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Mijn vader werd in 1899 in Utrecht geboren. Daar leerde hij later ook het vak van
goudsmid en horloger. Op jonge leeftijd verhuisde hij naar Naarden. Mijn grootvader Teun Creunis Arie) had zich daar namelijk in 1909 met zijn gezin gevestigd
in de Turfpoortstraat. Hij betrok de grote woning op de hoek met de Peperstraat
die toen dienst deed als Militair Tehuis. Grootvader was op dat moment 48 jaar en
werd ermet mijn grootmoeder Hermina Levina Binnendijkbenoemd tot vaderen
moeder van het tehuis. Opa, zo noemden wij grootvader, was beroepsmilitair in
de rang van adjudant-administrateur. Een oude foto toont mijn grootouders daar
in het front van tientallen dienstplichtigen in de grote huiskamer. Mijn vader was
toen nog maar tien jaaroud. Zijnouders waren van gereformeerden huize, dus bezocht hij aJs vanzelfsprekend de Rehobothschool ofwel de School met den Bijbel
in de Bussumerstraat. Datwas een uit twee lokalen bestaand hoog gebouw dat halverwege de straat tegenover enkele boerderijen was gelegen. Zijn oudere broers
volgden binnen de Vesting de Mulo-opleiding. Die vorm van voortgezet onderwijs werd voor alle gezindten gegeven in een gebouw dat bekend stond onder de
naam Vestingschool en was gelegen tussen de Gansoordstraat en de Huizerpoortstraat. Een vage foto uit 1913laat ons de onderwijzers en de leerlingen van het instituut op het schoolplein zien. We kijken naar de achtergevels van niet meer bestaande woningen in de Huizerpoortstraat.
Het verblijf in Naarden was voor mijn grootouders echter van korte duur. Aan de
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de Vesting. Onder dezelfde kap bevond
zich aan de Marktstraatzijde het woonhuis met erachter een kleine binnen-

vooravond van de Eerste Wereldoorlog werd mijn grootvader wegens zijn functie
overgeplaatst naar de vesting Willemstad in Noord-Brabant. Mijn grootmoeder
vestigde zich toen met de kinderen in Utrecht.

plaats geplaveid met gele klinkertjes.
Op datplaalsje, zo'n plek wordt tegenwoordig door makelaarsalseen 'patio'
aangeprezen, stond toen een ouderwetse houten buitenplee met vlak daarnaast een regenput en een waterpomp.
Getuige een kwitantie uit 1939 huurden mijn ouders het geheel in de jaren voor de
Tweede Wereldoorlog voor 9% gulden per week.
Een maand na de opening van de winkel trad mijn vader in september 1924 in het
huwelijk met Jansje van Barneveld uit Utrecht. Mijn zusterCorrie werd in 1926 ge-

In ]917 werd het Militair Tehuis verplaatst naar het voormalige logement't Vliegend Hert in de Vrouwenstraat (nu Cattenhagestraat4-6). Jan Oorthuijs, een Amsterdammer, die tot dan foerier was bij het 18de Regiment Infanterie, werd daarin
november] 9] 9 tot vader benoemd. Het toeval wilde dat deze man getrouwd was
met een van de dochters van mijn grootvader. Zo kwam mijn tante Fien (Levina
Antonia de Jong, geboren in 189]) weer terug in Naarden en kreeg daar de functie
die zij haar moeder zes jaar eerder nog had zien vervullen. Het werd voor mijn vader de aanleiding om ook weer op Naarden aan te trekken. ]n 1923 huurde hij een
kamer bij zijn zuster en zwager in 't Vliegend Hert en ging van daaruit per fiets de
boerop om reparatiewerk voor uurwerken te verkrijgen. De fijne kneepjes van het
vak had hij inmiddels in de praktijk bij diverse leermeesters in Utrecht onder de
knie gekregen. Er bleek voldoende werk in deze branche en binnen een jaar al huurde vader een winkel annex woning op de hoek Marktstraat/Kloosterstraat van waaruit hij zijn klanten behoorlijkkon bedienen. Hetwashet pand waarover toen in de
Vesting nog het verhaal de ronde deed dat het ooit 'het belastingkantoor van Napoleon' was geweest. De goed in het zicht gelegen winkel, met een opvallende vier ~
kante wijzerplaat boven de winkeldeur, was aanvankelijk de enige in zijn soort in

senstraat.
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1965).
boren en ik volgde in 1930. In de eerste jaren van het gezinsleven werden veel foto's
gemaakt. Vader had fotograferen als hobby en bezat al vroeg een camera. Tussen
die foto's bevinden zich ook plaatjes van bijzondere plekjes en gebeurtenissen uit
het Naarden van weleer. Enkele ervan verluchten nu dit artikel.
Gingen er in de eerste twee jaar nog maar weinig gouden en zilveren voorwerpen
over de toonbank, in 1927 kwam daarin verandering. Sinds die tijd werden er veel
van die artikelen ter reparatie aangeboden. Naarmate de klandizie groeide, kon
mijn vader ook vooraanstaande families tot zijn cliënten rekenen. Bij de familie
Dudok van Heel op het kapitale landgoed Berghuis repareerde hij de bekabeling
die van een mechanisch uurwerk naar het klokkentorentje op het dak voerde. Iedere week fietste hij naar bankier Fuld op de Meentv.eg om de vele klokken daar
op tewinden. Dat werk deed hij voor 121/2 gulden per jaar, ongeveer 6 euro nu. Ook
de families Van Dorp en Kuhn in die omgeving behoorden tot zijn vaste clientèle.
Al snel ontstond daardoor de wens om telefonisch bereikbaar te zijn. Dat ideaal
werd al 1934 verwezenlijkt. Vanuit een groot gat in de Kloosterstraat werd een met
lood ommantelde telefoonkabel door de muur van ons huis getrokken. Vader hoefde voortaan niet meer iedere keer naar het postkantoor te lopen om het een en ander te bestellen.

gepensioneerd adjudant-administrateur
was die taak hem wel toevertrouwd.
Nog bezit ik een schrifl met de boekhouding van vaders zaak in het handschrift
van Opa. Achterin het cahier tekende hij ook nog een schema voor de bouw van
een van de eerste radio-ontvangers in
Naarden. Mijn grootvader was een handig en veelzijdig man, die in van alles
en nog wat was geïnteresseerd.
Omdat cr vanaf het begin een tabaksvergunning aan de winkel verbonden
was, verkocht vader als horloger ook
rookwaren. De vergunning liet hij telkens verlengen. De plaatselijke sigarenmaker Bierhorst, die in de Cattenhagestraat 73 woonde en op het adres

