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de asdlbelt' op de Sdwpenmemt.
alsnog te verjagen. 'loch kon er in 1923,het huwelijksjaar van de ouders van Miekie
en Helena Foulon, gesproken worden van een redelijke vrijheid voor woonwagenbewoners.
In de jaren dertig nam de bebouwing van de Schapen meent toe. Gemeenteraadslid J.H. Maas tekende om deze reden in 1932 bezwaar aan tegen de vuilnisbelt. De
nieuwe bewoners zouden overlast kunnen krijgen van stank en rook. Het gemeentebestuur onderzocht vervolgens de mogelijkheid een nieuwe beh annex een
woonwagenkamp te vestigen op de meentgronden bij de boerderij Stadzicht in het
Naardermeergebied. De eigenaar, Stad en Lande van Gooiland, werd bereid gevonden voor dit doel vier bunder grasland voor zestienduizend gulden te verkopen. Als voorwaarde werd welgesteld dat het terrein in de toekomst niet als bouwgrond gebruikt zou worden. De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
kwam tegen deze verkoop in het geweer. Ook burgemeesters van enkeleGooise gemeenten en scharende erfgooiers waren tegen de verkoop. Een van de redenen voor
dit verzet bleek de vrees voor overlast vanuit het kamp. Maar volgens een artikel in
de Nieuwe Rotterdamsche Courant was de veel te laag geachte prijs de belangrijkste reden om tegen te stemmen.
In een rapport aan de inspecteur van politie schreef agent Th. F.Kamer op 30 oktober 1937 dat de omstandigheden op het woonwagenkamp aan de Schapenmeent
>24

erbarmelijk waren. Het staangeld bedroeg 70 cent per week, veel te veel volgens
hem in vergelijking met tarieven in andere gemeenten. Op dinsdag en donderdag
werd er van gemeentewege 'gebeerd', wat tot een onbeschrijfelijke stank leidde. Er
was overlast van ratten (ook in de wagens) en zomers wemelde het van de blauwe
vliegen. Dokter Croiset van Uchelen kon 's nachts in het donker en in de blubber
niet bij de wagens komen. IJl deze jaren behoorden de bewoners van het kamp tot
de families Weisz, De Haas, Dickel en Van Boxtel.
Naar de Amsterdamsestraatweg
In 1937 kocht de gemeente grond voor een vuilnisbelt en een woonwagenplek aan
de Amsterdamsestraahveg. Het perceel was eigendom van boer De Heus en er moest
negenduizend gulden voor worden betaald.
Tweejaar later werd gestart met de aanleg van een kamp voor dertien wagens. Om
het terrein werden bomen geplant en een afrastering aangebracht met drie lagen
prikkeldraad. Aan de kant van de zeedijk werd een sloot gegraven. In het begin van
de Tweede Wereldoorlog werd er een stal met plaats voor zeven paarden gebouwd.
Hoognodige toiletten lieten echter op zich wachten. Voor de inrichting van een
vuilnisbelt pal naast het woonwagenkamp kreeg de gemeente van Gedeputeerde
Staten gelukkig geen toestemming.
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Een ontwerp

ui! 1937 vooreeJl

wooJlwageJlpark

aan deAmsterdamsestraalweg.

In 1943 ontstonden er moeilijkheden tussen het gemeentebestuur en de bewoners
van het kamp over vernielingen, vervuiling, de vele autowrakken die overal over
het terrein verspreid stonden en enkele bijgebouwde krotten. De bewoners van hun
kant verzochten om verbeteringen ter plaatse. Men moest zich 's avonds zonder
elektriciteit behelpen met olielampjes en zaklantaarns. Ook bestond er een grote
behoefte aan een structureel schoonhouden van het terrein.
In 1953 werd Helena de eerste Foulon die deel ging uitmaken van de Naardense
woonwagengemeenschap. Na de huwelijksinzegening in de Bussumse Sint Vituskerk betrok ze met haar kersverse echtgenoot Albertus de Haas een woonwagen
aan de Amsterdamsestraatweg. De toestand daar bleek nog niet veel veranderd.
Een gat in de grond diende als wc. Water was slechts uit één kraan in de paardenstal te verkrijgen. Daar werd ook de was gedaan en te drogen gehangen. Na de periode op de Amsterdamsestraatweg woonden zij drieëndertigjaar iedere winter op
een kamp in Soesterberg. Jn de zomer trokken ze met een caravan door het tand.
In de jaren negentig keerden ze terug naar Naarden. Sindsdien woont Helena temidden van haar familie op de Abri.
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ganiseerd. Zo was er een kleuterschooltje en maakten de broeders met de kinderen wandelingen door de bosrijke omgeving van de Zandzee. Helena deed als zesjarig meisje aan deze tochtjes mee.
Het voortdurend trekken van de reizigers bemoeilijkte het schoolgaan van de kinderen. Vader Poulon vond het belangrijkdat zijnkinderen leerden lezen en schrijven. Hij koos er daarom voor langere tijd op een plek te verblijven. Zijn kinderen
zijn hem daar altijd dankbaar voor gebleven. In 1967 bepaalde de minister van
CRM Marga Klompé door een aanpassing van de Woonwagenwet dat woonwagenbewoners niet meer mochten reizen. Dit betekende voor de reizigers met hun
ambulante handel een zware slag. Miekie en Helena zagen er echter een groot voordeel in voor hun eigen kinderen. Die konden nu zonder onderbreking aan hun
leerplicht voldoen.

