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se strandje te mogen huren en er een houten gebouwtje te mogen plaatsen om dranken en versnaperingen te verkopen. De gemeente ging akkoord en voor 100 gulden per jaar kon hij daar voor een periode van vijf zomers aan het werk.
Schirmann moet zijn plannen meteen hebben laten uitvoeren, want van 27 juli
1925 dateert een ansichtkaart met een foto van een theehuis daar. 'Theehuis De
Wije Bliek aan het Naarderstrand bij Valkeveen' staat er als onderschrift op vermeid en op de achterzijde lezen we zijn initialen O.H.ES. als uitgever.
De foto laatde kiosk zien bij een straffe westenwind. Het zilte nat van een roerige
Zuiderzee klotst tegen de hoge gronden. Een wapperende vlag, opwaaiende mantels en een strandgast die zijn hoed stevig tegen het hoofd drukt, maken het weerbeeld duidelijk. Mooi zo'n plaatje, want zo wordt eenstrandbedrijf doorgaansniet
gefotografeerd.

'ThcchuisDc WijeBlick' op een prentbriefkaart verzonden op 27 juli 1925.
verkregen om een verkorte verbinding
met Valkeveen te realiseren, fietsten ves-

Hoe lang Schirmann als de officiële exploitant of vergunninghouder van De Wijde Blik is doorgegaan weten wc niet precies.
Wel weten wedat er op 18 december 1931 een vergunning voor het Verlof Averleend
werd aan Wilhelm Ochse, die sindsdien steevast als de eigenaar van het houten optrekje wordt vermeld. Wilhelm was in 1893 in Hoorn geboren en met de Amsterdamse Catharina Maria Groennou gehuwd. Tijdens de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werd hij in Naarden gelegerd. Hij diende toen aJskok bij het

tingbewonersinjuni 1927voorheteerst
vanaf de Kapitein Meijerweg over de
bedekte weg (het tegenwoordige Vestingpad) en de Oostdijk naar hun vrije
strand.
Daar stond toen zomers al een kiosk.
Oscar Heinrich Ferdinand Schirmann
(geb. 1873), Amsterdammer van geboorte en bierbottelaar en wijnhandelaar van beroep, was de vergunninghouder. Hij was in 1912 in Naarden komen wonen aan de Lambertus
Hortensiuslaan om daar een zaak te beginnen. In maart 1925 verzocht hij de
gemeente Naarden om het Valkeveen-

tllik.
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18eRegiment Infanterie in de kazerne Oud Molen. Op dat bastion woonde hij aan~
vankelijk ook, maar in de jaren twintig heeft hij het leger als militair vaarwel gezegd
en is als burger de kantine van de Weeshuiskazerne gaan exploiteren. Dat lezen we
in een getuigschrift van 21 december 1929 dat is ondertekend door de majoor-adjudant H.F.H.C.C.A. von Freijtag Drabbe van het 2e Regiment Onbereden Artillerie te Naarclen. n deze verklaring staat dat Wilhelm Ochse gedurende zesjaar tot voIle tevredenheid heeft gefunctioneerd als beheerder van de door hem gepachte kantines. Nimmer was er enige klacht, noch over de deugdelijkheid van de door hem
verstrekte artikelen noch wat betreft de zindelijkheid van de lokaliteiten.
Kennelijk pachtte Ochseook de kantine bij de Promerskazerne. Hij was in îedergeval goed ingevoerd in die branche. Dat verklaart wellichtzîjn overstap naar De Wijde Blik, die hij toen als eigenaar en vergunninghouder ging exploiteren. Het is echter zeer goed mogelijk dat Ochseal veel eerder bij De Wijde Blik betrokken was. Een
dergelijk vermoeden ,vordt gevoed door een vergeelde foto uit het familiealbum
waarop zijn vrouw in een Wijde Blik van het allervroegste stadium voorkomt. Mogelijk hebben hij en zijn vrouw daar al vanafhet begin in naam van Schirmann het
werk gedaan en de strandtent omstreeks 1930 in eigendom kunnen overnemen.
J

Andere nazaten dan kleinzoon Wim weten ookal niets van een andere exploitant
dan alleen hun grootvader. Bij de oudste foto van het familiealbum staat boven-

dien geschreven: 'De Weije Bliek in het prille begin'. Volgens hen is grootvader Wilhelm in dat simpele 'hokkie' begonnen. Binnen luttele jaren was dat uitgegroeid
tot een waar strandpaviljoen. Dat blijkt uit ansichten waarop te zien is dat hel theehuis stelselmatigwerd uitgebreid. Hetzelfdegaatopvoorafbeeldingen
van een pier
in zee die wisselende gedaantes vertoont en op den duur voorzien was van kleedcabines. Die prentbriefkaarten dragen de naam Ochse als uitgever. 'Eerste Valkeveensche badinrichting' staat op sommige gedrukt en later lezen we op de achterzijde het volgende gedichtje:

