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Het Beleg van Naarden
Over de gebeurtenissen in de oor]ogs
winter 1813-1814 in en rond Naarden

isveel informatie bewaard gebleven. In
druk verschenen vele artikelen en nog
altijd wachten dikke stapels handge
schreven papieren om te worden on
derzocht. Afbeeldingen zijn ook ruim
schoots voorhanden. De tekeningen en
schilderijen van de blokkade van de Ves
ting van PC. van Os (1776-1839) zijn
algemeen bekend. Op de omslag van
deze Omroeper is er een afgebeeld. Het
schilderij stelt het beschieten van Naar
den in april 1814 voor. We zien Hol
landse soldaten en officieren bij hun
kanonnen en houwitsers op een schans
bij Kommerrust (tussen de Bollelaan
en de I-Iuizerstraatweg gelegen). Het
versterkingswerk werd op 29 maart in Corne/is Rlldolphlls Theodorus

gebruik genomen en maakte deel uit Kraijenhoff(1758-1840).

van een kring van batterijen en andere
aanvalswerken die de door de Fransen bezette Vesting had ingesloten.
De Fransen zijn bekend geworden door de veelvuldige, geweldige uitvallen die ze
in de landelijke omgeving van de stad hebben gedaan. Zelfs in maart en april nog
toen de Hollandse blokkade van de Vesting met 4300 manschappen en officieren

een duidelijke overmacht demonstreerde, bleven ze komen. De uitval naar de ]u
netten aan de Karnemelksloot op 14 maart ligt bij de Naarders het sterkst in het

geheugen. De soldaten van Napo]eon werden op die dag namelijk met succes tot
onder de Vesting teruggedreven. De heroïsche verhalen waren tot dan geheel aan
Hollandse kant. Minder populair is het verhaal over de Franse uitval naar Mui
derberg op de hveede paasdag van 1814. Met een halsoverkop vluchtende gene
raaI oogst je nu eenmaal geen ontzag. Wat was het geval.

Op naar Muiderberg!
Aan het hoofd van een 400 manschappen tellende afdeling met twee veldstukken I

rukte de Pranse kolonel Jean Falba (1766-1848) met zijn kapitein De Lannoyom
half drie in de middag de Amsterdamse Poort uit. Langs de zeedijk ging het in de
richting van Muiderberg, waar vlak vóór het dorp de Hollandse 2e luitenant Jean

Philippe de Girard de Miclet van Coehoorn (1794-1872) met enkele manschap
pen vanuit een batterij met twee stuks twaa]fpondergeschut en een houwitser de



zeedijk onder controle moest houden. Al van verre begonnen de Fransen op de
Hollandse batterij te vuren, die tegen de grote overmacht weinig kon uitrichten.
Stormenderhand moest de batterij evenwel worden overmeesterd, omdat een held

haftige Coehoorn van geen wijken wiJde weten. Door zes wonden afgemat, werd
bij tenslotte gevangen genomen. De batterij werd ontmanteld, de kanonnen ver
nageld en in de sloot geworpen.
Terwijl de schermutselingen bij de batterij nog aan degangwaren, was een gedeelte
van het Franse detachement al langs het strand Muiderberg binnengetrokken en
maakte zich van het gehele dorp meester. Dat geschiedde zonder noemenswaar
dige tegenstand, want de Hollandse bezetting van Muiderberg - 48 man onder lei
ding van de le luitenant P.van der Hummel- sloeg ogenblikkelijk op de vlucht. De
Hollandse vlag werd door de indringers van de toren gehaald. Enkele buitenplaat
sen en huizen van het kleine maar aangename oord werden geplunderd. De scha
de bleef echter beperkt, omdat de Bergers hun vee tijdig het land in hadden ge
bracht en er bovendien hulptroepen vanuit Muiden en Weesp waren komen aan
rukken. Tussen deze en de Fransen werden enige tijd schoten gewisseld. Omdat het
doel van de tocht - het was de Fransen louter om proviand te doen - bereikt was,
werd het bevel voor de terugtocht gegeven.
In Naarden wachtte het Korps Muzikanten kolone.1Falba en zijn detachement bij
de Amsterdamse Poort op voor een glorieuze intocht. Om de burgers te tarten,
trokken zij met vrolijke muziek en onder het schreeeuwen van 'Vive l'Empereur!'
in triomf door de straten van de stad. Als zegetekenen voerden ze twee mortieren,
een houwitser, een drieponderen de Hollandse vlag die ze in Muiderberg buit had
den gemaakt met zich mee. De hoeveelheid proviand viel echter bitter tegen: slechts
een paard en wat geiten. Wel voerden ze 6 krijgsgevangenen mee onder wie luite
nant Coehoorn en een sergeant-majoor van de artillerie. De zwaar gewonde Coe
hoorn werd overigens vanwege zijn dappere gedrag door de Fransen met bijzon
dere onderscheiding behandeld.
De Fransen hadden bij deze uitval niettemin 80 man verloren aan doden, gewon
den, gevangenen 'en deserteurs. In het Hollandse garnizoen vielen 3 doden en 20
gewonden te betreuren. Van de leluitenant Van der Hummel kon niets tot eer wor
den vermeld. Hij had zich bijtijds uitde voeten gemaakt en zjçh gedurende de plun
dering van Muiderberg verscholen in het kreupelbos tussen de dijk en het strand.
Tegen de avond kwam hij daaruit te voorschijn en gafeenleugenachtigverhaal van
zijn heldendaden.

Vreugdevuur leidt tot vlucht
Over de oorzaken van de nederlaag van de Hollanders in Muiderberg is veel ge
twist, zonder dat de waarheid direct aan het licht kwam. Oe latere luitenant-kolo
nel W.G. Wehlburg - hij was als Ie luitenant meteen afdeling van 20 schutters ac-

tiefbij het verdrijven van de Fransen uit Muiderberg - vertelde dat de uitval van de
Fransen zou zijn uitgelokt door een onbegrijpelijke onvoorzichtigheid van Kraij
enhoff. Oe generaal gafop de tweede paasdag aan enige vrienden en vriendinnen
te Muiderberg een gastmaal. Dat vond plaats op het buiten van de heer Jacob Sa
portas (1765-1839), de burgemeester van Muiden. Op verzoek van een lieftallige
Amsterdamse dame uit dat gezelschap vond Kraijenhoffhet goed dat er met de aan
het strand opgestelde vuurmonden enige vreugdeschoten werden gelost. Datwerd
vanaf een Franse uitkijkpost op de toren van Naarden waargenomen. Baron Jac
ques Guétard de la Porte (1746-1822), de bevelvoerendecommandantvan de Ves
ting, was daarop van oordeel dat de vijand in de roes van een feestvreugde min
der voorbereid zou zijn op tegenstand en gaf order tot een aanval op Muiderberg.
Toen korte tijd na het lossen van de feestelijke schoten twee Franse colonnes wer
den ontdekt die langs de zeedijk naar Muiderberg optrokken, sloeg de schrik er
goed i 11. Generaal Kraijenhoff met zijn selecte gezelschap stapte onmiddellijk in de
wagen waarmee ze eerder gebracht waren en zocht halsoverkop langs het Hakke
laarshek een veilig heenkomen in de richting van Muiden. Majoor FLH. Kamps
(1757-1830), de commandant van Muiden, moest achterblijven omdat in de ka
ros geen plaats meer was.
Later wisten ooggetuigen met zekerheid te vertellen dat het de Fransen ook al be
kend was dat op de tweede paasdagveeJ schutters van de bezetting van Muiden en



