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Johannes Hendrikus Theodorus (Jo) Hennsen werd op 15 juni 1875 geboren in
Arnhem als oudste zoon van een katholieke welgestelde zakenfamilie. Na hem werden nogtv.'ee jongens en drie meisjes geboren. Jo gaf op twaalfjarige leeftijd te kennen dat hij priester wilde worden. Zijn beide broers werden ondernemers. De een
hotelhouder in Arnhem Ct Vaticaan) en de ander uitbater van café La Bordelaise
in Apeldoorn.
Na een succesvolle studietijd op de seminaries van Weert, Culemborg en Rjjsenburg werd de 23-jarige Jo op 15 augustus 1898 in Utrecht tot priester gewijd. Bij
die gelegenheid ontving hij van zijn familie een prachtige miskelk die zich nog
steeds onder het liturgische vaatwerk van de Naardense Sint-Vituskerk bevindt.
Na zijn wijding kreeg Jo Hermsen achtereenvolgens in Oosterholt, Maarssen en
Zutphen een aanstelling als kapelaan.
Van kapelaan naar pastoor
In 1912 werd Hermsen benoemd tot pastoor in Klazienaveen. Het is de vraag of
deze in gehoorzaamheid te aanvaarden promotie zijn keus zou zijn geweest. Een
benoeming in een van de beruchte Drentse veenkolonies was over het algemeen
een schrikbeeld voor kapelaans. Aan de andere kant kan de 37-jarige energieke pastoor de benoeming als een uitdaging hebben gezien. Er was immers op velerlei gebied pionierswerk te verrichten. De armoede vierde in deze periode hoogtij in die
verafgelegen turfstreek. Jo fietste van de ene naar de andere plaggenhut en meldde de nood die hij aantrofaan zijn familie in Arnhem. Geregeld verscheepten deze
familieleden een houten hutkoffer vol met levensmiddelen naar de pastorie in Klazienaveen. Het onderwijs en de gezondheidszorg in de kolonie lieten veel te wensen over. Dat verbeterde toen de pastoor erin slaagde de zusters van de Congrega~
tie van Liefde naar het dorp te halen. Zij gingen les geven op het schooltje en werkten in de wijkverpleging.
jo Hermsen

Zutphen.
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Na zesjaar Klazienaveen volgde er in 1918 een overplaatsing naar een totaal andere
locatie. Jo Hennsen werd pastoorvan de Friese parochie van de Heilige Michaëlkerk
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aan de Zuiderhaven in Harlingen. De 35-jarige ]ohanna Maria (Anna) Niekrake
(1883-1953) werd als huishoudster aangesteld. In 1923 vierde Hennsen in deze parochie zijn zilveren priesterjubileum. Bij die gelegenheid bleek dat hij zich in korte
tijd geliefdhad weten te maken. Parochianen, verenigingen, familie en vrienden lieten hun waardering voor zijn werk en persoon duidelijk blijken. De kerk was veranderd in een bloemenzee, waarin nog nauwelijks een altaar viel te ontdekken.
In mei 1927 moest hij Friesland verlaten omeen benoemingals pastoor van de Sint
Vitusparochie in Naarden te aanvaarden. Anna verhuisde met hem mee naar de
Vestingstad.
Pastoor in de Naardense gemeenschap
Pastoor Hermsen was met zijn 52 jaar nog een actieve persoonlijkheid. Het onderwijs had zijn bijzondere aandacht. Er bestonden in Naarden twee katholieke
scholen voor lager onderwijs: de Mariaschool voor meisjes en de Sint -]osephschool
voor jongens, beide aan de Turfpoortstraat. Hij stond er graag voor de klas om
godsdienstles te geven. Het schoolbord was soms te klein om datgene vast te leggen en in te prenten wat hij de kinderen voor het leven wilde meegeven. Legenda_
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risch is de catechismusvraag waarop
men wekelijks als klas collectief antwoord moest geven: Waartoe zijn wij
op aarde? Wij zijn op aarde om God te
dienen en daardoor in de hemel te koInen.
Het uitdelen van de rapporten was een
privilege van de pastoor. Hij riep leer~
ling voor leerling bij zich voor het aanzicht van de klas en becommentarieerde hetrapportcijfervoor godsdienst en
het aantal bezoeken aan de schoolmis.
Pastoor Hermsen stimuleerde het katholieke verenigingsleven voor jong en
oud en was een trouw bezoeker van uit-
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eenlopende evenementen. Eens per jaar
reisde hij per trein met de leden van de
Broederschap van Sint-Vitus naar Kevelaerin Duitsland,een bedevaartplaats
voor Maria. Het vaandel van de Broedersdlap werd meegenomen in een daarvoor bestemde koffer.Jarenlang was J.\V.
ThÜring, de grootvader van eerder genoemde Jan Joma, broedermeester ofwelorganisatorvan deze Broederschap.
Ook liep Hennsen mee in processies van
buurgemeenten, zoals de Sint-Jansprocessie in Laren en die van de Antonius
van Paduakerk in Kortenhoef.
Foto's laten hem zien temidden van de
leden van de Katholieke Jonge Meisjes
Vereniging, de mannen van de R.K.
Werkliedenvereniging Sînt- Joseph en
de jongens van de R.K. voetbalvereniging De MeervogeJs. Hij vond het van
belang dat de verenigingen een goed
onderdak hadden en zette zich daarvoor persoonlijk in.
Na tien jaar wonen in het oude parochiehuis in de Turfpoortstraat werd
het tijd voor een nieuwonderkomen, een
representatieve pastorie. In 1937 liet hij
Herman vanEijden, de architect van o.a.
de Heilig Hartkerk in Bussum, een ontriaschool.
werp maken. Tweederde van de kosten
voor de nieuwe, ruime pastorie finanÓerde hij uit de nalatenschap van zijn ouders.
Het bouwen zat pastoor Hermsen in het bloed. Hij had een zakelijk instinct, een
goede kijk op toekomstige ontwikkelingen van onroerend goed en de nodige finanÓën. DitaUes maakte dat hij zijn bouwplannen op de juistetijden de juiste plaats
doorzette. Zo liet hij huizen voor grote katholieke gezinnen bouwen in de BUSSli-

