumervaart. Deze stond in die tijd gewoonlijk open en moest door de begeleider
worden neergelaten. Hel probleem was dat na passeren de brug niel meer geopend
kon worden omdat de begeleider dan aan de verkeerde kant van het waler stond.
In de stoomtijd liet men het brugdek neer tot terugkeer naar Bussum, maar doordat met de Sik alles veel langer duurde, werd men geconfronteerd met woedende
schippers. Dat werd opgelost door op de Sik een fiets mee te nemen. Na passeren
van de trein in de richting Huizen haalde de begeleider de brug op en fietste via de
Korte Bedekteweg naar zijn bij Naarden Tol wachtende collega.
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De brug werd ook de aanzet tot het einde van de tramlijn. Toen op 29 juni 1949 de
lijn in eigendom en exploitatie overging naar NS, werd vastgesteld dat de brug alleen geschikt was voor wagens met niet meer dan 20 ton lading. Hierdoor mochten de standaardkolenwagensde brug niet meer passeren en moesten zeop station
Naarden-Bussum worden gelost.
In 1954 werd de losplaats Huizen gesloten en het deel Drafna-Huizen opgebroken.
Het baanvak Bussum- Drafna bleefin gebruik voor het vervoer van kolen naar Naarden Tol, afen toe een ketelwagen asfalt voor hetwegenbouwbedrijfHogenbirk
dat
op de losplaats bij de Tol was neergestreken, gevaarlijke stoffen (tolueen en benzeen) voor de Chemische Fabriek Naarden en voor het seizoenvervoer van Kuhn
&Co. Toen voor dit vervoer alternatieven waren gevonden, werd na een afscheidsrit
op 31 juli 1958, waarbij zeer veel oude getrouwen aanwezig waren, ook het laatste
stukje trambaan met spoed opgebroken en vervangen door een fietspad.
Naschrift
De Gooische Stoomtram leeft voort bij de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Dit museum is in het bezit van locomotief 18 en twee rijtuigen van de 'Gooische'. In de zomermaanden wordt hier samen met ander historisch materieel regelmatig mee gereden.

Het 'Oude Gasthuys' tussen de Beijert
en de Turfpoortstraat
Henk Schaftenaar
'Liefdadig gesticht voor oude mensen' of 'ziekenhuis voor onvermogenden' geeft
het woordenboek voor 'gasthuis'. Meestal ging het om een verzameling van kleine
huisjes, eigenlijk niet meer dan kamertjes rond een binnenplein, waar arme bejaarden buiten het drukke leven van alledag een rustig bestaan konden leiden.
Naardens oudste bejaardenhofje was te
vinden in het eerste deel van de Turfpoortstraat. Dat deel werd vóór 1918
nog Gasthuisstraat genoemd. Ook de
naam Gasthuiskerk (het latere Spaanse
Huis), herinnert aan de voormalige armenkamers. Louter op de naam afgaande zou het gebouw dus ooit de kapel van het ernaast gelegen gasthuis zijn
geweest. Maar voor die veronderstelling
ontbreken concrete aanwijzingen. Drie
eeuwen geleden sprak men al over het
'Oude Gasthuys', wat doet vermoeden
Voormalige gasthuiscomplex
op de
1 tlm 8. J\rmenoudste kadasterkaart.
dat er ook een nieuw gebouw voor de
oudjes
bestond. Dat zou het weeshuis in
kamertjes:
9. Voorste deel van het gastde Kloosterstraat geweest kunnen zijn,
huis (verbouwd),
JO. Binnenplein,
want we weten dat daar ook bejaarden
11. Spaanse Huis (Gasthuiskerk?).
werden gehuisvest. Halverwege de 18e
eeuw werd er een nieuwgasthuis in de Gansoordstraat gesticht: het Diaconiehuis.
Over deze instelling is vrij veel bekend, gegevens over het middeleeuwse gasthuis
zijn echter spaarzaam. Toch kw-am ik, meestal op zoek naar wat anders, een enkel
berichtje over de gebouwen van het middeleeuwse gasthuis tegen.
In 1722 bestond het bejaardenhofje in de Turfpoortstraat nog uit een blok van dertien woningen. In 1757 werd een pogingondernomen om het voorste deel van het
gasthuis te herstellen. Het bleek echter in zo'n slechtestaat te verkeren dat men besloot dat deel afte breken. Aan het eind van de 18e eeuw telde het complexvan 'het
gewesen Gasthuys' nog negen woningen, waarvan de buitensteaan de 'Byertstraat'
lagen. Die toestand komt vrijwel overeen met wat in 1825 op een kaart werd inge103