Muiderbergin het geheim naar Amsterdam waren vertrokken om daarin de huise

lijke kring het paasfeest te vieren. Deze zeer laakbare toestand kreeg de verant
woordelijke majoor Kamps op zijn bordje. Die had, zo werd beweerd, het voordeel
van de ontvangst van drie stuivers per verlofpasje zwaarder laten wegen dan de
manschappen op hun post te houden.

Pennenstrijd in de krant
Over de Franse uitval naar Muiderberg werd ook nog een dagbladpolemiek ge
voerd. 'Deopregte Donderd~gsche Haarlemsche Courant' van 14april ]814schreef
namelijk: 'Naar men verneemt heeft het Fransche garnizoen van Naarden eergis
teren een uitval naar de kant van Muiderberg gedaan, alwaar het bij overrompe
ling de Hollandsche batterij bezette en dadelijk een begin met plunderen en roven
maakte. Het schijnt dat hun oogmerk ook was om vee te bekomen, doch datis mis
lukt, alzoo de boeren hetzelve in het land gejaagd hadden. De Hollandsche man
schappen, die in Weesp lagen zijn echter dadelijk opgebroken om de vijand in de
rug te komen, waarop de Franschen dadelijkretireerden. Niettemin heeft men hun
nog een dertigtal gevangenen afgenomen.'

Dit bericht was helemaal niet naar de zin van majoor Ka.mps.Niet hij en zijn man
schappen kregen lof toegezwaaid, maar het garnizoen van Weesp, daterger had
weten te voorkomen. Kamps haastte zich dan ook om met instemming van Kra
ijenhoff een tegenbericht te plaatsen. Hierin werd de rol van het garnizoen van
Weesp gebagatelliseerd. Zo lezen we op 18april 1814 in de 'Amsterdamsche Cou
rant' dat Kamps Muiderberg weerondercontrole had eer de versterking uit \Veesp
was gearriveerd. En passant werd ook nog even vermeld dat de Generaal-Gouver
neur van Amsterdam - Kraijenhoff dus - daarin kon getuigen 'want hij was bij de
hele zaak geweest'.
Het lijkt erop dat de heren met dit bericht hun rol sterk in eigen voordeel pro
beerden bij te stellen. Uit latere berichten blijkt echter zonneklaar dat het garni
zoen van Weesp, 70 manschappen onder leiding van de kapitein Meffert, wel de
gelijk in het vuur van de vijand heeft gestaan en actief betrokken is geweest bij de
achtervolging van de Fransen.

Eerbetoon aan de luitenant

Buiten kijfbleef het dappere optreden van luitenant De Girard de Mielet van Coe

hoorn. Op 24 november 1816werd hij door koning Willem I als beloning voor zijn
heldhaftig gedrag in Muiderberg benoemd tot ridder in de Militaire Willemsorde.
Op het feest van12 mei 1864 kwam Coehoorn persoonlijk naar Naarden om te ge
denken wat daar vijftigjaareerder\'ias gebeurd. Zijn ontvangst op het Stadhuis en
zijn rede tot zijn oude wapenbroeders werden een hoogtepunt in de festiviteiten.
Een indrukwekkende optocht met oud-strijders, notabelen, zegewagens, muziek
korpsen en feestcommissarissen defileerde daarna langs het Stadhuis.
Bij de feestelijke herdenking met oplocht van 1914waren alle oud-strijders over
leden. Slechts een verbeelding door acteurs restte. Maar een dappere De Girard de
Mielet van Coehoorn ontbrak om onduidelijke redenen. 'vVelreed Van der Hum
mel aan het hoofd van een detachement artillerie de Vesting binnen. Dat was jam
mer: de held was vervangen door een angsthaas. Hopelijk wordt deze fout bij de
herdenking in 2014 gecorrigeerd.

Meer over 'de held van Muiderberg'
Jean Philippe Baron de Girard de Mieletvan Coehoorn (1794 Amsterdam - 1872

Sînt-Oedenrode) stamt uit een Frans adellijk geslacht. De familie heette oor
spronkelijk De Girard maar voegde er de naam van het landgoed Mielet aan toe.
De eerste die dat deed was Victorde Girard de Mie1et die naar de Republiekkvvam
en in 1761 officier werd in Staatse dienst. Hij huwde in 176] Aldegonda Petronel
Ia van Coehoorn (haar overgrootvader was een broer van de befaamde vesting
bouwkundige Menno van Coehoorn). Een zoon uit dat echtpaar voegde de naam
van zijn moeder aan zijn eigen naam toe. Diens zoon is de Jean Philippe van dit ar-



tikel. Hij huwde met Elisabeth Wilhelmina de Bye(] 795-1865). Jn ]828 werd Jean

Philippe in de adelstand verheven en kreeg in 1829 de titel van baron. Zijn mili
taire loopbaan verliep na het verkrijgen van de Militaire Willemsorde in 1816 ui

terst succesvol. ln1822 werd hij kapitein bij de rijdende artillerie en in ] 829 adju
dant van de Prins-veldmaarschalk. Op 23 september 1830 stond hij met zijn bat
terij bij de Schaerbeekse Poort te Brussel en hield daar na een levendig geschutsvuur
met succes de opstandige Belgen van het lijf. In 1840 werd hij bevorderd tot ma
joorenin 1843, inmiddels als adjudant van de Koning, bereikte hij derangvan lui
tenant-kolonel. In 1852 volgde een bevordering tot kolonel vaneen regimentveld
artillerie. In 1854 ten slotte werd hij voorgedragen tot de hoge rang van generaal
majoor; hij was toen 60 jaar.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nogverkrijgbaar:
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Bouwen voor een plaats waar 'muziek in zit'

H.T. Deenik, gemeentearchitect van Naarden in de
periode 1917-1952

Annie Verweij

werk en persoon.