DeAmsterdamsestraatweglangs
MUldertrekvaar/.

het kamp in J966. Links (nietop defóto) is de

Jeugdjaren in Bussum
Helena (1929) en Miekie (1931) werden in een woonwagenkamp in Bussum geboren, waarvan een gedeelte naast de oude rooms-katholieke begraafplaats lag.
Voorzieningen waren er nauwelijks, water bijvoorbeeld moest uit een kraan op de
begraafplaats worden gehaald. Op het terrein stonden ongeveer twintig wagens.
Miekie en Helena bewaren ondanks de toen heersende armoede goede herinneringen aan Bussum. Het was er rustig en fijn. Op zondagen gold het bezoek van de
pindaman als een hoogtepunt. Vader Johannes was als scharenslijper in het bezit
van een mooie kar. Een model hiervan pronkt nu in de wagen van Miekie. Toen ze
ouder waren, moesten de meisjes hun vader helpen. Zij belden aan bij de hujzen
van klanten, namen de messen en scharen in ontvangst en brachten ze geslepen
weer terug. Een enkele keer leverde dat een appeltje of een kop chocolademelk op.
Als broodnodige bijverdienste repareerde vader potten en pannen. Moeder EJisabeth had haar eigen galanteriehandeltje; kammetjes, pleisters, stopwol, veters enz.
Ook daar was de hulp van de dochters gewenst.
De familie Foulon was van oudsher rooms-katholiek. Vanuit de katholieke gemeenschap in Bussum werden er activiteiten voor de vrouwen en kinderen geor128

Oorlogstijd in Den Haag
In 1938, toen de meisjes respectievelijknegen en zeven jaar oud waren, vertrok het
gezin FOlllon naar Den Haag. Aan het begin van de oorlog werd hun zusje Dora,
als zevende en laatste kind geboren. In 1940 bepaalden de Duitsers dat woonwagens moesten verdwijnen en dat de bewoners zich moesten vestigen in bewaakte
verzamelkampen. Vrij rondtrekkende mensen waren immers nauwelijks te controleren en bovendien waren het volgens hen asocialen, die maar beter onder toezicht geplaatst konden worden. Een klein aantal voldeed aan het bevel. Maar het
grootste deel dook onder, in woningen, schuren, holen, plaggenhutten en op schepen. Volgens Miekie werd de wagen van
hun ouders op de Slachthuiskade in Den
Haag in beslag genomen en naar Lonneker vervoerd, waar hij door de Duitsers werd gebruikt.
Vader en moeder Foulon belandden
met hun zeven kinderen en met nog
acht andere gezinnen, allemaal familie
en bekenden, in een woning aan de Koningslaan in Den Haag. In 1944 kwam
aan deze gecompliceerde behuizing een
einde en kreeg het gezin een huisop het
Oranjeplein. Helena en Miekie hcrin-

eJI HtltIfle5.

Achteraan een neef
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neren zich de oorlogsjaren als een moeilijke tijd. Na schooltijd en in de vakanties
gingen zij langs de deuren met garen en band en hielpen hun vader bij de scharensliepkar. Ook probeerden ze wat bij te verdienen met het schoonhoenen van
stoepen. Het krijgen van een appeltje of een kopje chocola was er toen uiteraard
niet meer bij. In de oorlogsjaren werd er op school wel 's middags voor eten gezorgd. Als de sirene loeide, vluchtten ze halsoverkop naar de schuilkelder op het
Oranjeplein, die soms half onder water stond.
Spijbelen deden de meisjes ook. Zo spraken ze eens met acht meiden af om in het
Haagse Bos beukennootjes te gaan zoeken. Het was een spannende en jolige dag.
Zij zorgden er wel voor dat ze om vier uur weer thuis waren. Tijdens heteten vroeg
vader hoe het op school was geweest. Alsnel werd duidelijk dat hij was ingelicht. Ze
konden direct naar hun kamer vertrekken. Er werden geen opvoedkundige tikken
uitgedeeld. Wel waren er regels die nageleefd moesten worden, anders volgde er
huisarrest. Een van die regels was dat de meisjes na een avondje stappen om twaalf
uur thuis moesten zijn. Dat moest dan ook geen vijf over twaalf zijn. Helena en
Miekie spreken nog steeds met veel respect over hun ouders, zij waren streng maar
rechtvaardig.
De Haagse omgeving werd in de oorlogsjaren steeds onveiliger. De Britse luchtmacht probeerde in de periode van 22 februari tot 3 maart 1945 voortdurend de
in het Haagse Bos opgeslagen V2-wapens en hun lanceerplaatsen te vernietigen.
Tijdens het beruchte bombardement van het Bezuidenhoutvluchtte het gezin naar
de woonwagen van grootmoeder FOldon in Leiderdorp. Daar woonden ze met zijn
allen in een wagen met een lengte van vier meter. Een gelukkige omstandigheid
was dat ze in het boerenland leefden en het verhoudingsgewijs goed hadden met
eten en drinken.
Reizen naar nieuwe werkterreinen
Aan het eind van de oorlog werd met de woonwagen van Opoe de terugtocht naar
Bussum ondernomen. Paardenhandelaar Van Dooijeweerd hielp de familie door
een moeilijke periode heen en zorgde voor een houten hutje aan de rand van de
hei voorbij de Spijkerstraat. Volgens de vrouwen leefden zij daar vrij en blij, de oorlog was voorbij. Na anderhalf jaar kon vader Foulon een zomerhuisje kopen vlak
bij het woonwagenkamp aan de Laarderweg. Dit kamp had overigens betere voorzieningen dan het vorige naast de oude begraafplaats.
In de eerste naoorlogse jaren ging het redelijk goed met de woonwagenbewoners.
De meesten hadden werk als stoelenmatter, scharenslijper of seizoenarbeider. Anderen begonnen een handel in auto's, vooral desloop bleeklucratief. Omdat je met
autowrakken niet kon trekken, kozen veel reizigers voor een vaste standplaats.
Slechts een enkele keer moest een bescheiden uitkering een periode van werkloosheid overbruggen.
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Analfabetisme onder de reizigers was lange tijd een probleem. Vader Foulon behoorde tol de kJeine groep diewcl kon lezen en schrijven. De familie bleef nochtans
tot de groep reizigers behoren. Nu de kinderen aan hun leerplicht hadden voldaan,
was de noodzaak van een vaste standplaats niet meer zo aanwezig. Afen toe moest
er een nieuw 'werkterrein' aangeboord worden en dan lrok het hele gezin mee. Zo
stond de wagen omstreeks 1950 op een groot kamp in Amsterdam. Daar was een
grote school die behalve door kampkinderen door kinderen van omliggende boerderijen werd bezocht. In Breda, waar zij een jaar verbleven, werkte Miekie inde conservenfabriek van Hero. Toen het kamp op de Bussumer Eng nabij de Laarderweg
in 1954 werd opgeheven, verhuisde het gezin naar een woonwagenkamp ten westen van de Kolonel Palmkazerne.
Zelfstandigverder
Miekie trouwde in 1959 in het Bussumse gemeentehuis met de woonwagenbewoner Arend Brummer. Zij was tien keer zwanger, acht keer liep de zwangerschap op
een teleurstelling uit.