muren

val! het gasthuis

zijn geweest.

tekend. We zien daarop een binnenplein met acht woningen, waarvan de buitenste inderdaad aan de Beyert liggen. En die woninkjes gaan inderdaad het formaat
van 'armen kamertjes' niet te boven. Een relatief groot gebouw (in een deel ervan
zetelt nu Drukkerij Naarden) kwam in de Gasthuisstraat te staan op de plek van
het afgebroken voorste deel. Ernaast lag de 'Gasthuyssteeg', een smalle doorgang
naar de binnenplaats. Dit steegje is in 1895verdwenen bij de bouw van deAndreaskerk. Vanaf de Beijert kon men zich via een ander steegje eveneens toegang verschaffen tot het hofje.
De straatnaam Beijert staat in nauw verband met het begrip gasthuis. De naam is
afgeleid van 'baaierd' ofwel een afzonderlijk deel van het gasthuis, een soort logement waarin men behoeftige passanten enkele nachten konherbergen. Hetstraatje werd in 1779 nog de Bayert genoemd, een naam die overigens ook gebruikt werd
voor een daar gelegen boerderij.
Van het 'Oude Gasthuys' is in het huidige straatbeeld niets meer terug te vinden.
Alhoewel ... de zijmuur en de achtergevel van Drukkerij Naarden doen wel heel
JO,

oud aan. Onder het pand bevond zich bovendien een oude gewelfke1der. Eén binnenmuur is er zelfs zo dik dat deze ooit de buitenmuur van een ander pand moet
zijn geweest. Bij latere graafwerkzaamheden op de binnenplaats vond men op een
halve meter diepte een straatje van gele klinkertjes. Mogelijk heeft men in 1757, bij
de afbraak van het voorste deel, de funderingen en enkele muren gespaard en die
zouden dan nog in het huidige gebouw kunnen zitten.

De drie Akers
In De Omroeper van maart van dit jaar staan in de inleiding op het artikel van P.W. Drijver (pagina 33) de namen van enkele Naardense bierbrouwerijen vermeld. Bij die bedrijven werd de opmerking gemaakt dat
onze kennis ervan helaas bij de namen blijft steken.
Naar aanleiding daarvan kreeg de redactie een reactie van de heer Jan
Boer Rookhuijzen uit Hilversum. Hij schrijft ons dat over een van deze
brouwerijen, 'De drie Akers', wel iets bekend is. De brouwerij is namelijk
vermeld in het verpondingsboek uit de periode 1770-1780 en omschreven als 'een huis en agtergebouwen zijnde de brouwerij de 3 akers' staande in de Korte Marktstraat (nu Raadhuisstraat). Burgemeester Paulus
Guijking blijkt in die tijd de eigenaar te zijn.
Door het verpondingsnummer
van de brouwerij in relatie te brengen
met de latere huisnummeringen wist Jan Boer Rookhuijzen de brouwerij
te lokaliseren op het voormalige adres Raadhuisstraat 4. Dat was een
huis op de hoek van de Duivensteeg. Nu bevindt zich daar de hoofdingang van het Stadskantoor.

