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De loop van de in de 1ge eeuw aangelegde straatwegen

Naarden-Amers-

De straatweg Naarden-Amersfoort
Op 15oktober 1815 werd bij Koninklijk
Besluit toestemming verleend ~,roorde
aanleg van een straatweg van Naarden
naar Amersfoort. Doel wasontsluiting
van het gebied tussen de beide steden.
De bestrating volgde min of meer het
traject van de oude Naarder Postweg:
Naarden -Laren- Eemnes-posthuis
Groeneveld -Soestdijk -Soest -Amersfoort. De kosten voor de aanleg, begroot
op bijna 200.000 gulden, werden verkregen uit een particuliere geldlening.
Uit de aandeelhouders werd een commissie gekozen die tot taak had de aanleg en de exploitatie op zich te nemen.
De aflossing van de lening en de kosten voor het onderhoud zouden worden gedekt uit de inkomsten van de verpachting van zes tollen. De eerste slagboom met
tolhuis werd gesitueerd bij Naarden, tegenover bet huis Zandbergen op de hoek
van de Galgesteeg.
Drie zijwegen
Naast de hoofdweg werden er drie zijwegen aangelegd: de straatweg GroeneveldBaarn (KB van 1828), de straatweg Blaricum-Huizen (KB van ]831) ende straatweg Huizen-Naarden (KB van 1836). Ook deze straatwegen werden beheerd door
de commissarissen van de straatweg Naarden-AmersfoorL Het geld kwam wederom van particulieren. Op elk van de genoemde zijwegen werd een tol ge"lostaJleerd.
Bij Naarden kwam een extra tol (hulptol). Het doel van de aanleg van de zijwegen
was om naast een betere ontsluiting van de betreffende gemeente een grotere toevoervan verkeer naar de hoofdweg le realiseren. Daardoor zouden de tolopbrengsten
toenemen, wat de exploitatie van de hele onderneming ten goede zou komen.
[n dit artikel concentreren we ons op de moeizame financiering en het totstandkomen van de straatweg Naarden-Huizen. De aanleg van deze weg is in historischgeografisch opzicht niet los te zien van de eerder tot stand gekomen straatweg Blaricum-Huizen, waardoor we aan die weg eerst aandacht zullen besteden.

De straatweg Blaricum-Huizcn
In ]829 werd op dringend verzoek van het gemeentebestuur en een aantal inwoners van Blaricum, in overleg mei de commissarissen voor de straatweg NaardenAmersfoort, een plan ontworpen om een straatweg aan te leggen vanaf de Naarder Postweg tussen Laren en EenlIles over Blaricum naar het dorp Huizen. Zowel
het gemeentebestuur als de imvoners van Blaricum meenden dat hun gemeente
ermee verfraaid zou worden en in welvaart zou toenemen. De aanwezigheid van
een straatweg zou een weldaad voor heel Blaricum betekenen. Nadat het plan in
januari 1831 koninklijke goedkeuring had verkregen, werd voortvarend met het
werk begonnen en in ]834 was de straahveg klaar. De verwachting werd niet gelogenstraft. De bouwlanden langs de nieuwe weg stegen in korte tijd met dertig procent in waarde! Blaricum werd meer bezocht dan ooit. Buiten de dorpskern verrezen zelt:~buitenplaatsen. De straatweg bleek ook gunstigvoor de ontwikkeling van
de gemeente Huizen.
De tolinkomsten daarentegen waren onverwacht laag. Zo laag zelfs dat het niet mogelijk wasomderente te betalen over het geleende kapitaaL Aflossen bleekookonmogelijk. Sterker, de straatweg kon door het gebrek aan inkomsten niet eens goed
worden onderhouden.
De oorzaak van deze misrekening werd toegeschreven aan het feit dat gelijktijdig
met de aanleg ook een straatweg tussen Hilversum en Utrecht was aangêlegd. Huizer botkarren, die eerder over Soestdijk (dus over de straatweg Naarden-Amersfoort) naar Utrecht reisden, namen nu een kortere weg naar Utrecht en reden over

hergen.
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Hilversum. Verder bleek dat de straatweg vooral veel werd gebruikt door boeren
die mest vervoerden en die specie was tolvrij.
De straatweg Naarden-Huizen
Om in die toestand verbetering te brengen werd in overleg met de gemeentebesturen van Naarden en Huizen het plan ontworpen om de straatweg BlaricumHuizen te verlengen tot Naarden. Men dacht daarmee een gedeelte van de grote
verkeersstroom (Amsterdam-Amersfoort)
over de bestrate zijwegen te kunnen
lokken, wat de tolinkomsten ten goede zou komen. Het zou bovendien tot nog
meer welvaart in de gemeenten Blaricum en Hui7.en kunnen leiden. Ook voor de
Naardense boeren zou het een verbetering betekenen. De oude zandweg naar Huizen (die liep over het tegenwoordige sportcomplex) was in de natte maanden voor
een paard met beladen wagen vrijwel onbegaanbaar.
Het gemeentebestuur van Huizen zag zoveel voordelen in het plan dat het niets
meer onbeproefd liet om het le verwezenlijken. Op 2 mei 1836 werd hetkoninklijke fiat ondertekend en kon de aanleg officieel van start gaan.
Maar in hetzelfde jaar overleed onverwachts jonkheer Huydecopervan Maarsseveen,
de voorzitter van de commissie straahveg Naarden-Amersfoort. Door het wegvallen van deze belangrijke voorvechter van het plan trad er enige vertraging op.

kaart.