'3'

In 1962 besloten de gemeenteraden van
Bussum en Naarden tot de aanwijzing
en exploitatie van een intercommunaal
woonwagenkamp met 18 staanplaatsen. In 1967 werd het Bussumse kamp
achter de 'Palmpit' opgeheven en het
Naardense kamp aangepast voor uitbreiding.ln april van dat jaar bepaalde
de rechter dat nieuwe bewoners altijd
moesten worden toegelaten, ook als het
kamp vol zou zijn. Het gezin BrummerFoulon moest noodgedwongen verhuizen naar de Amsterdamsestraatweg.
Devoorzieningen daar waren nog steeds
beneden peil: geen behoorlijke toi1et-

ten en nog steeds maar één gezamenlijke kraan in de stal.
Er bestond een goed contact met de naaste boerenburen Maas en Van Eijden. De
klandizie voor levensmiddelen werd gegund aan Naardense middenstanders. Bakker De Bruijn uit de Jan Massenstraat, de slagers Van Rooijen en Smout, groenteman de Groot en Verloop de aardappelboer waren in de regel de vaste leveranciers.
Van den Berg uit de Bussumerstraat leverde de vis. Agent Hamstra kwam eenmaal
per week het staangeld innen. Hij dronk dan gezellig een kop koffie mee. Vader Johannes Foulon werd kampbaas en zorgde tegen een kleine vergoeding dat alles er
proper uitzag. Hij boende en schrobde zelf en pleitte met regelmaat bij de gemeente voor betere voorzieningen. Zo kwam er eindelijk een wc, dat wil zeggen een ton
meteen zitvlak van houtmeteengat erin. Helena en Miekie herinneren zich deAmsterdamsestraatweg als een mooie periode met een geweldige saamhorigheid. Je kon
op elkaar bouwen en bij elkaar terecht. Het was er gezellig met veel buitenleven op
de trappen van de wagens. 'De tijden zijn veranderd', zeggen zij nu. Hoewel ze zich
met hart en ziel aan de huidige plekop de Abri verbonden voelen, zien zij het als een
verlies dat er ten opzichte van vroeger zo veel meer afstand is gekomen.
Regionalisering
In 1967/1968 werd de Woonwagenwet opnieuw herzien en kwam er een definitief
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gave. Broer Hannes Foulon betrok alvast een woning in de Tets van Goudriaanstraat.
Langzaam maar zeker stroomde het kamp leeg, totdat tenslotte de wagen van Arend
en Miekie als laatste overbleef. In 1970 verscheen er een ambtenaar met twee politieagenten met het bevel om het gezin uit te zetten. Verzet mocht niet baten en de
aangeboden woning aan de Huibert van Eijkenstraat werd betrokken. Om de sfeer
van het kampleven toch enigszins vast te houden sliepen zij met zijn vieren op matrassen in de woonkamer. Miekie kon niet wennen aan de nieuwe situatie, werd nerveus en depressief en slikte allerlei medicijnen. Arend bezocht met regelmaat vruchteloos het spreekuurvan de burgemeester. Ten einde raad liet Miekie zich met al haar
medicijnen bij zich afzetten bij het gemeentehuis. In een persoonlijk en emotioneel
onderhoud met de ambtenaar van de Woningdienst kon ze duidelijk maken hoe
slecht ze er aan toe was en dat er hulp geboden moest worden. Het resultaat was dat
zij zelf mocht gaan zoeken naar een plekje voor de wagen.
Eind goed, al goed op de Abri
De zoektocht werd na een paar maanden beloond met de ontdekking van een woonwagen op de voormalige loswal bij de Abri, de locatie die nog steeds bestaat. Miekie

verbod op trekken. Regionalisering werd het nieuwe sleutelwoord. Het zou moeten leiden tot verheffing en integratie van de woonwagenbewoners. De nieuwe
kampen bestonden uit grote ommuurde terreinen met een slagboom, politiepost,
(blo) school, kerk, sporthal, badhuis, recreatiezaal, consultatiebureau inclusief een
maatschappelijk werker. De gevolgen bleken catastrofaal. De werkloosheid nam
schrikbarend toe, omdat succesvolle hande1aren hun klantenkring niet meer naar
behoren konden bedienen. Bovendien kwamen ze met een groot aantal concurrenten op één kamp te staan. Ook werd een zogeheten afstammingsbeginse1 ingevoerd. Alleen zij dieal in een woonwagen woonden, woonwagenouders hadden of
met een woonwagenbewoner gingen trouwen, konden rekenen op een vergunning.
Een uitzondering werd gemaakt voor mensen die om den brode moesten reizen
zoals kermisklanten of wegwerkers.
Het oude kamp aan de Amsterdamsestraatweg zou niet alleen vanwege deze nieuwe wet moeten worden opgeheven, maar zou toch al verdwijnen omdat de plek
viel binnen de bouwplannen van de geprojecteerde 'Rijksweg om de Noord'.
De Egelshoek in Hilversum werd als nieuwe locatie aangewezen. Veel woonwagenbewoners waren het hier niet mee eens. Een aantal vroeg een huurwoningaan ofvertrok naar elders. Een enkeling maakte de overstap naar Hilversum. Voor Arend en
Miekie en hun dochters Marie en Liesbeth betekende de verplaatsing een nieuwe slag.
Voor hun handel bleek het vinden van een nieuwe, gunstige plek een te moeilijke op'34

ten. Dit betekent dat ook een 'burger' in een woonwagen mag wonen. Hierdoor
bestaat er in feite geen woonwagenbevolking (reizigers) meer. \Vat geenszins betekent dat daarmee de cultuur van de woonwagenbewoner zou zijn verdwenen.
Het 'reizigersbloed' zal velen door de aderen blijven stromen en de drang naar onafhankelijkheid zal onverminderd voortbestaan.
in de bibliotheek