Dudok van Heel
Twee eeuwen familiegeschiedenis

in een notendop

(1802-2002)

Henk Schaftenaar
Afgelopen maand was het twee eeuwen geleden dat Abraham Everardus (Bram)
Dudok van Heel het levenslidIt aanschouwde (28 augustus 1802). Hij werd de eerste Van Heel metde naam 'Dudok' ervoor. Een naam die hem wasgegeven ter ere van
zijn overgrootmoeder Margaretha De Wit-Dudok (1716-1802), die kort tevoren als
laatste telg van het geslacht Dudok was overleden. Al haar eerstgeboren achterkleinzoons kregen haar naam erbij, waardoor ook de namen Dudok de Wit en Dudok
Bousquet ontstonden.
Bram Dudok van Heel raakte bekend met Naarden door
zijn oom en later schoonvader J.P.van Rossum die op
Zandbergen een buitenverblijfhad. Op 29 augustus 1829 huwde hij met Hermine Marie Elisabeth van Rossum (1807~1869). Toen deze uit
het omvangrijke grondbezit van haar vader
in 1856 de belvédère en de gronden van Flevorama verwierf, liet het echtpaar op die plek
het nu nog bestaandelandhuis bouwen. De
eerste steen voor het pand werd in mei 1858
door de jongste zoon gelegd. Aanvankelijk
werd het huis, dat was ontworpen door architect Van Gendt - dezelfdedie later het Amsterdamse Concertgebouwontwierp - alsbuitenverblijfgebruikt. Maar nadat Bram Dudok
van Heel zich in 1869 uit het Amsterdamse zakenleven had teruggetrokken, vestigde hij zich
met zijn vrouw permanent op Flevorama om er te
midden van de natuur zijn oude dag door te brengen.
Abraham Everardus (Bram) Dudok
van Heel (1802-1873).

Deze eerste en Naardense Dudok van
Heel is bekend geworden door zijn deelname in een bedrijf voor het vervaardigen van stoom- en andere werktuigen op het voormalige VOC-terrein op Oostenburg in Amsterdam. Daar werd hij op 11 november 1828 de compagnon en mededirecteur van Paul van Vlissingen, die enkele jaren eerder de Amsterdamsche
Stoombootmaatschappij had opgericht en een herstelwerkplaats voor zijn stoommachines nodighad. Dudok van Heel hield zich bezig met de dagelijkse leiding. Het
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Drafna.

Vijverpartij op Drafna. Op het bankje zit fan Dudok van Heel sr.

Het gazon van Drafna. Jonge bomen, struiken en beelden stofferen het park. Op de
achtergrond de tuinmanswoning metoranjerie.

Drafna gezien vanaf de buitenplaats Nieuw Valkeveen.
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zijn gezin naar Flevorama, waar hij zijn verdere leven zou blijven wonen.
Jan Dudok van Heel, en later zijn zonen Bram (1859-]924), Freek (1860-1934),
Jan jr. (1863-1939) en Bas (1866-] 930), zijn voor de Naardense werkgelegenheid
van grote betekenis geweest. Met hun kennis van stoom introduceerden zij hier de
eerste industriële bedrijven.
Zo stichtte Jan sr. al in 187] de Suikerfabriek aan de Huizerstraatweg. Ruim dertig
jaar zou het bedrijfdaar functioneren. Jan's zonen waren in Naarden de oprichters
c.q. mede-oprichters van de S~oomkuiperij achter Berghuis, de Vetfabriek aan de
Galgesteeg. de Beetwortclzaadcultuur Kuhn & Co aan de Huizerstraatweg en de
Melkfabriek, eveneens aan de Galgesteeg. Bram werd in Amsterdam bovendien
compagnon in een bedrijfdat rubberen kopra importeerdeen distribueerde. Preek
belandde later via het bedrijf van zijn schoonvader in de effectenhandel.
Het is al deze heren Dudok van Heel voor de wind gegaan. Binnen het zicht van
het centraal gelegen Flevorama, waarvan Jan sr. gehoopt had dat het voor altijd in
de familie zou blijven, verrezen hun fraaie landhuizen: de Viersprong (Bram), Berghuis (Jan jr.), Oldenheem (Bas) en Zuiderhof (Freek).

