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Het Vliegend Hert

Logement, stalhouderij en tramstation te Naarden

Henk Schaf ten aar

door Prof. rA. de Rijk uit 1905.

Dit jaartal hoort ook bij het levendige beeld van de Vrouwenstraat (tegenwoor

dig Cattenhagestraat) op de omslag van deze Omroeper. We zien het logement

nog in bedrijf. 'Hotel Vliegende Hert' en 'Station van den Gooisehen Stoomtram'

staat er op het langgerekte bord boven de veranda van het etablissement. Ene



Daalwijk was er toen stalhouder. Zijn wagenhuis met de stallen zien we rechts:
een knecht reinigt er een wagentje.

De locatie van Het Vliegende Hert van de ansichtkaart moet niet verward wor
den met die van het deels zo genoemde tegenwoordige eetcafé dat in een pand
aan de andere zijde van het Burgerweeshuis is gevestigd. Dat huis was vanouds
de burgemeesterswoning, maar daarvoor moeten we wel twee eeuwen terug.
]n zijn boek noemt professor De Rijk Het Vliegend Hert een 'zeer oud logement'.
Hetdoor hem daarbij genoemde jaartal 16]9 kan echter worden vervangen door
1586, want op 2 januari van dat jaar werd het als herberg in een resolutieboek
van de Naardense schepenen al vermeld. Wouter Adriaenszoon was er toen de
waard en zijn gade Catherijn Thijmensdochter de waardin. De herberg zou in
dat jaar onvermeld zijn gebleven als er geen fikse ruzie was uitgebroken. Engel
se soldaten, in dienst van de graaf van Leieester, kregen het er aan de stok met
Naardernezen en smeten straatstenen door de ruiten van het logement.
Helaas vinden we het logement in oude documenten telkens terug als het over
minder rooskleurige gebeurtenissen handelt. Zo blijkt uit een complexe rechts
zaak voor de Hoge Raad in 1607 dat ene Gijsbert de Lijnslager er toen de uitba
terwas. En in 1649 lezen we in de besluiten van de Vroedschap van Naarden dat
burgemeester Dirck Visnich - een lastig heerschap - in 't Hert door de schout in
gijzeling werd genomen. Hij vertikte het namelijk, zelfs na herhaalde aanspo~
ringen, om rekening en verantwoording afte leggen over de aan hem toever
trouwde penningen van de schipperij van de binnenvaart.
Door vermeldingen uit die tijd weten we dat de herberg aanvankelijk 'Het Ver
gulden Vliegend Hert' werd genoemd. Dit doet vermoeden datdaarooit een gou
den hert als uithangteken aan de gevel heeft gehangen. Dat wordt ten dele be
vestigd in het boek 'De Uithangteekens' van Mr. Jacob van Lennep en Jan ter
Gouw uit 1868, waarin we lezen: 't Vliegend Hert hangt nog uit aan 't yoornaam
ste logement te Naarden. Ookstaat daarin vermeld dat het 'vliegen' zeker een zin
speling was op de snelheid van de postpaarden want vroeger was er een paar
denposterij gevestigd.
Het straatbeeld van de stad Naarden moet trouwens nog eerder met meer van
zulke uithangtekens verfraaid zijn geweest. Alleen al wat de logementen betreft
hebben we flink wat tot de verbeelding sprekende namen in de aanbieding. Wat
te denken van De Vergulde Waegen, De Trapgans, De Swarte Arent, Het Jaag
schuitje, De dubbele Arent, Het Bonte Paard, Het Witte Paard en De Witte Swaen.
De smid, de schilder en de vergulder zullen er wel druk mee zijn geweest.

Binnen de wallen was Het Vliegend Hert eeuwenlang veruit het meest vermaar
de logement van Naarden. Het stond ook in een voorname straat. De 'Vrouwen
straet' werd die tot 1918 genoemd en de vroegste vermelding dateert al van J 566.
Het deftige karakter is in de 18eeeuw ontstaan toen leden van de vooraanstaan
de families Thierens en Heshuysen er indrukwekkende patriciërshuizen lieten
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bouwen. Dat Het Vliegend Hert hoog aangeschreven stond, lezen we ook in het
boek 'De geschiedenis van Naarden' van Arie Maas. Hij vertelt dat de reizigers
die met diligences en met de Hamburger Postwagen iJlde stad arriveerden, veel
al hun intrek namen in dit logement (1). Vanouds werd 't Hert ook druk bezocht
door de officieren van het garnizoen en de notabelen van de stad, die er beide
hun sociëteit hadden. Over de stalhouderij naast de herberg weet Maas te ver
tellen dat daar onder meer 'de koninklijke paarden' stonden. Bijdoorkomst van

een vorst met zijn gevolg, werden bij Het Vliegend Hert de paarden gewisseld.
Dat verhaal zal Maas wel van zijn historisch onderlegde vader ofvia via gehoord
hebben, want bij het uitwisselen van ditjes en datjes in het Naarden van het be

gin van de vorige eeuw voerden de gesprekken niet zelden terug naar sterke ver
halen uit het locale verleden van de 17e eeuw.
Wellicht wist Maas vanuit die bronnen ook te vertellen over de herbergier en de

stalhouder van Het Vliegend Hert, ene Helmus van Om meren, die in 1809 be
noemd werd tot rijkspastmeester en die een voorliefde voor schimmels bleek te
hebben. Sinds diens aanstelling zouden postwagens vanuit 't Hert uitsluitend

met witte paarden zijn uitgereden.