Inhoud van alle jaargangen

Miekie Brummer-Foll/oJ/ bij/mar wagen op deAbri halverwege dejarmllegentig.
en haar man raakten in gesprek met de bewoners van die wagen, het echtpaar ZapijSwennen, van origine geen woonwagenbewoners. Zij bleken al vijf jaar te zijn ingeschreven voor een woning in Naarden. De ruil woonwagen - woning was snel beklonken. Erwerd afgesproken dat de Brummers voor de verhuizing van de beide boedels zouden zorgen tijdens de al geplande vakantie van de familie Zap ij. Dat was
binnen een dag geregeld. Miekie was zielsgelukkig en al snel weer de oude. Na het gezin Brummer-Foulon kwam Miekie's broer Toon hen op het terreintje gezelschap
houden. Hij kocht een wagen van de wegenbouwer Hogenbirk. Ook broer Hannes
vond de weg terug vanuit een woning naar een wagen. In de jaren negentig kwamen
ook zus Helena en haar man AJbertus de Haas de Abri bewonen. De beide dochters
van Miekie en ook haar jongste zuster Oora wonen daar nu ook.
Toen het langzamerhand ook tot de autoriteiten was doorgedrongen dat de regionalisering meer kwaad dan goed had gedaan, werd het roer rigoureus omgegooid.
De regering dwong alle Nederlandse gemeenten om opnieuw kleine kampjes in te
richten.
Kamp Abri voldeed aan de nieuwe richtlijnen en druppelde langzaamaan weer vol.
Op dit moment staan cr 14 wagens. De huidige brandweerverordeningen schrijven echter voor dat cr meer afstand tussen de wagens hoort te zijn. Recent is besloten tot een herinrichting van het kamp waarbij er tot grote vreugde van twee
jonge stellen ruimte wordt geschapen voor twee extra standplaatsen.
In 1997 is de Woonwagenwet afgeschaft. Ook het afstammingsbeginsel is losgela-
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mooiste voorbeeld daarvan worden de
strikken bij de knieën van de derde man
van rechts genoemd.
meesters als stadsbestuurders zijn afgebeeld.
We weten inmiddels dat de stad de le-

In 1991 werd in het door de Stichting
Vijverberg uitgegeven boek over het
Burgerweeshuisvan Naardenookaandacht besteed aan dit regentenportret.
lneke lnglot, medewerkervan bet Stadsarchief, deed toen een uitgebreid onderzoek naar de identiteit van de afgebeelde bestuurders. De enige conclusie
die 7.ijkon trekken, was dat de staande
figuur zonder hoed mogelijk binnenvader Johannes Kelderman en de zittende figuurmet een ganzenveer waarschijnlijk secretaris Willem Bogaert was.

ning nooit heeft kunnen terugbetalen.
In 1850 werd de schuld met gesloten
beurs in het voordeel van de gemeente
Naarden verrekend. Een jaar later werd
opnieuw een regentenstuk van de weesmeesters geschilderd! Van dat portret
staat onomstotelijk vast dat het tot stand
kwam als dank van de stad voor de wijze waarop de weesmeesters de financiële administratie hadden gevoerd.
Binnenvader!ohilnnes

Kelderllum/

De opdracht voor het regenten portret
zou volgens lneke lnglot weleens een vriendelijk gebaar van het stadsbestuur aan
de weeshuisbestuurders geweest kunnen zijn. Misschien hadden zij bezittingen
van het weeshuis verkocht om de stad van financiële problemen te verlossen? Inglot noemt daarbij de verkoop van een
stuk land langs de Vecht in 1644. Wij
denken echter ook aan de verkoop van
de kapitale hofstede Oud Naarden op
29 december 1640. Het leverde het
Weeshuis ruim 45.000 gulden op. Kort
na deze transactie werd door de wees-

Het regentenportret van Camerarius hangt in een zwartgeverfde vruchtbomenhouten lijst. Op de bovenregel zijn rechthoekig gebogen ijzeren haken en een verticaal oogaangebrachl. Dit duidt erop dat het schilderij ooit was toegerust meteen
gordijn. De roede ontbreekt, maar zo'n attribuut is nog in originele vorm te zien
aan de lijst van het regen ten portret van Berinx dat ook in de studiezaal van het
Stadsarchiefhangt.
Sinds de tweede helft van 17de eeuw werd het gebruikelijk om schilderijen tegen
vuil en zonlicht te beschermen met een gordijn. Die trend is waarschijnlijk overgewaaid uit Vlaanderen, waar het in Antwerpen al in 1630 werd toegepast. Het regenten portret van Camera rius is het vroegst bekende voorbeeld van schilderijbescherming hier te lande. Later zijn schilderijgordijnen in onbruik geraakt, waar-

meesters aan de stad een lening verstrekt van 80.000 gulden. Naarden investeerde het geld in de aanleg van de
trekvaart naar Muiden. Het is zeer wel
denkbaar dat juist deze belangrijke overeenkomst aanleiding is geweest voor het
vervaardigen van het regentenportret.
Volgens een laat-18de-eeuwse notitie
zouden op het schilderij zowel weesDe oude ijzeren haken
Secretaris
J40
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van de lijst wm hel regenlenpor-