De geschiedenis van het kakebeen
en 'De Kakebeen'
A.P. Kooyman-van

en R. van Immerseel

't eerst

Treën we uit 't studeervertrek,
't Sneeuwwit

Klein- en achterkleinkinderen van deze succesvolle ondernemers bevolken nog
steeds de conlreien waar stamvader Bram (1802-1873) heeft gewoond en gewerkt.
Nu, twee eeuwen na de geboorte van de eerste Dudok van Heel, omvat de familie
een wijdvertakt geslacht. Niet meer bestaande uit louter industriëlen ofkooplieden, maar ook uit kunstenaars, wetenschappers, musici, zeilers of noem maar op.
De bijna tweehonderd inschrijvingen voorde familiereünie, die in september 2002
in Naarden feestelijk zal worden gevierd, getuigen van een hechte familieband.

Rossum

De bebouwing van de Beethovenlaan te Naarden en de muziekbuurt daarom heen
zijn tot stand gekomen op de weilanden van de buitenplaats Zandbergen. Eén van
die grote weilanden is de geschiedenis ingegaan onder de naam 'De Kakebeen'.
De naam doet herinneren aan het reusachtige kakebeen van een walvis dat een
eeuw lang op het weiland stond opgesteld als wrijfpaal voor de koeien. Huizer boeren herinnerden zich dat het kakebeen zo hoog was dat een wagen hoog opgetast
met hooi er onderdoor kon rijden.
J.P.van Rossum, die in de 1ge eeuw op Zandbergen woonde, vertelt in een van zijn
gedichten hoe hij omstreeks 1825 aan deze kaak is gekomen.

elJ 't rood en zwart

Die, veertien
Als ik verhaal,
Dat Noordpools

voeten hoog,

twv""

doet onze Q(mdacht
der Lakenveldsche

boeijen,

koeien,

wl,., v,.,baÛ",; w,kt.
tw,itlti.<dui,z"ul <UI'd,,,

monsterdier,

De Hollandse walvisvaart in de 17e en 18e eeuw
Nu protesteert de hele wereld tegen de walvisvangst waar nog steeds enige landen
mee bezig zijn, omdat de kans dat de walvissen zullen uitsterven groot is. Vroeger
was de walvisvangst echter voor veel landen een belangrijke bron van inkomsten.
Ook voor ons land. De Noordsche Compagnie, die in Holland wat de walvisvaart
betreft, gedurende een lange periode het monopolie bezat, had in op Spitsbergen
zelfs een station met de toepasselijke naam Smerenburgwaardoor
koken traan uit
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De walviskaakgezien

vanafhet

huis

Zandbergen
omstreeks
/850. Detail
een litho van A. Brouwer.

uit

walvisspek werd gehaald. Tijdens de
bloeitijd voeren wel 165 schepen jaarlijks naar het noorden, wat aan circa
tienduizend man werk verscpaft. De
meeste van deze seizoenwerkers kwamen uit het noorden van Duitsland. Later werd de vangst meer verlegd naar
Groenland. Tenslotte is de walvisvangst
door overbevissing geheel verwaterd.
Eigenlijk kan niet van visserij gesproken worden daar de walvis geen vis is
maar een zeezoogdier die, anders dan
vissen, naar de oppervlakte van de zee
moet komen om adem te halen.
De walviskaak