Met de komst van de trein en de tram in het Gooi kwam de klad in de stalhou

derij. De opkomst van nog modernervervoer deed deze bedrijfstakverder de das
om. En een tiental jaren na het maken van de foto van de omslag was het hele-

Boterhambordje van het sobere servies

goed uit '/ Hert.

maal gedaan met de zo karakteristieke
bedrijvigheid in hetstraatbeeld bij Het
Vliegend Hert. De bestemmingvan het
logement werd in 1917 veranderd in
Militair Tehuis. De verdieping werd ver
bouwd tot woning voor de Vader en
Moeder van het tehuis. Een jaar later
werd in de stalhouderij de Openbare
Leeszaal en Bibliotheek gevestigd. De
paardenstal achter het complex werd toen gesloopt en op de verdieping van de
bibliotheek kwam eveneens een woning. Kort daarop werd de bibliotheek ver
plaatst naar een goedkoper adres. Manufacturier J.c. Zeldenrijk kocht toen dat
deel van het complex en vestigde er zijn textielhandel. In die hoedanigheid kun
nen de gepensioneerde Naarders van nu het pand zich nog wel herinneren.
Van het illustere logement zelf resten als herinnering vrijwel alleen nog maar de
plaatjes. Hoewel, bij mij in de kast ligt nog een sober boterhambordje uit het eta
blissement dat mijn grootmoeder Klaasje Bakker (1896-1926) - ze diende er in
1912 - als aandenken had meegekregen. 'Hotel 't Vliegend Hert' en 'J. Reek pzn'
staat er in grijsblauwe letters op de rand geschreven. Reek was toen herbergier
en bij hem is het helaas gebleven.
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Jonkheren contra Naarden

De heisa rond de schuldrest van de familie Van Reede inzake
het Naardermeer

Henk Schaftenaar

moerassige

van Reede heeft na zijn dood ook naam gemaakt

erfgenaam Geran

het onderstaande verhaal.

Eigendomsrechten op het Naarder
meer

Door technische vindingen ontstond
in het begin van de zeventiende eeuw

de mogelijkheid om grotere meren met

succes droog te leggen. Als gevolg daar

van werd vooral het gewest Holland met

een golfvan bedijkingsprojecten over

spoeld. Hierbij kwamen ook de meren

in hetwaterrijke gebied tussen het Gooi

en de Vecht in de belangstellingvan be

leggers en ondernemers.
In 1604 en al eerder hadden de Utrecht

se kapittels van de Dom en Oudmun

ster - ruim zes eeuwen eigenaren van
het Naardermeer - hun interesse voor

een droogmaking getoond. Dat wekte Jonkheer Godard van Reede, heer van
de aandacht van het stadsbestuur van

Naarden dat plotsklaps meende ook

rechten op het Naardermeerte kunnen Zuylen. Foto: Iconografisch Bureau.

,,6

claimen. Zonder te overleggen met de kapittels werd door de magistraten van de

stad de Staten van Holland om een octrooi voor een inpolderingvan het Naarder

meerverzocht. Datwerd in 1606 vergund en vrijwel directdaarop staken de Naar

ders palen in het oostelijke deel van het meer. Een contlicttussen de kapittels en de

stad over de eigendomsrechten kon daardoorniet uitblijven. Jn 1607 wisten beide

partijen, doorbemiddelingvan de Hoge Raad, tot een akkoord te komen. Het Naar

dermeer zou in twee parten worden verdeeld. Naarden kreeg ruim een kwart (het

oostelijke deel) en de kapittels de rest (2). Door onenigheid over het verloop van

een kade door het meer, die de grens tussen beide delen zou gaan vormen, kwa

men de inpolderingsplannen voor enige jaren stil te liggen. Pas in 1614 werd door

Naarden circa 70 morgen van haar bezit in het meer verkocht aan twee investeer

ders, die dat stuk met succes wisten droog te leggen (3). Het resterende Naarden

se deel, circa 130 morgen, bleef voorlopig nog water en eigendom van de stad.

Kanaal van Naarden naar Nederhorst den Berg
In die tijd moet bij de nog jonge Godard van Reede de interesse gewekt zijn voor

het watermanagement van het gebied waarover hij in 1612 'heer' was geworden.

beschreven.

de afwaterÎng en het sluisgeld.
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Nederhorstden Berg. Op de achtergrond de watermolen en

het dorp. Een foto van april 2009.
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Zijn vader had kort voor zijn overlijden een octrooi verkregen om de Horster
meer droog te leggen. Dat water werd inclusiefhet octrooi in 1612 verkocht aan
een combinatie van beleggers, die na vele jaren investeren nog geen enkel stukje
droog land had kunnen bewerkstelligen. Godard van Reede was als heer van Ne
derhorst en lid van de Staten van Utrecht nauw betrokken geweest bij deze bedij
king.
Dat was hij ook bij het implementeren van een octrooi voor het graven van een
vaart van Naarden naar Nederhorstden Bergen vandaar tot aan de Vecht (4). Tus
sen 1620 en 1622 is er, vanuit Naarden en Nederhorst den Berg, aan de realisatie
van ditproject gewerkt. Dat is te lezen in de besluiten van de vroedschapvan Naar
den. Aanvankelijk was het de bedoeling voor de nieuwe verbinding gebruik te gaan
maken van de Karnemelksloot, het Naardermeer en de Ankeveenschevliet. Van

daar zou het traject komen te lopen langs de Broekdijk, door enkele brede sloten
naar de Oude Goog en door dat water naar een nieuw te graven vaart naar Ne
derhorst den Berg. Maar toen in 1623 een drooglegging van het Naardermeer in
het vooruitzicht lag en in 1625 een octrooi werd verleend voorde ontginning van

129



Jonkheer Emst van Reede, heer van De

Vuurse en Drakestein (overleden ilJ

1640). Collectie: SlotZuylelJ. Foto:

Iconografisch Bureau.