Ofhet daar voor de kinderen van Wilhelm ook zo'n feest was? Welnee, ze hadden
er zelfs een hekel aan, weet kleindochter Els Koelemeij te vertellen. Erwas altijd veel
te veel werk te doen en moeder Koosje (1918) moest volop meehelpen in de bediening. Haar ooms Daan en Ben (beiden van 1921) moesten al van jongs af aan
de handen uil de mouwen steken bij de opbouwen afbraak aan het begin en einde van helseizoen. Zelfs grootmoeder moest flink aan de bak. Naast dranken, versnaperingen en ansichtkaarten verkocht zij badpakken. Kleinzoon Wim vertelt ver85
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De klad kwam in het bedrijf toen in 1932 de Afsluitdijk tal stand k-walll.Door de7.e
dam veranderde de Zuiderzee,een zeearm mei eb- en vloed werking, in het Ijsselmeer,
een kalm binnenmeer met zoel waler. Degevolgen voor het strandleven tekenden zich
al vroeg af en werden op den duur catastrofaal. Door de ontzilting begon zich bij De
Wijde I3likin 1934 al een rietkraag te ontwikkelen. Oehse l.'g het met lede ogen aan,
maar besloot wel om er iets tegen te ondernemen. In 1935 diende hij een ver.wek in
om toeslemming Ic verkrijgen lot het maken van beschoeüngen, het uitdiepen van
het water vóór zijn theehuis en het ophogen van het strand daar. Eigenlijk was hij van
plan dat werk zelf te laten uitvoeren, maar mogelijk geschrokken van de hoge kosten
speculeerde hij erop dal de provinciale overheid dat wel zou doen. Een misvatting,
want die had er helemaal geen belang bij. Inlusscn breidde de rietkraag zich gestaag
verder uit. Doordie voortwoekerende vegetatie, daalde het bezoekers<w.ntalaanzienlijk. Ochsc zag zich op termijn in zijn bestaan bedreigden meendedat het zinloos W<lS
langer met De \Vijde Bhkdoor Icgaan. In 1939 verkocht hij de Llak.
Zoals kleinzoon Wim al opmerkte, had Wilhelm Ochsc zeker niel slechl geboerd
op De Wijde Blik. Van het gespaarde kapitaal kocht hij een sigaren7.aak op de Lin-

dengracht in .Amsterdam. Daar is hij ook gaan wonen. In de jaren vijftig is hij naar
Naarden teruggekeerd.
De nieuweeigenaar van De Wijde Blik werd Fokke Stulp (Leeuwarden 1898). Stulp
was wijnhandelaar en vrijgezel. Samen met zijn ongehuwde zuster Aaltje (Amsterdam 1892) woonde hij op de Nassaukade in Amsterdam. Het tweetal was van
plan zelfDe Wijde Blik te gaan runnen en er zomers te gaan wonen. Ook Stulp had
ervaring in de branche. Begin jaren dertig was hij vergunninghouder geweest van
een café op het MuntpJein in de hoofdstad.
Hoe het De Wijde BJikonder het beheer van de Stulpen is vergaan, weten we niet.
Wel is bekend dat het etablissement in de eerste zomers van de Tweede Wereldoorlog nog beeft kunnen functioneren.
Van 20 juli 1943 is bekend dat op De Wijde Blik enkele verzetsstrijders, waaronder
de Naarder Johan Schimmel, werden gearresteerd. De bosrijke omgeving van het
theehuis werd door hen gebruikt voor schietoefeningen.
In het voorjaar van I944werd direct ten oosten van De Wijde Blik door de Duitsers een oefen batterij yoor luchtaAveergeschut gebouwd. Deomgevingvan die instructiebatterij werd toen omgeven door prikkeldraadversperringen. Daarmee viel
in het laatste oorlogsjaar het doek voor De Vlijde Blik.
ten sdlOllen.
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In 1946 is nog geprobeerd om De Wijde Blik nieuw leven in te blazen. De Naarder
J.H. Vermaas ging er in dat jaar wonen met echtgenote en kind. In 1948 kreeg hij
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Zuster Appels (1891-1964), boegbeeld van de wijkverpleging in Naarden
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toestemming 0111 er in de zomermaanden weer badhokjes te plaalsen. De houten
pieren de wisselcabines van weleer hadden door brandstofgebrek bij de Naarders
de laatste oorlogswinter echler niet overleefd. Tot rond de jaren vijftig heeft De
Wijde Blik nog kunnen functioneren, al wmpte je er tot ver boven je cnkels door
een zwarte venige drab. op plekken waar voorheen het zilte zeewater heerlijk rond
de voeten spoelde.
In 1953stond het theehuis er verwaarloosd bij. Het was volgestouwd mei delen van
de zomerhuisjes van het nabijgelegen kampeerterrein aan de Oud Huizerweg. Een
nieuwe eigenanr, een meneer Boom, dacht erover het theehuis te slopen en te vervangen door een modern pand. Daartoe werden in 1954 nog plannen ingediend
bij de gemeente Naarden. Zover is het echter nict gekomen. In 1954 stond het bouwval nog overeind, maar kort daama moet het zijn afgebroken. De stenen fundering
heeft men laten zitten. Verborgen onder mos en struiken is die nog wel terug te vinden als stille getuige van een eertijds florerend strandbedrijf.
Zieook:
1'. Slootman, De :1rrestatie van verzetsstrijders nabij Valkcveen. De Omroeper jrg. 4 (1991) nr. 2.
1-1.Sehaftenaar, liet v(K·tpad naarValkeveen. DcOmroepcrjrg.)
(i990) nr. i.
11.Schaftenaar,Oud Naarden\'crdronkcnstadje,middeleeuwsklooster,oudebuilcnplaats,i99)
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(1)_ In 1951 nam