Waarom was het vangen van walvissen zo aantrekkelijk?
Heel veel1ichaamsdelen van de walvis konden worden verwerkt tot nuttige en in
die tijd veel gevraagde producten. De kostbare traan werd voor de kaarsen- en
zeepfrabricage en als brandstof voor olielampen gebruikt. Daarnaast waren ook
botten als basismateriaal zeer belangrijk voor allerlei producten. Al op de terugtocht naar huis werd aan boord olie uit de beenderen geperst. Die botten bestonden uit een dunne harde buitenlaag met van binnen een broze met vettig beenmerg
gevulde botstructuur. Het geperste beenmerg was als de zogenaamde knook-,
kneuk- ofknekelolie een geliefd middel tegen de reumatiek en was als kostbare
smeerolie ook bij juweliers en horlogemakers zeer gewild.
Elkecommandeur, oftewel de kapitein van een walvisvaarder, kreeg een premie per
gevangen walvis en nam ook daarom de onderkaken, het zogenaamde kakebeen,
als bewijsstuk mee naar huis. In eigen land werden ribben en kaken niet alleen als
schuurpaal voor het vee gebruikt maar ook als erfafscheidingen, tuinfollies (dat
zijn grappige of nep-bouwsels) en zelfs als grafzerk.
De beenderen vormden voor de matrozen een lucratieve bijverdienste op hun loon.
De wervels werden gebruikt als hakblokken, de schouderbladen als uithangbord
of stoep. Van de kleinere botten sneden matrozen mesheften, knopen, dobbelstenen en ander klein gerei. De baleinen vonden hun weg in onder andere hoepelrokken, korsetten, hoedendozen en parasols. Die baleinen komen van de zogenaamdewalvisbaarden en bestaan uit keratine, een hoornachtige stofwaaruit ook
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houten

halverwege

huis Zandbergen

de jaren

zestig van de 1ge eeuw. Tussen de bomen

is het

zichtbaar.

onze nagels en haren bestaan. Die baarden hangen in vele platen aan het verhemelte van de walvis en vormen een
zeefwaarin voedsel, zoals kleinevisjes,
kreeftachtige diertjes en plankton, blijft
hangen.
Curieuze kaken en ribben
De uitzonderlijk grote walvisbeenderen werden niet alleen tentoongesteld
Rustbank gemaakt van walvisbeendeals curiositeit maar ook als toonbeeld
ren op de buitenplaats
Groenendaal
te
van de rechterlijke macht (het aan 'de
Heemstede.
Tekening A.P. Kooymanvan Rossum.
kaak' stellen van misdadigers). Op
dorpspleinen, in kerken en zelfs in de
Ridderzaal in Den Haag heeft lang zo'n bot gehangen. In Veere hangt er nog steeds
een, wel een beetje versleten, aan de muur langs de kade bij de Kampveerse toren.
Deze bijzondere beenderen hebben door de eeuwen heen altijd zeer tot de verbeeldinggesproken en werden in verhalen bijvoorbeeld tot legenden verweven als
zijnde overblijfselen van reuzen uit een ver land. Volgens een oude overlevering
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was de grote rib in de oude St. Catharinenkerk in Doetinchem een bot van een
zeemonster dat bij een overstroming in
de Oude lJssel was geraakt. Waarschijnlijker is echter dat de walvisrib in
de bloeitijd van Doetinchem als handelsstad door kooplieden is meegenomen en daar opgehangen.
,
Ook over walvissen zelf deden fantasieverhalen de ronde. Zo geloofde men
tot in de achttiende eeuw dat een aangespoelde walvis de voorbode vormde
van onheil en rampspoed.
Nederlandse walvisvaart in de ZOe
Een priëe! van walvisbeenderen.
Uit: G.
eeuw
In het kader van de opbouw van Nedervan Laar, Magasijn van Tuinsieraaden.
land is na de Tweede Wereldoorlog, van
1946 tot 1964 nog de moderne walvisvaarder '\Nillem Barentsz' van de rederij Vinken &Co. in de vaart geweest. Dit
schip had een complete verwerkingsfabriek aan boord en is in het Zuidpoolgebied op walvisvangst geweest. Uit die
recente periode dateren de twee kakebenen die nu nog op Schiermonnikoog
staan. Het zijn de kaken die de Schierse
Walvisbeenderen
vormen de entree van
kapiteins Visseren]ansmamee naar huis
het Texels Museum.
hebben genomen als trofee en herinnering aan een lucratieve maar ook definitieflaatste Hollandse walvisperiode.
Op Schiermonnikoog zijn ook nog delen van ribben als erfafscheiding te vinden
die op dit waddeneiland door hun hardheid bewezen hebben een heel wat langere levensduur te hebben dan vele houten ofijzeren hekwerken.
Gebruik van walviskaken in tuinen en parken
Zoals de tuinarchitecte Mien Ruys enige tijd geleden de spoorbiels als zeer bruikbaar en goedkoop tuinattribuut introduceerde, zo propageerde Gijsbert van Laar
in 1802 een paar voorbeelden van walvisfollies in zijn Magazijn van TuinsieraadC1l
van modellen
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van aan/el[ en sieraad,