Als

Een met sparrengroen
blauwe

papieren

en rood-wit-

roosjes versierde

In de eerste jaren werd de administratie van de zaak gedaan door mijn grootvader.
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Sint-Vitusstraat 6 een fabriekje had, leverde hem bolknakken en corona's van uitstekende kwaliteit die grifover de toonbank gingen. Deze lucratieve bijverdienste
werd volgehouden tot aan de Tweede Wereldoorlog.
Een goede boterham verdiende vader ook aan de verkoop van brillen. Uit de eerste helft van de jaren dertig zijn nog enkele aan de zaak gerichte facturen overgebleven vanuit de brillenhandel. Voor een destijds populaire nikkelen Windsorbril
moest vader 52 cent betalen. Een paar glazen met de sterkte min kostte inkoop
70 cent en een kartonnen brillendoos 50 cent. Die prijzen golden in een tijd dateen
advertentie in de Naarder Courant niet meer dan een gulden kostte en zilveren colliers voor hetzelfde bedrag werden ingekocht. Het opticienswerk van tegenwoordig mag alleen nog maar door gediplomeerde vakmensen worden uitgeoefend.
Mijn vader beschikte echter over een doos met glazen van wisselende sterkte en
kon in die tijd dat soort werk zonder vergunning er gewoon bij doen. Aan zijn bijbaan van opticien kwam een eind toen dat vak aan strakkere regelgeving werd onderworpen. Sindsdien richtte mijn vader zich uitsluitend op zijneigenlijke metier.

oorbelletjes te kopen. Everhard, die een boekwinkel en drukkerij schuin tegenover
onze winkel dreef, liet op 16januari 1928 een gouden ring met platina bovenstuk
taxeren. Voor de vrouw van brandweercommandant Schubert werd op 29 februari 1928 een gouden armbandhorloge gerepareerd. Dominee Poldervaart van de
Grote Kerk liet op 3 oktober 1930 een zilveren lepeltje herstellen en Stroosnijder
verkocht in 1932 aan vader twee zilveren herenhorloges. Al bladerende in het register passeert zo een flink deel van de Naardense bevolking van de jaren twintig
en dertig de revue. Het zijn nu nog bekende namen als Galenkamp, Korthof, Frijhoff, Jorna, Thuring, Pieterse, Spanjersberg, Streefkerk, Karssemeijer, Vrakking,
De Gooîjer en vele andere. Maarook treffen we omschrijvingen aan als 'de dienstbode van Van Heel', 'de opzichter van de Genie: 'het filiaal vanAlbert I-leijn' of'Burgerlijk Armbestuur' en 'Gemeenteopzichter'. Het aardige is hiermee het bewijs te
hebben dat mijn gereformeerde vader nogal wat Naarders uit het rooms-katholieke en het vrijzinnig-protestantse bevolkingsdeel tot zijn clientèle mocht rekenen.lets wat in die tijd van sterke verzuiling in vele plaatsen in Nederland vaakonmogelijk was, maar in het gemoedelijke Naarden van toen kennelijk niet op problemen stuitte.

J

Ook datvakhad zijn eigen regelgeving. Al in 1852werd bij wet vastgesteld dat gouden zilversmeden, horlogemakers, juweliers en kooplieden in de branche verplicht
waren een register bij te houden waarin dagelijks alle door hen ingekochte of geruilde gouden en zilveren voorwerpen moesten worden ingeschreven. Dat gold
ook voor de voorwerpen die ter reparatie werden aangeboden of tijdelijk in handen van de juwelier waren gesteld. Het eerste register van de zaak van mijn vader
is bewaard gebleven. Het is een 21 pagina's tellend officieel document voorzien van
de dagtekening 30 augustus 1924 en van de handtekening van de Naardense burgemeester M.l'. van Wettum. Het behelst de periode van 1924 tot in de Tweede \Vereldoorlog. Door het bestaan van deze papieren kunnen we nu nog precies nalezen welke Naarders in die periode bijvoorbeeld hun ring lieten repareren bij mijn
vader, bepaalde artikelen kochten of verkochten. Zo lezen we dat ene weduwe Koopmanschap een van zijn eerste klanten was door in oktober 1924 bij hem een paar

Toen in het begin van de Tweede Wereldoorlog de eerste Duitse militairen zich in
Naarden legerden, stonden er in de etalage van mijn ouders nog de fraaiste horloges van bekende merken. Nadatdie Duitsers hun begerige blikken op de Junghans
horloges hadden gericht, steeg als bij toverslag de omzet. Binnen een dag werd meer
verkocht dan voor de oorlog in een maand. Mijn vader heeft toen ingezien dat hij
zijn voorraden maar beter meteen veilig kon stellen om ze voor anderen en
voor beroerder tijden te reserveren.
Mede daardoor heeft hij zijn hoofd onder de steeds slechter wordende economische
omstandigheden van de oorEN ZILVERSMEDEN
log nog lang boven water kunnen hou~
den.
Gouden en
Op zondagmorgen 20 juli 1941 bleek
HORLOGEMAKERS,

JUWELIERS-EN

KOOPLIEDEN

dat iemand 'snachts op de deurpost van
onze winkelingang een pamflet had geplakt metde tekst'Hier heerschtde Engelsche Ziekte'. Ook de deur van de woning van de heer Groen, de directeur
van het Postkantoor in de Cattenhagestraat die net als mijn vader dikwijls
blijkgafvan zijn oranjegezindheid, was
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van zo'n schotschrift voorzien. Het papier was niet ondertekend, maar moet zijn
aangebracht door laat ik ze maar noemen Duitsgezinden. Evenals Groen maakte
mijn vader er lachend een foto van.
In 1942 werd vader tijdens de 'Arbeitseinsatz' als dwangarbeider tewerkgesteld in
Koedijk bovenAlkmaar om daar met nog meer Naarders, onder wie Jan Kroonenburg en Korstanje, spitwerk voor verdedigingswerken te verrichten. In 1944 \verd
hij tijdens de grote razzia in de Vesting opgepakt en naar Arnhem getransporteerd.
Daar moest hij temidden van tientallen stadgenoten onder toezicht van de Duitsers loopgraven maken. Zo gauw zich een kans voordeed, piepte er een tussenuit
om vervolgens lopend naar Naarden te vluchten. Een gevaarlijke tocht die in donker en over bospaadjes en landweggetjes moest worden afgelegd! Ook mijn vader
presteerde het om op die manier binnen een week naar Naarden terug te keren.
Maar thuis wonen was er voorlopig nog niet bij. Als onderduikerverbleefhij
enige tijd op de buitenplaats Zandbergen waar tuinbaas/spitmaat Korstanjevoor een
veilig onderkomen had gezorgd.
Na de oorlog kwam het zakenleven weer langzaam op gang. Hetwas even hard wer-
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ken als voorheen. Van 's morgens acht tot 's avonds zes was vader iedere dag in zijn
werkplaats achter het matglazen raam in de Kloosterstraat te vinden. Naargelang
de hoeveelheid orders die binnenkwam werd er vaak tot in de kleine uurtjes doorgewerkt. De vrijdagnacht was in de regel gereserveerd voor het goud- en zilver5J

stand. In de deuropening
oudste broer Anton.

smeedwerk, dat op zaterdag door de klanten werd opgehaald. Vader bleefindezaak
altijd wat op de achtergrond. Hij was wat introvert van aard en liet de verkoop in
de winkel graag over aan mijn moeder, dieanderevaardigheden bezat. Zij hield de
etalages bij, stond de klanten te woord, maakte de afspraken en poetste het zilver
en de pendules. Ze had er erg veel aardigheid in en kon bovendien goed met de
klanten opschieten. De winkel was de hele week tot 's avonds negen uur open. Zaterdags zelfs tot tien uur. Een winkelsluitingswet bestond nog niet. Na dat tijdstip
moest de boel nog aan kant gemaakt worden voor de zondag. Dat betekende dat
ook de stoep geschrobd werd inclusief de ingebedde gele steentjes. Ook werden
dan nog even aJleramen gelapt, opdat de winkel op zondag, wanneer wij de Gereformeerde Kerk in de Gansoordstraat bezochten, er voor iedere voorbijganger proper en piekfijn uitzag. Ik herinner me nog dat op die zaterdagavonden devan Marken afkomstige visboer Piet Visser steevast op klompen lopend langsk\vam met op
zijn schouder een juk met twee emmers heerlijke haringen. \Ve kochten het zeebanket altijd bij hem en hadden daar nooit spijt van.