Een tweede tegenvaller werd veroorzaakt door de Eerst Aanwezend Ingenieur
(KAJ.) van de Genie van Naarden die, uit het oogpunt van de verdediging van de
Vesting, telkenmale bezwaren tegen de loop van het tracévan de straahveg indiende.
Wijzigingen in de tekeningen en de aan te kopen grond waren het gevolg, waardoor de kosten stegen. Hierdoor werden de potentiële geldschieters argwanend.
Zo sterk zelfs dat veel aandelen niet geplaatst konden worden. De directie van de
straahveg raakte na enige tijd zelfs ten einde raad en overwoog het plan maar helemaal afte blazen.
Echter door de vele verzoeken van boeren en neringdoenden uit Huizen en Naarden en de ondervinding welk groot nut een straatweg voor de welvaart van de streek
betekende, verzamelden de heren bestuurders nieuwe moed om de zaak toch tot
een goed einde te brengen.
Het bleek evenwel niet meer mogelijk om het benodigde kapitaal van 30.000 gulden geheel bij particuliere aandeelhouders te lenen. Een oplossing werd gevonden
door een restant van de nog te plaatsen aandelen met een flink verlies onder de bestaande 21 investeerders te verdelen. Onder hen lezen we de namen van grootgrondbezitters als Bredius, Van Rossum, Rooseboom en Jurrissen. Maar ook de
stadsdokters Van Hasselt en Craanen en notaris De Roeper namen er aan deel. Zelfs
de gemeentebesturen van Naarden en Huizen tekenden in, zij het op een luttel aan85

den voorzien, gaven aan jaarlijks, in de vorm van een subsidie aan het project, de
aflossing van de extra aandelen op zich te willen nemen. De dekking werd gevonden door in die gemeenten de grondbelasting, voor zolang de aflossing ervan zou
duren, met 1Y.procent te verhogen. Al]e grondeigenaren zouden op deze wijze een
kleinigheid aan het tot stand komen van de straatweg bijdragen.
Tot groot ongenoegen van de directie van de straatweg en de andere gemeenten
krabbelde Blaricum in een laat stadium terug. Veel moeite en opofferingen had
men zich voor het dorp getroost maar Blaricum volhardde in haar dwaling. Naarden en Huizen draaiden alleen voorde kosten op. Naarden voor 3/5 en Huizen voor
de rest.
Met deze financiële aanpassingen kon het werk in ieder geval worden voortgezet.
Op 1mei 1841 werd met enige trots vermeld dat de gehele bestrating was voltooid.
tal aandelen. Het restant van de aandelen, ter waarde van 3600 gulden, moest tenslotte door de directie van de straatweg Naarden-Amersfoort zelfworden genomen.
Door de vertraging en de hogere kosten voor grondaankoop oversteeg de aanleg
van de straahveg het oorspronkelijke budget. Een gat van 4000 gulden bleek met
toekomstige tolinkomsten niet te dichten, waardoor er meer geld op tafel moest
komen. Er zat niets anders op dan extra aandelen uitte geven. Maar bij wie die onder te brengen? Opnieuwwerd een oplossing gevonden door ditmaal voor de beoogde emissie een aantrekkelijke premie in plaats van de normale rente in het vooruitzicht te stellen.
De gemeenten Naarden, Huizen en Blaricum, die ook niet in deze grote som kon86

Uit de jaarrekeningen
De financiële perikelen van dit grote project zullen aan het gros van de bevolking
van Naarden en Huizen wel voorbij zijn gegaan. Voor hen betekende de aanleg van
de straatweg in de eerste plaats werkgelegenheid! Daar moet in die kommervolle
tijd halsreikend naar zijn uitgezien. Maar ook de met diepe kuilen uitgesleten, mulle en dan weer modderige zandpaden van Naarden naar Huizen waren de boeren,
vishandelaren en andere venters meer dan zat.
Laten we eens naar de oudst bewaard gebleven (jaar)rekeningen kijken. Eerst maar
even de grote lijn. De aanleg van de straatweg Naarden-Huizen blijkt uiteindelijk
bijna 38.000 gulden te hebben gekost. Daarvan werd circa 20.000 gulden uitgege-

183gen
bestaat

nog steeds.

redelijk gemakkelijk te reconstrueren.
Nog wat andere details. De 'opsiender'
van het werk was ene Piet van Es.Voor
hem was in november 1836 het huis De
Viersprong gehuurd vanwaar hij het toezichtcoärdineerde. Toen in 1837een deel

ven aan de aanschafvan stenen: circa 3.000.000 gele IJsselklinkers en 800.000 klinkers in een groter formaat. De aankopen van grond, de rente over het geleende kapitaal gedurende de aanleg en het aanschaffen van de beplanting slokten circa 6000
gulden op. Het resterende bedrag van 12.000 gulden werd uitgegeven aan arbeidskosten. Voor dat kapitaal gaven tientallen grondwerkers, kruiers, stratenmakers en vrachtrijders hun beste krachten om een 4860 meter lange en 4,13 meter
brede straatweg alsmede een tolhuis tot stand te brengen.
Het waren voora] Naarders en Huizers die zo nu en dan, en vanwege de economische malaise ongetwijfeld gretig, een graantje meepikten uit de voor die tijd vette
pot. \Ve lezen in de stukken dat veehouder Klaas K]uit (Bakker) die op Berghuis
woonde een paar tientjes bijverdiende met het lossen en kruien van klinkers. Zijn
zoon Gerrit, later boer op Zeezigt, vervoerde talrijke karrenvrachten zand. Maar
ook aanpakkers met namen als Rokebrand, Schipper, Koeman, Vuijst, De Gooijer en Bij]houwer reden of]osten stenen. Door de gedetailleerdheid van de financië]e stukken weten we nu nog wie er 'zoden stikten', water reden, de straat inveegden, de bermen spitten en wat zij daarmee, tot op de halve cent nauwkeurig,
verdienden. Ook is precies bekend van wie er een stuk weiland, bouwland, water
of heide werd gekocht en aan wie te velde staande gewassen, veelal aardappelen,
moesten worden vergoed. Zo is de 'petite histoire' van de aanleg van de straatweg
88