Bartus Teunis (Bab) Deenik is de vijf
de zoon in het gezin van broodbakker
Deenik (1) als hij op 6juni 1888 gebo
ren wordtindeSlotstraat 114(nu num

mer 2) te Culemborg. Voordat hij op 31
maart 1917 naar Naarden komt, is hij
al in verschillende plaatsen werkzaam
geweest. Zo keert hij in september 1909
uit Utrecht naarzijn geboorteplaats te
rug en heeft dan het beroep van tim
merman. Een jaar later vestigt hij zich
in hetzelfde beroep in Nieuwendam,
maar als hij zich enige maanden later
opnieuw laat inschrijven in zijn ouder
lijkhuis is hij inmiddelsopgeklommen
tot bouwkundig opzichter. In 1913gaat
hij in Doetinchem werken en in febru-
ari 1915 wordt hij benoemd tot ge- Bartus Tel/nis Deenik (1888-1952) op

meenteopzichter in zijn geboorteplaats 63-jarige leeftijd.

Culemborg.
Vanuit die betrekking solliciteert hij naar de functie van gemeentearchitect in Naar
den, een plaats met slechts 4813 inwoners (2). Er zijn veel sollicitanten. Architect



grote veranderingen.

De winkel van hakker lJeenik aan de

S/otstmal in Culemborgol11streeks 1914.
was bekend 0111ziin

J.c. Kruisweg uit Bussumkrijgteen ad
viserende rol in de selectieprocedure.
Hij zet Deenik als eerste op de voor
dracht. Op 13 februari 1917wordtzijn
advies door de raad van Naarden over

genomen. Na een keuring door ge
meenteartsdr. J.A.LeCoultre staat niets

meer in de weg om Bab Oeenik per I
april 1917 te benoemen tot gemeente
architect en hoofd van de afdeling Pu
blieke Werken, toen bestaande uit

slechts enkele werkers. Hij gaal wonen
in de Peperslraat op het huidige num
mer20.

I

I

j
gebrug en Ga/gesleeg (later Godelindeweg).



Zijn werk
Voor de jonge architect valt er heel veel te doen. De gemeente staat aan de voor

avond van grote veranderingen. De door vestingwerken ingesloten samenleving
staat op bet punt uit haar keurslijfte barsten en uit te dijen over de landelijke om
geving. Bijdat proces is ordening noodzakelijk.
Zijn eerste werk is de verbetering van de Lambertus Hortensiuslaan. Het slechts

vier meter brede weggetje moet veranderd worden in een behoorlijke verbin
dingsweg naar het spoorwegstation. Dat werk geschiedt bedachtzaam en met zui
nigheid: de oude klinkers worden hergebruikt in het trottoir.
Vervolgens is het plaveisel van de Vesting aan de beurt. Daar liggen nog in iedere
straat vc1dkeien, kasseien en zelfs zand. Dat moet vervangen worden door klinkers.
In die tijd is ook een reorganisatie van de huisnummers aan de beurt: de doorlo
pende nummering wordt vervangen door een ordening per straat.
Deenik leidt ook een verbetering van de gemeentelijke reinigingsdienst in: op zijn
initiatief krijgt ieder huisgezin een modelemmer met scharnierend deksel voor
stofvrije overslag. Het zijn de genummerde, ijzeren vuilnisbakken die we allemaal
nog wel kennen.
Al direct na zijn aantreden wordt Deenik gevraagd voor nevenfuncties. Zo geeft
hij indewintermaanden twee avonden per week les aan de Ambachts-Tekenschool
die in de boven zalen van de gemeentesecretarie aan de Raadhuisstraat is gevestigd.

13



In 1920 wordt hij commandant van de brandweer. Ook daar blijft het niet bij het
oude. Kort na zijn aantreden krijgt het korps een moderne gemotoriseerde blus
wagen.
ln 1921 wordt hij ook nog directeur van het net opgerichte 'GemeentelijkElectri
citeits Bedrijf' (GEB). Raadslid Van der Hcijde spreekt bij deze benoeming zijn
zorg uit: 'De gemeente-architect is al zo druk, onlangs kreeg hij nog een gratifica
tie voor het vele werk dat hij heeft verricht'. Burgemeester Hoytema van Konij~
nenburg licht dan toe dat die.bonus was voor het buitengewone werk van Deenik

bij de bouwvandeComeniusschool en deverbouw van een daarnaast gelegen dub
bel woonhuis.

Een uitbreiding naar buiten, maar voor het eerst in de nabijheid van de Vesting,

vindt plaats op de Schapenmeent. Aan dit plan ligt een Koninklijk Besluit van 11
december 1920 ten grondslag. Hierbij wordt de Huibert van Eijkenstraat en alles
wat daar verder van de Vesting lag aan de Kringenwet (beperkingen op het gebied
van woningbouw buiten de militaire vesting) onttrokken. In tuindorpsfeer komen

'4

1

erdeeerste arbeiderswoningen tot stand en daarmee doet Naarden iets aan de ver
lichting van haar immense woningnood. Soms nemen echter particulieren de ver
bodsbepalingen van de Kringenwet voor lief en gaan op eigen houtje over tot het
laten bouwen van huizen, wals de houten woningen aan de Galgesteeg (nu Gode
lindeweg). Deenikzit er namens de gemeente als een projectmanager bovenop en

Werk van Deenik: het tracé voor het eerste deel van de Vaartweg Îsgelegd, het wachten

is op de klinkers. Een foto uit 1927. Particuliere collectie.
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weet met zijn kleine dienst die initiatieven in goede banen te leiden.
Een persoonlijk plan van Deenik krijgt in 1925 gezicht als de gemeente toestem
ming krijgt van Defensie om in de hoofdgracht bij de Utrechtse Poort een zwa
neneiland in te richten. 'De eendenkooi' wordtdezevijverpartij alsnel in de volks
mond genoemd en Deenik is er \'fijwcl dagelijks een moment te vinden om naar
het leven van de watervogels te kijken. Hij toont zich dan blij meteen nieuwe aan
winst ofis zeer veront\vaardigd als er zwaneneieren uit een nest zijn geroofd.