tret. Degordijnroedeol1tbreekt.
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door er nog maar zeer weinig schilderijen met deze voorziening resten.
Terug naar Camerarius, van wie naar de gelatiniseerde naamvorm te oordelen een
voorvader wellicht kamerling ofwel schatbewaarder is geweest. Het oeuvre van de
schilder bestaat momenteel uit 33 schilderijen, veelal portretstukken met meerdere personen. Zes zijn er volledig gesigneerd en dertien hebben een monogram.
Het Groninger Museum bezit drie werken van hem.
Van de Groninger schilder is nog een tweede regentenstuk bekend uit de literatuur.
Het stelt 'De deken en de overlieden van het Huidekopers, looiers en Schoenmakers Gilde van Amsterdam' voor en is gemaakt in 1646. De verblijfplaats hiervan
is sinds 1835 onbekend. Aan Camerarius wordt ook 'De overlieden van het wijn~
kopersgilde' toegeschreven. Dat stuk werd in 1962 verworven door het museum
Het Wijnkopersgildehuis in Amsterdam. Bij de opheffing van het museum in 1972
is het schilderij echter verdwenen.
Net zo min als over zijn jeugd, weten we iets over Camera rius' laatste levensfase.
In 1659 keerde hij vanuit Amsterdam naar de stad Groningen terug. Het laatste wat
we over hem vernemen, is dat hij daar in 1666 hetgrootburgerrecht verwierf. Daarna verstomt alle berichtge\'ing over hem. Zelfs zijn overlijdensdatum is onbekend.
Dat is spijtigvooreen kunstenaar van zijn formaat, althans de kunsthistoricus professor Henk van Os roemde hem als een 'schilder met allure' en 'de kwalitatiefbeste Groninger schilder uit het verleden'.

Het raadsel van M
De niet-ingebruikneming

van de Naardense ijskelders

CoenMulder

Een uniek gebouw
Op het hoogste punt van bastion Oud Molen Jigteen uniek militairgebouw. Uniek
in die zin dat het een benedenverdieping heeft. Andere militaire gebouwen in de
Vesting hebben ook een verdieping, maar altijd een bovenverdieping. Waarom aan
M, zoals het gebouw door de militairen in 1877 werd gedoopt, een benedenverdieping werd toegekend, volgt verderop in dit verhaal.
M is niet gemakkelijk te bereiken. Een pad ernaartoe, dat eralsopritooit moet zijn
geweest, ontbreekt en het vereist nogal wat lichaamstechniek om via een steile klim
en door een dicht struweel van stekelige struiken bij de laaggelegen ingang te komen. Die ligging in een dal had een bedoeling. De ingang van het onder een metersdikke aarden wal geborgen gebouw was zo maximaal beschermd tegen vijandelijkgeschut. Om dezelfde reden was de ingang naar het westen gericht. In die zin
onderscheidt M zich niet van de meeste andere militaire gebouwen in Naarden.
Een beschieting werd per definitie vanuit het oosten verwacht.
Een gehavend aanzicht
Na een afdaling over een glibberig voetspoor sta ik voor M. Het gebouw ziet er uit
alsof het in vredestijd een belegering heeft ondergaan. Stalen platen op gemetselde muren die de twee oorspronkelijke en allang geleden verdwenen houten toegangsdeuren vervingen, zijn 'vakkundig' opengebroken. Ook vensterluiken in de
door de tijd toch al verweerde gevel zijn flink beschadigd. Een tegen het gebouw
aanleunendestenen schildwachtnis met een verroeste lantaarnhaak erboven is niet
toegetakeld en ook een sluitsteen in de muur met het bouwjaar 1877 is nog intact.
Buskruit en gevulde projectielen
Waarom M tweetoegangen heeft, wordt me duidelijk wanneer ikhet gebouw door
de rechter opening binnenklim. M bestaat op de begane grond uit twee gedeelten

J4'
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sponningen verdwenen.
alleen door een draaibaar venster vanHet gehovendcaonzicht van M. v.J"J. de scluldwochlnis, de toegang lolde remise,
een venster, de toegang tot de magazijnen en een tralievensta
die door de aard van de werkzaamheden geen verbinding met elkaar mochten hebben en daarom door een dikke
muur van elkaar zijn gescheiden. Het
gedeelte waarin ik ben, lelt drie ruimten oflokalen zoals de militairen ruimten noemden. Het voorste lokaal is een
portaal, dat naar een buskruitmagazijn
en naar een magazijn voorgevulde projectielen voert.
Op het punt waar de drie lokalen samenkomen, zit een verlichtingsnis in de
muren waarin een olielamp de duistere lokalen kon verlichten. Dubbele kozijnen in de nis met 2,5 cm dik vensterglas moesten ieder risico van ontploffingsgevaaruitsluiten. Delamp kon
144

uit het veilige portaal in de nis worden
geplaatst.
De twee magazijnen hebben spouwmuren om het kruit tegen vochtinwerking te beschermen. Nog aanwezige resten van scharnieren en verder deurbeslag zijn van koper; ijzer was vanwege
het gevaar van vonkvorming verboden.
Dcremise
Het linker gedeelte van de begane grond dring ik binnen door de andere geforceerde opening. Dit gedeelte bestaat bijna geheel uit een remise, de militaire term
voor een stallingsruimte voor makkelijk verplaatsbaar licht geschut. Een grote ijzeren haak aan het gewelfde plafond diende voor het manoeuvreren met het op te
bergen geschut.
In een zijmuurzitten twee bergnissen voor munitie. Ineen hoek van dezelfde muur
is een gemetselde bak waarin ooit een pomp moet hebben gestaan, getuige de contouren die het werktuig op de muur heeft achtergelaten.
Achteraan in de remise zie ik twee kleine ruimten. De linker is een bergplaats. De
donkere gapende ruimte rechts maakt me nieuwsgierig, het blijkt een traplokaal
te zijn.
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De trap IUwr de kelderverdieping.
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ten: twee ijskelders, van elkaar gescheiden door een muurwaarin een brede opening.
De architectuur van deze kelders maakt duidelijk dat hier het ijs werd opgeslagen dat
de militairen nodig hadden. Het best is dit te zien door een door onverlatengehakt diep
gat in een muur. Het legt de meest ingenieuze constructie van dit gebouw bloot een
dubbele spouwmuur. Die is er overal rond deze kelders: achter alle wanden, boven het
gewelfde plafond en onder de vloer. De lage muur bij de entree was bedoeld om het ijs
te keren. Door hvee gaten onder in de muur kon het smeltwater afvloeien naar het opvangreservoir in de hoek van het portaal en vandaar worden opgepompt naar boven.
De bedoelingvan het venster dat ikin het voorportaal waarnam, wordt me nu ook
duidelijk. In de voorste ijskelder zie ik de andere kant ervan. Het moet een lamp.
niszijn geweest waardoor de militairen vanuit het voorportaal de toestand van het
ijs konden observeren, zonder een deur te hoeven openen wat, hoc geringook, telkens een ongewenste temperatuurverhoging met zich meebracht.

smellwalerafroergrlten.