merstraat en in de Turfpoortstraat. De contacten met de bewoners over zaken als
onderhoud liet hij over aan Theo van der Wardt, een Bussumse architect/aanne47
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mer. De financiële zaken regelde hij zelf. Geld was er volgens hem om te beleggen.
Hij rekende ook graag. Rijtjescijfersen berekeningen in zijn handschrift in demarges van brieven. aankondigingen en andere paperassen in zijn persoonlijke correspondentie getuigen daar nog van.
De komst van kapelaans
Tot 1938 stond paslaar Hermsener in zijn parochie alleen voor. Zijn taken waren
veel ol11vattend. De dagelijkse kerkdiensten bijvoorbeeld b\.'amen geheel voor zijn
rekening. Pasgeboren baby's moesten volgens de heersende traditie zo snel mogelijk worden gedoopt. Naast de vastgestelde lijden moest er altijd gelegenheid zijn
om le biechten. Kerkelijke huwelijken en begrafenisdiensten waren aan deordevan
de dag. Naast dit alles werd er van een
pastoor verwacht dat hij zieken bezocht
en parochianen in moeilijke omstandigheden bijstand verleende. Assistentie van een kapel'\<ln was niet overbodig. WillemG. NieuweboerwasdeeerDefilé
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sic van een reeks. Hij woonde net als de huishoudster op de pastorie_ Hermsen
maakte de onderlinge taakverdeling duidelijk met de woorden: 'lk ben minister
van binncnlandse zaken en jij van buitenlandse l.1ken'. Daarmee bedoelde hij: Ik
regel de zaken vanuit dc pastorie en jij bezoekt de parochianen. Maar in de praktijk ging hij ook zelf veel op huisbezoek, wat erg werd gewaardeerd. Hij kondigde
zijn bezoek meestal niet aan, verscheen volkomen onverwacht om op die manier
een juist beeld te kunnen krijgen hoc het er in de gezinnen voorstond.
Traditionele pastoor
Pastoor Hennsen was een klassieke pastoor die hechtte aan de tradities en waarheden van de kerk. waarbij de juiste viering van de liturgie op de eerste plaats kwam
en het interieur op de tweede plaats. Dit betekende niet dat hij niet hield van de katboliekepracht en praal, van versieringen en bloemen. Allesmoest blinken en glimmen. De bloemenkweker die de kerk kwam versieren kon er van langs krijgen als
het nielnaar zijn zin was. Met een 'weg meI die rommel' werd hij gemaand om
voor betere waar te zorgen. Misdienaars moesten erallijd keurig gekapt en met gepoetste schoenen bijlopen. Bij feestelijke missen waren witte schoenen en handschoenen een vereiste. Volgens oud-misdienaars kreeg je ecn draai om je oren als
je kleine oneffenheden zoals een loshangende veIer niet snel gcnoegstTikte of een
ongekamd hoofd niet meteen ordende.
Het feil dat pastoor Hermsen als een traditionele man werd gezien, sloot niet uit
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dat hij tot op zekere hoogte toch openstond voor kritische gedachten ten opzichte van de kerk.
Oorlogsjaren
Na de Duitse inval in mei 1940 bracht pastoor Hermsen zijn collectie Delfts blauw
en zijn wijnvoorraad in veiligheid onder de vloer van de pastorie voor het geval de
Duitsers het huis zouden vorderen. Tijdens de oorlog werd hij door de Duitsers
opgepakt. Hij had een uitvaartmis verzorgd voorde terechtgesteldeverzetsstrijder
en parochiaan Rinus Dubelaar. In zijn preek had hij zich op kritische wijze uitgelaten over deze executie. Hij werd gevangen gezet bij de SS in de beruchte Euterpestraat in Amsterdam. Er volgde een periode van martelende onzekerheid over
wat er met hem zou gebeuren. Een verblijfin de Euterpestraateindigde vaak in een
executie. Na zes w'eken werd hij lot ieders opluchting vrijgelaten.
De verhalen dat Hennsen joodse onderduikers in de keJdervan zijn pastorie heeft
verborgen op doortocht naar andere adressen hebben wij niet bevestigd kunnen
krijgen.
Een feit is wel dat hij na de Tweede Wereldoorlog geld heeft ontvangen van onbekende guJlegevers. Het gafhem de gelegenheid om bij de firma Sträter, leverancier
van paramenten en andere kerkelijke toebehoren, mooie nieuwe spullen te kopen.
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Anna, Truus en andere assistenten
Het werk in de grote pastorie en de zorg voor de twee 'heren' werd Anna Niekrake
na de oorlog te veel. Via connecties wist pastoor Hermsen omstreeks 1946een tweede huishoudster, Truus Borggreve uit Klein Agelo bij Ootmarsurn, naar Naarden
te halen. Jo Hermsen kon goed met zijn huishoudsters overweg. De vrouwen konden goed koken en hij hield van lekker eten. De door Annaen Truus klaargemaakte
vis op vrijdag was legendarisch.
Als de pastoor veel gasten kreeg, schoot bakker Theunissen uit Bussum te hulp. De
etenswaren werden dan met een bakfiets aangevoerd. Anna en Truus hoefden het
alleen maar op te warmen en te serveren.
Natuurlijk was er de koster die de geestelijken bijstond met aUerlei werkzaamheden in en om het kerkgebouw.
Ook vrouwen uit de parochie werden ingeschakeld. Bertha de Bruijn deed het verstelwerk van het kerklinnen, zoals altaarkleden en miskleding. Mevrouw POllW
stookte de kachels in de pastorie en in de Sint- JosephschooL
Andere vrijwillige dienaren van de parochie waren de armmeester en de kerkmeester. Er was verder een contactpersoon voor de begraafplaats en een kerkbestuur onder voorzitterschap van de pastoor.
SO-jarig priesterfeest
Op 13, 14en 15 augustus 1948 vierde pastoor Hermsen met zijn parochianen op
grootse wijze zijn SO-jarig priesterfeest. Het begon allemaal met een feestelijke intocht. Voorafgegaan door de muziekvereniging D.O.B. en vele parochiale verenigingen werd de jubilaris naar zijn prachtig versierde kerk gereden. De tweede dag,
een zondag, werd gevierd met een plechtige hoogmis en een druk bezochte rcccpSJ

de ouderdom van bijna 81 jaar. Op zaterdag 28 april werd onder grote belangstelling een uitvaartmis gehouden
in het bijzijn van veel kerkelijke en publieke hoogwaardigheidsbekleders.
De vlaggen hingen in de Vesting halfstok en de klokken van zowel de R.K.
als de Nederlandse Hervormde Grote
Kerk luidden toen de rouwstoet door
de straten trok. Op de katholieke begraafplaats van Naarden vond pastoor
Hermsen zijn laatste rustplaats.
En hoe verder?
Het was een wens van Hermsen dat na