Maria Jacoba Appels
Maria Jacoba (Miep) Appels wordt op 4 juni ]891 in Nieuwer-Amstel geboren. Jn
]909 begint zij,achltien jaar oud, aan de opleiding voor verpleegster in de inrichting
voor geesteszieken Meerenberg te Santpoort. Daar behaalt ze in ]914 het diploll1n B.
Ze vervolgt haar opleiding in hel Binnengaslhuis te Amsterdam en behaalt
daar in 1917 het diploma A. Als invalster werkt ze vervolgens twee maanden
in dewijkverpJeging van Bussum aan de
Prinsenstraat. In oktober 1918, kort na
de Eerste Wereldoorlog, koml Naarden
in beeld, Zcwordt als eerste gevraagd om
wijkverpleegster le worden van een net
opgerichte vereniging voor wijkverpleging, Ze aanvaardt de baan en trekt als
koslgangerin bijde familieVanden Burg.
bij wie ze aJtijd zal blijven wonen (2).
Haar verdere werkzame leven komt verMiep Appels

(rechts)

l1Iet haar zlIster

(J.M.M. Kenner-Appels)
op de brug in
het Bosch van Bredil/somstreeks
/920.
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ZIIster Appelsge-

Hel is zLlster Veenendaal, een kra<llllverzorgster. Vanaf 1923 houdt de killderansdr. Lohuizen consultatiebureau
voor zuigelingen in het wijklokaaJ. Dr.
Reindert doet hetzelfde voor tbc·patiënten. Eris ge1dnodigvoordeze nieuwe voortieningen. Een goed georganiseerde bazaar in de voormalige leeszaal
in de Cattenhagestraat in november
1924 levert maar liefst een bedrag van twaalfhonderd gulden op.
Zo groeit en bloeit de Vereniging Wijkverpleging Naarden,onder een uit negen leden bestaand eensgezind bestuur en de goede zorg van zuster Appels, uit tot een
instelling van enige betekenis.

Spoedig is zij in de Vestingen daarbuiten 7..clfseen bekende figuur. Ze wordt
'Appeltje' genoemd en is in veel gezinnen de vertrouwde hulp en vraagbaak.
De wijkverpleging groeit. ET treden
steeds meer leden IOC en er moet meer
werk worden vef'tet. Daarom \•.•.
ordt in
1921 een tweede hulp aangetrokken.

Naar de Beijert
Het voormaligeziekcnhuisjeaan de Wcst\valblijkt IC klein. Beginjaren twintig gaat
het bestuur op zoek naar een geschiktere ruimte en vindt die in het voormalige
Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de Diaconie in de Turfpoorlstraat. Het gebouw is eigendom van de Nederlandse Hervormde Kerk. Met de kerkeraadsleden
König en Schippers wordt afgesproken om er vier kamers tegen een prijs van ISO
gulden per jaar te huren. Op 1 maart 1925 wordt de nieuwe locatie betrokken en
gaat voor beteerst de deur open die te bereiken is via een poortje aan de achterzijde van het gcbouw. Het nieuwe adres is daarom BeijeTI32.
De Naardense gemeenschap is de wijkverpleginggoedgezind. De Vereniging voor
Volksvermaak schenkt bij haar opheffing in juli 1925 het resterende kassaldo van
50 gulden. De fanfare 0.0.8. begeleidt met muziek een collecte die ruim 100 gulden opbrengt en de Vereniging voor Onderofficieren stelt een bedrag van 275 gulden ter beschikking.
In 1932 wordt het wijkverpleegsterkorpsopnieuw versterkt door de komstvan Willy van der Kaus. Veertien jaar lang is zij de trouwe collega van Zllster Appels.
Vier kamers

arm de achterzijde

van de DiacOl1Îeaan
Het adres wordt
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de Turfpoortstrclm

Beijert 32.

voormalige
worden
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In 1936 telt de Vereniging Wijkverpleging Naarden 1000 leden. De meesten wonen in de Vesting. De minimumcontributie bedraagt I gulden per jaar. Daar staat
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Een kijkje bij de wijkverpleging

ilJ 1936. Links zuster Appels.