Rechts daarvan

de verlidftlilgmis.

Iets over ijs
IJs wordt al sinds de oudheid door de mens gebruikt: om voedsel te bewaren, in de
geneeskunde en als ingrediënt voor lekkernijen. Ging dat eeuwenlang nog primitief met uit de natuur verkregen ijs, in de 1geeeuw kreeg ijs door de moderne technieken een steeds verfijnder industriële toepassing. Vooral toen de Franse natuurkundige François Carré in 1862 een manier bedacht om ijs machinaal te produce'49

rcn. Zijn uitvinding leidde een periode in waarin kunstmatig ijs voor legio doeleinden werd toegepast: in de levensmiddelen- en drankenindustrie, in laboratoria, ziekenhuizen en militaire hospitalen, voor het koeJhouclen van kruit op oorlogsschepen, bij het vloeibaar maken van gassen en voor de eerste kunstijsbanen
ter wereld, die rond 1880ontstonclcn (Parijs, Frankfurt am Main en Londen).
De moderne 'koude-techniek' werd ook toegepast in de opkomende Nederlandse
mijnen; bij het maken van schachten kon men sBcllerwerken door eerst het grondwater te bevriezen.
M wordt gebouwd
Plannen tot verbetering van het Nederlandse verdecligingsstelselalsgevolgvan de FransDuitse Oorlogvan 1870-'71 lieten oakde VestingNaarden nietonberoerd. Binnen luttele jaren verrezen overal nieuwe gebouwen: bomvrije kazernes met moderne voorzieningen, geschutsremises, munitiemagazijnen, wapenplaatsen en wachthuizen.
Een van die moderne voorzieningen waren de ijskelders van M. De gekozen locatie
sprak voor zich: in de nabijheid van het belangrijkste gebouw van het garnizoen
Naarden, de tegelijk met M te bouwen bomvrije kazerne Oud Molen. Dit gebouw
kreeg een groot aantal vertrekken voor officieren en manschappen. Er was een keuken gepland met negen grote fornuizen op rij, een capaciteit die voldoende was voor
het gehele garnizoen. Verder k\\lamen er magazijnen voor levensmiddelen, een hospitaal, een apotheek, een sectiekamer, een tisanerie (vertrek waar geneeskundige
kruiden werden bereid), allemaal afdelingen waar behoefte aan ijs bestond.
Bij de bouw van M werd uitgegaan van de opslag van natuurijs. Dit kon 's winters
uit de binnendijkse grachten worden verkregen. Uit de ijsvloer gehakte blokken
werden naar het gebouw vervoerd en overeen op destenen trap geplaatste glijgoot
naar de kelders gebracht.
De bouw van M had aanvankelijk geen vlekkeloos verloop. Toen de belasting van het
betonbed een in het bestek voorgeschreven norm overschreed, moest de ammemer
het werk onder dreigingvan een boete overdoen. Daarna deden zich geen problemen
meervoor.lntegendeel, de EAJ (EerstAanwezend Ingenieur) Kapitein der Genie W.
Egterwas bijzonder tevreden over de vlotte voortgang en schroomde niet zijn waardering te uiten over het vakmanschap en de werkhouding van de 28-jarige opzichter/timmerman Arend van Otterloo, die met zijn opzicht over M drie gulden per dag
verdiende. De goede samenwerking resulteerde in een aanvankelijk niet verwachte tijdigevoltooiing. Jn het voorjaar van 1877was met de bouwvan M begonnen, nogvoor
het invallen van de winter van hetzelfde jaar werd het gebouwopgeleverd.
Het feest gaat niet door
Om redenen waarnaar wealleen maar kunnen gissen, moeten de ijskelders al vrij kort
na de bouw zijn afgekeurd voor gebruik. In een brief die kapitein Egter op 11 maart
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1881aan zijn chefin Amersfoort schreef,
lezen we de opmerking 'De inhoud der
voor het doel ongeschikt gebleken ijskelders in bastion Oud Molen bedraagt
ongeveer 48 kuub: Een verklaring voor
de ongeschiktheid werd door hem nietvermcld. Wat wuer aan de hand kunnen zijn
geweest? Onvoorziene technische tekortkomingen? Een achteraf gewijzigde bestemming? Verderdoorspitten van het archief van de EAJ leverde geen enkele aanwijzing op.
Een ijshut
Wel is in die tijd naarstig gezocht naar een andere opslagmogelijkheid voor ijs op
bastion Oud Molen. Egtcr vestigde de aandacht van zijn superieuren op onder meer
een ijshut die in 1864 gemaakt werd bij het gasthuis van Zutphen.
Hij opperde het idee zo'n ijshut te bOllwen op de hoge walgang naast de kazerne.
De ijshut kon mei eenvoudig materiaal worden gebouwd. De bodem van de hut of
kuil bestond uit leem. De dubbele houten binnenwand werd gevuld met kJei en
blokzoden. De rand van de hut bestond uil een dubbele plankenlaagopgevuld met
haksel en leem. Het houten dak en het portaal werden bedekt met stro. De hut werd
voor de helft als trechter in de aarde gebouwd en voor de andere helft in kegelvorm
bovengronds. Afvoer van regen- en smeltwater gebeurde langs cementen goten
naareendiepezinkput.
Deenige toegang, tweespouwdeuren. kwam op het noorden te liggen.
Het vullen van de ijshut was ingewikkeld maareffectief. We volgen hier de wenken
van kapitein Egter. Op de bodem werd een taag stro van 9 cm dik gelegd. Daarop
een laag van aaneensluitende stukken ijs. De tweede en volgende lagen moesten
bestaan uit helder, stukgeslagen ijs, waarmee alle openingen en holten naU\\lkeurig opgevuld en vastgestoten werd. Tussen elke 16 cm dikke laag ijs werd keukenwut gestrooid, waardoor wat ijs smolt en er samen mel de volgende laag een dichte voor de lucht ondoordringbare massa ontstond.
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'Een zingend volk is een gelukkig volk'