Op 28 mei 1926 wordt Naarden als militaire vesting opgeheven. Deze 'bevrijding'
veroorzaakt een blijdschap van uitzonderlijk formaal. Maar terwijl de stad de vlag
ten top hijst en feest viert, buigt Deenik zich al naarstig over zijn tekeningen en
schetsen. Zijn uitbreidingsplannen kunnen nu werkelijkheid worden. Al in het be
gin van de jaren twintig had hij met architect K.P.C. de Bazel om de tafel gezeten
en met hem een schets voor de nieuwe woonwijken en een industrieterrein gete
kend. Daarop was ook in een doorbraak van de wallen voorzien.
Een hectische tijd breekt aan, als kort na de opheffing van de Vesting als verdedi

gingswerk Deenik al met een uitbreidingsplan voor de gehele gemeente komt. Daar
in valt als eerste op een 'Groene Gordel' van honderd meter breed rondom de hele

Vesting. De gronden langs de Karnemelksloot hebben de bestemming sportterrein
en begraafplaats. De buitendijkse meent langs de Westdijk is bestemd tot haven
gebied. Het industrieterrein staat op de plek waar het later is gerealiseerd. De Scha
penmeent zal ontwikkeld worden tot tuindorp Keverdijken op de kwekerijen ten

J6

veen. Beide heren vormden een krach

tige tandem. Onder hen kwam de groei
van Naarden tot stand. Collectie:

Stadsarchief Naarden.

zuiden en zuidwesten van de Vesting
zijn het Rembrandt-, Oranje-Nassau
en Ministerparkontworpen. In diecon~
treien wordt de gemeentelijke dienst
nog extra belast omdat het Rijk er werkt
aan een nieuwe verkeersweg.
Voordat in 1930de nieuwe Rijksweg in
gebruik wordt genomen, is in 1929 de
woningbouw in het Rembrandtpark al
van start gegaan. ]n 1932 wordt een begin gemaakt met het Oranje-Nassaupark.
In 1933 en ] 934 volgen het Ministerpark en het niet in het oorspronkelijke uit
breidingsplan voorkomende Beethovenpark. In een hoog tempo komen de wo~
ningen tot stanc!. Door het ontbreken van vooral infrastructurele voorzieningen
raken de nieuwe villaparken echter sterk georiënteerd op Bussum. De directe ver-

meester Van
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rij:].H. van Beem, A.

bindingen van die wijken met de Vesting lopen namelijk via de bescheiden Galge
steeg of de smalle Kippenbrug. Een doorbraak van de waIJen kan niet langer uit
blijven.
Maar over die 'Doorbraak' wordt al jarenlang gebakkeleid. Tal van instanties en
personen bemoeien zich ermee: Waterstaat, Defensie, Heemschut, Menno van Coe
hoorn en pro- en contra-comité's geworteld in de Naardense gemeenschap met
Deenik als enthousiaste adviseur. De gemeentearchitect houdt er plakboeken van
bij. De 'Doorbraak' komt er uiteindelijk toch en wel geheel volgens het plan van
Deenik. Het heeft alleen tot 1939 moeten duren (3).

Het bevolkingsaantal van Naarden is inmiddels verdubbeld. Hetwoningenbestand
bijna ook. In die jaren groeit ook de dienst Publieke Werken. Van een handjevol
personeel in 1917naar65 man in 1938.In dat jaar wordt opzichter-tekenaar P. Hof
stra bevorderd tot hoofdopzichter. Hij neemt de dagelijkse leiding van de afdelin
gen van de dienst op zich. Oeenik is alleen nog beschikbaar voor de belangrijkste
zaken. Onder Hofstra werken dan drieopzichters en er zijn verschillende diensten
binnen Gemeentewerken ontstaan. Zo lezen we over de afdelingen bouw- en wo-

18

ningtoezicht, gemeentereiniging, de plantsoenendienst en het beheer van straten

en ,vegen. Extra aandacht wordt in die tijd ook besteed aan bruggenbouw, een re
organisatie van de reinigingsdienst, een restauratie van het Stadhuis, de bouw van
scholen en kantoren en een gemeentelijke opslagplaats. Het is te veel om op te noe
men waar Deenik zich in de vooroorlogse periode over heeft moeten buigen.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog stagneert de groei van Naarden. Deenik mag
zich desondanks vanaf 1december 1941directeurvan Gemeentewerken noemen.

Met het werk van Deenikis de ruimtelijke structuur van Naarden in zijn totaliteit
voor decennia vastgelegd. Een voortgaande vervulling van de gemeentelijke uit
breidingen zal hij echterniet meemaken. De wederopbouw van na de oorlog iszijn
laatste werk. In die tijd staat Deenik, door de groei van zijn dienst, op afstand van
minder belangrijke zaken. Door zijn positie wordt hij niet meer in concreto in al
les gekend. Daar is hij niet blij mee. Fietsend door Naarden ziet hij gemeente
werklieden met een project bezig waar hij niets vanaf weet. Dat leidt soms tot er

gernis en stroeve gesprekken tussen hem, de burgemeester en zijn adjunct. De laat-
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ste is de ambitieuze Jan Willem Heijsteeg die zijn chef opvolgt als deze, vlak voor
zijn pensionering, in 1952 overlijdt.

Zijn persoon
Bab Deenik schermde zijn privéleven af. Praten wil hij alleen als het moet, maar
dan wel over Naarden en niet over zichzelf. Oudere inwoners van Naarden weten

weinig over hem te vertellen. Vragen naar zijn persoon leidt tot schouderophalen
en zinnetjes als: 'Een man aneen met een zoon'. Maar via een bejaard nichtje vaD
hem en zijn evenzo oude schoondochter komen we toch nog aan enkele foto's en
ook wat over hem te weten (4).

Betsyen Bab. De foto is gemaakt door

fotostudio Kok uit Hilversum.

foto van omstreeks 19/8.

In de mobilisatîetijd van de Eerste Wereldoorlog raakt Bab Deenik bevriend met
ene Dirk Appels uit Driebergen. Zo komt hij bij de familie Appels thuis waar hij
een zuster van Dirk leert kennen. Ze heet Carnelia Elisabeth (Hetsy) en assisteert
- vader heeft een aannemersbedrijf en moeder een praktijk als verloskundige - in
het drukke huishouden van haar ouders (5). Uit berichten op ansichtkaarten kun
nen we opmaken dat Bab al snel voor Betsyen minder voor Dirk kwam.

Op 23 mei 1918 trouwt het stel in Driebergen en gaat kort op huwelijksreis naar



Zuid-Limburg. Vijf dagen later arriveren ze in Naarden en nemen hun intrek in

het huis in de Peperstraat waar Bab al sinds 1917 woont. Daar wordt op 26 mei
1921 zoon Dirk (overleden in 2001) geboren. Een gemeentearts en zuster Appels
(6) assisteren bij de bevalling. Om de Naardense gemeenschap niette grieven, staat
de moeder van Betsy - ookvroedvromv- haar dochter niet bij tijdens de bevalling.
Alles lijkt goed te gaan maar kort na vertrek van de dokter voltrekt zich een drama.
Een niet te stelpen nabloeding maakt op 27 mei een einde aan het leven van Betsy.
Enkele dagen later wordt ze in een familiegraf te Driebergen begraven.