van de straatweg in gebruik kon worden
genomen, werd De Viersprong bovendien tot 'provisioneele tolgaarderswooning' gebombardeerd. Het huis was eigendom van grootgrondbezitter J.r. van
Rossum, die het voor dat doel tot I mei
1839verhuurdevoor 100gulden per jaar.
In mei] 839 kon een nieuwgebouwde to]gaarderswoning op de heide bij Huizen,
laterde HuizerTo] genoemd, worden betrokken. De Naarder Nicolaas van der Stok
was van dat huis de aannemer, Koning en Verwelius leverden het smitswerk, Preek
Breijer schilderde bet en Heerschap zorgde voor het rieten dak. De bouwkosten
beliepen in totaa] 2507 gulden en 27 cent. Het tolhuis staat er anno 2008 nog en
was vorigjaar, volgens de makelaar 'geheel gerestyled', te koop voor het achthonderdvoudige.
De Naarder Tol
Dat brengtons ook op de NaarderTa], een
tolhuis dat een jaar later, dus in 1840, op
de hoek van de Amersfoortsestraatweg en
de Huizerstraatwegwerd gebouwd. Deze
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Veerhuis,
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tol was bedoeld voorde tolheffing op de straatweg Naarden-Amersfoort maar zou
tevens als hulptol gaan functioneren voorde straatwegNaarden-Huizen. Hetoude
tolhuis tegenover het zomerverblijf Zandbergen was toen voorbestemd om te worden afgebroken. De overbuurman, de al eerder genoemde J.p. van Rossum, eigenaar en bewoner van Zandbergen, kreeg echter op 19 april 1841 toestemming het
te kopen om het in stand te mogen houden. Het oude tolhuis heeft daar nog tot in
1910 gestaan (1).
In tegenstelling tot het Huizer tolhuis, dat van steen was gebouwd en eigendom
was van de onderneming die de straatweg Naarden-Huizen exploiteerde, was dat
van Naarden uit hout opgetrokken en behoorde het toe aan het Rijk. Het werd door
de commissarissen van de straatweg Naarden-Amersfoort gehuurd. In 1910 werd
de huur ervan opgezegd door de minister van Waterstaat met de bedoeling het gebouw afte breken, Het stond in de weg voor het verkeer en hij wilde iets verder van
de berm een nieuw tolhuis bouwen. Daar is het niet van gekomen. De Naarder Tol
werd uiteindelijk gesloopt, Dat gebeurde op militair gezag in de zomer van 1914
bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Een nieuwtolhuis is op diepleknooit
meer verrezen.
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meent, weilanden of terug naar de stal werd gedreven, mocht tolvrij van de straatweggebruikmaken. Ook karren met mest, hooi ofheideplaggen waren vrijgesteld
van tolheffing. Voor voertuigen met eigen voortbrengselen van het land, zoals melk
94

en groenten - ook als die bestemd waren voor de markt van Naarden - gold hetzelfde. Zelfs het vervoer van bouwmaterialen voor de landbouw was tolvrij. Die
tolvrijheid was echter niet bedoeld voor handelaren. Over vrachten mest en landbouwproducten die van elders werden ingevoerd - na 1855 veel via de haven van
Huizen - moest wel tolgeld worden betaald. Dalleidde nog wel eens tot vervelende misverstanden tussen tolgaarder en vervoerder.
Het tolgeld over de diligences en de wagens rijdende onder de namen Van Gend en
Loos, Vermeu1en en Concordia werd niet door de tolgaarder geïnd. Deze vervoerders betaalden hun tol rechtstreeks aan de straatwegonderneming op grond van
een met de commissarissen overeengekomen contract. Een soortgelijke overeenkomst werd later aangegaan met de onderneming die de Gooische Stoomtram exploiteerde.
Voor de duidelijkheid nog dit: als iemand bij het Huizer tolhuis had betaald, dan
hoefde dat niet nog eens bij het Naarder tolhuis te gebeuren en ook omgekeerd.
Een te bewaren kaartje vormde het bewijsstuk.
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]annie Wortef 80 jaar. Voor iederjaar
een rode roos.

werd opgepompt, bakte zij twee keer in
de week voor buren en de kinderen van
het vakantiehuis een heerlijke goudkleurige cake. Dat deed ze in een tuJhandvormige wonderpan. Zo een met
een glaasje in het deksel waardoor het
bakproces was te volgeil. De pan werd
ookgebruikt voor het bakken van koekjes. Dat gebeurde op een driepits petroleumstel. Zes koekjes tegelijk en aJtijd
meteen handdoek op hetdeksel. Ze was
er een dag mee be7.igom de koektrommel vol te krijgen. Op de koekjes lag een
nootje, een stukje gember of een andere lekkernij. Iedereen roemde erover. Menig
vakantiehuiskind ontving uit haar gerimpelde handen zo'n heerlijk koekje, want kinderen - ze had ze zelf nooit gekregen - waren haar lief. Ze genoot van de vrolijke geluiden die uit het vakantiehuis weerklonken. Ze genoot ook van haar huisdieren
waaronder een stokoude geit, van de mezen die kaas kwamen bietsen en van de egels
die door haar bostuin scharrelden.
Verjaardagen vergat zij nooit, steevast
met die overheerlijke cake als cadeau.
Als je wat verder weg woonde, kreegje
een kaart met een afbeelding van poes
want poezen waren haar trouwe levensgezellen. In haar notitieboekjestanden 220 adressen van kennissen die haar
specialeaandacht genoten. Twee maanden voor de kerst begon ze al met het
schrijven van de traditionele kaarten.