zijn dood zijn vermogen zou worden
ondergebracht in een soort noodfonds.
De naam ervoor had hij zelf al bedacht: de Joannesstichting. Zo is het ook gegaan.
Het fonds is nog steeds actief.
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lie. De parochie schonk hem tvveecommuniebanken van zwart marmer.
De feestelijkheden werden op de derde dag afgesloten met een defIlé. Opnieuw
voorafgegaan door no.B. trok vanafhet Promersplein een fakkeloptocht van verenigingen en parochianen langs de jubilaris voor zijn pastorie. Het feest kreeg een
tragisch slot toen twee dagen later kortsluiting ontstond in de sigarenkast. Twee
kamers in de pastorie brandden uit, de meeste cadeaus en een deel van het parochiearchief gingen verloren en er was veel rookschade. De pastoor werd enige
dagen ondergebracht in het klooster van de Zusters van het Arme Kind Jezus aan
het andere eind van de Turfpoortstraat.
Sterfbed en begrafenis
Het laatste jaar van zijn leven was Jo Hermsen vaak ziek. Zijn tachtigste verjaardag
heelt hij op zijn ziekbed gevierd. In april 1956 werd de pastoor opgenomen in het
MajeUaziekenhuis te Bussum. Opzondagmiddag22 april was zijn toestand zo zorgwekkend, dat de deken van Hilversum mgr. H.F. Frank hem de sacramenten der
stervenden moest toedienen. Twee dagen later overleed de Naardense pastoor in
54
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heeft kunnen houden, mag hem nietworden aangerekend. Zo ook niet het feit dat
de kerkachterstalligheid in onderhoud vertoonde. Veelparochianen vertikten het
in die naoorlogse tijd om in de onderhoudskosten bij te dragen. 'Laat de pastoor
maar een paar huizen van hemzelf verkopen, hij is toch rijk genoeg', zo ging hel
praatje toen door de Vesting.
De mens Hermsen

Plechtig

afscheid

van pastoor

Hermsen

op de katholieke

begraafplaats

van Naarden.

De financiën van de parochie liet hij echter, als we zijn opvolger pastoor Kooy en
superieur bisschop Huibers moeten geloven, in een minder riante positie achter.
Volgens hen drukte er namelijk een last van ruim anderhalve ton aan schuldbekentenissen en vorderingen van middenstanders op de jaarrekening van het kerkelijke bedrijf. Verder vertoonden verschillende kassen tekorten en liepen door elkaar heen. Bovendien zou het kerkgebouw op een erbarmelijke wijze zijn onderhouden. Aan pastoor Kooy werd de opdracht gegeven om aan deze situatie een
einde te maken, kortom de financiën te saneren.
Door deze opdracht werd na de dood van Hermsen het beeld gevestigd dat het onder zijn bewind een behoorlijk zootje moet zijn geweest op financieel gebied. Dat
beeld werd niet bevestigd na het grondig bestuderen van de jaarrekeningen uit die
periode. lntegendeel zelfs. De jaarrekeningen leverden ons het beeld op van een
rijke parochie met veel onroerend goed. Juist onder Hermsen was het bezit aan vast
goed sterk uitgebreid. Hij stond als een zakenman aan het roer, sloot kleine leningen af met parochianen en andere instanties die hun geld in huizen wilden beleggen. De waarde van dat bezit werd boekhoudkundig door rekenmeester Hermsen
bewust ondergewaardeerd. Ook de last van meer dan een ton aan schuldbekentenissen verdient enige nuancering: een groot deel ervan bestond namelijk niet uit
schulden, maar uit nalatenschappen van parochianen die aan hun schenking een
bepaalde bestemming hadden gegeven. Het waren slechts bestemmingsreserves!
Dat Hermsen op zijn ziekbed in zijn laatste levensjaar de kassen niet meer op orde
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Pastoor Hermsen was een ruimdenkend mens, met zeer veel belangstelJing voor
het leven in de Vestingstad. Dat gold niet alleen het katholieke maar ook het algemene gemeentelijke leven. Hij had zijn vrienden en kennissen onder katholieken
en niet-katholieken. Hij was bijvoorbeeld zeer bevriend met de befaamde dominee Drijver, predikant van de Grote Kerk. Deze dominee voerde strijd tegen de samenvoegingvan de gemeente Naarden met Bussum. Het was wel zo dat hij liever
omging met mensen van zijn niveau dan met eenvoudige mensen. Zijn contacten
met geestverwanten werden soms automatisch vriendschappen voor het leven, zoals zijn vriendschap met kapelaan Jongerius, die van 1935 tot 1961 pastoor was in
Blaricum. Eens per jaar ontmoette het vriendenclubje elkaar, om bij te praten en
een kaartje te leggen. Natuurlijk werd er dan lekker gegeten en een goede sigaar
gerookt. Want pastoor Hermsen was vooral ook een levensgenieter en een goede
gastheer. Hij schonk een uitstekend glas wijn uit zijn goed voorziene wijnkelder,
waar overigens ook wijn van andere pastoors uitde regiolagopgeslagen. Een doosje mooie wijn uit zijn voorraad met een kistje fijne sigaren waren vaste onderdelen van zijn bagage.
Zijn pastorie had hij ingericht met zelf uitgezocht antiek meubilair. Hij was een
kenner van Delfts blauwen legde er een verzameling van aan.
De Naardense
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Jo Hermsen was een aristocratische man
met goede maar ook duidelijk minder
goede kanten. Naast een autoriteit werd
hij een alleenheerser genoemd. Zo is
van kapelaan Kitselaar bekend dat hij
uit ongenoegen is weggelopen, vlak vóór
hetSO-jarig priesterfeest van Hermsen
in 1948.
Hij was trots, kon neerbuigend zijn en
mensen vernederen. Hij was ook gauw
driftig. Als hij daarvan spijt kreeg, riep
hij de hulp in van de koster, die dan
moest gaan uitleggen datde pastoor het
niet zo had bedoeld. Zijn verhouding
met het kerkbestuur stond vaak op gespannen voet.
Pastoor Hermsen was volgens mensen
die hem goed hebben gekend een strenge maar rechtvaardige man die altijd opkwam voor de belangen van zijn parochianen. Hij koos niet de weg van de
minste weerstand, maar toonde zich als
pastoor en burger een strijdbare figuur
die vocht voor zijn principes. Zoa]sbij de
van de Naardense pastorie in juni 1954.
schoolkeuze van ouders uit bepaalde buitenwijken van Naarden. Zij wilden hun kinderen liever naar een R.K. school in Bussum laten gaan. De grotere afstand die de kinderen moesten afleggen werd als reden
opgegeven. De onderliggende reden van de voorkeur voor Bussum was het feit dat de
jongens- en meisjesscholen in Naarden het stempel hadden van 'klompenscholen'.
Hermsen wees op de bisschoppelijke regel dat kinderen de eigen parochiële school
moesten bezoeken. Ondanks boze brieven en meegezonden doktersattesten zwichtte Hennsen niet. Het voortbestaan van de R.K.scholen in de Vesting stond op het speL
Het conflict werd door de ouders soms toten met het bisdom vergeefs uitgevochten.
Velepastoors zijn hem na 1956 opgevolgd, maar zoals Jo Hermsen was er geen hvee-