De zuster van Bab, Mina, komt dan naar Naarden om het eerste jaarvoor baby Dick
te zorgen. Daarna zijn het inwonende huishoudsters die het leeuwendeel van de
verzorging op zich nemen. Deeerste isAnna van Voorthuizen, die in mei 1922haar
intrek neemt in de Peperstraat. De huishoudsters worden steevast door vader en
zoon 'juf' genoemd. Een uitzondering daarop is Arendina Breukink, een 36-jari-

Bos.

ge hartelijke vrouw, die 'tante' wordt
genoemd. Zekomtin 1931en vaderen
zoon kunnen het uitstekend met haar

vinden. Het gezin isdan inmiddels naar
de Turfpoortstraat 64 verhuisd, waar

Dick - een vrolijke maarenigszins ver
legen jongen - een eigen speelkamer
heeft. Arendina boort er helemaal bij
en de familie Appels begrijpt niet dat
Bab niet met haar trouwt.

De schoonfamilie komt overigens re
gelmatig op bezoek. Tijdens die bij
eenkomsten gaat het altijd over stads
ontwikkelingen en woningbouw. Dat
is niet verwonderlijk, want de hele fa
milie Appels werkt in die sector.

In de periode 1938-1941 raakt Bab overspannen. Het is ernstig en naar de oorza
ken kunnen we alleen maargissen. Maanden verblijft hij in een rustoord ergens op
de Utrechtse Heuvelrug vanwaar hij soms een briefje naar de gemeente Naarden
stuurt om haar te informeren over zijn toestand. Hij maakt lange wandelingen en
ontmoet soms de Duitse keizer Wilhelm IJ die in de bossen in de omgeving van
zijn herstellingsoord aan het houthakken is. Zoon Dick vertrekt in die periode naar
oom en tante Van Halewijn-Appels in het Groningse Haren. Ook huishoudster
Arendina vertrekt. Zij gaat trouwen met haar zwager Willem Doornink, die we
duwnaar geworden is. Jenny van Zadelhoffis vervolgens de nieuwe en naar wat ]a
ter zal blijken de laatste huishoudster van Bab Deenik.

De neerslachtige fasen inhet leven van Bab Deenik staan in schril contrast met zijn
welgemoede wijze van functioneren binnen de Naardense samenleving. Bab is een
sympathiek man in de omgang! Hij heeft ook veel vrienden. Onder hen zijn colle
ga-architecten zoals Klaas van den Berg uit de JuJianalaan, die daar met broer en
twee zussen van een vrijgezellcnhuishouding geniet. Bab komt er graag aan huis.
Ook steekt hij veel tijd in de organisatie van feesten, jubilea en andere zaken bin
nen het Naardense verenigingsleven. Zo is hij verantwoordelijk voor een vlekke-
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195/.

loos verloop van de jaarlijks terugkerende Venetiaanse Gondelvaart, een enorme
publiekstrekker in die tijd. We zien hem dan ook vaak terug op de vele groepspor
tretten die daarvan resten. Wd op de achterste rij!

Bab Deenik was een bescheiden mens. Complimenten verwees hij door naar zijn
opdrachtgevers. Toen hij in 1942zijn 25-jarigjubileum vierde, vertelde hij dat hij
hetzcldzaam had getroffen met zijn baan bij de gemeente Naarden. Alsjong bouw
kundige trofhij in 1917 een gemeente aan waar volgens hem 'muziek in zat'. Er la
gen groteontplooiingsmoge1ijkheden en kansen tewachten. Daar moest weliswaar
hard voor gewerkt en gestreden worden, maar dat maakte de overwinning des te
mooier. Hij vond een gemeentebestuur aan zijn zijde dat wilde meewerken. Maar
ook een bevolking die als het om het bclangvan Naarden ging met harten ziel méé
leefde.

Op 20 augustus 1952 overleed Bab Deenik plotseling in zijn ,voning aan de Thie
rens\veg 28 op 64-jarige leeftijd. Hij werd begraven op de Oude Begraafplaats aan
de Amersfoortsestraatweg bij Jan Tabak. Naarden, toen gegroeid naar 12.168 in-
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woners, herdacht hem met een eenvoudige steen.
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De holle weg tussen de oude begraafplaatsen van
Naarden wel oud maar niet authentiek

Henk Schaftenaar

'Een klein mijlpaaltje: noemde de Gooi- en Eemlander van 5 februari ] 985 de

ontdekking van een stukje e<;uwenoude weg, dat een overblijfsel zou zijn van de
middeleeuwse verbinding tussen Laag en Hoog Bussum. Het dagblad doelde hier
mee op het latere Nicolaas Beetspad, een holle zandweg tussen de Protestantse en
de RK begraafplaats van Naarden nabij Jan Tabak. De ontdekking was gedaan
door Martin Heyne uil Bussum die vertelde dat het pad al op oude kaarten, waar
onder een uit 1521, was aan te duiden. Hij mee.udc 'onomstotelijk' te kunnen be
wijzen dat het om de Hoog of Oud Bussemerweg ging. 'Door het vroegere gebruik,
niet alleen als voetpad maar ook aJswagenweg, is het onverharde tracé uitgesleten,
wdat een holle weg ontstond~ aldus de ontdekker.

Enige tijd later verscheen dit verhaal ook in het blad van de Historische Kring van
Bussum (1) en kort geleden nam Jaap GroeneveJd het over in een artikel over
oude wegen in en om Bussum in het tijdschrift van lVE (2). Hij noemde de holle
weg 'een van de weinige stukjes Bussumse wegen in oude staat:

·Waarom zijn de hierboven staande verklaringen over het weggetje onjuist? Laat ik

beginnen met een analyse van het holle karakter. Hol is de weg onmiskenbaar,
maar hij is ook breed. Zo hol en breed zelfs - de begraafplaatsen aan weerszijden
steken wel meer dan een meter boven het niveau van de weg uit - dat ik er meteen
aan ging hvijfelen of zo'n verschil wel door uitslijting door het gebruik als wagen
weg zou kunnen ontstaan.
Holle wegen ontstaan daar waar sprake is van reliëf. Losgewerkt bodemmateriaal,

als gevolg van het berijden met paard en wagens, kan onder die omstandigheden
door stromend water (neerslag) worden afgevoerd en zal in de vorm van een
waaier aan het einde van het dal weer worden afgezet. Des te steiler de heDing des
te sneller zal insnijding plaatsvinden. De aard van de ondergrond kan dat proces
bevorderen. Zo zijn langs de heuvels in Zuid-Limburg in löss (zeer erosiegevoelig)
diep uitgesleten karTenwegen ontstaan. Langs de steilste delen van de grote Gooi
se stuwwal is dat proces, zij het in bescheiden vorm, ook op gang gekomen.
Bij het Nicolaas Beetspad is echter geen sprake van een heIJing. Daar ligt ook geen
löss of een ander fijnkorrelig materiaal. De bodem bestaat er uit zand en wel zo
grof dat regen er als kraanwater in een vergiet doorheen zakt. Kortom een geuJ zo
breed en diep als daar kan onder die omstandigheden onmogelijk door uitslijting
zijn ontstaan.