ven in vertwijfeling achter. Wat zou er gebeuren met haar huisje? Tegen bestuurslid
'ome Frans' had zeooit gezegd datze het huis aan een neefzou nalaten. Ze had het immers van haar man, zandbaas en boswachter Klaas Wortel, gekregen. Logisch dat het
weer naar zijn familie zou gaan, want zij had het ook maarte leen. Maar, had ze gezegd
... mocht haar neef het niet willen hebben, dan zou het voor de kinderen van hetvakantiehuis zijn. Dat was een heel lievegedachte, maar zo verloopt dat natuurlijk niet.
Na het vertrek van Bep Klein, een bejaarde oud-atleet die bij tante Jannie boven
woonde, werd het huis voor een klein miljoen aan guldens te koop aangeboden.
Talrijke bemiddelde Nederlanders kwamen een kijkje nemen. Het huis zagen ze
niet zitten, de plek wel. Uiteindelijk kochten de buren van het landgoed De Veertien Schepels het.
In oktober 2002 ging de moker in het huis. Het braakliggende terrein wordt nu
weer door het bos ingenomen. In de gedachten van de inmiddels groot geworden
kinderen leefde op die plek ooit een heksje. Ja hoor, een echt heksje, maar wel het
liefste heksje van het hele land!
Naschrift van de redactie
'Tante Jannie' droeg voorde burgerlijke stand de naam Jannetje Ploeg. Ze werd geboren op 5 mei 1911 en overleed op 22 maart 1999. Haar vader was smid in Baarn.
Op 1mei 1956huwdeze met Klaas Wortel die zandbaas was in een zanderij bij Oud
Naarden. Klaas Wortel werd geboren in Laren op 10 december 1892. In zijn jonge
jaren werkte hij als grondwerker met enkele van zijn broers in de Spoorwegzanderij tussen Hilversum en Bussum. Daar
onnvikkelde hij zich tot een oersterke
kerel. In de jaren twintig trad hij in
dienst bij de kalkzandsteenfabriek van
De Kort aan de Jan ter Gouwweg te
Naarden, waar hij in 1927 de functie
van zandbaas kreeg. Met vrouw, dochter en zoon ging hij vervolgens wonen

In het voorjaar van 1999 wenkte de hemelen tante Jannievertrok voor eeuwig.
De beheerders van het vakantiehuis ble]annie

Wortel voor !Jaar schuur

Oud Huizerweg
van /war leven.

aan de
7. Oud Huizer-

in het laalste stadium
Theehuis

Bos en Hei.
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Heuvelzicht

in een keet in de zanderij bij Oud Naarden.
]n de jaren dertig kocht hij van een erfenisje het huis Oud Huizerweg 20. Hij bleef
echter in de zanderij, bijgenaamd De Kuil, wonen. De woning daar werd verbeterd
en zijn pas verworven eigendom verhuurde hij tot in de jaren zestig. De uitde Vesting afkomstige familie Ka1eewas er lange tijd de huurder.
Oud Huizerweg 20 werd aanvankelijk Heuve1zicht genoemd. Het pand werd gebOLlwdin het begin van de jaren twinLigen stond op grond die was gekocht uit het
kapitale bezit van de overleden weduwe Van VVoenselKooy-Mijnssen.
Een tijd lang woonde broer Gerard bij Klaas Wortel in. Hij werkte eveneens op de
zanderij. Klaas was geen makkelijke persoonlijkheid. De vorige generatie mensen
van het Vakantiehuis Amsterdam Zuid noemden hem wel 'de boze boswachter'.
Kwajongens waren aJs de dood voor hem als hij met de hulp van zijn bouvier orde
op zaken kwam stellen op het domein van De Kort. Het verhaal gaat dat Huizer
stropers eerst aan broer Gerard gingen vragen of Klaas thuis was. Zo niet, dan waagden ze het 001 in die contreien te stropen. Gerard was dan ook van de partij.
Het werk in de zanderijen was zwaar. Met een schop werd het zand in kiepkarren
geladen die, getrokken door een belg, in zandschuiten werden geleegd. De scheepjeswerden door de zanderijsloteo, de buitengracht en de Bussumervaart met handkracht geboomd om bij de kalkzandsteenfabriekvan De Kort aan de Jan ter Gouwweg te worden gelost.

aan het eind van de jaren

twintig.

De mensen

În de tuin kennen

we niet.

Klaas en zijn gezin hadden het moeilijk. Twaalf jaar lang, verstoken van elektra,
stromend wateren andere gemakken, verpleegde hij zijn ziekevrouw. De zorg voor
zoon Klaas jr., die geestelijk niet volwaardig was, kwam daar nog eens bij. In 1949
overleed Klaas' eerste vrouw. Een tweede huwelijk volgde maar dat duurde maar
kort, ook deze vrouw werd ziek en overleed spoedig.
Zijn derde huwelijk was met Jannetje
Ploeg. In 1956 trok zebij hem op de z..,nderij in. Na zijn pensionering als zandbaas werkte Klaas nog lange tijd alsboswachter voor de familie Dudok van Heel
op het landgoed Oud Naarden. Het
echtpaar bleef nog een tijdje in de zanderij wonen, die inmiddels voor agrarische doeleinden geschikt was gemaakt.
Toen in de jaren zestig het huis aan de
Oud Huizerweg vrijkwam, is het echtpaar vanuit de laagte van De Kuil naar
'boven' verhuisd. Daar overleed Klaas

Van harte welkom!
De Protestants

Militaire Tehnizen van Naarden

Henk Schaftenaar

van het echtpaar

Zwaan-eremoes,

over-

akt en volgens een bijschrift waren zij daar
, de hand had het stel door de Vesti1lf[stra-

dat ik het ze wellicht

Wortel op 4 december 1967. jannetje "\Tortel-Ploeg was van toen af 'tante Jannie'.
Ze is in het huisje op de hoek van het bospad tot ver in de jaren negentig blijven
wonen. Aanvankelijk alleen, later verhuurde ze de bovenverdieping aan Bep Klein.
Hij was een zoon van Gaas Klein, een tuinder die na Wortel de woning in de zanderij betrok om groenten en fruit te telen. Ook heeft zij ander mensen op I hoog
gehad. Haar voorkeur ging uit naar jonge mensen die geholpen moesten worden
aan woonruimte.
Tante jamlie kwam op hogere leeftijd niet verder dan haar hekje. Zij kookte op een
petroleumstel. Het huis verwarmde ze met een houtkachel. De brandstofkreeg ze
van haar buren, de boeren van Oud Naarden. Die families, eerst Vedder en later
Zeldenrijk, hadden een goede band met haar en hielden een oogje in het zeil. Dat
deed ook haar neefdie het huis bewoonbaar hield. In een laat stadium van haar leven heeft hij de woning nog kunnen laten aansluiten op een hootJgasleiding. Hij
heeft toen een moderne kachel voor haar geplaatst. Die heeft ze echter zelf nooit
willen bedienen. In de jaren negentigkreegjannie een verlamming in een van haar
benen. Een volgende attaque dwong de noodzaak af voor haar verhuizing naar
Theodotion in Laren. Daar heeft ze, met veel heimwee naar haar huisje te Oud

we/ kon vertellen.