schoondochter

Aafje.

se middenstandsvereniging 'De Eendracht'. Aan contributie betaalde hij voor de
oorlog iedere maand trouw twee kwartjes aan penningmeester Lookman die een
drukkerij had in de Sint- Vitusstraat. Toen in de jaren vijftig in de Vesting door deze
vereniging de eerste braderie werd georganiseerd, waren ook mijn ouders van de
partij. Onze stand stond pal voor de entree van de winkel. Ook met koninginnedag
op 31 augustus aJs overal in de Vesting de verjaardag van koningin Wilhelmina met
vele attracties feestelijk werd gevierd, gaven mijn ouders acte de présance.
Nog geen drie maanden nadat hij zijn 65steverjaardag had gevierd, overleed mijn
vader op 9 december 1964. Hij was nog niet eens met het werk gestopt. Moeder
heeft met mij daarna het bedrijf nog een tijdje voortgezet. Drie maanden na de
dood van vader overleed op 13 maart 1965 ook mijn moeder. Dat betekende het
einde van de winkel van mijn ouders, want opvolgers waren erop dat moment niet
te vinden. De inventaris werd verkocht en het pand kwam na veertigjaar horlogewinkelle zijn geweest ter beschikking voor andere doeleinden.

Meteen bij zijn vestiging in Naarden meldde vader zich aan als lid van de Naarden53

Een fiasco, maar geen catastrofe
De mislukte droogmaking van het Naardermeer
en de familie Rutgers van Rozenburg
Dr.

rA. Faber
onder redactie

teit Brabant. (Red.)
Het Naardermeer is het eerste grote natuurbeschermingsobject
dat door de 'Vcrecniging tot behoud van Natuurmonumcnten in Nederland' is verworven. Datgeschiedde in 1906, nadat twee jaar tevoren ternauwernood een plan om het meer
als vuilnisstortplaats voor Amsterdam te gebruiken in de gemeenteraad van die
stad was afgestemd. (I) De verkopers waren de toenmaligeeigenaren, leden vall de
familie Rutgers van Rozenburg en enige anderen. Deze eigenaren hadden ongeveer 25 jaar tevoren een poging ondernomen om het meer van 750 ha dOOfdroogmaking te veranderen in vruchtbare landbouwgrond.
Evenals in de 17de eeuw kapitaalkrachtigeAmsterdammers
geld hadden gestoken
in droogmakingen (2) - een bekend voorbeeld is de Beemster - zo bestond erook
in de 19de eeuw bij vermogensbezitters weer belangstelling voor deze investeringsvorm. Die belangstelling was mede opgewekt door de mogelijkheden die de
nieuwe energiebron stoom verschafte. Er is toen dan ook weer een tlinkaantal meren en plassen drooggelegd. Daaronder waren enkele zeer grote, zoals de Haarlemmermeer (1852: ruim 18.000 ha), de lJpolders (1873-'77: circa 4800 ha) en de
Zuidplas (1839: circa 4000 ha), maar ook veel kleinere, zoals in de omgeving van
Amsterdam: de Schinkel ofZwartepolder (1858: 410 ha) en de Lutkepolder (1863'65: 180 ha). (3) Niet alle droogmakerijen waren meteen economisch een succes,
maar technisch gezien hebben ze bijgedragen tot de duurzame uitbreidingvan het
areaal cultuurgrond.
Dat laatste kan niet worden gezegd van de droogmakingvan het Naardermeer. Die
is op een fiasco uitgelopen, en de oorzaak daarvan was de overlast die van de kwel
werd ondervonden. De bestrijding daarvan was technisch nog wel haalbaar maar
economisch niet. De kosten van die bestrijding zouden namelijk te zeer de baten
van de exploitatie van de droogmakerij te boven zijn gegaan. De mislukking is de
eigenaren op een verlies van 2 1/1 ton gouds komen te staan. In hoeverre dat voor
hen een catastrofe was die zij niet meer te boven kwamen, is een vraag die verder54

op aan de orde komt. Eerst wordt iets verteld over de persoon van de initiatiefnemer, jhr. mI. Jan Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg, terwijl aan de hand van
zijn rapport Geschiedenis der Tweede Droogmaking
van lIet Naarder/neer
in de jaren 1883 tot 1886(4) in het kort de lotgevallen van de droogmaking zullen worden
beschreven.
De initiatiefnemer
Jan Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg (hier verder aangeduid met J. W.H.)
komt uit de beschikbare bronnen naar voren als een dynamische en strijdbare figuur. (5) Hij werd geboren in 1830, als tiende kind van David Rutgers van Rozenburg en Anna E.\V. Koenen, die op de Herengracht te Amsterdam woonden. De
jonge J.W.H. studeerde rechten in Amsterdam en Leiden, promoveerde te Leiden
en vestigde zich daarna als advocaat te Amsterdam. Samen met zijn iets oudere
broer Louis, die assuradeur te Amsterdam was, kocht J.W.H. in 1863 van het Rijk
het Lutkemeer, gelegen in de gemeente Sloten te Amsterdam. Zij lieten deze plas
in 1864 droogmaken, waardoor de Lutkemeerpolder ontstond. (6)
In hetzelfde jaar ging J. W.H. naar Indië als consulent van een handelshuis, dat voor
een groot bedrag crediteur was in een faillissement te Soerabaja. Na zijn terugkomst in patria werd J.W.H. in 1865 benoemd tot secretaris van de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, de instelling
onder auspiciën waarvan de aanleg en
exploitatie van het Noordzeekanaal
plaatshadden. Tweejaar later volgde de
benoeming tot directeur van dezelfde
maatschappij.
In 1868 trouwde de verse directeur met
Hilletje Tinholt. Hij vestigde zich eerst
op het Damrak nr. 6 en vervolgens op
de Keizersgracht JU. 641. (7) Het jaar
daarop bracht voor J.W.H. de benoeming tot lid van de Tweede Kamer voor
de liberalen. Hij is dat gebleven tot 1897,
meteen korte onderbreking in dejaren
1875-\877.
Tegenslagen in het persoonlijke leven
bleven nietuit.ln 1870 is Hilletje tweemaal bevallen van een levenloos kind
en dan blijft het huwelijk verder kinderloos. Wel gaat het in maatschappelijk opzicht, zoals blijkt uit wederom
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eell dagblad.