Als er 's winters geen ijs beschikbaar was, dan kon men de hut ook vullen met heldere sneeuw. Tussen iedere sneeuwlaag van 6 cm dik werden vele kilo's zout gestrooid waarna 12emmers water volgden. De ondervinding leerde dat sneeuw bij
deze behandeling zelfs in lager temperatuur kon geraken dan ijs.
Wanneer de ijshut was gevuld, stonden bij vorst de deuren geopend. Zodra geen
vorst meer werd verwacht, werd het ijs met minimaallO cm stro bedekt en maakte men beide deuren goed dicht.
De ijshut die kapitein Egtervoorstelde kon 50 kuub ijs bevatten. 'Nog altijd 2 kuub
meer dan de 48 van de ongeschikt gebleken ijskelder', meldde hij aan zijn superieur. Met 1815 gulden bleef de ijshut ver onder de bouwkosten van de ijskelders.
Maar om onbekende redenen kwam ook de ijshut nooit van de grond. De ijverige
J

Herinneringen
Bachvereniging

van de Nederlandse

Maud Arkesteijn-van Willigen

vijfi"jtû'/ja'gd,~en,
se meisjes,

kapitein had na het echec van de ijskelders voor de tweede maal zijn neus gestoten.
Het stiefkind van Oud Molen
Wie het bastion Oud Molen van nu bezoekt, zal onder de indruk raken van al wat
er is veranderd. Van heinde en ver bezoeken lifestylers de oogverblindende design
centres, studio's en boutiques. De ware gourmand dineert in het vermaarde restaurant. Al deze op hoog niveau aangeboden genoegens vinden plaats in voormalige militaire gebouwen die in het verleden met veel overleg, vakmanschap en inspanning tot stand zijn gebracht en decennialang onze voor de landsverdediging
opgeroepen overgrootvaders herbergden.
Op een steenworp afstand van dit luxe-eiland ligt M: verlaten, verwaarloosd, verschopt. M is het stiefkind van Oud Molen.
Wat prachtig zou het zijn als ook aan M een nieuwe bestemming kon worden gegeven. Het zou een waardig sluitstuk zijn in de voltooiing van het moderne Oud
Molen.

voora! Gooi-

in een koor wist te vereniget/.

gen haarlterinneringe!1.
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aan de Schola Cantorum

(Red)

In de jaren vijftig van de vorige eeuw
constateerdedr. Anthon van der Horst,
dirigent van de Nederlandse Bachvereniging, dat het buitengewoon moeilijk was om jongeren aan te trekken die
zich zouden kunnen ontwikkelen tot
koorzangers voor de Bachvereniging.
Samen met mijn moeder, Tine van \Villigen-de Lorme, zangpedagoge en zangeres (zij zong onder meer mee in het
Moteuenkoorvan de Bachvereniging),
kwam hij op het idee de Schola Cantorum op te richten. De leden van dit
jeugdkoormoesten een gedegen muzikaleopleiding krijgen en hun stemmen moesten dooreen professional worden geschooid. De organisatie kwam in handen van Tiny de Moulin, ook een lid van de
Bachvereniging. Het jonge talent moest komen uit de lagereschooljeugd van het
Gooi. Het vergde Anthon van der Horsten mijn moeder heel wat uren om naar de
stemmen te luisteren om daaruit het ware talent te selecteren. Uiteindelijk werd in
1953 deSchola Cantorum opgericht. Het koor kreeg onderdak in het huis van Tiny
de Moulin aan de Van der Helstlaan. Al gauw waren er zoveel aanmeldingen binnen dat naar een ander onderkomen moest worden uitgekeken. Dat werd gevonden op een verdieping van de oude Emmaschool in Bussum. Mejuffrouw Corry
Freni werd aangetrokken voor de solfège. Dat waren oefeningen met klankladders
en toontrappen. Mijn moeder gaf les in stemvorming en stemtechniek. De koordirectie was uiteraard in handen van Anthon van der Horst zelf.
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De schola, zoals wij het koor allemaal noemden, repeteerde iedere zaterdag van
twaalf tot een. Dat was zo geregeld omdat Van der Horst kort daarna naar de repetitie van de Bachvereniging in de tuinzaal van Concordia in Bussum moest.
Als achtjarig meisje was ik met mijn zusje ]oyce vanaf het eerste uur bij de schola
betrokken. Dat kon bijna niet anders, want mijn moeder deed immers de stemvorming en bovendien was Anthon van der Horst, na de scheiding van onze ouders, onze toeziend voogd. Voorts was muziek iets wat je de hele dag bij ons thuis
hoorde: de leerlingen van mijn moeder, huisconcerten, zelf zingen en ook nog eens
blokfluit- en pianospelen. De schola was voor ons dus iets heel vanzelfsprekends,
iets waar we helemaal in op gingen en met volle teugen van genoten.
Hoogtepunt was het jaarlijks kerstconcert in de Grote Kerk van Naarden of in de
Remonstrantse kerk in Bussum. Ons kostuum bestond uit een grijze rok met witte blouse. De jongens, ja die waren er ook, droegen een grijze broek met een wit
overhemd. Vele enthousiaste leden hebben na hun schola-periode voor een muzikale beroepsopleiding gekozen. Ik denk hierbij aan de later beroemd geworden
bas/bariton en barokspecialist Max van Egmond, die bij de uitvoeringen van de
Matthäus Passion in de Grote Kerk van Naarden gedurendetientallenjaren
de basaria's of de Christusrol vertolkte. Ik denk ook aan de fluitist en rockmusicus Thijs
van Leer, aan Christiaan van Norde die later cellist zou worden in het Concertgebouworkest en aan Loes Wijnands die zanglerares aan de muziekschool te Bussum
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werd. Over de persoonlijke ervaringen
van Max en Thijs met de schola leest u
elders in dit artikel.
Ons repertoire strekte zich uit van Pergolesi tot en met Benjamin Britten.
Vooral de Ceremony of Carols van
laatstgenoemde werd op de kerstconcerten met harpbegeleiding van Phia
Berghout met verve uitgevoerd. De vader van Thijs van Leer begeleidde ons
bij sommige kerstliederen op de fluit.
Van der Horst dirigeerde of bespeelde
het orgel.
In die periode werden we ook regelmatig gevraagd voor optredens voor de
radio. Het zou leuk zijn om die oude
banden weer eens terug te horen.
Erwerd kritisch naar ons geluisterd en
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gekeken. De schola was echt bezig naam te maken. Op het Holland Festivalin Gouda
voerde de Bachvereniging het requiem van Mozart uit. Enkele van onze jonge zangers mochten daar meezingen in het 'grote koor~ Ik was een van de gelukkigen. Wat
een ervaring om zo'n prachtig werk in die omgeving en met zulke beroemde solisten te mogen meemaken. Ik zie me nog staan in een zwarte jurk, bij een hitte van
30 graden op een houten podium en ... op blote voeten vanwege vreselijk knellende schoenen. Gelukkig heeft dat laatste niemand kunnen zien.
Naarmate de jaren vijftig vorderden, werden verschillende leden van de schola
steeds vaker gevraagd om het koor van de Bachvereniging te komen vcrsterken. De
opzet werkte dus, maar kort daarna kwam deantidimax. Van der Horst werd ernstigziek en was vele maanden afwezig. Gelukkig herstelde hij en konden we in 1959
met een daverend feest, waarin wij allemaal verkleed een periode uit de geschiedenis uitbeeldden, zijn herstel vieren in het Stadhuis van Naardell. Hel jaar daarop werd in het Concertgebouw in Amsterdam Bachs Magnificat uitgevoerd. De
stukken voor het vrouwenkoor mochten wij doen. Het was voor icdereen een in-