gratis gebruik van verplegingsartikelen tegenover. [n geval van ziekte is men verzekerd van goede verpleging volgens een tarief naar draagkracht. Werklozen en
armlastigen - en daartoe behoren er heel wat Naarders in dat jaar - worden gratis
geholpen.
Een journalist van Het Nieuwsblad voor het Gooi neemt in ]936 de moeite om in
het wijkgebouw te gaan kijken. Via een 'langademige' fietstocht over de steile Kippen brug rijdt hij over het pad door de wallen van bastion Turfpoort en ziet bij de
\Vestwal een net wit bord met de verwijzing naar de wijkverpleging in de Beijert.
Daar aangekomen wordt hij ontvangen door de vice-presidente mejuffrouw M.
Smits.Hijschrijft:
'De hoofdverpleegster zuster M.J. Appels, die door haar patiënten op handen gedragen wordt om de grote toewijding waarmee zij haar taak vervult, ontvangt ons
in een van de vriendelijke lokaaltjes beneden. Alles ademt hier de uiterste frisheid
en hygiëne: aan de ene muur glazen kasten met allerlei verplegingsartike1en, aan
de andere een rij boxjes ten behoeve van de moeders die hier iedere week met hun
zuigelingen komen voor een gratis consult. Ook niet-leden van de 'Wijkverpleging' kunnen van het consultatiebureau gebruik maken. [n een aangrenzend lokaaltje worden de baby's 'schoon aan de haak' gewogen en voor de dokter gebrach l.
I-Iet consultatiebureau mag zich in een druk bezoek verheugen: 20 tot30 moeders
met zuigelingen is geen zeldzaamheid. Tneen derde lokaaltje bevindt zich een badinstallatie: op medisch advies kunnen hier door de wijkzusters gewone en bijzon-

dere baden worden gegeven: zo is er bijvoorbeeld gelegenheid tot het nemen van
zemelen- en teerbaden voor degenen die dit nodig hebben. Bovendien staat in de
grote tuin, die er thans grauwen winters om het huis huivert doch in de zomer een
waar lustoord van groei en bloei moet zijn, een aardig huisje waarin twee rustpatiënten onder de gunstigste natuurlijke omstandigheden genezing of althans verlichting van hun lijden kunnen vinden. Ook de bovenverdieping is wel een kijkje
waard: daar bevindt zich namelijk de hoogtezonkamer, het troetelkind van de Naarders, die de installatie destijds door middel van een bazaar mogelijk maakten. Een
fraaie, moderne hoogtezon giet hier - naar het voorbeeld van de dagvorstin - haar
koesterende stralen uit over arm en rijk. Met andere woorden ook Ollvermogenden kunnen van de behandeling genieten:
Naar het Burgerweeshuis
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Win Voorst-Nesenberend
links bestuurslid
dente mevrouw
rechts mevrouw

mevrouw].

M.

Visser-de
Home/aar.

van Rooijen-vGn
Jong en mejuffrouw

Wettum
G.].P.

als eerste zuster Appels toe. Hij schetst dat de wijkverpleging groot geworden is
door haar nimmer atlatende energie, doorzettingsvermogen en blijmoedigheid.
De wijkverpleging is daardoor haar vereniging geworden. Ook is de burgervader
haar zeer dankbaar voor het machtig stuk sociaal en maatschappelijk werk dat zij
onder alle richtingen, in het toen nog sterk verzuilde Naarden, heeft verricht. Een
jaar eerder had hij zuster AppelsaJ de zilveren erepenning van de stad mogen overhandigen, nu speldt hij haar namens Hare Majesteit de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau op.
Vervolgens wordt zuster Appels veel lof toegezwaaid door mevrouw M. Dudok van
Heel- Mercier, die als opvolger van haar schoonmoeder de voorzittershamer van de
wijkverpleging had overgenomen. De zuster krijgt een mooie fauteuil aangeboden
waarop het goed rusten is. Dokter Verburgt biedt haar namens de burgerij een Solex bromfiets en de al genoemde fotoalbums aan. Honderden Naarders komen daarna de zuster de hand drukken en cadeaus en bloemen brengen. De huldigingwordt
besloten met een serenade ter ere van haar door D.O.B. in de hal van het Stadhuis.

Uit de albums:

het gezin

van Piet Vuijst

uit de Kloosterstraat~

van tal van organisaties en werkl binnen de vrouwenorganisatie van de Hervormde Kerk. Ook doet het Centraal Genootschap voor Kinderherslellingsoorden- en
Vakantiekolonies niet tevergeefs een beroep op haar. Ze verpleegt ondertussen de
in Naarden wonende zieke fractievoorzitter van de PvdA Ever! Vermeer en verzorgt de oude mevrouw Van den Burg, bij wie ze nog altijd in huis woont.
In j<llluari 1961 vraagt zuster Appels opnieuw ontslag aan. Ze is inmiddels 70 jaar,
maar wil nog wel enkele van haar patiënten blijven bezoeken!