d,.

58

Groentestallen voor het Stadhuis van Naarden
Henk Schaftenaar
'Groentestallen voor het Oude Gemeentehuis Naarden

in de prijsklasse>

'Het gaat bij dit schilderij niet om een aan de fantasie van de schilder ontleend gebouw ofom een gebouw dat inmiddels verloren is gegaan, maar om een nog altijd
bestaand gebouw van monumentale waarde: het stadhuis van Naarden!', schreef
de Naarder Koerier in haar aflevering van 16 augustus 2007. Ja, het romantisch getinte paneel plaatst je wel ogenblikkelijk anderhalve eeuw terug naar een groentemarkt in de Marktstraat, maar wie goed kijkt, ziet dat alleen het Stadhuis gelijkenis vertoont. De rest is fantasie. Maar ook het Stadhuis vertoont in de details afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid. Zo liet Eversen het kelderraam weg,
schilderde in de zijgevel een spekband te vee], vervormde het hekwerk van het bordes en maakte het raam van het 'Ankeveense kamertje' (op de zolder van de rechtertrapgevel) veel te groot. Meteen foto van het Stadhuis van een eeuw geleden ernaast, zijn nog wel meer verschillen aan te wijzen, maar een kniesoor die daarop
let, want eigenlijk verwachten we ook niet anders van een schilder uit die periode.
Waarheidsgetrouw zijn daarentegen wel weer de mededelingenkasten van het gemeentebestuur. Vier hebben er echter nooit gehangen, zeker niet de linker waarvan we betwijfelen of op die hoogte nog wel een tekst te lezen was.
Adrianus Eversen werd op 13januari 1818 te Amsterdam geboren en overleed op
I december 1897 in Delft. Hij werkte in Amsterdam tot 1889. Hij was een leerling
van C. de Kruyff en later van de beroemde schilder van stadsgezichten Cornelis
Springer (1817-1891). Hij wordt zelfs de meest begaafde leerling van Springer genoemd. Evenals zijn leermeester schilderde Eversen stadsgezichten, meestal met
figuren. De invloed van zijn leermeester is duidelijk in de manier van werken (compositie, detaillering, kleurgebruik) van Eversen terug te vinden. [n de keuze van
zijn onderwerpen stond hij zichzelf echter veel meer vrijheden toe dan zijn leermeester deed. Springer schilderde zijn stadsgezjchten waarheidsgetrouw en had
een voorkeur voor monumentale, rijk geornamenteerde kerken, raadhuizen en patriciërswoningen. Eversen schilderde veelal architectuur van bescheidener aard.
Voorstellingen van bestaande markante gebouwen of stadsdelen, zoals op het schil59

derij van Naarden, komen binnen zijn oeuvre echter ook voor. Maar ze zijn zeldzamer en daardoor ook erg gewiJd. De mens en de zon spelen altijd een grote rol
in het werk van Eversen. De subtiele manier waarop deze kunstenaar de weergave
van het licht laat zien is ook goed waar te nemen in dit werk (zie het detail op de
omslag van deze Omroeper).
Eversen heeft ook geaquarelleerd. In de collectie van het Noord-Hollands Archief
in Haarlem bevindt zich een aquarel met daarop een gezicht op de herberg Het
Amsterdamsche Veerhuis (nu Black) bij de Sluis aan de Oude Haven van Naarden.
Dit werk is eerder door ons afgebeeld, op de omslag van de derde jaargang van De
Omroeper.
Adrianus Eversen werd al in zijn eigen tijd zeer gewaardeerd om het typisch Hollandse sfeerbeeld dat hij in zijn werk wist op te roepen. Zijn schiJderijen vonden
niet alleen hun weg naar liefhebbers in Nederland, maar ook naar buitenlandse
verzamelaars. Zijn werk is dan ook in musea over de hele wereld, waaronder het
Crocker Art Museum in Californië en de National Gallery of Art in Washington,
te bewonderen.

Bij de Stichting Vijverbergzijn
De Omroeper,
2000,2001,2002

nog verkrijgbaar:

jaargang 1990 (E 10,50), 1995, 1996, 1998, 1999 (E 11,50),
(E 12,50), 2003, 2004,2005,

Oude Naardense buitenplaatsen,

'de geschiedenis
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van Berghuysen en Kommerrust'
van Naarden

€ 16,-

Naarden en omgeving in fuil-color E 7,-

boeken

over Naarden

en omgeving

onze website www.stichtingvijverberg.nl
del Simonis

60

& Bl/l/nk

te Ede.

Beste/adres: Gansoordstraat

16,141/

I?H NaardCll, tel. (035) 6946860

€ 16,-

De Provinciale zeedijk beoosten Naarden (I 859)
Henk Schaftenaar

De Oostdijk

Verhoging

omstreeks

1950.

op 's Rijks kosten

Tijdens de storm van 3, 4 en 5 februari
1825 had het Zuiclerzeewater met een
stand van 2,67 m + AP behoorlijke
schade aan de Oostdijk toegebracht. Kort
daarop werd door het dagelijks bestuur
van de Provincie Noord-Holland opdracht

gegeven

om de schade te herstel-

len. Omdat
tendijkse

vlakte bestaat uit deNaarder-

meenten particulieregronden
die vooral
in de IBe eeuw werden afgegraven.
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er geen bestuur

over de dijk bestond

en omdat

het ook niet duidelijk

was

wie de dijk moest onderhouden, werd de brief gericht aan burgemeester ).P. Thierens van Naarden. Maar ook voor hem was dit een probleem en het gevolg was dat
er vrijwel

niets aan het herstel

van de dijk gebeurde.