's-Graveland, zijn de plannen overvaarten en de afwatering van de regio weer ge
wijzigd. In het kader daarvan is toen de Karnemelksloot, die tot dan slechts van
uit de stad Naarden tol aan het Naardermeer had gelopen, omgelegd en in de rich
ting van Ankeveen verlengd. Daarbij is voor het eerslin Naarden gebruikgemaakt
van een 'dieper' of'diepmolen', een prototype van wat nu een baggermolen heet
(5). Godard van Reede heeft zijn Nieuwe of Naarder Vaart nog wel volgens het
oude plan tot aan de Oude Googkunnen voltooien. Maar later is deze vaart, on
der de namen 'Santvaart' en 'Ankeveenschevaart', verlengd naar het Stichtse deel
van Ankeveen.

Godards handel en wandel rond het Naardermeer

Wat bij de Horstermeer niet lukte, meende Godard van Reede wel te kunnen be
reiken met het Naardermeer. We zien hem daar in 1623 oplreden als hoofd inge

lande, bedijker en in 1625 zelfs als heemraad in het dagelijks bestuur. De laatste
functie moet hem ten deel zijn gevallen vanwege zijn grote belangen in dit project.

Detail van een kaartvan Bonefatius uit 1629 met daarop het in kavels verdeelde

~e;i~::J~~~;~:~;;te;::~ 1. het

'JO

Hoe\vel de koopman en bankier Philippo Calandrini altijd als initiatiefnemer van
deze riskante onderneming wordt genoemd, moeten juist de initiatieven van Go
dard van Reede niet worden onderschat. Zijn verdiensten gaan echter schuil on
der het anonieme 'cum suis' dat in de documenten over het project doorgaans ach
ter de naam van Calandrini is vermeld.

De 'Calandrini c.s.- combinatie', onder

wie dus Godard van Reede, kocht op 8
juli 1623 voor 28.000 gulden hel deel
van het Naardermeerdat was toegewe
zen aan de Utrechtse kapittels. Achttien
dagen later kocht Godard van Reede op
persoonlijke titel daar het part van de
stad Naarden voor 6514 gulden nog bij.
Met de verwerving van deze circa 130
morgen werd hij de grootste investeer
der (bijna een vijfde deel van het meer
was toen van hem) in dit riskante pro
ject. Merkwaardig genoeg is deze aan
koop met de regeerders van de slad
Naarden gesloten op basisvan een mon
delinge overeenkomst. Een transport
akte is om onduidelijke redenen nooit
opgemaakt. De kwalijke gevolgen hier
van lieten niet lang op zich wachten,
want jonker Godard kwam niet met geld
over de brug. Pas een jaar later, op 6juni
1624, werd er iets schriftelijk geregeld.
Dat kreeg de vorm van een rentebrief of obligatie. Bij het opmaken van die akte
door het Naardense schepengerecht was Godard echter niet aanwezig. Hij liet zich
ook niet vertegenwoordigen door een gemachtigde en zelfs zijn naam verscheen
niet in het document. In plaats daarvan wel die van zijn broer Ernst (6), die bij het
passeren van de akte eveneens schitterde door afwezigheid, maar wel een procu
ratiehouder, ene mI. Pieter Dierhout, had gestuurd. Deze Utrechtse advocaat ver
klaarde in het stuk dat jonkheer Ernst van Reede het bedrag van 6514 gulden schul
dig was aan de burgemeesters en regeerders van de stad Naarden vanwege de aan
koop van het Naardense part van het Naardermeer en zett~ als gemachtigde zijn
handtekening onder het document.
Deze gang van zaken had bij de magistraten bevreemding moeten wekken, want
het stadshestuurvan Naarden had tot dusver alleen met Godardover het meeron

derhandeld. Te Naarden ging men echter over tot de orde van de dag en toen de
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rentebetalingen telkens op tijd door Godard van Reede werden voldaan, leek er
niets aan de hand te zijn. Het vertrouwen in de jonkheer groeide zelfs, toen bleek

dat deze als tevoren zijn uiterste best deed om van de droogmakerij een succes te
maken.

De bedijking
Over de inspanningen van Van Reede is het een en ander te lezen in enkele in af
schrift bewaard gebleven besll!Üen van de dijkgraaf en de heemraden van het Naar
dermeer. Maar ook in de besluiten van een commissie uit de Staten van Holland,

die de bedijking van het Naardermeer begeleidde, vinden we zijn naam in positie
ve zin terug (7). In die documenten wordt Godard van Reede door zijn standge
notendoorgaans 'de heer Nederhorst' of'de heer van der Horst' genoemd. Zijner
varing opgedaan bij de eerder aangevangen bedijking van de Horstermeer maak
te hem tot een waardevol hoofdingelande. Op 3januari 1625werd hij tot heemraad
benoemd. In die functie wist hij in dat jaar nog een samenwerking te bewerkstel

ligen met de bedijkers die eerder al een deel van het meer van de stad Naarden had
den gekocht. Daardoor kwam in 1625 de droogmaking van bet hele Naardermeer
in handen van een grote onderneming. Ook onderhandelde hij met tal van recht
hebbenden op het oude land om kaden te kunnen aanleggen en om de afwatering
goed te regelen. Hij was ook degene die het werk voor molens en ringdijken aan
besteedde en ter plekke aanwezig was om snel te kunnen beslissen bij acute pro
blemen. In zijn ambachtsheerlijkheid werkte hij ondertussen aan de kanalisatie
van de Vecht (8).
Veel van al zijn moeite bleek echter tevergeefs. Inde laatste week van augustus 1629
eindigde de droogmaking van het Naardermeer met een zeperd: de Spanjaarden
naderden Amsterdam met rasse schreden en vanuit defensieve overwegingen moest
het in het voorjaar drooggevallen meer weer onder water worden gezel.