Er blijft daarom geen andere verklaring over dan te constateren dat het weggetje
moet zijn uitgegraven. Aanwijzingen daarvoor vinden we in twee beschikkingen van



de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland die verleend werden
aan de NV 'Oud Bussem' Exploitatie Maatschappij (3). In de eerste beschikking
wordt 'Oud Bussem' in 1905vergund om voor zandtnmsporten een werkspoor aan
te leggen dwars over de RijkswegAmsterdam-Laren. Het werkspoor moest de Rijks
weg kruisen 13,4 m voorbij hectometerpaal22.l. Dat is tot op de decimeter nauw
keurig ter hoogte van het latere Nicolaas Beetspad. Met een 'gemakkelijk wegneem
baar los vakje' wu de baan van de Gooische stoomtram moeten worden gepasseerd
alvorens het werk<;poor tusst;n de begraafplaatsen haar tracé Wl] gaan vervolgen.
Om dat laatste mogelijk te maken werd in mei 1906 in een tweede beschikking aan
'Oud I3ussem' vergund-oom 'de weg lopend tussen het Protestanten en Roomsch
Katholieke Kerkhof te Naarden aan te sluiten met Rijksweg'.Kort daarop lezen we in
de notulen van de gemeenteraad van Bussum (12 juli 1906) dat 'Oud Bussem' de
door haar afgezande weg voor het publiek heeft gesloten.
Hoewel deze afgezande weg niet nader wordt aangeduid, lijkt het, door de hierbo
ven genoemde opeenvolging van feiten in een kort tijdsbestek, vanzelfsprekend
om aan te nemen dat het ,veggetje in 1906 zijn holle vorm door uitgraving heeft
gekregen met de bedoeling om er een smalspoor aan te leggen.

Het smalspoor heeft daar overigens tot in de jaren twintig gelegen. Grote hoevecl-
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heden zand zijn in die tijd vanuit de zanderijen van 'Oud Bussem' naar het in aan
leg zijnde Brediuskwartier vervoerd. De zandtreinen werden vanaf 1920 getrokken
door Amerikaanse smalspoorlocomotieven. Tussen de begraafplaatsen lag toen
zelfs een dubbelspoor (4).

De bewering dat het Nîcolaas Beetspad een bewaard gebleven stukje van de Hoog
of Oud Bussemerweg zou zijn, is ook onjuist. De 16e-, 17e-, 18e-eeuwseverbinding
tussen Laag Bussum en Oud Bussum, die gezien vanuit Laag BUssllm de Hoog of
Oud Bussemerweg werd genoemd, volgde een ander tracé. Dat spoor is nog goed te
volgen op kaarten die in het begin van de 1ge eeuw werden uitgegeven. Maar ook
in oude documenten vinden we aanwijzingen over de7.everbinding terug die, ge
zien vanuit Hoog Bussum, het 'Groene Weggetje' werd genoemd (5).
Dit wagenpad is in gebruik gebleven tot aan het eind van de 18eeeuw toen een met
beuken beplante, brede oprijlaan voor het landgoed Oud Bussem tot stand kwam.
Die laan werd 'de Groote Lîan' genoemd, maar kreeg in de volksmond al snel de
naam Blaricummerweg (6). Het middeleeuwse tracé naar de nederzetting Oud

]0

Bussum is sindsdien voor wat betreft het oostelijke gedeelte in onbruik geraakt.
Om van de Groote Laan gebruik te kunnen maken, namen de bewoners van laag
Bussum daarheen aanvankelijk de Vissteeg (7). Dat was de naam van de noordelijke
route van laag Busswn naar Huizen. Van dat tracé is, zoals ook uit de hier afgedrukte
fragmenten van grootschalige oude kaarten blijkt, het Nicolaas Beetspad een welis
waar onverhard maar, vanwege het afgezande karakter, niet meer authentiek restant.
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De ligging van het Leprozenhuis van Naarden

Henk Schaftenaar

In juni 1988 schreef de Naarder amateurhistoricus Dirk Franzen in De Omroeper
een artikel over het 'Leprozensieckhuis' van Naarden. 'Veel weten we er niet over,

maar uit 1502dateert een ordonnantie waarin de rechten en plichten van de lepro
zen van Naarden werden vastgelegd', zo vertelde hij. Dat reglement werd dan ook
door Franzen in zijn artikel opgenomen en toegelicht. Ook gafhij een opsomming
van de bezittingen (vooral landerijen) die aan het Leprozenhuis toebehoorden. Over
de exacte ligging van het ziekenhuis tastte Franzen in het duister. 'Vijftig schreden
van de stad' had de geschiedschrijver Hortensius in 1573 zonder enige verdere aan
duiding in een van z.ijnboeken vermeld. Franzen vermoedde een ligging niet al te ver
van de Beijert, waar zich toen een logement voor doortrekkend straatvolk bevond.

Maarin 1992 werd bij de uitgeverij Canaletto een herdruk van de 16e-eeuwseplat
tegronden van de vermaarde cartograaf]acob van Deventer uitgegeven, waaronder
die van Naarden. In tegenstelling tot eer
dere uitgaven waarbij een in de Neder
landsetaalgestelde 'minuut' (eenorigi
neel) uit het Rijksarchiefwerd gerepro
duceerd, betrof het ditmaal een afdruk

van een zogeheten netkaart, voorzien
van een ingezette bijkaart, uitde Biblio
teca Nacional te Madrid met een in het

l...atijngeschreven tekst. De netkaart (een
scherpe uitwerking van een minuut)
reikt, vier jaar na Franzens overlijden,
de oplossing aan voor het bepalen van
de juiste ligging van het leprozenhuis van
Naarden. 'leprosi' staat ernamelijk dui
delijk leesbaar als onderschrift bij een
groepje gebouwen buiten de Turfpoort

den omstreeks J 560 gC"JU,jkt ,Joo<' Ja

cob van Deventer. Bij ,Je sJ"!''',,,,va,,
. weK ten zuiden
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op een splitsing van wegen naar Laag Bussum en Kortenhoef. Daarmee is de locatie

goed aangegeven. Zo'n 300 tot 350 meter uit de Turfpoortmoet het zijn geweest als
we de schaal van circa 1 :8.000 in acht nemen die ]acob van Deventer hanteerde. De

historische plek moet zich bevinden nabij het begin van de Thierensweg op de voor
malige gronden van de IGvekerijvan Van Dorsser, ongeveer tussen de kwekerswo
ning en de hertenkamp, mogelijk ten dele in de gracht.