Ja, eind

1825 werd op aanraden
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Schematische voorstelling verbetering
van kapitein Vaillant, de Eerst AanweOostdijk 1826
zend Ingenieurvan de Genie van Naarden, als noodvoorziening een kistdam
m. ';" binnendijks
op de laagste delen van de dijk aangebracht. Een versteviging met klei was beter geweest maar die specie kon toen niet
verhoging en verzwaring met kiel
worden aangebracht want het buitendijkse land stond alweer onder .water.
Deze gang van zaken werd de reden voor
het Provinciaal bestuur om de burgemeester van Naarden uit te nodigen om
de belanghebbenden, dat waren de eigenaren van de afgezande landerijen onderNaarden en Bussum die door de Oostdijk werden beschermd, op te roepen om
in overlegmet elkaareen reglementvoor
het onderhoud van de dijk te ontwerpen. Gelijktijdigwerd voorgesteld een bestek en
een begroting te maken voor een versterking en een verhoging van de Oostdijk. Hierbij werd wederom de hulp van kapitein Vaillant ingeroepen. Ook hij had belang bij
dit werk want de eerste 100 meter van de dijk was eigendom van het Rijk. Vaillant
maakte uiteindelijk een ontwerp waarnaar in de zomer van 1826de Oostdijk voor de
som van 1500 gulden, uit 's Rijks kas, met klei kon worden verhoogd en verzwaard.

b"~Z~

Een bestllllrvan belanghebbenden
Het overleg tussen het Provinciaal bestuur en de belanghebbenden leidde ook tot
de afspraak dat de eigenaren van de afgezande landen onder Naarden en Bussum
voortaan in het onderhoud van de Oostdijk zouden gaan voorzien. Uit de belangrijke grondeigenaren werden Johannes van Rossurn, Arent Rooseboom en Abraham Bredius voorgedragen om met de burgemeester van Naarden een bestuur over
de Oostdijk te gaan vormen. Dit bestuur heeft vervolgens een reglementop de Oostdijk ontw"Orpen en aan 'de Provincie' voorgelegd. Goedkeuring heeft echter nooit
plaatsgevonden. Over twee punten bleef verschil van mening bestaan. Ten eerste
over de kwestie waar de grens moest worden getrokken waarbinnen alle landerijen
schuldplichtig voor de Oostdijk zouden worden verklaard en ten tweede over de
vraag hoe hoog de omslag (dijkbelasting) per bunder per jaar zou moeten worden.
Tot in 1829 heeft men hierover zitten bakkeleien en vervolgens de zaak laten rusten.
Ondertussen was aan de Oostdijk alweer zoveel schade toegebracht dat de Provincie 500 gulden moest subsidiëren om de kosten van herstel te dekken. Van Rossum, Rooseboom en Bredius onttrokken zich vervolgens aan hun taak. De eigenaren van de dijk, dat waren uitsluitend bezitters van buitendijkse landen, hadden

slechts belang bij het gras dat erop groeide. Zij lieten van tijd tot tijd kleine herstelwerkzaamheden verrichten, maar dat hield niet meer in dan het dichten van
konijnengaten en het aanvullen van de grasmat met wat zoden.
Een toezichthouder op de Oostdijk
In 1844heefthet Provinciaal bestuur het toezicht van de Oostdijkopgedragen aan
de Dijkgraaf en het Hoogheemraadschap van de Zeedijk beoosten Muiden. Gelijktijdig werd het nogin naam bestaande oude bestuur opgeheven. Om uitde impasse over het onderhoud te komen werd in het reglement van de nieuwe toezichthouder opgenomen dat de Oostdijk door de gezamenlijke eigenaren zou worden onderhouden.
Dat heeft aanvankelijk bij de eigenaren geen weerstand opgeroepen omdat er in de
jaren na 1844 geen schade aan de dijk werd toegebracht. Maar een hoge vloed op 1
en 2januari] 855 spaarde ook de Oostdijk niet. De schade was weliswaar niet groot
maar kon door de dijkgraaf niet over het hoofd worden gezien. Daarom werden de
eigenaren gesommeerd deze te herstellen. Toen die dat niet ofnauwelijks deden, heeft
de dijkgraaf het herstelwerk op kosten van de eigenaren laten uitvoeren. De terug65

vordering van de voorgeschoten kosten leverde echtcr grote problemen op. Het Departementvan Oorlog, de cigenaarvan de eerste 100meler van de dijk, voldeed keurigaan haar verplichting. De particuliere eigenaren weigcrden echter te betalen. Zij
stelden dat niemand kon bewijzen dat zij tot het dijkonderhoud verplicht waren.
De schade bedroeg maar 77 gulden, maar hct ging nu om het principe. In de toekomst, zeker bij hogere kosten, zou dit probleem bij herhaling gaan optreden. De
dijkgraaf ciste dus het voorgeschoten bedrag terug. Hij was immers alleen maar
toezichthouder en een inkomstenbron tcr dekking van deze kosten bezat hij niet.
Historisch onderzoek
Om de kwestie op te losscn heeft het Provinciaal bestuur vervolgens in de Rijksarchieven naspeuringen laten doen over de oorsprong van de Oostdijk.
Uit dat onderzoek bleek dat de Staten van Holland sinds 1675 de afzanding van de
hoge gronden bij Naarden hadden bevorderd om deze belangrijke vesting in defensief opzicht te versterken. Het resultaat na bijna een halve eeuw graven, beantwoordde echter niet geheel aan de verwachtingen: dicht onder de Vesting, met
name aan de oostzijde, stagneerde het afzandingswerk, terwijl verderop, bijvoorbeeld in de richting Laag Bussum, de grond wel al was vergraven. Om in dat proces meer lijn te brengen, is toen besloten om op kosten van de Staten van Holland
de zeedijk aan de oostzijde van de stad te verlengen. De dijk zou ten deleaangclegd
worden over gronden die al door particulieren waren afgegraven. De niet afgegraven gronden daar zouden vervolgens worden onteigend en daarna verkocht om
overeenkomstig een bestck afgezand te worden. Eén van de voorwaarden was dat
de kopers van de kampen waarop de nieuwe of verlengde Oostdijk zou worden
aangelegd, de dijk voor hun rekening moesten nemen. Zij zouden daarop het vruchtgebruik hebben maar ook verplicht zijn de dijk te onderhouden. Op die wijze is in
1729 ook de afzanding van enige gronden waarop een volgende verlenging
van de Oostdijk was gepland, aanbe-

het aanduiden

van de dijkvakken

ter
De
aal

gestreepte
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paaltjes.