Een vrijwel failliet edelman overlijdt
Na het echec van 1629 had Godard van Reede de moed verloren om verder te gaan

met deze droogmakerij. Van alle investeerders had hij het meeste geld verloren. ]n
1630 is hij overgegaan tot de verkoop van beziuingen in het meer. De naam Go
dard van Reede komt sindsdien dan ook niet meer voor onder de ingelanden van

het Naardermeer. Zijn naam bleef echter wel bij de thesaurier van Naarden in de
boeken staan, want na de verkoop van enkele parten heeft hij slechts een deel van
de schuld aan Naarden afgelost. Op 24 oktober 1631 bleef nog een schuldrest van
3583 gulden over. De rente daarover heeft hij tot twee jaar voor zijn overlijden in
]648 wel altijd trouwvoldaan. Wat dat punt betreft, geen blaam voor deze schat
rijk geboren edelman.
Tonkheer Godard van Reede is in bet jaar van zijn overlijden ook bekend gewor-

Kasteel Nederhorst, waarvan de bouw

wordt toegeschreven aan Godard van
Reede.

den door zijn optreden als afgezant van
de Staten van Utrecht bij de vredeson
derhandelingen van Münster in 1648.
Dievrede maakte een einde aan de Tach

tig- en de Dertigjarige Oorlog. Bij die
besprekingen heeftGodard met zijn veto
recht lange tijd de vrede weten tegen te
houden. Dat deed hij naar eigen zeggen
omdat hij zich gebonden achtte aan een
afspraak tussen onze Republiek en
Frankrijk om of geen ofalleen op geza
menlijke basisvrede te sluiten met Span
je. Later isgebleken dat de Fransen hem
100.000 gulden hadden toegezegd om dat te bewerkstelligen (9). Dat geld - hij heeft
er de helft van ontvangen - was hem zeer welkom want ook zijn beleggingen aan
de oostkust van Amerika rendeerden niet. Op 25 juni ]648, kortnadeafkondiging
van de vrede in onze Republiek, overleed Godard van Reede. Hij liet zijn zoon Ge
rard een vrijwel failliete boedel na.

Zoon Gerard in conflict met Naarden

Met het overlijden van Godard van Reede stokte de rentebetaling even. Maar na
dat Jacob Symen Verhoeff, de thesaurier van de stad Naarden, in februari ]649 Ge
rard van Reede (10) verzocht de rentebetalingvoortte zetten, maaktedeze446 gul
den over. In 1653 deed hij een aflossingvan ]79] gulden, maar daarna hielden de
betalingen weer op. Als de stad zich met betalingsverzoeken tot jonkheer Gerard
richtte, wendde deze telkens voor nog geen gelegenheid te hebben gehad om aan
zijn verplichtingen te voldoen. Hij verzocht de burgemeesters be.leefdom nog wat
geduld te betrachten en beloofde eerlijk te zullen betalen.
De kwestie sleepte zich voort tot 25 januari 1670 toen de bestuurders van Naarden
pJotselinggedaagd werden om voor het gerecht van de stad Utrechtteverschijnen.
Daar hoorden ze tot hun verbazing dat Gerard van Reede de door hem betaalde
bedragen inzake 'de vermeende vordering'van Naarden op hem van de stad terug
eiste. Ook eiste hij daarover een achterstallige rente van 5 % per jaar. De jonkheer
was van mening dat hij de bedragen ten onrechte bad betaald. De obligatie stond
namelijk niet op naam van wijlen zijn vader Godard, zo stelde hij, maar op die van
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Bureau.

nografisch Bureau.

wijlen zijn oom Ernst. Bovendien beweerde hij dat zijn vader nooit als debiteur
renteen aflossingen aande stad Naarden had voldaan, maardatditaJlemaa[ op [ast
van zijn oom was geschied. Zo was het volgens hem ook onwaar dat vader Godard
een gedeelte van het Naardermeer !laar zichzelf had getrokken of daarvan delen
had verkocht. Maar ook al zou hij dat laatste wel hebben gedaan, dan nog was het
onjuist om hem aan te spreken op een obligatie die op naam van zijn oom was ge
steld.

Een procedure voor het Hofvan Utrecht
Het verdere verJoopvan de procedure, die later in appèl voor het Hofvan Utrecht
werd voortgezet, is te volgen uit een briefwisseling tussen mr. Cornelis Verborcht,
advocaat bij het Hofvan Utrecht, en mr. Hendrick Thierens, secretaris van de stad
Naarden (] I). Verborcht behartigde de Naardense belangen in deze zaak in sa
menwerking met mr. Johan Lienden die als procureur optrad. Zij lieten het Hof
weten dat het door Naarden verkochte Naardermeergedeelte wel degelijk toebe
hoorde aan Godard van Reede. Dat bleek uit verkopen die hij in ]630 en ]631 had

gedaan. Verder had Godard zich als debiteur gedragen en zich in de plaats gesteld
van zijn broer ten opzichte van de stad. Bovendien bad de jonkheer, als hij aange
sproken werd om aan zijn verplichtingen te voldoen, nooit beweerd ofstaande ge-
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vercopinge van de portÎe die de Stadt was hebbende inde Naerdermeer.

houden dat hij de penningen niet schuldig zou zijn. Hij had altijd op zijn adellijk
woord aan de magistraten van Naarden beloofd als eerlijk man en edelman te zul
len betalen.