periode 1883 tot 1886, zal ongetwijfeld zeer veel tijd en aandacht van hem hebben
gevergd. Daarbij moet worden bedacht dat hij deze activiteiten ontplooide naast
zijn directeursfunctie en zijn kamerlidmaatschap. In deze laatste hoedanigheid
heeft hij menigmaal stof doen opwaaien en de publiciteit gehaald. Uit alles komt
hij naar voren als een zeer markante persoonlijkheid. (] ]) Het volgende citaat typeert hem in het kort: 'Een lastig heer was jhr. Rutgers in de 2e Kamer, scherp, sarcastisch en altijd tot den aanval bereid, vooral als het de dericale partij betrof. Den
voorzitter kostte het vaak moeite genoeg hem binnen de perken te houden. Bekwaam en welsprekend was hij in hoge mate. Teekenend was zijn figuur in de illustraties van die dagen: een klein, maar dapper athleet, met breed voorhoofd, vurige ogen, sterke schouders, gespierde armen'.
In de literatuur over de parlementaire geschiedenis van ons land komen we J. W.H.
menigmaal tegen als 'havik' of 'diehard'. Zo was hij inzake Atjeh voorstander van
krachtig militair ingrijpen. (12) De voorzichtige houding van de regering in 1884
vond hij 'laf en halfslachtig'. (13) De Lombok-expeditie van 1894 daarentegen,
waarbij door het Indische leger fors was opgetreden, kon zijn goedkeuring wegdragen. (14)
Een extreem standpunt nam hij ook in ten aanzien van de Kieswet-Tak. Tijdens de
kamerdebatten trok hij hevig van leer tegen dit wetsontwerp. Volgens hem zouden,
als hel ontwerp werd aangenomen, volksmenners de kiesgerechtigden als stemvee
naar de stembus voeren, terwijl de goedgezinden thuis zouden blijven. (15) De cynische en laatdunkende manier waarop 'Rlltgers van Doornenburg' over het volk
had gesproken, gaf zelfsaanleiding tot een rumoerige oploop voor zijn huis. (16) Zijn
fulmineren tegen de ontwerp-kieswet beperkte zich overigens niet tot de kmnerdebatten. Zo richtte hij een schrijven tot de kiezers van Haarlemmermeer waarin hij
hen waarschuwde dat, als de wet-Takzou worden aangenomen, de bedelaars en landlopers hun meesters zouden worden en hun belastingen zouden vaststellen. (17)
Ondanks zijn scherpe tong en pen schijnt J.W.H., ook door politieke tegenstanders, hooglijk gewaardeerd te 7.ijnom zijn bekv.aamheid, moed, openhartigheid
enhllmor. (18)

een verhuizing, ditmaal naar de Herengracht nr. 572, in het jaar 1872. (8) Op dezelfde gracht, en wel op nr. 484, was het jaar tevoren broer Louis met gezin komen
wonen. (9) Bovendien woonden in het ouderlijk huis, Herengracht609, de vijf ongehuwde zusters en een ongeh uwde broer. (10)
Toch heeft het verblijf van j.W.H. op het nieuwe adres maar zeven jaar geduurd.
Wanneer in 1878,dus na een huwelijk van slechts tien jaar, zijn vrouw komt te overlijden, verkoopt hij het jaar daarop het huis op de Herengracht voor 56.000 gulden. Intussen moet hij in die jaren reeds bezig zijn geweest met de voorbereiding
van de droogmaking van hel Naardenneer. Het droogmakingsavontuur zelf, in de

Korte geschiedenis van de droogmaking (] 9)
Reeds in 1623 en volgende jaren was er een geslaagde poging ondernomen om het
Naardermeer droog te maken. Weliswaar had men de toen ontstane polder in het
kader van oorlogshandelingen in 1629 weer laten vollopen en waren nieuwe pogingen tot droogmaking niet met duurzaam succes bekroond. (20) Maarwat toen
met windmolens heeft gekund, zo redeneerden de 19de-eeuwers, dat moet in onze
tijd toch zeker met stoomkracht mogelijk zijn. Uitgaande van deze redeneringwerd
in 1883 de droogmaking met goede moed aangevat.
Nadat in de voorzomer de werkzaamheden waren gestart en in september de twee

Jhr. Mr. J. H(H. RUlgers van Rozenburg.
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De Boomtocllt,

een der hoofdtochten

lIit de periode

val/ de droogmaking,

op een

stoomwerktuigen met ketels en molens waren geplaatst, kon eind december met
het droogmalen worden begonnen. Technische moeilijkheden, die zich voordeden, werden spoedig overwonnen en eind maart: 1884 was er ten noorden van de
dOOfhet meer lopende spoorweg een geheel drooggemaakte Naardcrmccrpoldcr
ontstaan. Daarvan werd in juli en augustus een oppervlakte van rond 260 ha met
koolzaad bezaaid. Ten gevolge van buitengewone droogte indezemaanden en veel
nachtvorst en droogte in het voorjaar van 1885 viel de oogsthoeveelheid tegen. Ze
bedroeg 1/3 à 1/2 van een normale oogst. De kwaliteit was echter goed en het gewas
brachl in publieke veiling te Naarden bijna] 2.000 gulden op.
]n het najaar van 1884 en het voorjaarvan ]885 was er tussen het koolzaad gras gezaaid, dat na de koolzaadoogst snel opkwam. Vanaf augustus ]885 werden 36 ha
van dit grasland bij wijze van proefneming beweid met 60 lammeren. Toen dit experiment goed uitpakte, ging men er in mei van het volgende jaar nog 220 lammeren bij plaatsen. Voor dat weiden van de lammeren was niet al het beschikbare
grasland nodig en daarom werd het overtollige gras te Naarden geveild. Hoewel
het, zoals J.W.H. in zijn verslag opmerkt, 'lang, welig en voedzaam' was, bracht het
Kaart van de drooglegging
van de Naardermeer
heholld van Natl/urmonurnerJten
in Nederland'
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slechts 12 gulden op. Deze tegenvallende prijs werd toegeschreven aan de te verwachten moeilijkheden bij het oogsten en transporteren.
Een gedeelte van de polder was bedekt met rietzudde. Daarvan hadden de eigenaren in de winter 1884/'8590 ha zodanig laten omspitten dat 40 centimeter van de
onderliggende klei naar boven werd gebracht. In de lente van 1885 werd dit land
met havcr en gerst bezaaid, maar het liep uit op een debacle: het gewas kwam óf
niet op ófbezweek vlak nadat het boven de grond was. 'Tocn men het in de daaropvolgende augustusmaand op dezelfde grond mct koolzaad probeerde, onderging dat een eender droevig lot. Het naar aanleiding hiervan ingestelde scheikundig bodemonderzoek toonde aan dat in de omgespitte grond, als die aan de lucht
werd blootgesteld, chemische processen plaatsgrepen die de onvruchtbaarheid veroorzaakten. Een ander stuk omgespit rietzuddeland van 60 ha gaf even ongunstige resultaten.
Ten zuiden van de spoorweg lag een perceel van 110 ha, dat in het vroege voorjaar
van 1885 was drooggelegd en vervolgens in augustus met koolzaad bezaaid. In de
winter van 1885/'86 had het gewas erg te lijden van te hoge waterstanden. Slechts
iets meer dan 25 van de 110ha leverde een goed produkt op, dat in juli 1886 te Naarden werd verkocht tegen een redelijke prijs.
De tegenslagen bleven echter aan houden. Zo ging in de uiterst droge zomer van
60