steed. Dc originele contracten, waarbij de eigenaren zich hadden verbonden, waren nog in het Rijksarchiefaanwezig.
Geen ideale situatie
Nadat de eigenaren van de gronden waarop de Oostdijk ligt de oude contracten
hadden ingezien, gingen ze overstag. Alle door de dijkgraaf voorgeschoten kosten
voor het herstel van de dijk werden vervolgens terugbetaald.
Maar inmiddels was men van mening dat de wijze waarop de verplichting tot onderhoud van de Oostdijk was geregeld, veel te wensen overliet. Onderhoud door
verschillende eigenaren, elk voor zijn stuk, geschiedt namelijk meestal gebrekkig
en is verre beneden het onderhoud uit een hand te stellen. Bovendien drukte de
onderhoudsplicht van de Oostdijk op eigenaren van percelen die buitendijks lagen en dus niet door de dijk werden beschermd. Die omstandigheid kon niet anders dan een ongunstige invloed op de onderhoudstoestand uitoefenen.Toen de
eigenaren dan ook de wens te kennen gaven om van het verdere onderhoud te worden ontslagen, is de Provincie met hen in onderhandelinggetreden overeen eventuele overname van de dijk.
In een eerdere fase was reeds de Westdijk door de Provincie overgenomen. De opbrengst van de verpachting van het grasgewas overtrofdaar in de eerste jaren de kosten van het onderhoud. Ook de Oostdijk, zo redeneerde men, was geheel bezood
en zou zeker voordelen kunnen opleveren. De kosten van het normale onderhoud
waren bovendien gering. Een overname van de Oostdijk ten laste, maar ook ten bate
van de Provincie zou dus alleen maar gunstig kunnen uitpakken.
Nieuwe zanderijen
Er was nog een reden die om een betere onderhoudsregeling voor de Oostdijk vroeg. In de loop der tijd waren namelijkde zanderijen, zowel buiten- als
binnendijks, oostvvaartsuitgebreid. Tussen het eind van de dijk en de plaats
waar nog de natuurlijke terreinhoogte
in een aanzienlijke breedte aanwezig
was, bevond zich een strook niet afgegraven land ter lengte van 200 meter.
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Kapitein Meijerbrugin

1948 feestelijk heropend

Henk Schattenaar
Op 26 april 1945 werden in Naarden door de Duitsers drie bruggen opgeblazen:
de Zwarte Brug naar fort Ronduit, de brug in de Amersfoortsestraatweg over de
zanderijsloot bij het Diaconessenhuis ende brugvanArie Swennen. De laatste heette officieel de Kapitein Meijerbrug maar in de volksmond werd hij steevast naar de
brugwachter genoemd.
Direct nade bevrijding werd, omde Vesting bereikbaar te houden, een dam gelegd
in de zanderijsloot bij het Diaconessenhuis. Over de buitengracht werd toen een
houten brug getimmerd. In De Omroeper van 1990 vertelt Frans de Gooijer, dat
die noodbrug voor de helft kon worden opengedraaid ten behoeve van het scheepvaartverkeer naar en van de Chemische Fabriek. De smalle brug, schrijft hij, was
alleen geschikt voor voetgangers, fietsers, vee, een handkar of een bakfiets. Aanvankelijk kon er ook een jeep over rijden. Later werden, in verband met de maximale belasting, de oprit en de afrit versmald met palen. Om de vorm die hierdoor
ontstond, maar meer nog doordat het verkeer in de versmalling dikwijls vastliep,
kreeg de brug de bijnaam de 'Muizenval'.

de oostelijke steenen beer te Naarden, ofschoon hij van daar af, overeen lengte van
25 EI (meter), bevat is in zware aardwerken der genie, welke de vesting omgeven.
De lengte van den dijk tot het punt, waarbij hij aan de hooge gronden aansluit, is
1078 y, EI. Het gedeelte van het Departement van Oorlog heeft een lengte van 100
El. De hoogte, waarop hij in 1826 is gebragt, is 3,76 EI boven A.P., welke hoogte
vrijwel behouden is gebleven. Hij heeft eene kruisbreedte van 4 à 5 EI, buitenglooijing van 3 à 4 op I, eene binnenglooijing van ongeveer 2 op 1, is geheel begroeid en wordt door een breed voorland beschermd.'
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In de Vesting klaagde men inmiddels steen en been over de verbinding in de richting van Amersfoort. Vanuit de stad waren het ziekenhuis, het zwemstadion en de
melkfabriek voor voertuigen alleen via een tijdrovende omweg te bereiken.
Een officiële gemeentelijke klacht bereikte de Eerst Aanwezend Ingenieur (E.A.I.)
van de Genie in augustus 1946. Niet de krikkemikkige brug zelf maar de weg ernaartoe was toen onderwerp van discussie. Het voetpad langs de Kapitein Meijerweg verkeerde in een toestand van afbraak en was praktisch onbegaanbaar geworden. Met het lengen van de avonden venvachtte het stadsbestuur dat er ongelukken zouden gaan gebeuren. Aan de E.A.I. werd verzocht met spoed voorzieningen
te treffen.
Aan materiaalschaarste hoefde het volgens het stadsbestuur niet te liggen, wantop het
vliegveld Loosdrcchtlagen miljoenen klinkers voor het oprapen. Veelvan die stenen
waren al voor wegvcrbetering naar elders afgevoerd. Als oorlogsbuit, wist het college
van B en W te melden, waren de klinkers rijkseigendom. Ze zouden dus uitstekend
kunnen worden gebruikt voor het herstel van de Kapitein Meijerweg, die immers ook
van het Rijk was. Bovendien was het nu een goed moment om de weg te herbestraten, want het verkeer met voertuigen stond er namelijk al meer dan een jaar stil.
Terloops maakte het stadsbestuur van de brief gebruik om te informeren naar de
stand van zake betreffende het beloofde spoedige herstel van de brug en voegde
daar nog maar eens aan toe dat deze voor het verkeer naar de Vesting van primair
belang was.