Uit de brieven die Verborcht aan Thierens schreef, kan echter worden opge
maakt dat de advocaat twijfelde over een voor Naarden gunstige afloop van deze
zaak. Als de stad niet met harde bewijzen kon komen die aantoonden dat Go
dard van Reede eigenaar was ofgeen document kon tonen dat Godard de schuld
van zijn broer Ernst daadwerkelijk had overgenomen, zag hij de zaak somber
in. Herhaalde malen vroeg hij in zijn brieven dan ook om toezending van be
wijzen. Maar hoezeer Thierens zijn best ook deed, hij kon in Naarden geen steek
houdende documenten vinden. Ondertussen deed Johan Lienden er alles aan
om de zaak zo lang mogelijk bij het Hof te vertragen. Dat wekte de ergernis op
van de eiser, die vervolgens dreigde tegen tienden persoonlijk te gaan procede
ren als hij de zaak nog langer traineerde. Lienden, bang voor een dreigende gij
zeling, gaf vervolgens aan Verborcht te kennen dat hij zich uit de zaak wilde te
rugtrekken.
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Op de vlucht voor de Fransen
Op 3 juni 1672schreefVerborcht aan Thierens - laatstgenoemde was een oom van

Verborcht (12) - dat de druk op de-voortgang van het proces even was weggeval
len, want in de stad Utrecht deed men toch niets anders dan vluchten. Hij vertel
de zijn oom dat de Fransen met ettelijke duizenden waren doorgebroken 'bij het
Tolhuis' (Lobith) en dat de vijand weleens binnen twee dagen in de Domstad ZOLl

kunnen zijn. Er werd tot wel 100 gulden betaald voor een wagen om naar Leiden
te kunnen vluchten! 'Moeder' (Anna Pandelaers) wasal naar familie in Rotterdam
vertrokken. Hij waarschuwde zijn oom: 'Wees op uw hoede, er wordt gezegd dat
Zutphen is bestormd en zeer hard met gram is geperst'.
Ondank de paniektoestand werd de zaak eind juni voortge7.et. Verborchtverzocht
voor de zoveelste keer aan Thierens om met bewijzen te komen en als die er dan
niet waren of misschien de Naardense oud-burgemeesters Hans Bennit en Jacob
Franckensz nog in leven waren. Die zouden namelijk kunnen getuigen in de zaak.
Dat hebben beiden ook inderdaad gedaan, maar hun inbreng zou de positie van
Naarden er uiteindelijk niet sterker op maken.

Agne5 van Reede van Orakestein. Voor-
Burenu.
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Een onverkwikkelijke afloop
De rechtszaak heeft uiteindelijk in beroep nog tot in 1678gediend. Door het over

lijden van Gerard van Reede in 1670 was diens weduwe de eisende partij gewor
den. Zij liet haar zaken behartigen door haar schoonzoon Hendrik Jacob baron
van Tuyll van Serooskerken (13), hier kortweg Hendrik van Zuylen genoemd. Toen
in het najaar van 1676 duidclijkwerddat Naarden het pleit zou gaan verliezen, heb
ben de bestuurders van de stad pogingen ondernomen om met Van Zuylen te spre
ken om tot een akkoord te kUI1IJ;enkomen. Een gesprek was wel mogelijk, zo schreef
de jonkheer hooghartig aan de magistraten van de stad, mits de heren daartoe dan
wel een behoorlijkgekwalificeerd persoon wilden committeren. Toteen gesprek is
bet evenwel niet gekomen, want uiteindelijk tiet Van Zuylcn weten liever de sen
tentie van het Hof af te wachten. Die uitspraak hebben we in de archieven helaas
niet terug kunnen vinden, maar uit latere brieven is gebleken dat die in het begin
van 1678 in het nadeel van de stad Naarden is uitgevallen.
Op 15juli 16781iet Van Zuylen in een brief aan burgemeester Jan Coopal van Naar
den weten dat hij op zeer korte termijn genoegdoening van de stad eiste over wat
in de uitspraakvan het I-lofwas vastgelegd. Voor een gesprek over de financiële af
handeling werd de burgemeester van Naarden verwezen naar de schout van Zuy
len, Gijsbert ToU.De burgemeester heeft toen een lijfrente aangeboden. Dat bleek
niet te kunnen. Uiteindelijk besloot de vroedschap van Naarden op 12januari 1681
om de schuld aan Van Zuylen conform de sententie van het Hof in contanten uit
de stadsmiddelen te voldoen.

Naschrift

Het langlopende geschil met de jonkheren moet een pijnlijke les voor het bestuur
van de stad Naarden 'Ójn geweest. De burgemeesters en regeerders hadden hun za
ken bij de verkoop in 1623 gewoon niet adequaat geregeld: zelfs een transportak
te is nooit gemaakt. De heren waren niet op hun hoede bij het passeren van de ren
tebriefin 1624en waren evenmin bij de les toen de droogmaking in augustus 1629
op een fiasco dreigde uit te lopen. Geen enkele actie is ondernomen bij het overlij
den van Ernst van Reede in 1640. Blind vertrouwend op de mondelinge beloften
van een edelman hebben de heren stadsbestuurders vervolgens gedacht dat het al
lemaal wel goed zou komen.
Wat Naarden aan rente boven de te restitueren bedragen van 446 en 1791 gulden
aan Van Zuylen heeft moeten betalen, weten we niet precies. Het zou uit te reke
nen zijn. Daar komen dan nog de honoraria van Verborchten Lienden bij. En na
luurlijk de gerechtskosten van de eisende partij. De totale schadepost moet een
aanzienlijk bedrag hebben belopen.
Teleurstellend is verder dat niets erop wijst dat Naarden na de rechtszaak nog eni

ge moeite heeft ondernomen om de schuldrest van 3583 gulden alsnog bij naza-

lJ8

ten van Ernst van Reede te vorderen. Naar alle waarschijnlijkheid is het hoofd
pijndossier in 1681 gesloten. Daarmee nam de stad ook een fors verlies in het de
bacle van de eerste drooglegging van het Naardermeer.
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Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:

De Omroeper, jaargang 1990 (E 10,50), 1995, 1996, 1998, 1999 (E \ ],50),

2000,2001,2002 (E 12,50),2003,2004, 2005,2006,2007,2008, 2009 (E 15,-) pcrjaargang.