waadt

een eeuw na de drooglegging

door een bijna ver/ande

1885 de eendenkooi in vlammen op, met vrijwel al het opgaande hout, de rieten
schutting en het kooihuisje. Wel liet men in 1886 de kooi herstellen, maar de vangsten in de eerstkomende jaren vielen erg tegen. In 1886 werden slechts 70 à 80 eenden gevangen en in 1887/'88250 eenden en 370 talingen.
De grootste ramp was en bleefechter de optredende kwel. Reeds meteen in het begin constateerde men dat zelfs bij zeerdroogweer één van destoomwerktuigen het
grootste deel van het etmaal in werking moest worden gehouden om het kwelwater afte voeren. Daar k\vam bij dat na het graven van tochten en sloten de kwel nog
erger werd en dat bovendien, vooral ten noorden van de spoorweg, het kwelwater
een hoog zoutgehalte had.
Toen in het voorjaar van 1885 de 110 ha ten zuiden van de spoorweg eveneens was
drooggelegd, bleek al spoedigdatookdaarde
kwel moeilijk te bestrijden was. Zelfs
bij droog weer moest een van de stoomwerktuigen van 25 pk voortdurend aan de
gang worden gehouden. Dat hield in dat er dagelijks bijna 65.000 m1 kwelwater
moest worden afgevoerd.
De totale bemalingskosten werden berekend op 13.000 gulden per jaar. Dat hoge
onkostenniveau, gecombineerd met de zeer ongunstige ervaringen met de in totaal ISOha land die men voor 76.000 gulden had laten omspitten, deed de vraag
rijzen of hct wel verantwoord was het avontuur voort te zetten. Het stadium was
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TOl en met deze Leonard waren de
Rutgersen doopsgezind. De won van
Leonard, Louis (1763-1839) liet zich
echter in ]789 le Haarlem dopen en
aannemen in de Waalse kerk. Hij werd
in 1816, tegelijk met zijn broer Leonard
(1760-]83]) ingclijfd in de Nederlandse
adelstand. Vanafdatmomentw\lren de
leden van de familie jonkheer ofjonk~
vrouwe en zij voerden voortaan ook
consequent de toevoeging 'van Rozenburg' aan de familienaam.
Louis was gehuwd met Agnes Margaretha gravin van Heemskerk (1769]845). Van haar was een voorvader
(eveneens in ]697 en door keizer Leopold I) in de rijksgravenstand verhe~
ven.
De volgende in de rij is de zoon van
Louis en Agnes, die weer de naam David draagt. Hij heeft geleefd van 1794burg, in februari
1917. Fotocollectie
1857 en was eerst advocaat en daarna
GemeentearclÜef
Amsterdam.
vrederechter en president van de Amsterdamse rechtbank. Hij kocht in 1821 het huis Herengracht 609, dat sindsdien
familiebezit is gebleven tot in de jaren twintig van onze eeuw, namelijk tot na het
overlijden van Davids jongste dochter Cornelia A. (1832-1925).
David heeft mel zijn vrouw Anna Elisabeth Wilhelmina Koenen (] 791-1869) 12
kinderen gehad, van wie er twee op zeer jonge leeftijd zijn gestorven.
Uit het familiearchicf, dal sinds kort is ondergebracht in het gemeentearchief van
Amsterdam, kunnen gegevens worden geput over de gegoedheid van het echtpaar.
(27) Zo is ereen dik boek met hun effectenadministratie uitde jaren 1814 tot ]852.
De zeer respectabele effectenportefeuille bevatte vooral staatsfondsen, waaronder
veel buitenlandse. Aandelen kwamen cr weinig in voor. (28) Toen David in 1857
stierf, liet hij een vermogen na van 415.000 gulden. Daarvan erfde de douairière
]04.000 gulden en elk van de tien kinderen 31.000 gulden. (29)
De douairière Anna, die in 1869 stierf, heeft ongetwijfeld ook een aanzienlijk vermogen nagelalen. Van haar rijkdom getuigt onder andere een cahier in het famiIiearchief, getiteld 'Staat aanwijzende de Vaste Goederen enz. staande ten name van
vrouwe A.E.W. Koenen, douairière Jhr. Mr. D. Rutgers van Rozenburg'. Het stuk
dateert blijkens een aantekening in potlood van 1870 en geeft een gedetailleerde

opsomming van boerderijen, percelen land en dergelijke, in totaal meer dan 100
nummers.
David en Anna zijn ook degenen die vanaf 1840 waren begonnen met het ste!selmatig opkopen van participaties in het Naanlermeer. Zoals onderstaande tabel laat
zien, werd in genoemd jaar door aankoop van een viertal personen in lotaall 0/24
deel in eigendom verworven. In de loop van de jaren zestig zijn daar successievelijk nog 2/24, 3/24 en 4/24 bij gekomen, zodat uiteindelijk] 9/24 in handen van de
familie was.
Participaties Naardermeer in bezit van familie R.v.R.
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de Vaste Goederen enz. swande

ten

jhr. Mr. D. Ril/gers van Rozenburg

Ten tijde van de droogmaking was nog steeds] 9/24 in gemeenschappelijk bezit
van de zeven toen nog levende zoons en dochters van David en Anna, onder wie
Louis en J.W.H. De overige 5/24 van de eigendom berustte bij CD. van der Vliet
(voor 3/24) en mr. D. Diemont (voor 2/24), dan wel bij de erfgenamen van deze
personen. (30) In hoeverre deze mede-eigenaren ook een evenredig aandeel in de
droogmakerij onderneming - en dus in het verlies van 2V2 ton gouds - hebben gehad, valt niet uit de beschikbare stukken op te maken. Die eventuele aandelen in
het verlies zouden zijn neergekomen op respectievelijk ruim 30.000 en ruim 20.000
gulden. Toen in 1906 het Naardermeer voor 153.000 aan 'Natuurmonumenten'
werd verkocht, waren van de kinderen van David enAnna alleen Louis en Comelia nog in leven. Samen bezaten zij toen nog steeds 19/24 deeL
Over de vermogenspositie van sommige kinderen van David en Anna is ook het
een en ander bekend. Zo weten we dat de vrouw van Louis - dat was Catharina Elisabeth Schouwenburg (1838-] 892) - bij haar huwelijk een vermogen van 45.000
gulden (31) heeft ingebracht, terwijl zij later nog ruim 800.000 gulden van haar
ouders heeft geërfd. (32) Toen zij in 1892 stierf, had haar nalatenschap een waar65
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de van bijna I miljoen. Daarvan ging
t/4 gedeelte naar echtgenoot LOll;is,terwijl ieder van de 5 kinderen rond
]45.000 gulden kreeg toebedeeld. (33)
Betreffende Louis zelf zijn overzichten
van zijn vermogen en inkomen bewaard
gebleven over de jaren 1876-1891. (34)
Daaruit blijkt dat in 1876 zijn vermogen werd geschat op 318.000 gulden,
tenvijl het inkomen rond 14.000 gulden bedroeg. Voor 1891 luiden de bedragen 999.000 en 42.000 gulden. In de
tussenliggende vijftien jaar heeft er open neergang plaatsgehad, maar per saldo heeft de opgang het gewonnen, wals uit
vorenstaande getallen blijkt. Bij zijn overlijden als weduwnaar in 1908 was het vermogen nog weer hoger. Het zuivere saldo van de nalatenschap bedroeg ruim 1,6
miljoen gulden, waarvan de 5 kinderen ieder 1/5 kregen. (35)
\'Vanneer een andere won van David en Anna, te weten de ons reeds bekende Jan
Willem Hendrik, het kamerlid, in 1902 als weduwnaar zonder kinderen overlijdt,
laat hij 867.000 gulden na. (36) Daarvan krijgen krijgen broer Louis en ZllsterCornelia elk 217.000 gulden. Een zelfde bedrag gaat naar Hendrik Jacob junior, de enige zoon van broer Hendrik Jacob. De kinderen van wijlen broer David erven samen ook dat bedrag; dat wil zeggen met uitzondering van Christoffel, de tweede
zoon van David. Diewordt namelijk in hettestamenl van J.W.H. uitdrukkelijk van
de erfenis uitgesloten. Deze Christoffel woonde in Zandvoart, volgens de famiJieoverlevering in een kuil in de grond. (37)
Ten slotte nog het een en ander over de vermogenspositie van de langstlevende van
de kinderen van David en Anna. Dat was de jongste dochter Comelia A., die in
1925 op 93-jarigeleeftijd stierf. Zij woonde toen nog altijd in het ouderlijk huis op
de Herengracht 609, dat zij samen met haar vier zusters in 1871 uit de erfenis van
moeder Anna had verkregen. In 1875 hadCornelia het huis ernaast, op nr. 611 erbij gekocht. De vijf ongehuwd gebleven zusters hebben hun hele leven in het Herengrachthuis gewoond en Cornelia heeft het successievelijk na het overlijden van
haarzusters bij legaat helemaal in eigendom verkregen. (38) Toen Comelia in 1925
66