Uirdealbllrtls:
Fijtje Harder
haar zieke mail.

Uit de albums:

liet gezin

lIit de Gansoordslraat,

en Berrus

Vlm Jan Ka/ce
gefotografeerd

op de Thierellsweg.

'Heintje Davids'
AJsnel blijkt dat ze het werk niet los kan
lalen. Ze zegt geen nee al.~haar gevraagd
wordt om tijdens de vakanties voor de
zusters Hilhorst en Roozenboom in le
vallen. Zelfs is 1.c bereid om de zusters
lansen en Jansze te vervangen. Propaganda maken ligt haar ook goed en per
I oktober 1954 werkt ze daarvoor weer
halve dagen. Maar het Olldc werk k;l11
ze ook niet laten en tussendoor zien \\1e
haar weer op de scholen en thuis bij de
patiënten. Bij de uitbreiding vao de gemccntein het Tuindorp Keverdijkwerkt
ze in 1957 flat voor flal af om nieuwe

Zo zullen
Ier Appels

zich deolldere
nog herinnerelI:

Naarders
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wilskrach-

leden te werven. Ze helpt mee om achlig, opgewekt ell ill voor tllollemiserillg
terstallig werk in te halen en bezoekt le(Solex). Foto gemaakt
iu de omgeving
den die mencn vaorCCll contributiereVUil de IJreugllellaal1
in de jaren vijftig.
ductie in aanmerking te komen.
Ook builen de wijkverplegingzil ze niet stiL Ze iseen trouw lid van de PvdA en bezoekt alle vergaderingen, ze stimuleert de vrouwengroep binnen die partij, is lid

Einde van een tijdperk (4)
De wijhcrpleging volgt het sterk uitbreidende Naarden. Op I oktober 1957 wordt
een dependance betrokken in De Blokkendoos, een kleuterschool in het tuindorp
Keverdijk. Een jaar later wordl een tijdelijk uitleenpunl gesticht op bet adres Wethouder Königlaan 10. Er wordl weer een nieuwe kracht aangesteld, zuster Hreedijk. De combinatie kleuterschool-wijkgebouw bevalt niet goed en in 1959 verhuist de dependance naar het gebouw De Haven aan de Geurt Schipperstraal.
Eigenlijk isde wijkverplegÎJlg toe aan een eigen gebouw. Deoplossingkoml onder
burgemeester N.J.C. Cramer die een terrein aan de Karnemelksloot in de Margriethof daarvoor bestemt. Het is zuster Appels die daar op 12juli 1%3 de eerste
steen legl. Een half jaar later, op 4 januari 1964, verricht zij ook de opening en
schenkl een klok.
Ruim twee weken later, op maandagochtend 20 januari 1964, gaat zij welgemoed
op weg met een grote tas met Jucifersdozen voor een actie ten bate van het nieuwe
wijkgebouw. Hel verplegingsmateriaal
was aan vernieuwing toe en daar 7,.()U zij
zich voor inspannen. Maar ondcn\'eg
voelt zeZÎch onwel worden en wijkt van
haar route af naar bet spreekuur van
dokter Verburgt. Daaroverlijdt ze. Het
brengt ccn schok leweeg in de Naardense samenleving.
Enkeledagen lalerwordt zeondergrote belangstelling te Westerveld gecremeerd, plechtig maar eenvoudig, zoals
ze hel zelf graag had gewild. Slechts enkele sprekers voeren kort het woord.
Onder hen dominee Brakman die zusZuster

Appels

legt op

12 juli 1963 de

eerste steen voor het wijkgebouw

aan de

Prinse5 Margriet/lOf
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ter Appels karakteriseert als 'een voortreffelijk mens, een lichtend spoor nalatend'.

Simson met de poortdeuren

van Gaza

Gewelfschildering
Grote Kerk Naarden
overgang naar een nieuw tijdperk

symboliseert

Jan van Tuin

els~gelloellld.