den met een breedte van 0,5 m elk). De daaraan verbonden kosten konden volgens
deE.A.L niet geheel ten laste worden gebracht van het Ministerievan Oorlog. Daarom werd een bijdrage van 10.000 gulden aan de gemeente Naarden gevraagd.
Naarden haastte zich om daaraan tegemoet te komen. Men was de verkeershinder
inmiddels meer dan zat. De kosten voor de nieuwe brug werden geraamd op 140.000
gulden. Een gemeentelijke bijdrage van minder dan 10 % had Naarden er graag
voor over. Toch werd er nog een voorwaarde aan verbonden! De brug zou elektrisch te bedienen moeten zijn.
Daar ging de generaal-majoor van de Genie mee akkoord. Aan de raad van Naarden werd gevraagd om zo spoedig mogelijk de lQ.OOO gulden te storten op postrekeningnr. 1 van 's Rijks schatkist. Na de aanbesteding werd het werk in december
] 957 vergund aan de N.V. Hollandia, constructiewerkplaats en machinefabriek te
Krimpen aan de IJssel.
De uitvoering van het werk nam bijna een jaar in beslag. Dinsdag 21 december
1948 kon de brug officieel worden heropend. Talrijke autoriteiten die waren uit-

De E.A.I, luitenant-kolonel J.c.
'Iictonbekend zijn dath

ook de bestra-

De plannen voor herstel van de brug waren een jaar later echter nog niet uitgewerkt.
De door de Duitsers vernielde brug dateerde van 1914 en had een rijbreedte van 4,2
m. Zo'n breedte voldeed niet meer aan de eisen van het naoorlogse verkeer. Bovendien lag de brug in de hoofdverkeersweg naar de Vesting en daarover was in de toekomst een druk verkeer te verwachten. Het lagom die reden in het voornemen van
de LA.L om een brug te bouwen met een breedte van 7 m (indusieftwee voetpa-
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staan ter hoogte van het in
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Die brug was heel wat bescheidener in afmetingen. Daarna nam majoor Meijer zelf
het woord. Hij was speciaal uit Den Haag overgekomen om 'z.ijn' brug met het
doorknippen van een kleurig lint aan het publiek 'over te leveren:
De majoor memoreerde op geestige wijze hoe hem bij zijn vertrek uit Naarden in
1915 door enige plaatselijke kranten een 'tot weertiens' werd toegewenst. Nu was
hij dan teruggekeerd, na 33jaren van afwezigheid. Vervolgens vertelde hij enige feiten uit de geschiedenis van de Kapitein Meijerbrug en constateerde met genoegen
dat de prettigegeest die 'in zijn tijd' tussen militairen en burgerij van Naarden heerste, nog steeds dezelfde was. Mel de woorden: 'Ik hoop, dat de gemeente nog lang
van deze brugzal profileren' knipte majoor Meijeronderdoodse stilte het Ijnt door.
Burgemeester Visser als volgende spreker wenstede genie van harte geluk met 'vat
zij door hard werken tot stand had gebracht. Ook hij deed een greep in de ge·
schiedenis rond de brug.
In 1820 moest ereen plan tot het vernieuwen van de drie bruggen buiten de Utrechtse Poort worden uitgevoerd. ErWllren toen zeerveeJ moeilijkheden te overwinnen.
Voor dat project - 's Lands financiële positie was slecht - wilde men bijyoorbeeld
De splitsing

Amersfoortsestraatweg/J-{uizerstmmweg

in de jaren

vijftig van de vorige

eeuw. Over de vaag zichtbare trtlmrails werden goederen vervoerd naar de Chemische Fabriek en de BeellVortef:zaadcttltllllr
van KII/IIl 6- Co. 'nISSen de mo<leme, eleklrisc/, bediende Kapitein Meijerbrug en de zitbank staat een gietijzeren drinkwaterpomp die decemliahl1lg door dorstige passallte"
(ook schippers) werd gebruikt.

genodigd, hadden zich omstreeks lweeuur bij hel Stadhuis verzameld, waarna hel
gezelschap per auto onder feestelijke begeleiding van hel Naardense muziekkorps
D.O.B., via de bllitenwijken, bij de te openen brug aankwam. De grote interesse
van de Naarders voordegehcurteniswas afte lezen aan de mensenmenigte die niet
alleen langs de route, maar zelfs op de wallen stond om alles zo goed mogelijk te
kunnen volgen.
Onder de genodigden bevond zich als eregast de voormalige kapitein G.A. Meijer,
die toen majoor buiten dienst was. Verder gaven de luitenant-kolonels Bohna,
Stumphius en Perquin van de Genie en de garni7..0enscommandanten van de Weeshuis- en de Van der Palmkazerne actede présence. Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door burgemeester Visser, de wethouders Mayer en Bruin en de directeur van gemeentewerken de heer Deenik.

Kort na /820 weul erover
met als beweegbaar

Luitenant-kolonel Perquin, de E.A.!. in 1948, opende de rij van sprekers met een
woord van welkom aan de autoriteiten. Na zijn grote vreugde le hebben geuit over
de overweldigende belangstelling, herinnerde hij aan het jaar 1914 toen onder het
gcr,.agvan kapitein Meijerde vorige brug, die naar hem ''laS genoemd, was gebouwd.
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gendedag het dorp Voorthuizen zou passeren. Ze besloten daar te overnachten om
hem op te wachten. Toen de paarden van de koninklijke stoet werden verwisseld,
werd het de Naarders toegestaan om enige momenten met Zijne Majesteit te spreken. De koning hoorde het probleem aan en beloofde de Naarders het bruggenprobleem aan zijn ministers voor te leggen. Het had gevolg. Bezoekers van Naarden werden tijdens het verdere herstel van de bruggen met een pontje overgezet.
Voor het rijverkeer konden evenwel geen noodvoorzieningen worden getroffen.
Ook nu, vervolgde burgervader Visser in zijn speech, zien de neringdoenden en
weggebruikers met be1angsteUinguit naar het moment, waarop van de nÎeuwe brug
gebruik kan worden gemaakt. Daarop verklaarde hij de brug voor geopend en stelde hij voor met zijn wethouders als eerste 'verkeer' te fungeren. Een redameoptocht van Naardense winkeliers, met middenin een gloednieuwe jeep voor de gemeentepolitie, volgde.
De dag voor kerst richtte majoor Meijereen vriendelijke bedankbrief aan het College van B en \N:
'Met veel genoegcll
19/0. De houten

De wipbrugol1lstreeks
werk vervangen

dooreen

voor tramgangers.