Oude Naardense buitenplaatsen, 'de geschiedenis van Berghuysen en Kommcrrust' E 16,

De kaart van Ou Moulin (1748), facsimile van Naarden en omgeving in fuU-color E 8,25

De zanderijenkaart (\817), facsimile van Naarden en omgeving in ful1-color E 8,25

Zie voor tweedehands boekelI over Naarden en omgeving

ollze website www.stichtillgvijverberg.nl

Besteiadres:Gllllsoordstraat /6, 1411 RH Naarden, tel. (035) 6946860

De stadsziekenhuizen van Naarden

Henk Schaftenaar

In het gemeenteverslag van Naarden van 1866 wordt vermeld dat er een lokaal is ge

huurd waarkribben, matrassen en dekens zijn binnengebracht lerverplegingvancho

leralijders. Het is de eerste aanwijzing voor het bestaan in onze stad van een gemeen

telijke inrichting ter verzorging van zieke burgers (1). Het is slechts een tijdelijke in

richting en dan ook nog uitsluitend bestemd voor lijders aan de besmettelijke cholera.

Voor chronische kwalen en andere lichamelijke problemen had je in een ziekenhuis

niet~tezoeken. De medische kennis schoot in die tijd nog te kortengeschoold verple

gend personeel bestond er nog niet. Zieken uitwe1gestc1de families werden tot na het

midden van de Ige eeuw in de regel thuis verzorgd. Armlastigen waren in geval van

ziekte aangewezen op de zorg vanuit een gasthuis en dat viel in Naarden onder het ge

zag van de Diaconie.

In december 1873 werd het wette1ijkgeregeld dat het provinciale bestuur gemeenten

kon verplichten een gelegenheid in stmld te houden waarin lijders aan een besmette

lijke ziekte zouden kunnen worden afgezonderd en verpleegd. Kort voordat die wet

van kracht werd, had de gemeente Naarden haar 'ziekenhuisje' al klaar. In het 'Potvak'

aan de overzijde van de Oude Haven, was een gebouwtje van 63 vierkante meter in ge

reedheid gebrachtvoor het geval dat de cholera opnieuwde Vesting zou bezoeken. Die
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afgelegen zieken barak werd in 1877 met de grond van het hele Potvak aan het Rijk ver

kocht om daar de vestingwerken tekunnen verbeteren (2). Aa.n heteindevan de Berg

straat (nu de Sint Annastraat tussen de Peperstraat en de Westwal) werd toen een an

der pandje tot ziekenhuisje bestemd.

Dat pandje kreeg al snel de naam het Stadsriekenhuis. Een indrukwekkende benaming

vooreen zeer simpel gebouwtje met slechts enkele kribben. Het was oorspronkelijkeen

schuur annexpaardenstal die achterin de tuin stond van vanouds de kazerne 'De Ma-

,----;

voort1wlige kazert1e DeManege. Op de plek van nummer63, aan de zijde waar het

stond het pandje Wi

nege' gelegen aan het einde van de Turfpoortstraat. De gemeente had de plek gekozen

vanwege de geïsoleerde ligging. Maar toen omstreeks 1900 het wonen in de Bergstraat

toenam, gaf de gemeente, met het oog op besmettingsgevaar, er de voorkeur aan om

de voorziening te verkopen. Er moest toen elders weer een ander pand voor dit doel

worden ingericht.

De nieuwe plek werd een gemeentelijk terrein aan de Westwal vlakbij de Vijf Loodsen.

Dat terrein was voldoende afge7.onderd gelegen om geen besmettingsgevaar op te le

veren. Bovendien kon de straat ernaartoe zonder problemen worden afgesloten. Ei

genlijk had het gemeentebestuur liever voor een locatie buiten de vestingwallen geko

zen, maar de beperkende bepalingen voor het bouwen in de schootsvelden, stonden

die optie in de weg. Ook met het oog op de verpleging zelfwerd een situering buiten

de Vesting minder geschikt geacht.

142

Door nabij de Vijf Loodsen negen grote bomen te kappen achtereen bergplaats van de

gemeente kwam er genoeg ruimte vrij om een nieuw gebouwtje te stichten.

Hoewel dat opgetrokken werd uit sloopmateriaal van een overdekking van de speel

plaats van de Vestingschool, was met de bouwtoch nog 700 gulden gemoeid. Maar het

nieuwe gebouwwaswel ergklein. Kort na de bouwvoldeed het al nietmeer aan de toen

nog lage normen. De muren waren slechts halfsteens, er wten geen schuiframen in en

een portaal ontbrak. Verder waren de kribben te laag en zou het beter zijn die te ver

vangen door ijzeren ledikanten.

Bovendien kon je er met een brancard niet eens naar binnen. Het zou overigens nog

tot in 1909 duren eer de gemeente een brancard aanschafte. Om de aanschafkosten te

drukken geschiedde dat in samenwerking met het \Vitte Kruis.

In 1912 stond hetziekenhuisjeerverwaarloosd bij. De man die met het onderhoud was

belast, had het laten versloffen en werd daarvoor op het matje geroepen. üfhet ge

bouwtje daarna nog als ziekenhuis in gebruik is geweest, lijkt onwaarschijnlijk, want

in die tijd k\.vam in Bussum in een ruime villa de katholieke ziekenzorg op gang. Al in

1916 kon het rooms-katholieke Majellu7.iekenhuis worden geopend. Sindsdien kon

den Naardense zieken daar uitstekend terecht.

HetvoOTmalige ziekenhuisje aan de \Vestwal werd nog een laatste keer nieuw leven in

geblazen. In 1918 vond het bestuur van een netopgerichte wijkverpleging het pandje

na enige aanpassingen geschikt voor wijkgebouw (3). Dat is het nog zeven jaar geweest.
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Prof dr. IR. Slotemaker de Brllïl1e,

minister vtm Onderwijs KUllSten en

Wetenschappen, legt op 1 juli 1939 de
eerste stee/l van het Diaconesseniwis În

Naarden. De bouwer, de heer L.I. te

Pas, zier toe ofhet goed gaat.