Het Te/lUis voor Militairen

te Naarden

Helaas kon

i~

met de later aangebrachte

hoofden

van het

Naarden, nog drie jaar geleefd.
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Het bijschrift

in de marge van de foto van het militair

tehuis.

Een onderzoekje volgde. Het leerde dat er over de Naardense Militaire Tehuizen
maar bitter weinig bekend is. Ze bestonden onafhankelijk van de overheid. Wellicht zijn er daardoor weinig documenten bewaard gebleven. Wel ,vas me bekend
dat erte Naarden op meerdere adressen Protestants Militaire Tehuizen hadden gestaan. Alvorens daar iets over te vertellen, is het wellicht aardig om eerst even bij
het Militair Tehuis als instelling stil te staan (2).
Het Militair Tehuis was de plek waar Jan Soldaat onder het genot van een kopje
koffie ofhet leggen van een kaartje tot rust kon komen, want ook de dienstplichtige had behoefte aan ontspanning, aandacht en zorg. De ervaring leerde dat een
soldaat graag onder collega's verkeerde maar liever niet binnen de poorten van de
kazerne. Zo werd het Mi]itair Tehuis het verlengde van de huiskamer. Je was er altijd van harte welkom!
]n de hoogtijdagen van de dienstplicht had het MijitairTehuis volop aanloop. Ons
land had ze dan ook in tientallen en in soorten: een protestants (PMT), een katholiek (KMT), een humanistisch (HMT) en in Harderwijk en Amersfoort ook
een joods (JMT).
De opkomst van het MilitairTehuis moeten we plaatsen in de tweede helft van de 1ge
eeuw. Om daar iets van te begrijpen moeten we zelfsterug naar ]815 toen, als voortzetting van het onder Frans gezag ingevoerde systeem, de dienstplicht werd opgenomen in de grondwet van ons nog jonge koninkrijk. Nietalle jonge mannen waren nodig om het leger te vullen. Daarom werd een lotingssysteem ingevoerd. Ook was het
mogelijk om een plaatsvervanger te huren. Zo'n overeenkomst kwam veelal via een
makelaar tot stand. Voor pa\n.vcg 300 tot 600 gulden per jaar, het jaarloon van een
arme, wist de tussenpersoon wel een remplaçant te vinden (3). Het gevolg was dat in
de 1geeeuw de dienstplichtigen doorgaans uit de armste lagen van de bevolking lC\vamen. 'Jan Rapen zijn maat' werden zedoor de gegoede burgerij genoemd. Zewerden
met grote afstandelijkheid behandeld. Een beetje koffiehuis liet ze dan ook niet toe.

Kazernes bestonden in die tijd uit kale slaapzalen. Ontspanningsruimten en kantines
voor manschappen ontbraken. De enigevoorzieningwaseen lokaal met houten banken zonder leuning waar de wasbaas met zijn vrouw koffie verkocht. Zelfs moest de
dienstplichtigevoorzjjn eigen maaltijden zorgen, want door het Rijkwerd tot 1895 aJleen maar brood verstrekt! Vertier was ervoor hem alleen in kroegen (4) en bordelen.
Het wekt daarom geen verbazing dat halverwege de ]ge eeuw door burgers en militairen initiatieven werden genomen om in die toestand verbetering te brengen.
Zo is het te verklaren dat er in Venlo omstreeks 1855 melding wordt gemaakt van
het bestaan van een so]datensociëteit. Vanuit protestantse kringen (het Révei]) werden toen in garnizoensplaatsen militaire verenigingen opgericht. We kennen ze
van Leiden, Utrecht, Gorinchem, Amsterdam, Arnhem en Nijmegen. Naarden
komt in het rijtje nog niet voor, maar van ]ateretijd zijn voorbeelden bekend waarbij particulieren zich ook daar het lot van de dienstplichtigen aantrokken.
De Militaire Tehuizen werden, op een enkele uitzondering na, eerst pas na 1874
gesticht. [n dat jaar werd de Nederlandsche Militaire Bond (later de Koninklijke
Nederlandsche Mi]itaire Bond Pro Rege) opgericht, een landelijke organisatie die
met behulp van aangesloten ]ocale protestantse verenigingen het tot stand komen
van de tehuizen stimuleerde. Het werden de PMT's.
De katholieken ontwikkelden vanuit de parochiebesturen hun eigen Militaire Tehuizen (5).1n 1947 verenigden deze zich in de organisatieCentra]e Katholieke Mi]itaire Tehuizen. In 2002 zijn de katholieken samengegaan met de humanisten waardoor de Stichting A]gemene Militaire
Tehuizen ontstond.
Een van de oprichters van De Neder]andsche Militaire Bond was de artillerieofficier J.G.u. Schoch (6).ln de rang
van majoor werd hij in 1892 teNaarden
gedetacheerd, waar hij net als in zijn eerdere standplaats Utrecht deelnam aan
het bestuur van de plaatselijke afdeling
van de Militaire Bond. Toen hij nog luitenantwas, had bij hem een sociaaJ be-