Ineen reeks van zeven artikelen (DeOmroeper jrg. 13tlrn 17) heb ik laten zien hoe
de gewelfschilderingen van de NaardenseGrote Kerk georganiseerd zijn. Tegen het
noorddak staat een reeks kernbegrippen uit het Nieuwe Testament: Christus' lijden, dood, verrijzenis, hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest. Tegenover
elk van deze schilderingen staat tegen het zuiddak een zogenoemde voorafbeelding uit het Oude Testament. Tegenover de Verrijzenis van Christus bijvoorbeeld
staat Simson die wegloopt met de poortdeuren van Gaza (Rechters] 6). Immers,
Simson die vrij en sterk wegloopt uit de gesloten stad Gaza, betekent Christus die
vrij en machtig wegloopt uit het gesloten graf.
Del'-euitleg lezen we in de Biblia Pauperum, een middeleeuws plaatjesboek dat gediend heeft als voorbeeld en inspiratiebron voor de schilders van het gewelf. De
schilders hebben echter het voorbeeld niet precies overgenomen, maar de deuren
een andere vormgegeven. Vergelijk de deuren uit de Biblia Pauperum eens met die
van het Naardense gewelf. Die laatste zijn beslist geen deurhelften van een stadspoort. Het was mij een raadsel waarom de schilders die verandering hebben aangebracht. Het past ook niet in de iconografische traditie. In nog oudere voorstellingen loopt Simson met twee rechthoeken die de deuren voor moeten stellen. Het
gaat ook niet om een realistischevoorstelling. Dingen hebben slechts een verwijsfunctie. Daarom kon die ronde bovenkant geen toeval zijn. Daarvoor werd er veel
te goed over dit soort dingen nagedacht. Er moest iets achter zitten, maar wat?
Toeristen hebben me op weg geholpen. Katholieke bezoekers kijken naar de Simson-scène en herkennen daarin steeds weer Mozes met de stenen tafelen der Wet.
Ik leg weliswaar geduldig uit dat het niet Mozes is, maar Simson met de deuren van
Gaza, maar de gelijkenis met de wetstafels is al te treffend.
De oplossing zit in de middeleeuwse kijk op de geschiedenis van de wereld. God
heeft een bedoeling met zijn schepping en zijn heilsplan zal zich door een reeks
heilsfeiten ontrollen tot het Laatste Oordeel. Het centrale heilsfeit was de menswording van Christus. De apostel Paulus schetst in zijn Brief aan de Romeinen een
drietal perioden. De eerste fase loopt van de schepping tot Mozes. Het is de tijd
waarin God zich aan de patriarchen openbaarde. Het hveede tijdvak begint met de
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De Abri als los- en laadplaats

aan de Huizer tol

Henk Schaftenaar

Omstreeks 1820 lag eraan heteindevan de Oostdijk, ter hoogte van het latere Provinciale Bos, een goederenoverslagplaats. Tot daar reikte toen het vaarwater. Bulkwetgeving op de Sinaï en loopt tot aan
het einde van het Oude Testament. Dit
is de tijd van de algemene openbaring
Gods, die echter nog tot het volk Israël
beperkt bleef. Het derde tijdvak tenslotte brengt een keerpunt in de geschiedenis met de vervulling van de oudtestamentische voorbeelden in het nieuwe verbond. Dat is de messiaanse periode waarin wij vandaag de dag nog leven. Deze drie periodes werden aangeduid met ANTE
LEGEM, SUB LEGE, SUB GRATIA (vóór de Wet, onder de Wet en onder de Genade). Paulus komt daardoor tot uitspraken als: 'De zonde mag niet langer over u
heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade' (Rom. 6:14).
Welnu, juist het moment van Christus' Verrijzenis is het breekpunt, het moment
van de overgang van leven 'onder de wet van Mozes' naar leven 'onder de genade
van Christus'. En Simson laat ons dat zien: met de poortdeuren van Gaza, die de
vorm gekregen hebben van de wetstafels,draagt hij dewet weg. Ze zaten er dus niet
ver naast, die katholieke bezoekers.
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tegen een gereduceerd

tarief was mogelijk

voor schepen

die veelvuldig

aanmeerden.

(toen tijdelijk tolgaarderswoning), werd de los- en laadplaats van de Oostdijk naar
dal tolhuis verplaatst. De in de omgeving actieve zakenman J.P.van Rossum ste]~
de daarvoor een stukje grond ter beschikking. Maar toen in 1841 de straatv.'eg klaar
was en er een splinternieuw tolhuis bij de brug over de buitenvestinggracht aan de
Amersfoortsestraatw·eg was gebouwd, verschoof de overslagplaats daar naar toe.
Omdat mogelijk te maken verhuurde de Erfgooiersorganisatieeen stukje van haar
meent aan de gemeenleNaarden. De 'los- en laadplaats aan de Huizer tol' werd officieel de naam en dal bleef zo lot in de 20e eeuw.

goederen met bestemming Huizen werden aan de binnendijkse voet gelasten vandaar over zandwegen met paard en wagen verder vervoerd.
'loen in 1836 een begin werd gemaakt met de aanleg van de straatweg NaardenHuizen en een zanderijsloot werd doorgetrokken tot aan het huis De Viersprong
w8

Er is weinig informatie bewaard gebleven over deze overslagplaats. Ja, de burgemeester ergerde zich wel eens als er illegaal stenen werden gelost (1905) of wanneer kermisgasten en andere reizende lieden de stek tot standplaats voor hun woonwagens verkozen. Om hen te weren had het gemeentebestuur er een stevig hekwerk laten plaatsen. Maar daaraan ergerden zich weer de overstappende tramreizigers
die zich in hun ruimte zagen beknot.
Bij de opgang van de Galgebrug lag ook een overslagplaats. Deze dankte haar ontstaan aan de Bussumervaart en het feit dat een eeuw geleden jaarlijks nog duizen109