Het Diaconessenhuis

Herinneringen van oudgedienden aan Naardens verdwenen
ziekenhuis

Came/ie van Uudell en Annie Verweij

NaaTde" heeft j,J haar lallge geschiedenis maaT een halve eeuw een ziekenhuis

binnen haar grwun gekend. In de 16e en 17e eeuw wordt er weliswaar melding

gemaakt van een 'Sieckllllis' buitcn de stad en aatl het eind ww de /ge eeuw is er

sprake Vatl ecn 'gemeente-ziekenhuis' binnen de omwalling. maaT ill beide geval

len had dm slechts bClrckking op afgelegen, schamele beJlIázingcli om besmette

lijke zieken VlW de samenleving te kl/lillen afzonderen.
1111940 krijgt NaaTJell wel eell eellt zieke/l/llIis, eell diaconcsswllllis (1). Het

wordt eCII instelling waar het aau voortreffelijke samenwerking, sublieme jnzet

eIl goede sfeer tot aan de opheffing in 1990 nooit lIeeft ontbroken. Dat wordl

steevast onderschreven door olldgedielldcll. Daarvan zijn er "iet zoveel meer in

deze cO/ltreiell, zeker niet die welke er in de jaren vijftig werkten. Met moeite

hebben we er drie kunnen opsporen. In dit artikel blikken zij temg op 111U1 werk

terrein vall weleer. Om fe beginnen eerst waf jaartallen en feiten. (Red.)

Villa Oud Delta als voorlopig begin
Sinds 1923 zijn er pogingen ondernomen om in de buurgemeente Bussum
ecn diaconessenhuis te stichten. Het coc na het andere initiatief misluk'1 ech

ter. Toch besluit cen zestal inwoners van Bussum onder wie ir. A.A. Oosting,
de latere voonitter van een stichtingsbestuur. opnieuw tc trachten een protes·
tanlS ziekenhuis van de grond le krijgen. Oosting doet dat gesteund door een
klein comit'é en vanuit de strategie om op kleine schaal te beginnen. Op 2 ok
tober 1929 wordt tot de definitieve oprichting van de Stichting 'Diuconessen
Arbeid' (2) besloten. Dr. A.J. Krijger, dr. D. Reinders en dr. H. Schouten stel·
len zich als medisch adviseurs beschikbaar.

Om het doel te verwezenlijken
wordt aan de Graaf Wichmanlaan
34 de villa Oud Delta van een in

woonster van Bussum gehuurd. Hel

Het ziekenhuis van de Diaconie uit de

beginjaren dertig aan de GraafWicll·
ma/lfaan 34 in Bussllm.
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pand wordt onder toezicht en volgens een bouwplan van architect G. Hart
stra. geheel belangeloos, tot ziekenhuis verbouwd. Op 20 juni 1930 kan de
deur van dit diaconessenhuis officieel door de Bussumse burgemeester De
Bordes worden geopend. De diaconessen Beb Spijker en Teuntje van der Heij
den zijn de eerste zusters. Achterafblijkt de opnamecapaciteit van het nieuwe
ziekenhuis met zijn veertien bedden en enkele kinderbedden totaal onvol
doende voor een sterk groeiende regio. Zieken van protestantse huize kunnen
evenwel in de rooms-katholieke Majella van Bussum of in het St. Jan's zieken
huis van Laren terecht.

De houw van het Diaconessenhuis
Achter de schermen wordt intussen

hard gewerkt aan de bouwplannen
voor een groot Diaconessenziekenhuis.
In 1934 koopt de Stichting op de plek
waar we nu de Dirk Tersteeglaan vin
den van kweker Ruizendaal voor
27.500 gulden anderhalve hectare
grond. dat voorlopig eerst aan tuin
ders wordt verhuurd. Intussen gaan
protestantse dames en verpleegsters
rond met de collectebus. Er worden

bazaars gehouden en de meer vermo
gende kerkgangers worden door leden
van de Stichting persoonlijk benaderd.
De gemeenten Bussum. Naarden en

Huizen laten zich evenmin onbetuigd
en leveren een financiële bijdrage. Ten
slotte maakteell obligatielening de be
groting rond.
Begin 1939 wordt een ontwerp van het
architectenbureau Gebroeders Stui

vinga uit Zeist enthousiastontvangen
en openbaar gemaakt. Tuinarchitect
Staring ontwerpt pro deo een prach

tige tuin, waar genoeg bloemen moeten bloeien om de ziekenkamers het hele jaar
door te kunnen opvrolijken. Staring wil voor de komende jaren ook het onder
houd voor zijn rekening nemen.
Het bouwbedrijf Te Pas en Gebben krijgt op I maart 1939 de opdracht voor de
bouw. Er is een bedrag beschikbaar van 248.600 gulden. Vermeerderd met de
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Degedetlksteell in de zomer van 2009.

kosten van de inventaris en de medische apparatuur loopt dit uit naar 355.000
gulden.
Op I juli 1939 wordt door de minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschap
pen prof. dr. J.R. Slotemaker de Bruïne, de eerste steen gelcgd. In het voorjaar
van 1940, nel voor het begin van de Tweede Wereldoorlog, is de bouw van het
ziekenhuis voltooid_

Ecn moeizame start
Als Elisabcth Daamen aantreedt als be

sturend zuster treft zij een leeg zie
kenhuis aan. Alle inboedel blijkt nog
te moeten \\'orden ingekocht. Ze be
seft dat ze onder de dreiging van een
naderende oorlog haast moet maken.
Meubilair, beddcn en medischeappa
ratuur moeten bovendien tegen een
roerige tijd bestand 'lijn. Als in mei
1940 de Duitsers Nederland binnen

vallen, is het grootste deel van de be
stellingen nog steeds niet afgeleverd.
Zuster Daamen bcsluit nog diezelfde

De directrice Vtm het Diaconessen/wis,

zuster EliSflbeth C. Daamen. hl 1962

vertrok zij naar Den Haag voor een

hoge fUllcrie op de Inspectie voor de

Volksgezondheid.