stierf, liet zij meer dan 1 miljoen gulden na. Daarvan ging ruim 1/1 miljoen
af aan successierechten. Ook waren er
V2

enkele legaten, zoals 50.000 gulden voor
de hervormde diaconie en een aantal
lijfrenten voor leden van het huispersoneel. De restwende ruim 1 miljoen
ging naar neven en nichten. (39)
Bij dit alles moet worden bedacht dat
het vermogen van Comelia in de loop

Hel Naardermeer

als natuurmOIHll11ent

op

30 juni /935. Foto

KLM Aerocarto.

van de tijd enige forse klappen te verduren heeft gehad. Zij participeerde immers
voor 19/72 in het Naardermeeravontuuren dus in het verlies van de 2V2 ton ingoud.
Bovendien had een zekere heer Ochs als administrateur rond 200.000 gulden van
het vermogen van 'tante Kee' zoekgemaakt, zoals blijkt uit in het familiearchief
aanwezige correspondentie van 1927. Ook zijn er ongetwijfeld verliezen geleden
door de aanwezigheid in de effecten portefeuille van Russische staats- en andere
obligaties, die door de revolutie van 1917 waardeloos waren geworden. De vermogensverliezen als gevolgvan..het Naardermeeravontuur hebben overigens eveneens gegolden voor Louis en ].W.H. Ook zij zijn er financieel niet aan te gronde gegaan, zoals blijkt uit hun hierboven vermelde nalatenschappen.
Geconcludeerd mag dan ook worden dat een droogmakerij als deze voor de par'D .D
ticipanten weliswaar een riskante onderneming was, maar dat in dit geval die participanten een stootje konden verdragen. Het betekent tevens dat de aanwezigheid
van zulke grote vermogens een voorwaarde was voor het aangaan van dergelijke
hachelijke investeringsavonturen. Dat geldt zeker wanneer het geschieddc op individuele basis. Maar zelfs als een klein aantal deelnemers gezamenlijk het risico
aanging, was dat nog zó zwaardat slechts grote vermogens het konden dragen. Dat
was hier het geval. De onderneming liep wel uit op een fiasco, maar niet op een catastrofe. Immers, de deelnemers gingen er financieel nict aan te gronde en de Nederlandse samenleving heeft cr cen prachtig natuurmonument aan overgehouden.

21.

22.
23

24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.

34.
35
36
37.

38.
39.

5.
15.
6.
16.
10.
8.
12.
11.
14
19.
17.
18.
9.
13.
7.
20

68

Kololliëll

1872-1901

(l980),p.

267.

en bui-

"

:""1:;;

""

De Groot, vanouds warmoeziers

van de Plak

Jan de Groot
Tel/noorden

een strook

voormalige

De Groot.

Toon Vrak-

Jan

in

later,
eII

hun

Voorvaderen
Hoewel volgens genealogisch onderzoekde oorsprong in Delft moet liggen,
woont onze familie al meer dan tweeënhalve eeuw in Naarden. Pieter (17891847) is de eerste voorvader van wie mij
iets bekend is. Hij was logementhouderen winkelier en woonde aanvankelijk in de Schipperstraat (nu Kloosterstraat). Laterverhuisde hij naar de Klijne Markt (hel deel van de Marktstraat
tussen de Regenboogstraat en de Kloosterstraat) en op het eind van zijn leven
woonde hij aan het Plein tegenover de
Utrechtse Poort. Na het Belegvan Naarden in december 1814 kocht hij een
'plak' grond tussen de meent Ondersloot en de Galgesteeg en begon daar
als warmoezier. Om deze aankoop en
wellicht ook het huis aan de Klijne
70

Markt te bekostigen, leende hij van Willem de Haan, een grutter uitde Marktstraat, 450 gulden waardoor zowel zijn
huis als tuinderij met hypotheek werd
belast. Het lijkt erop dat Pieter de Groot
een ondernemend persoon was. Dat
blijkt ook uitzijn nevenflinctieaJs kerkmeester waarin hij zich beijverde voor
de verbetering van de katholieke kerk
en de pastorie. Het godshuis was toen
nog in een bomwallig pand aan het eind
van de Bussumerstraat gevestigd. In
1847, het jaar waarin zijn parochie een
eigen begraafplaats (het Lieve Vrotlwekerkhof) op de Tollenkamp bij Jan
Tabak kreeg, overleed Pieter na een
werkzaam leven. Hij werd daar als een
der eersten begraven.
Pieters zoon Adrianlls (1814-1895)

boot

0111

over te varen/war

de Plak.
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werd geboren toen het Beleg van Naarden nog in volle gang was. Hij trouwde met
Bernadine (1812-1851), een dochter van de eerste in Naarden geboren Vrakking
en zette het beroep van warmoezier op de Plak annex winkelier aan de Klijnc Markt
voort. De eerste De Grootvan wie familieverhalen bekend zijn, is hun zoon Theodorus Wilhelmus (1844-1925) die op de Plak in 1914 persoonlijk de verstrekkende gevolgen van de mobilisatie tijdens
de Eerste Wereldoorlog ondervond. Met
toestemming van het militai{e gezag
had hij op zijn tuingrond een houten
huisje mogen bouwen. Omdat de Plak
in het directe schootsveld van de Vesting lag, moest het bouwsel binnen de
kortste keren kunnen worden afgebroken. Dat gebeurde dan ook. Ook al zijn
fruitbomen gingen eraan. Het hele terrein moest overzichtelijk zijn. Hoewel
allesvan te voren officieel op papier was
vastgelegd, heeftTheodorushet tot zijn
dood nooit kunnen verkroppen dat er
geen enkele vergoeding voor de geleden
schade werd gegeven.
Vader alias Kraasje
Met de volgende generatie groenteboeren komen we toe aan mijn vader, ook
al een Theodorus Wilhelmus (18961954). Vanwege zijn werk in de groente- en fruithandel kreeg hij in de Vesting
al snel de bijnaam Kroasje (de benaming
voor een kleine lichtrode pruim). Vader was de vierde generatie De Groot die
op de Plak tuinierde. Aanvankelijk
bracht hij zijn groenten met de eigen
boot naar de veiling 'Nieuw Leven' die
lussen de Thierensweg en de Bussumervaart was gelegeil. Tegenwoordig