Er tegenover

Links een drijvend

II/lis, waan/a"

deel Vlm de brl/g werd i/I

barrière

van ijzere'J palen

/914

her tolhuis

zag ik dat de weg lusschen

de bmg

CIJ

decoupure

in de vestingwal

en !tet hOl/ten hek-

Rechts de abri, een scllllillllJt

aan her begin van de Huizerstraatweg.

wede [""ctie

vervangen

is verwijderd

en buizen.

'liet ke""e".

Het smalle beweegbare

door ee" bredereopJraalbrl/g.

w weinig

mogelijk geld uitgeven aan noodbruggen. De Vesting was toen slechts
door één doorgang bereikbaar. Al het verkeer moest over de Bedekte Weg, in die
tijd een slecht begaanbaar zandpad, omgeleid worden naar de Amsterdamse Poort.
Daardoorbleefdestad verstoken van het doorgaande verkeer. De belangrijke weekmarkt, die steevast werd bezocht niet alleen door de Naarders maar ook door ingezetenen van een negental omliggende dorpen, ondervond door de stagnatie een
nadelige invloed. De boeren werden in de uitoefening van hun bedrijven gehinderd. De bereikbaarheid van de stadsdokter voorde dorpelingen werd bemoeilijkt.
Het garnizoen moest een lange omweg maken om op de exercitieplaats bij de Ondersloot te komen. Redenen te over voor de neringdoenden en andere belanghebbenden om in verzel te komen. In een rekwesl aan burgemeester J.p.Thierens verzochten 55 burgers ofhij er bij de militaire autoriteiten op aan wilde dringen met
spoed noodbruggen aan te leggen. De burgemeester vroeg daarop audiëntie aan
bij koning Willcm I. Hij mocht inderdaad komen en reisde met de gemeentesecretaris J.J. Thierens per rijtuig naar 's konings residentie op Het Loo. Tevergeef.",
\•...
ant door toevallige omstandigheden kregen zij de Majesteit daar helaas niet te
spreken. Toen ze huiswaarts wilden keren, hoorden de heren, dat de koning de vot76

De Kapitein Meijerbmg
in 1949. Brugwachter
Arie Swellllell maakt het brugdek
schooll en een medewerker
van de N. V. Hol/al/dia
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sche bedietling.
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IIog verbeterd

is. Ik leverde

tegemoetkomillgann

indertijd
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reeds lang gekoesterde

ell de gemeente Naardell
voor een verre toekomst.'
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verltl1lgell5 van Uwbestuur./k

het beste toe, dit niet alleen

voor hel komende

wellscll

Voor stadse beesten

U

jaar, doch ook

Oe bewuste weg werd in het mobilisatietijdperk 1914-1918 onder leiding van de
kapitein als E.A.I. van Naarden aangelegd. Het militaire gezag vreesde toen dat de
vesting Naarden met haar nauwe doorgangen cen flessenhals zou worden, waarin
een eventuele terugtocht van delen van het Veldleger in de richting van Amsterdam wu kunnen stokken. Daarom werd in 1915 de Amsterdamse Poort gesloopt
en naast de Utrechtse Poort een coupure in de vestinE'",al gemaakt. Aansluitend
werd in de gracht een dam gelegd. Na bestrating werd die de Kapitein Meijerweg,
die op 30 juni 1915 kon worden geopend. Omstreeks 1926 is de weg verbreed en
heeft men bij de Kapitein Meijerbrug een deel van de vestingwal met een aangebouwd stenen muurtje geslecht om het verkeer meer uitzicht te geven. Een laatste
ingrijpende reconstructie van de weg volgde enige jaren geleden.
Hoewel ook de brug in de loop der rijd renovatiesheeft ondergaan, is hij io wezen
nog dezelfde brug die in 1948 feestelijk werd heropend.

He"k Schafe"aar
Bijna een eeuw geleden stond er tegenover het voormalige logement De Kei~
zerskroon op het Ruijsdaelplein een pilaar met een grote schotel die diende als
drinkbak voor paarden. Eenkleiner bas~
sin rond de voel van de zuil was bedoeld
voor dorstige honden en op de top stond
nog een waterbakje voor vogels.
De voorzieningwas bestemd voor stadse beesten, die tocn als trekdieren het
dagelijks verkeer in de Vesting bepaa1~
den.
'Stadse beesten' heette ook een tentoonstellingin hel Amsterdams HistorÎsch Museum waareen replica van onze

Het Ruijsdaelplein
afrastering
lige logement
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omstreeks

1925. Het plantsoen

ervan sftlat de paardelldrinkbak.
De Keizerskroon.

De paardelldrinkbak

Daar werden

op lIet Rllijsdael-

pleitJ oT1lstTeeks 1915. Op de achtergrond het Adriaan

Dortsmanpleill.

werd in 1894 aangelegd.

Uiterst links de afbraak

ill /927

de nummers

Voorde

van ;Jet voorma1 etl 3 gebouwd.
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paardendrinkbak te zien was. In andere steden stonden zulke bakken ook, vaak van
hetzelfde type en soms, zoals in Naarden, op een plein dicht bij een poort. Daar
was meestal ruimte, de ideale plek dus waar vermoeide paarden en trekhonden dan
even hun dorst konden lessen.
De Naardense paardendrinkbak heeft niet altijd op het Ruijsdaelplein gestaan. Tot
in 1910 stond hij in de Marktstraat. Een foto uit het prille begin van de 20e eeuw
toont de beschotelde pilaar op een wat benarde locatie bij de ingang van het Kerkpad. Een aanstormende 'Gooise moordenaar' laat zien waarom het gietijzeren gevaarte daar moest verdwijnen: als de paarden dronken stonden ze veelal met de
achterbenen op de tramrails. Dat had al onheil tot gevolg gehad en daarom vond
het Stadsbestuur het nict langer verantwoord de drinkbak daar te laten staan. Een
verhuizing naar het Ruijsdaelplein volgde.
Wanneer de paardendrinkbak in de Marktstraat is geplaatst en wanneer hij van het
Ruijsdaelplein is verwijderd, weten we niet precies. Mogelijk hangt het eerste samen met de aanleg van de waterleiding, waarmeeomstreeks 1904 in de Vestingeen
begin werd gemaakt. Het laatste lijkt in het begin van de jaren dertig te zijn gebeurd, want op foto's uil die tijd is hij niet meer te bespeuren.
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