De kaarten van Van Deventer worden als betrouwbaar gekenschetst. TacobRoelofs

zoon (ca. 1505-1575) heette hij officieel. Hij werd geboren in Kampen, studeerde
medicijnen in Deventer en later wis- en landmeetkunde in Leuven. Omstreeks 1558
kreeg hij opdracht van de Spaanse koning Filips 11om allesteden in de Nederlanden
in kaart te brengen. Hij moest de steden bezoeken, opmeten en ook de omgeving er
van in kaart brengen. Vestingwerken, poorten, hoge gebouwen en bebouwing rond
de steden moesten nauwkeurig worden aangegeven. Zijn plattegronden zijn meet
kundig correct en zonder schaalvertekening. Hij heeft zich 15jaar met dit werk be
ziggehouden. Van de 300 plattegronden zijn er 222 bewaard gebleven.

Tot wanneer het Leprozenhuis daar buiten de Turfpoort heeft gestaan, weten we niet.
Voor het laatst wordt het genoemd in de resoluties van de Vroedschap van 20 no
vember 1640, toen het weeskind van Gerrit Gerbrantsz. in het huis werd opgeno
men. Mogelijk ishet halverwege de 17eeeuw gesloopt toen de afzanding van de hoge
zandgronden daar een aanvang nam.
Dat is toevallig ook de periode waarvan wordt gezegd dat de lepra toen uit Neder
land isverdwenen. Als oorzaak van die verdwijning wordt wel de pest genoemd. Die
ziekte doodde in de Middeleeuwen vele zwakkeren en met hen de leprabacterie. De
fysieke weerstand van de bevolking zou daarmee zijn verbeterd.
[n Amsterdam waren er in 1609 nog maar zo weinig leprozen dat een isolering van
de zieken niet langer nodig werd geacht en de ommuring rond het Leprozenhuis kon
worden afgebroken.
Lepra was een zeer besmettelijke huidziekte die ernstige zweren en zelfs misvormin
gen veroorzaakte. De ziekte trofvooral de armen, dieweinigweerstand bezaten door
ondervoeding, zwaar werk en andere ziektes waaraan ze al leden. Als door een chi
rurgijn melaatsheid werd vastgesteld, kreeg de persoon in kwestie een 'vuijlbrief' en
werd uit de stad verbannen. Bedelen mocht, maar buiten de stadsmuren. Lepralij
ders droegen op straat een speciale korte mantel, een zwarte hoed en dito hand
schoenen waardoor ze makkelijk waren te herkennen. Ze moesten klingelen met een
bel of ratelen met een klepper, zodat iedereen hen van verre goed kon horen aanko
men.

In de 16e eeuw mochten de leprozen van Amsterdam op 'Coppertjes Maandagh en
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Dingsdagh' (]), dat was de eerste maandag na Driekoningen, een ommegang ma
ken door de stad om bij de burgerij giften op te halen. De optocht van 1592 is afge
beeld op een schilderij uit ]633 van Adriaen van Nieulandt (1587-1658). Het stuk
hing vroeger in de regentenkamer van het leprozenhuis van Amsterdam. In 1861is

er door de schilder Reinier Craeyvanger een fraaie tekening in kleuren van gemaakt.
Een gedeelte van deze tekening is in dit artikel afgebeeld. De geschiedschrijver Jan ter
Gouw (1814-1894) maakte cr in zijn 'De Volksvermaken' de volgende beschrijving
bij:

chief van Amsterdam.

'De leprozen, in heksleden gezeten, komen van het Damrakafen tusschen het Stad

huis en de Waag door rijden. Ze dragen een vliegerople borst, een k/appe in de Iwnt,

en een flOet op 't hoofl bek/eet met eenen witten band. Ze houden een bord op den
schoot, waar elkvoorbijganger een stuk gelds op werpt, en in elke sleede ligt een bier
ton. Zulk een plegtige optogt kon onmogetijkgeschieden zonder behoorlijk geleide
noch ?onder muziek; daarom gaat het houtzagersgild met gepaste deftigheid den
stoet voor, en de trommelslager van datgiJd voorziet in de behoefte van muziek. Ach
ter hem gaat de blazoendrager van 't gild, die aan een stok een aardigen toestel draagt
met beweegbare beeldjes; te midden van een dikken groenen krans, die een tuin ver-
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beelden moet, ziet men een paar houtzagertjes, om wie een aantal vrolijke matroos
jes en meisjes hand aan hand ronddansen, tot vermaak van allen, die het zien. En ter

wijl de burgers er hartelijk om lachen, houdt een Moeder van 't Leprozenhuis, in 't
zondagspak gekleed, hun een tinnen bord voor, waarover een witte doek met roode
kwasten gelegd is. Hoe meer ze lachen, hoe meer ze geven; een vrolijk hart maakt
milde hand.'

's Maandags genoten de leprozen hun middagmaal in het Gasthuis en dinsdags in
het Burgerweeshuis. Maar toen de bevolking van Amsterdam aan het eind van de

16eeeuw met de dag vermeerderde en elke straat met kleine huizen werd volgepropt,
werd de toeloop bij de optocht zo groot, dat de leprozen er niet meer door konden
komen. Zo kwam in ]604 een einde aan die pret.

In navolging van Adriaen van Nieulandt hebben ook ander kunstenaars de optocht
van de melaatsen verbeeld. Claes Visscher (] 587-1652) tekende op een ets uit 1608
een ommegang van de leprozen in de omgeving van het Leprozenhuis. Daar mocht
nog wel een optocht worden gehouden. Onder de cts staat het volgende gedichtje.

Den trommelsij dan reppen,

met JUf/ne-man. (2)
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Anton van Altena

dito witte auto. Een want hel verkeer in de Vesting werd toen nog

je rijdt te hard! Je mag niet harder rijden dan 6 km per uur. Als je je ogen had open

gedaan, dan had jedatop't bord buiten de poort kunnen lezen. Daar staat datau

tomobielen en rijwielen gelastworden, binnen de kom dergemeente langzaam te

rijden. En nou bekeur ik je! Hoe is je naam?'

Ikschijn midden in de kom van 's mans welsprekendheid verzeild te zijn, zijn flux:

de bouche gaat alle perken der Zondagsrust te builen.

Te nijdig om veel er tegen in te beweren, zet ik, met een binnensmondse verwen

sing mijn machine in zo'n vaart, dat ze door geen diender, zelfs geen Naardense

diender te stuiten iS.Drie dagen later moest ik weer Naarden passeren. Met een

clubje van vier zeeofficieren zouden we 'en auto' naar Utrecht gaan en daar ge

zellig dineren. Ons bakje, een magnifieke witte auto, was een feest voor de ogen.

't Zonnetje tintelde vrolijk en wij waren in de genoeglijkste stemming die men
zich denken kan.

Met tergende langzaamheid rijden wij Naarden binnen, gedachtig aan de wijze

verordening van de burgervader, die beducht is voor't heil van zijn stadgenoten.