standig om eens een poging te doen om
de grond te kopen. Daar had Van Wettum ookal aan gedacht en toen in het15 centimeter.
zelfde jaar nog de gemeente Naarden
een omlegging en verbreding van de Meentweg bij Valkeveen wist te realiseren,
greep hij zijn kans. De verbetering van de Meentweg had namelijk ook grote voordelen voorde erfgooierboeren en diedroegen niet aan de kosten bij. Daarom waagde Van WettlllTI het de vergadering van Stad en Lande van Gooiland te verzoeken
om als tegemoetkoming in de kosten van de verbetering van de Meentweg de laaden losplaats aan de Huizer tol 'om niet' aan de gemeente afte staan. Stad en Lande
den schepen naar de haven van Bussum voeren. Het laatste deel van de Bussumervaart was echter zo ondiep dat veel schepen die haven niet konden bereiken. Bij de
Galgebrug werden dan de goederen gelost of overgeslagen en in kleinere proporties per vlet naar het centrum van Bussum gevaren. De drukte daar leidde soms tot
chaotische taferelen. Klachten van omwonenden bereikten regelmatig het gemeentebestuur, maar er werd niets ondernomen.
Toen duidelijk werd dat door de aanleg van een nieuwe Rijksweg de losplaats aan
de GaJgesteeg gedoemd was te verdwijnen, heeft de gemeenteraad een plan laten
ontwerpen om deze te verplaatsen naar een plek aan de buitenvestinggracht bij het
begin van de Thierensweg. Toteen uitvoering daarvan is het niet gekomen. Metde
opheffing van de vesting Naarden als strategisch weermiddel in het vooruitzicht
en grootschalige woningbouwplannen in de gebieden waar eerder de verbodsbepalingen van de Kringenwet golden, werd uiteindelijk gekozen voor een uitbreiding van de los- en laadplaats aan de Huizer tol.
De ontwikkeling van deze overslagplaats is vanaf 1926 redelijk goed gedocumenteerd te volgen. In dat jaar werd de loswal aan de tol weer eens voor zesjaar van Stad
en Lande gehuurd. Het was burgemeester Van Wettum gelukt om de huur van het
perceel van 100 gulden per jaar naar 25 gulden terug te brengen. De burgervader
oogstte complimenten voor dit succes, maar toch vond het raadslid Vuijst het ver-
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ge-

opgehoogd. Die ophoging was al eerder begonnen door spontane tussenkomst van
de Chemische Fabriek. Op 20 augustus 1932 moest dat bedrijfworden aangcmaand
om op te houden met het dumpen van afval daar. [n 1938 was de klus geklaard.

dempt. Een groot deel van de door de Tramweg Maatschappij verkregen grond was
echter niet nodig voor de uitvocring van het eigen plan en de directie verklaarde zich
bcreid dc grond voor eenzelfde prijs door te verkopen aan de gemeente Naarden.
Zo kreeg Naarden in april 1932 voor 13.000guldcnde gehelczone (l7.510 mi) ten
westen van de losplaats tussen het nieuw te maken spoortracéen de gracht er in eigendom bij. Daar was dan een evenredige bijdrage in de kosten van de demping
van de zanderijsloot bij inbegrepen. Met deze transactie verbond de gemeentezicb
om het verkregen terrein op dezelfde boogte te brengen aJs de trambaan en de
Amersfoortsestraatv.eg. Bovendien bedong de trammaatschappij om gratis gebruik te mogen maken van de 10s- en laadplaats.
De leden van de gemeenteraad waren er blij mee. Als het aan JJl. Dudok van Heel
lag, kon bij het gereedkomen van de vergrote los- en laadplaats aan de Abri de Bussumervaart wel worden gedempt. Volgens hem was het veel goedkoper om bij de
Amersfoortsestraatweg te lossen dan naar Bussum door tevaren. Wethouder Smits
zag daar in zijn enthousiasme al schepen van 200 ton aanmeren. Andere raadsleden dachten aan de Naardensewerklozen. Hetophogen van het terrein en hetdempen van de sloot was namelijk een aardig werkverschaffingsobject.
Het wachten was nu op de omlegging van het spoor door de tramwegmaatschap-

Door de veranderingen in het transportwezen is belangstelling voor de Abri als
overslagplaats relatiefklein gebleven. Deschepen van 200 ton van wethouder Smits
zijn er in ieder geval nooit gekomen. Wel vestigde zich op de vergrote los- en laadplaats het wegenbouwbedrijf van de gebroeders Hogenbirk. Die onderneming liet
er tussen grote loodsen een bitumenketel bouwen.
In de laatste week van juli 1942 werd de bitumen-installatie door de Duitsers ontmanteld, waarna er door hen twee houten barakken en een wachthuis van steen werden gebouwd. De tramlijn liep tussen de barakken door. Begin september was het
werk klaar. De Abri werd met prikkeldraad afgezet en er werd een mitrailleurnest
geïnstalleerd. In en bij de barakken werd, naar men zegt, steenkool opgeslagen.
Na de bevrijding in 1945 vestigden de Canadezen zich op het complex en hielden
er feesten en bokswedstrijden.
In de tweede helft van de jaren veertig heeft Hogenbirk zijn bedrijf weer op de Abri
opgebouwd. Van 1948 dateert een tekeningwaaropeen plan is uitgewerktvoor het
wederopstellen van de bitumenketel. Het wegenbouwbedrijfheefttot aan de jaren
zeventig op de Abri gezeten. Ben achtergebleven woonwagen voor een werknemer
van Hogenbirk werd vervolgens de oorsprong van het huidige woonwagenpark.
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pij. Toen die halverwege 1934 was gerealiseerd, kon een begin worden gemaakt met
de aanleg van de kade. Vervolgens werd het stukje gracht gedempt en het terrein
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Pionieren op de Abri
Herinneringen