voor l[roote en kleine

lusthoven,

Wa/viskaken

bij de ingang

van de voormalige

buitenplaats

Groenland

in de polder

Zijpe.
aanleg van landschappelijke parken. [n die tijd waren blijkbaar kakebenen en andere walvisbeenderen gemakkelijk en tegen lage prijs te verkrijgen. Dat is ook niet
zo verwonderlijk als we weten dat tussen 1670 en 1780 een kJeine 65.000 walvissen
door Nederlandse walvisvaarders zijn gevangen. Niet alle kaken en beenderen zullen Nederland hebben bereikt, maar zelfs vele jaren later, in 1930 vond ].W. van
Dieren na het bezoeken van diverse waddeneilanden, alleen al op Terschelling nog
] 03 walviskakebenen en op Ameland nog meer.
De duiventoren van Huize Doorn dient ook genoemd te worden, al zijn de oorspronkelijke kaken in het begin van de 20e eeuw door houten exemplaren vervangen.
Een ander mooi voorbeeld van een walvisfollie, nu helaas alleen nog maar op een
plaatje te zien, is een rustbank die de extravagante Adrian Elias Hope, zoon van de
befaamde bankier en koopman ]01111 Hope, begin 1geeeuw in het park van de buitenplaats Groenendaal te Heemstede plaatste. De bank heeft daar bijna een eeuw
als curiositeit gestaan.
Dirk Hopman op 'Groenland'
Zo maakten buitenplaatseigenaren op verschillende manieren gebruik van walvîsbeenderen bij het creëren van follies ter grotere glorie van hun buitens. Een bij-
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bij de ingang
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In de volgende
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merde

buitenplaats
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te
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die hij zeer toepasselijk

'Groen-

Om de grondsla~
van zijn rijkdom
en fortuin te benadrukken
liet hij
van zijn buitengoed
een hekwerk oprichten.
Dit werd gevormd
door

twee grote in zwart met witte banden beschilderde
walviskaken
waaraan smeedijzeren hekken werden bevestigd.
In later jaren werd de buitenplaats
weer als boerderij in gebruik
vandaag

genomen,

nog steeds

maar

de ingang

de walviskaken

en hekken
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tot op de dag van

boekhandel

ComeniuS

buitenplaats.

Md dank aan de heer Koning te Schiermonnikoog.

Bij de Stichting

Vijverberg

zijn nogverkrijgbaar:

jaargang 1990 (€ 10,50), 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 (E 11,50),

De Omroeper,

2000 en 200 I € 12,50 per jaargang.
Prentbrieikaartenboekje

(ansichten

van Naarden,

uitgegeven

door Sasburg)

€ 2,50

De Naardereng€4,SO
Oud Naarden,

'verdronken

De \Veeshuiskazerne
Oude Naardcnse

stadje, middeleeuws

van Naarden,

buitenplaatsen,

klooster,

'over susleren,

oude buitenplaats'

soldaten,

T",,,nZmdb,,,,,,,nV,]lkm,,n,

€ 14,-

walen en wezen' € 14,-

'de geschiedenis van Berghuysen en Kommermst'

€ 16,-

'Wandelingen'

o~,,,kbni"mp]'''''nvon J .1'.v,n
Gids voor de vestingwerken

van Naarden

€ 16,-

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

(facsimile

in full-colour)

uit de periode

Fabius'€ 7,-

1910-1913, schaal 1 :10.000

50x60cm) van het gebied tussen Naardcn, Zeist, Woudenberg
en Nijkerk
(26 kaartbladen),
in portefeuille€
177,-. Per kaartblad € 9,-

Marktstraatl9
Beste/adres: Gansoordstraatl6,

1411 RH Naarden,

te!. (035) 6946860

1411

ex Naarden-Vesting
tel. 035 - 6948484