Peperstraat.
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Vader De Groot ofwel Kronsje met
paard Els.

staat daar het appartementencomplex BeauRegard. Toen in de beruchte crisistijd
(1929-1937) de veilingprijzen steeds meer kelderden, ging vader zijn oogst rechtstreeks aan de Naardense particulier verkopen. Vanuit een schuurtje achter ons woonhuis op de hoek van de Turfpoortstraat en de Peperstraat verkocht hij zijn handel
aan de klant of ging hij met de handkar naar het uitgestrekte Spiegel om de producten van eigen bodem aan de welgestelde bewoners daar uit te venten.
Broodnodige bijverdiensten
's Winters en vooral bij vorst was het in dit vak een karige bedoening. Om toch wat
te verdienen richtte vader een 'koek-en-zopie' in op het drukbereden ijs bij het Meertje van Vlek langs de Rubenslaan of op de grote ijsbaan op de vestinggracht bij de
Doorbraak. Daar was ]an Zwiers uit de Sint-Vitusstraat altijd de vaste baanveger.
Vader verkocht envarme chocolademelk, dennekoeken en 'stoere knapen: een soort
toffee die bij schaatsers zeer gewild was en bij grossier Van Vlerken in de Jan Massenstraat werd ingekocht. Henk Vuijst, beter bekend onder de naam de Geknakte
Dahlia, hielp pa trouw met het opzetten en inrichten van de kraam, moeder stond
thuis grote pannen met chocolademelk te koken en wij, de kinderen, verzorgden
73

het transport naar het ijs. Met de bakfiets, want vader had inmiddels zo veel gespaard dat de handkar door een vlotter vervoermiddel kon worden vervangen.
Met de kerst werd er bijverdiend met de verkoop van kerstbomen en als er veel
sneeuw \\'as gevallen ging vader bij zijn klanten sneeuwruimen om weer een paar
centen binnen te krijgen.

bon. 'Ne waren net verhuisd naar de Peperstraat 12, waar mijn vader de voonnalige schoenwinkel en schoenmakerij van Willem Franke had gehuurd voor f 12,50
per week en de ruimte inrichne voor de verkoop van groenleen fruil. Zomers was
ik met mijn broers altijd op de kwekerij. Als de school in de Turfpoortstraatuit~
ging, holden we hard naar de Plak om vader bij het zware werk te helpen.

Kortstondige evacuatie
Grote consternatieontstond cr toen in mei 1940 de Tweede Wereldoorlog uitbrak.
Plotsklaps moesten alle vestingbewoners worden geëvacueerd. Alle bruggen zouden worden opgeblazen en daarom moesten we onmiddellijk weg. Ik herinner me
nog dat we nel met de maaltijd bezjg waren. We hadden zelfs geen tijd meer om
de tafel aCle ruimen. Vader liet nog wel snel zijn geliefde vogeltjes uit de kooi ontsnappen. We werden ondergebracht in een leegstaande villa aan de Paulus Potterlaan, een groot huis dat vlak bij de brug over de Nagtglassloot stond. Het in paniek
aangekondigdeopblazen van dc bruggen bleek echter loos alarm en twee dagen later waren we wecr thuis en ging het leven vcrder. Ik was destijds een jongetje van
lcvcn jaar, maar herinner me nog goed dat al spoedig de levensmiddelendistribul'iedoor de bezetter werd ingevoerd. Nagenoeg alles wat eetbaar was, kwam op de

Meehelpen op de Plak
Onze kwekerij en die van anderen op het complex was aan drie zijden omgeven door
brede, voormaJigezanderijsloten waaronder de Bussumervaart. Aan denoordkant
bevond zich een grote weide met de naam Onderslool, die in gebruik was bij enke~
Icerfgooierboeren en daarmee alleen voor hen toegankelijk. In het verleden maakte vader weleens gebruik van het smalle weggetje over die meent, maar in 1934kwam
er een brief van Luden, de voorzitter van de erfgooiersorganisatie, met de boodschap dat we geen recht van overpad hadden en dat zijn achterban niet gesteld was
op eventuele schade als gevolg van onze aanwezigheid op hun grond. De Plak was
dus weliswaar een schiereiland, maar voor ons helaas alleen bercikbaar over water.
Onze boot lag gemeerd aan een van de oevers va11de Bussumcrvaarl' langs de Thierensweg vlakbij de lramhaltevan de 'Gooise Moordenaar'. Als we bij het wal'eraankwamen, schreeuwden we ·oooover1.. ... oooover1' Vader kwam dan aanlopen en
duwde de boot naar de overLijde. Wc hielpen mei het plukken van appels, peren,
klapbessen en zwarte bessen. Vader beloofde ons keer op keer een nieuwe fiets als
we goed meehielpen. De fiets is cr echter nooit gekomen!
De worteloogst van de Plak werd bosgewijs schoongespoeld in de sloot naast de