van de eerste arkbewoner

(1)

Bart van Duiken
Omstreeks 1960 waren mijn vrouwen ik op zoek naar woonruimte in de omgeving van Naarden.
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nog lang buiten

dat op de Abri geen enkele
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aan
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Om het drinkwater van de brug naar de ark te krijgen, werd een melkbus van 40
liter aangeschaft, die om de twee dagen moest worden gevuld. Ik zie mezelf nog
met een damesfiets en melkbus heen en weer rijden. Na het vullen werd de fiets
met het zadel tegen de heup gezet waarna met een grote zwaai de volle bus op de
bagagedrager werd geplaatst. Dan met één hand aan het stuur en de andere aan de
melkbus fietsend naar de ark over een terrein met lastige tramrails.
Koken deden we op butagas en stroom kwam er na de komst van de eerste buurman-arkbewoner Jan Korlaar. Hij werkte bij Klinkenberg en Baelde, een installatiebureau in de Marktstraat, en wist door zijn werk aan een aggregaat te komen
met een spanning van 220 volt. Het apparaat slurpte echter zoveel benzine dat het
gebruikervan moest worden beperkt tot bepaalde dagen en enkele uren.
De machine maakte ook nogal lawaai. Daarom werd hij een flink eind van onze
schepen geplaatst. Bovendien vertoonde het aggregaat kuren. Als het toerental terugliep, werd het tv-beeld gehalveerd. De dienstdoende buurman moest dan naar
buiten om de sproeier opnieuw af te stellen.
Om dit te verhelpen werd gezocht naar een betere stroomvoorziening. Diekregen we
met hulp van Hogenbirk. De beheerder vond het goed om op palen een kabel aan te
leggen tussen een loods van hen waar elektra aanwezig wasen onze arken. Een stroOll1n8

meter zorgde ervoor dat we iedere maand konden afrekenen tegen een tevoren bepaald tarief. Wat een luxe was dat. Jammer was wel dal we voor een te dunne kabel
hadden gekozen; als de koelkast bij de buren aansloeg, werd bij ons de lamp gedimd.
Water halen op de fiets vroeg ook om een betere voorziening. Een bestelbusje met
een watertank van 600 liter wasde oplossing. Het vehikel werd op een planken verhoging bij de ark gereden, waarna de tank werd aangesloten op de waterleiding van
onze boot. Zo creëerden we enige druk op onze kraan. Nog later werd ereen pomp
tussen geplaatst, waardoor er druk genoeg ontstond om ook een geiser te kunnen
gebruiken.
Maar zodra het ging vriezen, lag het hele systeem plat. Dan werd de melkbus weer
te voorschijn gehaald. Met sneeuwen ijs en bovendien nog die gladde tramrails,
gebeurde het wel eens dat drie keer een poging moest worden ondernomen om
met een volle bus terug te kunnen keren.
Aan de wal hadden wij een tuint je aangelegd en een schuurgebouwd. Het rijp maken van de grond daarvoor was een spar! op zich. Omdat het terrein was volgestort
mel betonresten en asfalt, moest dat pakket eerst worden ondergraven en met een
balk worden opgelicht omhette kunnen verwijderen. Zo werd stukje bij beetje een
tuin geschapen.
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Omstreeks 1965 waren alle vijfligplaatsen van een woonark voorzien (2). Vanwege de toen nog gebrekkige stroomvoorziening moesten er met de buren afspraken
worden gemaakt wanneer er werd gewassen en gestreken. Iedere ark had zijn eigen
dag daarvoor, want anders werd de spanning te laag of sloegen de stoppen door.
Na verJoopvan vele jaren werden de woonarken voorzien van moderne nutsvoorzieningen.ln 1969werden we op de waterleiding aangeslolen,in 1971 kwam de telefoon, een stroomaansluiting volgde in 1974 en een jaar later kregen we aardgas.
In 1982 volgde een huisnummer. Een aansluiting op de riolering in 1989 was de
laatste verworvenheid. Pas toen kon een ark aan de Abri als een normaal woonverblijf worden beschouwd en kwam er na 29 jaar een eind aan ingewikkeld pionieren.