Schola Memorie (Thijs van Leer)
Alexander van Hoboken en ik waren
de enige jongens in het gemengde
Schola Cantorum. De meisjes waren
ofbloedmooi, zoals 'oyeeen Maud, of
merendeels snoeilelijk: hun grimassen bij het zingen van Benjamin Brittens Deo Gratiasdeden mij als tienjarige huiveren: audio-visueel maakte
dit kennelijk zo'n indruk op me dat het, toen ik een keer griep had. bij herhaling in de koortsdromen zwaar versterkt werd herbeleefd ..
Mevrouw Van Willigen was streng doch rechtvaardig, haar zanglessen waren
een grote bron van inspiratie.
Anthon van der Horst was haar tegenpool: toen hij eens een nieuw horloge had
gekregen, mocht de hele klas dat bestudercn en doorgeven. Dit tOl grote verbazing van Tinevan Willigen, die toevallig net het lokaal betrad. Op haar vraag:
'Wat doet de man?' antwoordde Anthon: 'Ach Tine,jij weet toch als geen ander
dat schoonheid zich ook in andere dingen dan alleen muziek manifesteert! ...'
Onvergetelijk voor mij was het optreden voor Unicefin het Stadhuis van Naarden. Het koor zong hand in hand rond een wereldbol. Ik voelde mezielsgelukkig, nauwelijks beseffend wat 'kansarme jeugd' inhield ..
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drukwekkeode ervaring en de volgende dag waren de recensies bijzonder lovend.
Over de Bachverenigingwas men in depersechter minder tevreden. In die tijd ontstond een conflict. Wat er precies is voorgevallen weel ik niet, maar de uitkomst
werd in Îeder geval een tragedie voor alle betrokkenen. De Schola Cantorurn werd
opgeheven. Wij stonden in de kou, maar ook de Bachvereniging, wantde toestroom
van goed opgeleide koorzangers stagneerde.
Pas velejaren later is het amateurkoor van de Bachvereniging tot een professioneel
koor omgevormd. Ik denk dat Anthon van der Horst en mijn moeder, als ze dat
hadden kunnen meemaken, met grote inslemmingde huidige ontwikkelingen hadden gadeslagen. De nieuwe benadering om zo dicht mogelijk bij deoorspronkelijke uitvoeringspraktijk terug te keren, heeft hen namelijk altijd voor ogen gestaan.
Hun tijd was er toen helaas nog niet rijp voor.
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Nostalgie is heerlijk! (Maxvan Egmond)
Het moet ongeveer 1953 geweest zijn. Ik was zeventien en leerling op het ''\Tillem de Zwijger Lyceum in Bussum. Meneer Colijn (docent Engels) leidde het
schoolkoor. Omdat ik al vanaf de paplepel graag had gezongen, was ik natuurlijk lid van dat koor. Blijkbaar liet meneer Colijn mij ook wel eens een solo zingen, want op een keer heeft een andere leerkracht, juffrouw Wuitte, die ons had
horen optreden, mij apart genomen en meverteld over het bestaan van de 5chola Canto rum.
Dat had verstrekkende-gevolgen, want Tine van Willigen was er de zangpedagoge en zij heeft mij, na enige koortraining, ook als solo-zanger aangenomen.
Het werd bepalend voor mijn hele carrière.
De jaren van de schola waren voor mij een feest. We kregen les in theorie en
solfège (o.a. van Lijda Hoogenbirk). We kregen stemscholingen leerden repertoire. We deden kleine uitvoeringen in het Gooi, maar soms mochten we ook
meedoen met optredens van het 'grote koor' van de Nederlandse Bachvereniging. En dat gebeurde nota bene in het Concertgebouw!
Je stapt zo makkelijk over die prille eerste schreden naar het concertpodium
heen. Maar in wezen zijn die Naardense ervaringen voor mijn vorming
onvervangbaar geweest. Tevoren had
ik wel iets van de 'gewijde' Bachsfeer
geproefd (op de lagere school), maar
pas tijdens mijn jaren in de 5cho1aCantorum en bij de Nederlandse Bachvereniging kreeg mijn muzikale vorming echt richting en betekenis. Uiteindelijk besloot ik zelfs afte zien van
een formele conservatoriumopleiding
en mij tevreden te stellen met de grondige lessen van Tinevan WilJigen (zeker 25 jaar mijn zanggoeroe) en met
de wijze invloed van de andere scholadocenten. Voeg daarbijtde unieke
'Goede Vrijdagsfeer' van de vesting
Naarden en het plaatje van mijn muzischejeugdherinneringen is compleet.
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