Jau de Groot bij de schuur
)at! de Groot
schoe1lmakerij.
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Galgesteeg, die voor het gemak door iedereen dan ook maar Galgesloot werd genoemd. Met het slootwater was er in die tijd nog niets mis. Het was glashelder en
er zwom vis in overvloed. De groente werd met het roeibootje afgevoerd. Dat vaartuig was meestal zo volgeladen dat je heel rustig moest varen om geen water te maken. Bij het uitladen werd eerst heel voorzichtig de bovenlaag eraf gehaald om slagzij of andere ellende te voorkomen.
Onze directe buurman op de Plak was Toon Vrakking. Als wij 'ome' Toon om een
appeltje vroegen, zei hij steevqst: 'Ze leggen bij je vader onder de boom te rollen'.
Vrakkings bijnaam was de Peertjesman, vanwege het gratis uitdelen van val fruit
onder de Naardense jeugd.
lange werkdagen
Door de verkoop in de winkel in de Peperstraat en vooral dankzij het organisatietalent van mijn oudste broer Gerard ging het steeds beter met de zaak. Na zekere
tijd kon de bakfiets vervangen worden dooreen paard en wagen wat ons meer mogelijkheden bood. Dag in dag uit deden we 'de wijk'. Als zomers op zaterdagmiddag, het venten erop zat, werd de wagen nog een keer opgeladen om in Valkeveen
bij het kampeerterrein met de vakantiehuisjes van de Amsterdammers onze handel aan de man te brengen. Onze vroegbegonnen werkdag eindigde daardoor meestal pas tegen tien uur's avonds. Dan moest er nog afgeladen worden en tot slot het
paard naar het land aan de Amsterdarnsestraatwegworden gebracht. Daar hadden
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we een stuk weiland gehuurd van boer Cas de Bruijn. Het paard kreeg vervolgens
een dag rust en wij gelukkig ook. Maar op maandagochtend om zes uur begon alles weer van voren af aan.
's Winters werd het paard bij 'ome' Herman de Gooijer, een boer in de Bussumerstraat, gestald. In het voorjaar kreeg de wagen een schilderbeurt, voor welke klus
ik, de jongste uit het gezin, volgens mijn broers de meeste aanleg had. Zomers was
het best plezierig om buiten je handel te verkopen, maar in de wintertijd hebben
we vaak bar veel kou geleden. Van 1940 tot 1948 waren er erg strenge winters met
veel ijs en sneeuw. Ons paard werd dan op scherp gezet. In de hoefijzers werden
stiften (ijzeren pennen) gedraaid om wegglijden te voorkomen. Gelukkig waren
er klanten waar we onze verkleumde handen even bij de kachel mochten warmen
en van wie we een kop warme koffie of melk aangeboden kregen. Al met al maakten we lange werkdagen, maar we deden het altijd met plezier.
Het einde vaH de Plak als kwekerij
In 1948 is mijn vader gestopt met werken op de kwekerij. De Plak veranderde langzaam maar zeker in een indrukwekkende wildernis. Inmiddels werkten al mijn
broers en ZLlstersal in de groentewinkel in de Peperstraat. Ik weet nog dat vader altijd heel blij was als we uit 'de wijk' terugkwamen met het bericht dat we goed verkocht hadden. In februari 1954, in een winter met strenge vorst en veel sneeuw,
overleed vader na een kortstondig ziekbed. Hij werd slechts 58 jaar. Moeder bleef
ach lel' met zeven kinderen. Tien jaar na vader overleed ook zij. Broer Fons en ik
hebben toen de zaak voortgezet. Mijn andere broers zijn elders werk gaan zoeken.
Ook mijn drie zusters gingen ieder hun eigen weg.
Doorgaan in een gezellige buurt
De economischevooruitgang van de jaren zestig bracht ook voor ons als groentehandel meer welvaart. De tuinderij op de Plak werd verkocht aan de gemeente, die
op haar beurt de grond weer met het loonbedrijfRuizendaal ruilde. De winkel in
de Peperstraat werd grondig verbouwd. Een gang en een tussenkamer werden in
1961 bij de winkelruimte getrokken. Het interieur werd aangepast aan de uitstalling van een breed assortiment groenten, fruit, zuidvruchten en conserven. Fons
bleef de wijk doen en ik deed de verkoop in de winkel. Twee tot drie keer per week
ging ik met een inmiddels aangeschafte Ford Transit naar de grote groenteveilingen in Blokker, Zwaag, Wognum, Avenhorn, Hem of Bovenkarspel om zo economisch mogelijk in te kopen. Zuurkool betrokken we direct van producent Kramer
en Zonen in Zuid-Scharwoude. Er konden gemiddeld zeventig kisten in de auto.
Die gingen per dag zo'n zes keer, vol ofleeg, door mijn handen. De decembermaand
was meestal de drukste tijd. Traditiegetrouw bleven we ook onze kerstbomen verkopen. Een andere specialisatie waar we veel zorg aan besteedden, was het opma77
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ken van kerstpakketten die in grote aantallen werden verkocht. De campagne daarvoor werd in de zomer al min ofmeervoorbereid. Mijn kinderen Silvia en Rob waren de inpakkers. Het was een drukke maar oergezellige tijd die zich afspeelde in
een levendig winkelstraatje waar ook andere neringdoenden volop actief waren.
Behalve onze groentewinkel waren in de kleine Peperstraat in onze tijd minstens
elfwinke!s te vinden. Daaronder een warme bakker, een fietsenzaak, een smederij
annex ijzerwarenwinkel, een radiozaak, een delicatessenwinkel, een textielzaak,
een sigarenmagazijn, een loodgieter, een slager, een bloemist, een kruidenier, een
schoenmakerij en een kapsalon. We zaten allemaal op een kluitje en niemand had
over klandizie te klagen. De omgang met onze klanten was heel gemoedelijk, we
begroetten ze vaak met een kwinkslag en gunden ze alle tijd om op hun gemak de
groente ofhet fruit uitte zoeken. Van al de genoemde winkels heeft alleen de kapsalon zich kunnen handhaven.
Er was altijd wel iets bijzonders aan de hand in de buurt. Trok er geen harmonie
met veel hoempa door de straat, dan werd er wel een braderie georganiseerd of een
verkleedpartij met optocht voorde jeugdige bewoners. Bij die vermaken waren ook
wij altijd actiefbetrokken.

\Ne waren ook altijd in voor een geintje. Ik herinner me de 94ste verjaardag van
'opa' Frijhotf, een ook op hoge leeftijd nog bijzonder actief mannetje, dat onder
meer loten van de staatsloterij verkocht. Op zijn hoogtijdag werd hij tot zijn verbazing overal in de Vesting hartelijk gefeliciteerd. Toen hij de mensen vroeg 'Hoe
weten jullie datnou', zeiden ze hem 'Ga maar eens bij die jongens van De Grootkijken'. Daar ontdekte hij op de stoep voor dewinkcl het bord waarop wij die dag niet
de aandacht op een bijzondere aanbieding hadden gevestigd, maar met krijt in grote letters hadden geschreven 'Lang leve opa, 194 jaar'.
Van dit sfeertje is nu niets meer overgebleven. De Peperstraat is een stille, nette
woonstraat geworden.
Het einde van de winkel
In ]982 ben ik met het vak gestopt. Fons is toen nog een jaar doorgegaan. Op 10
september] 983 gingde winkel in de Peperstraat definitiefdicht. Opvolgers waren
niet te vinden en sinds de jaren negentig iser zelfs geen enkele groentewinkel meer
in de Vesting te bekennen. De stad, en daarmee bedoel ik vooral de middenstand,
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heb ik in relatiefkorte tijd radicaal van karakter zien veranderen. Misschien juist
daarom kijk ik vaak met nostalgische gevoelens terug op een ouderwets gezellige
tijd waarin vijf generaties De Groot met hard werken en veel plezier hun nering
vonden in het kweken en verkopen van groenten en fruit, in de plaats waar ik geboren ben en nog steeds woon.
Terugblik
De Plak bestaat nog steeds. In de jongste structuurvisie van de gemeente Naarden
wordt het gebied als waardevol onderdeel van een van de historische schootsvelden rondom de Vestingaangemerkt. Bebouwingvanhet gebied in welke vorm ook
zou een aantasting betekenen van het beschermd stadsgezicht van Naarden. Naar
mijn gevoel een terechte waardering. Dikwijls ga ikmetde fiets langs de Plak. Vanafhel rijwielpad langs de Godelindeweg kijk ik uil over een verlaten gebied waar
de natuur ongeremd haar gang mag gaan. Een landschap vol riet, ruigt en stekelige bosjes meI hier en daar een verwilderde boom. Een eldorado voor allerlei vogels en andere kleine dieren. Nergens elders in Naarden wordt de Grote Kerk vanuit de verte zo mooi door de zon beschenen als vanaf dit punt.
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