aan het eind van de 1ge eeuw secretaris
van de Naardense

afdeling.
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wogen oppasser gediend. Hetwasde uit Friesland a(komstigeMetten Koornstra (7).
Het kJikte tussen de officier en zijn ondergeschikteen in 1884 verzocht Schoch hem
om vanuit het hoge noorden naar de stad Utrecht te komen om daar huisvader te
worden van een MilitairTehuis. Hetzelfde herhaalde hij tien jaar laternogeensvoor
Naarden toen daar een 'nieuw tehuis' werd geopend. Koornstra werd er vader!
Schoch en Koornstra kenden elkaar goed. Maar ondanks hun uitstekende verhoudingen ontstond er in Naarden toch een klein incident. Schoch, die niet alleen
hoofdbestuurslid maar ook secretaris van de Naardense afdeling was, had als goed
militair de huisregels voor het MilitairTehuis opgesteld. Hij had ze op een bord laten schilderen en dat op dedeur van het Militair Tehuis laten spijkeren. Dat viel bij
Koornstra niet in goede aarde, want naar zijn mening was de huisvader zelf het reglement. Een geschreven exemplaar was volgens hem niet nodig. Het bord verdween dan ook in de kachel waar Schoch niet bijster blij mee was. Hoe het afliep is
niet bekend, maar de goede verhouding tussen Schoch en Koornstra bleefbestaan.
Metten Koornstra is maar kort huisvader in Naarden geweest. In 1896 vertrok hij
naar Leusden voor een soortgelijke functie.
In de vesting Naarden woonde Koornstra in het huis Gasthuisstraat 331. Dat is nu
Turfpoortstraat 15.Zijn adres komt overeen met datvan het echtpaar Zwaan-Cremoes dat daar vóór Koornstra woonde en volgens de foto ook huisouders van het

onbekende

militair.

Militair Tehuis zijn geweest. Dat zou betekenen dat de foto van voor 1894 moet
zijn. Het is echter vreemd dat de hoofden van Zwaan en zijn vrouw op die van de
personen in de deurpost zijn geplakt. We weten niet wie eronder zitten. Mogelijk
is de foto van later datum en heeft Zwaan willen laten zien dat hij daar eerder, dus
voor Koornstra, een Militair Tehuis had opgezet. De plek wordt nu ingenomen
door de galerie Burkin' art. In de gevel van dat pand herkennen we eellter niets meer
van het Militair Tehuis van de foto. Alleen de stoep en het plaveisel vertonen nog
gelijkenis. Het pand heeft in het begin van de 20e eeuw een winkelbestemminggekregen, waarvoor een ingrijpende verbouwing heeft plaatsgevonden.

van hel tehuis,

w6

het echtpaar

Dejong-Binllwdijk.

Een fOlo van omstreeks

/910.

De bestemmingsverandering werd ingeleid door de verhuizing van het Militair Tehuis. In een kort briefje nodigde het bestuur van de afdeling Naarden van de Nederlandsche Militaire Bond het gemeentebestuur uit om op 4 november1903 de plech107

Olltspmlllingslokaal
milia

Levilla

in het Militair

dejong-Bin/Je/ldijk,

Tehllis ill de TlIrfpoortstraar.
moeder

Geheel reeflIs Her-

vall liet tehuis.

tige opening bij te wonen van 'het nieuwe Militaire Tehuis: Hoewel er geen oud of
nieuw adres wordt genoemd, weten we dat tocn het pand Turfpoortstraat 37 werd
betrokken. Dat hoekhuis bestaat, in vrijwel ongewijzigde vorm, nog steeds. Hel heeft
tot 1917 als MiJirair Tehuis diensl gedaan. We kennen het van verschillende ansichten en foto's toen het echtpaar De Jong-Binnendijk er de huisouders wuen (8).

De bedrijfsgebouwen

van het voormalige

1Jagcstraat

1917 de bestemm;'1g

CII

winkel.

Stat15- ell Streekarchief
sell, die zeker
feesulagen

In 1917 verhuisde het Protestants MiJitairTehuis nog een laatste keer. 10ennaar de
ruime panden van het logement Hel Vliegend Hert in de Vrouwenstraar (nu Catlenhagestraat), dat opgehouden was te bestaan. De latere burgemeester van Naarden M.P. van Wettum regelde als aannemer de verbouwing. De zaal was bestemd
voor de soldaten, het bovenhuis werd geschikt gemaakt voor de huisouders en een
erachter gelegen paardenstal werd gesloopt. Een jaar later werd een zijzaal aan de
gemeenteverhuurd die het de bestenuning gaf van Openbare Leesz.1al.Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft er in de panden van het voormalige Vliegend
Hert een Militair Tehuis gefunctioneerd. W. Elzinga was cr de laatste huisvader.
Een oproep in december 1953 van dominee Poppe in het blad van de gereformeerde
kerk van Naarden herinnert ons nog aan het goede doel van dit tehuis:
Gevraagd'h
Gaarne
<08
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U vergeet het toch niet?!

van het MilitairTehuis wasdominee P.Brakman aanwezig. Soldaat Boersema dankte namens alle militairen de Naardense bevolking en de ouders van het tehuis voor
deze zeer geslaagde avond.