De straat is volgepropt met mensen, die in groepjes staan te praten en te gesticu

leren. Ongehvijfeld is er iets bijzonders aan de hand. De hoek omdraaiend, zien

wede oorzaak van de algemene agitatie. De brandspuit wordt uitgeprobeerd - gra

tis glazenwasserij aan de burgerij aangeboden door de edelachtbare heren! Een

ieder is even hard in de weer, een herrie en een drukte van de andere wereld! Heel

uit In een artikel in de

;f~~)~:~:~~;i.:;'eget,,,ga"An ton uiting aanzijnover deze manieren ~{

In de zomer van
1903 reed Amati van A/tclJn tweemaal door de vesting

Naarden. De eerste keer op een zeIfgebouwde motorfiets en drie dagen later in een

Zo zijn de Naardense manieren

Op een zondagmiddag in augustus reed ik motocyc1end door de doodse straten

van Naarden. De zondagsrust scheen hier met de uiterste zorgvuldigheid ge

handhaafd le worden; bijna geen levende ziel was op straat te vinden. Alleen zag

ik hier en daar een paar nieuwsgierige ogen achter een hor uitglurcn om te on

derzoeken wie daar met zijn tuffend geraas de gebenedijde rust van de zondagver

stoorde. De lucht zat vol onweersbuien en het sinistere gele licht gaf aan de om

geving een nog doodser aanzien. Waarschijnlijk verdiept in de beschouwing van

Naardens aanlokkelijkheden (?), lette ik niet genoeg op de tramrail, die daar de

straten doorsnijdt, en ik slipte. Gelukkig kon ik mij nog staande houden, stapte

af en de straat overstekend, duwde ik mijn motorfiets over de rails. Juist bij 't op

stappen ontdekte ikop de hoek van de straat een politieagent, in drukgesprekmet

drie werklui. Ik toeter om hen te waarschuwen, maar geen beweging duidt aan dat

ze me opgemerkt hebben. lk toeter nog eens, harder en langgerekter, maar geen

gebaar van 'ja we zien je'. Tenslotte een getoeter als een misthoorn en als ook dit

niets schijnt uit te werken, stap ik af en laat mijn menselijke stem uitdaveren. De

diender schrikt op. In een oogwenk voelt hij zich de beschermer van de publieke

veiligheid. Hij heft met koninklijk gebaar zijn hand op en roept: 'Halt mijnheer,
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Naarden verkeert in de grootste opgewondenheid; burgemeester en gemeente
raad genieten vanaf de stoep van het stadhuis van het trotse schouwspel.
Met grote moeite tracht ik met mijn auto door de mensenmassa heen te dringen.
Telkens luidkeels roepend: 'Mag ik passeren?' schuiven wij langzaam voort, voor

bij de spuit. Juist voor het stadhuis aangekomen, worden we onaangenaam op
geschrikt door een dikke straal vuil grachtwater, dat de hele auto overgolft en alle
passagiersdoet druipen van het water! De burgemeester lacht!, de wethouders la
chen!, de gehele raad lacht over de ontzettende geestigheid van het geval!
Wat gaf die dag al aAvisselillg. Dezelfde diender, die mij eerder bekeurde, durft
niet evenals zijn edelachtbare heren te lachen. Hij doet eerbiedig een graadje min
der. Hij grinnikt. Mijn handen kriebelen om de vent eens in te peperen. Ik laat
mijn auto stilstaan en zodra hij in mijn nabijheid is, raas ik hem toe: 'Konjij nou
je ogen niet beter opendoen? Nee, jij kan alleen maar bekeuren, hè?'
De diender verwijst mij met doodonschuldig gezicht naar de burgervader, door

in de richting van het stadhuis te turen. De burgemeestervindt wel, dat er iets ge
daan dient te worden, maar heeft het er waarschijnlijk niet op begrepen met de
verwoede cardriver in botsing te komen, en stuurt daarom de brandmeester erop
af. Deze vroeg aan mij: 'Hoeveel schaai heb je?' Zonder hem enig antwoord waar
dig te keuren, breng ik de machine weer op gang, verstomd over zoveel botheid.
Wij worden nog uitgeleide gedaan door luid gejoel en geschreeuw van het plebs.
De burgemeester lacht, wethouders en gemeenteraad lachen, diender grinnikt!
Zo zijn de Naardense manieren.

Brug 'm' over devoorgracht in de

Amsterdamsestraatweg

Henk Schaftenaar

'Basculebrug Naarden 1893' luidt de tekst onder het hier afgebeelde plaatje van een
voormalige brug over de voorgracht in de Amsterdamsestraatweg. Met het jaartal
wordt het bouwjaar bedoeld. In 1893 werd daar namelijk een ouderwetse houten

ophaalbrug voor een aanneemsom van bijna 10.000 gulden vervangen door de hier
getoonde. Het betekende een flinke metamorfose, want de oudere brug was zo'n
lange (23m) op vijf jukken waarvan alleen maar een klein gedeelte beweegbaar was.
Een vandiejukken kon bij devernieuwingworden gespaard, in de plaats van dean
dere kwamen aarden dammen met nieuwgemetselde landhoofden.

De nieuwe brug werd in de militaire registers met de letter m aangeduid. De bena
ming 'bascule' wordt duidelijk bij bet zien van de brug in geopende toestand. Nog
beter inzicht in het mechanisme geeft een lengtedoorsnede op een oude tekening
van brug 'm'. De werking is hetzelfde als bij een ouderwetse weegschaal (bascule)
die ook maar een enkel draaipunt heeft. Dat punt bevindt zich bij de nieuwe brug
op het juk. Links van het draaipunt zien we een lang gedeelte van het brugdek en

Basculebrug 'm' over de voorgmcht in deAmsterdamsestraatweg omstreeks 1895.
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Lengtedoorsnede van brug 'm~ Een tekening uit een register van de Genie.

rechts een korter deel, waaronder ter compensatie een contragewicht is aange
bracht. Doordat beide delen in evenwicht blijven, kost het weinig energie om de
brug te openen en te sluiten. Beide handelingen geschieden met behulp van een
ketting die over een katrol en een kettingtrommelloopt.

Van deze brug in gesloten toestand zijn enkele ansichtkaarten uit het begin van de
20e eeuw bekend. Geen ervan echtertoont de brugzo mooi van opzij en in een wer
kende toestand.

Het plaatje zal de situatie van 1894 of 1895 weergeven. Het beeld ervan werd pas
zichtbaar na het digitaal bewerken van een heel slechte fotokopie. De bewaarplaats
van het origineel kennen we niet.

Brug cm' bestaat al heel lang niet meer. [n de Eerste Wereldoorlog werd hij door een
brede ophaalbrug vervangen. Die werd bekend onder de naam de Groene Brug
waarvan een verbeterde versie nog altijd over de voorgracht in de Amsterdamse
straatweg ligt.
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