Het initiatief werd een succes. Van alle
kanten stroomden niet alleen oliebollen maar ook andere versnaperingen
binnen.
De oudejaarsavond viering voor de in de
Weeshuiskazerne geconsigneerde militairen werd zelfs nog enkele jar:en herhaald. Dienstplichtig soldaat J. BoerseHet interieurvan
het Militair Tehuis in
ma schreefop 3januari 1956 in de Busde Cattenhagestraal
in de jaren twintig
sumsche Courant dat dankzij de heer en
van
de
vorige
eeuw.
mevrouw Elzinga zeventig militairen
een kostelijke oudejaarsavond hadden
genoten. Er werden wedstrijden gespeeld en tussendoor genoot men van gratis koffie, limonade, koeken hartige hapjes. De Naardense bevolking had spontaan zestig
prijzen bijeengebracht en op keurige witte tafels stonden grote schalen met oliebollen om verorberd te worden. Om half tien kwam Jan Hagoort om de miJitairen
op wonderbaarlijke wijze te verrassen met zijn goocheltoeren. Namens het bestuur
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]n ]950 kende Nederland nog zo'n veertig PMT's. In ]999 waren er nog veertien
over. Concurrentie door de zogeheten Cadi-dubs (kantines in de kazerne en in het
veld), troepenverplaatsingen binnen de krijgsmacht en de afschaffing van de dienstplicht sloot de deur bij veel Militaire Tehuizen. Een laatste schok kreeg de inmiddels ] 30-jarige Bond in 2004 te verduren. Staatssecretaris Van der Knaap moest budgettair kiezen tussen voorzieningen voor de veteranen en de militaire tehuizen. De
keus viel op de eerste groep. De Bond raakte daarmee een overheidssubsidie van een
half miljoen euro kwijt. Het gevolg was dat er anno 2008 in ons land nog maar zes
tehuizen over zijn. Dieworden nu PMTrefpunten genoemd. We vinden ze in de legerplaatsen Ermelo, Harskamp, Havelte, Oirschot en Schaarsbergen en bij de marinebasis in Den Helder. In de moderne Trefpunten kan de militair lezen of naar
muziek luisteren, ook surfen over het internet. Natuurlijk is er een drankje of een
maaltijd en ruimte voor een ontmoeting of gesprek. Het Trefpunt is nog altijd het
verlengde van de huiskamer, de plek dus waar de militair van hartewelkom is!

'Als mollen in een gazon'

4. [n 1860 waren er in Grave 36 kroegen en in Harderwijk ruim 100.
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van draaide zij in de tweede helft van de 1ge eeuw op voor de kosten van een verlenging van de Oostdijk. Een commissie onderzocht toen hoe men de grondeigenaren kon afremmen in hun particuliere graafdrift. Maar helaas, een graafverbod
wu een inbreuk betekenen op het eigendomsrecht en daarom bleefalles bij het oude.
Toen echter in 193] de zandgraverij de Driftweg bij Huizen was genaderd en Dirk
Lustig daar met weinig respect voor de omgeving een nieuwe zandkuil was begonnen, bleek dat de publieke opinie zich ten gunste van de natuur had gekeerd. Met
koppen als 'Natuurschending io het Gooi' en 'Alsmollen in een gazon: sprak een ]ande]ijk dagblad schande van de ontgronding op de Naarder Eng. [nmenging van overheidswege kon toen niet langer uitblijven. Laten we eens kijken wat daar gebeurde.
Op 14november] 93] meldde de Gooise correspondent van het Algemeen Handelsblad dat er vanuit een tussen Naarden en Huizen gelegen zandafgraving een kolossaal
zandtransportaan de gang was in de richting van Muiden. Het regende klachten over
woest rijdende zandauto's, die soms in colonnes de Gooise wegen onveilig maakte!!.
Op de Naarderstraat bij de Huizer Tol hadden een paar gemeenteveldwachters al enkele chauffeurs van zandauto's, die van overal waren opgetrommeld, op de bon ge-

zet. Ze hadden het rijwielpad vernield en reden zelfs op de linker rijbaan.
De chauffeurs werden per rit betaald en haastten zich om een aardige boterham te
verdienen. Logisch dat ze het niet te nauw namen. Negentien vrachtauto's waren
het die van 's morgens zes tot na het vallen van de avond langs de straatweg jakkerden, een bezoeking voor de omwonenden.
Hun p]atgereden spoor was gemakkelijk te volgen. Driehonderd meter voorbij de
Huizer Tol liep het door de velden. Het kruiste de Driftweg en kwam zo op Naardens grondgebied. Een klein eindje verder lag een gapend gat in de Naarder Eng.
Met veel stuurmanskunst werden daar de vrachtauto's achteruit omlaag gedirigeerd. Van 6 tot 8 meter diep werd daar het zand weggegraven.
De zandbaas maakte van zijn hart geen moordkuil, ja liet zelfs in zijn portemonnee kijken. In de malaisetijd bleken er toch nog lucratieve ondernemingen te bestaan. Je moest alJeen maar op het idee komen. 'Zo gaan we tot maart door', had
hij gezegd. Zijn zoon had de bovengrond, een waardeloze driest, van een particulier gekocht voor ]2.000 gulden. Dat was veel geld voor twee bunder grond die jaren]ang braak en renteloos had gelegen. Doorgaans deed een bunder niet meer dan
]000 tot 1500 gulden. Er was afgesproken dat de ondergrond weer terug zou gaan
naar de voormalige eigenaar. 'Maar', schetste de zandbaas 'die deugt nergens meer
voor want de zv.arte bovenlaag hebben we niet uitgespaard maar weggevoerd. Bovendien blijft de bodem van de kuil wel drie meter boven het grondwaterpeil. Er
rest straks niet meer dan een dor en mul zandgat, hoogstens geschikt als een tennisstadion waarbij op de hoge taluds zitplaatsen kunnen worden gebouwd'.
Er kon 72.000 kuub zand gewonnen worden. De kostprijs bedroeg 17 cent de kuub.
De afnemers betaalden 40 cent vanaf de graafplaats. Tel uit je winst!
Zo'n 25.000 kuub was al verkocht aanhetdepartementvan Waterstaat. Die instelling
draaide op voor de kosten van de aanleg van hvee kleine forten (]) langs de nieuwe
rijksweg om Muiden. Onder die voorwaarde had Defensie destijds aan Waterstaat
grond afgestaan voor de omlegging van de rijksweg. Voor de overige 47.000 kuub
zocht de zandbaas nog gegadigden.
Ondertussen had een concurrent: (E.R.
de Wilde uit Bussum) nog dichter bij
de Driftweg al een akker gekocht om
hetlucratievevoorbeeld tevolgen. Toen
de forten bij Muiden met zand gevuld
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waren en de in woeste vaart jakkerende ,zandauto's waren verdwenen, keerde de
rust terug voor de bewoners van de straatweg.
Maar zij die het Goois natuurschoon ter harte namen, voelden het schrijnen bij
het zien van de verlaten ruïne aan de rand van de mooie Naarder Eng en vroegen
zich af: 'Moet dit zo doorgaan?'
'Maar wat wilt u dan?' had een Huizer oud-raadslid gezegd die er ook eens poolshoogte ging nemen. 'Moeten we dan alles voor natuurschoon bewaren? Wie kijkt
er naar om? Kan je het de eigenaars kwalijk nemen dat ze het zand laten afgraven
als ze op hun grond geen huizen mogen laten bouwen?'
'Maar dit lijkt wel Rusland', hadden de natuurminnaars er tegenin gebracht, doelend op de platgereden vegetatie die de vrachtauto's hadden veroorzaakt door over
heide, driest en zelfs akkers te rijden. Boeren hadden schadevergoeding geëist en
toen die uitbleef eigenmachtig puntig ijzerwerk in hun verruïneerde terreinen gegraven om de chauffeurs te beletten over hun grond te rijden. Toen de eerste gescheurde band ontzag inboezemde bij de volgers, was het kwaad al geschied en restte een verwoeste vlakte.
Zo kon het niet langer doorgaan, vonden ook de Gooise gemeentebesturen. Aan
dit vrijgevochten gedoe moest een einde komen. De materie was echter moeilijk
omdat de klip van een inbreuk op het eigendomsrecht moest worden omzeild. Aan
burgemeester Klaarenbeek van Blaricum, die zich voor deze zaak bijzonder interesseerde, werd gevraagd ofhet een oplossing zou zijn wanneer de gemeenten zelf
zanderijen zouden gaan exploiteren. Dat zou volgens hem alleen zin hebben alsde
overheid het zand tegen een zeer lage prijs zou gaan leveren. Beter was het wellicht
om voor alle Gooise gemeenten een gelijkluidende reeks van bepalingen op te nemen in de politieverordeningen, waarbij het doen van afgravingen slechts vergund
werd als aan zekere voorwaarden werd voldaan.
Zo is bet ook gegaan. Op 29 augustus 1932 werd door het gemeentebestuur van
Naarclen 'een verordening op het graven naar zand, grint en leem' aangenomen.
Vanaf die tijd vinden we in het stadsarchiefvan Naarden voor het eerstafschriften
terug van zanderijvergunningen.
In de voorwaarden lezen we dat er vanaf toen eisen gesteld werden aan de hellingsgraad van het talud, aan de hoogteligging van het nieuwe maaiveld en aan de
afstand tot de openbare weg. Maar ook werd een herbeplantingspJicht bedongen
en moest de zandbaas zich strikt houden aan de door het gemeentebestuur opgestelde regels ter bescherming van de natuur. Het tij bleek te zijn gekeerd. Lustig en
De Wilde bebben nog wel enkele jaren kunnen graven, maar met de kuil aan de
Driftweg was de uiterste zanderijengrens van Naarden bereikt.
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De huisnummering
aan het begin van de
Gansoordstraat in de 20e eeuw
Naar

aanleiding van een reactie van een opmerkzame

lezer

Na het lezen van het artikel over Johan Schoonderbeek in De Omroeper van december 2004, belde mevrouw Yuijst (overleden in 2006) uit Muiderberg ons met
de mededeling dat Johans broer Herman niet op het adres Gansoordstraat 6, zoals het daar stond, maar op nummer4 gehuisvestwas. Zestig jaar geleden woonde
zij nog op nummer8 en uit die tijd wist ze zich nog goed te herinneren dat deorganist van de Grote Kerk niet haar naaste buurman was, maar één huis verder terug woonde.
De reden om even bij deze lezersreactie stil te staan is dat we over enkele aardige
foto's beschikken die de situatie verduidelijken.
Het tegenwoordige huis Gansoorclstraat4 had ruim tachtig jaar geleden hetl1ummer 6. Op 13juni 1905 verhuisde Herman Schoonderbeek naar dit pand, dat toen
nog het nummer475 had. Bij de vervanging van de doorlopende huisnummering
in de Vesting door een nummering per straat kreeg de woning in 1918 het num-

toen nog met nummer 6.
mer 6. Immers twee woningen, de nummers 2 en 4, scheidden Schoonderbeeks
huis van de hoek met de Marktstraat.
Daarin kwam verandering in het begin
van de jaren twintigvandevorigeeeuw,
toen men het eerste deel van de Marktstraat te smal vond voor het toenemende verkeer. Door de sloop van de
rij huizen langs de rechterzijde van de
Eerste Marktstraat en ook nog enkele
aansluitende woningen in de Gansaardstraat en op het Ruijsdaelplein kon
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eeuw. De nummers 2,4 en 6 verwijzen
naar de besproken panden.
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het begin van de hoofdstraat meer dan voldoende worden verbreed. Zo verdwenen de oude panden Gansoordstraat 2 en 4. Nieuwbouw op de resterende strook
grond langs de verbrede Marktstraat liet echter jaren op zich wachten door een
tweestrijd in de gemeenteraad over de toewijzing aan een aannemer. Het project
kreeg in die tijd bekendheid onder de naam 'de Twisthoek'. Pas eind jaren twintig
kwam een rij moderne woningen en winkelpanden tot stand waarin tegenwoordig onder meer de Rabobank zijn filiaal heeft. Voor de voormalige huizen Gansoordstraat 2 en 4 kwam een ,vinkel-woonhuis (nu de Bloemenschans) in de plaats.
Dat hoekhuis kreeg toen nummer 2. Schoonderbeeks huis volgde en, zoals mevrouw Vuijst het zich juist herinnerde, dit huis draagt sindsdien het nummer 4.
(Red.)
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