Iu de laalsle oorlogsjaren werd de fraaie s;emÛn noodgedwongen omgeboLlwd tot
moeslll;/J.

Het z;ekenhlliscomplex in 1960. Li/lksbol'ell de Amersfoortsestraalweg en reclltsbo

I'e/I het hllis Rllsthoek op de kruising vall vmlOuds de Galgesteeg.
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dag om snel een stel zusters in het zusterhuis onder te brengen om te voorkomen
dat het ziekenhuis door de bezetters wordt gevorderd. Behalve dat de telefoon

enige tijd is afgesloten, heeft de komst van de bezetter voor het nieuwe zieken
huis in eerste instantie weinig consequenties.
In de zomer van 1940 wordt begonnen met het werven van gediplomeerde ver
pleegsters en leerlingen. Tijdens een eerste gesprek wordt altijd gevraagd of de
leerling bereid is om later diacones te worden. Volgt een positief antwoord, dan

wordt de leerling als 'voorproefzuster' in de gemeenschap opgenomen. Is die pe
riode eenmaal tot tevredenheid van beide partijen afgesloten, dan volgt een aan
stelling tot 'proefzuster'. Deze kan daarna besluiten om zich al dan niet als dia
cones te laten inzegenen.
Net als van de diaconessen wordt van de andere zusters verwacht dat zij de och
tendwijding in de huiskapel bijwonen en daarna gezamenlijk ontbijten.
Half september 1940 gaan twintig leerlingen en negentien gediplomeerde zus
ters daadwerkelijk aan de slag, hoewel pas in 1943 van de Inspectie van de Volks
gezondheid officieel toestemming wordt verkregen om verpleegsters op te lei
den en examens afte nemen. Ongeveer gelijktijdig in 1940 worden de eerste tien
specialisten aangesteld.
Zuster Daamen blijkt in vele opzichten een gedreven vrouw met echte leidersca
paciteiten. Om in de oorlogswinter 1944-'45 aan eten voor haar patiënten en per
soneel te komen, trekt zij net als veel andere Nederlanders persoonlijk naar het
noorden van het land om voedsel te verzamelen. De mooie gazons en borders
van het ziekenhuis worden tegen het eind van de oorlog op haar initiatief rigou
reus veranderd in een groentetuin. De bloemen komen laterwel weer. In het fiet
senhok houdt ze een varken. Daarnaast biedt ze onderdak aan aan talrijke on
derduikers; sommige liggen er zelfs als 'patiënt' in bed.

Zuster Gré, hoofd van de kinderaf

deling
We hebben nog enkele oudgedienden
uit die tijd kunnen traceren. Onder hen
de nog steeds in Naarden wonende ex
hoofdverpleegkundige mevrouw Van
Geffen-Sietsma ofv.1elzuster Gré. Van

af december 1953 tot haar pensioen in
1982 is zij het zeer geziene hoofd van
de kinderafdeling.
Zuster Gré omschrijft zichzelf als

'streng maar rechtvaardig'. Op haar
werkzame leven in het ziekenhuis kijkt
zij terug als op een gouden tijd. Als zij Patiëntjes op het balkon van de kinder-

aantreedt is er nog geen aparte kin- afdeling met zuster Mary Kooy.

derafdeling. De zieke kinderen wor-
den verpleegd in een afgesplitst gedeelte van de klasseafdeling. Dat bestaat uit
vier ziekenzaaltjes, twee isoleerzalen en een dOllchekamer. Als er een uitbraak
van besmettelijke kinderziekten dreigt, wordt door gebrek aan ruimte een dou
chekamer in de praktijk gebruikt als isoleerkamer. Tot grote tevredenheid van
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zuster Gré wordt in 1962 een echte kinderafdeling geopend. Deze is piekfijn in
orde en is zelfs voorzien van een moderne intercom. Bij mooi \veer kunnen de

Zusters bezig met de voorbereiding van een Sinterklaasavond in de jaren zestig.
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kinderen met bed en al naar buiten worden gereden. Als hoofdverpleegkundige
word je overigens niet extra gehonoreerd maar gewoon als verpleegkundige be
taald. Zuster Gré heeft ook verschillende andere taken. Zo assisteert zij de keel
neus- en oorarts dr. Six bij de tonsillectomie. Naar schatting heeft ze bij deze in
greep vijf- tot zesduizend kinderen mede onder handen gehad.
Daarnaast vervult ze een belangrijke rol bij de opleidingvan de leerlingen op baar
afdeling in hun tweede jaar. De verpleegstersopleidingA kent nog geen officiële
leerstof voor deze werkplek. Er bestaat zegge en schrijven één leerboek over de
verpleging van kinderen. Dit boek is volgens zuster Gré veel te theoretisch voor
haarleerlingen.

Ze selecteert de geschikte delen van het
boek en vult die aan met haar eigen in
de praktijk opgedane ervaringen. Zo
creëert zij een nieuw op de praktijk toe
gespitst leerboek waarover examen
mag worden afgelegd en waarvan de
leerlingen veel nut blijken te hebben.
De samenwerking met de artsen heeft
ze altijd als uitstekend ervaren. Om te
illustreren hoe vooral eigen initiatief
op prijs wordt gesteld, vertelt zij het
volgende: Na afloop van het bezoek
uur stond er altijd een lange rij ouders
te wachten voor de kamer van de Een kerstspel opgevoerd door de zusters

hoofdzusters. De ouders wilden zich in de kapel in de jaren vijftig.

vanzelfsprekend op de hoogte laten
brengen van de toestand van hun kind. Menig ouder moest door tijdgebrek af
haken; thuis wachtte namelijkeen heleboel werk. Zuster Gré had echter gehoord
dater in Amerika zieke kinderen gedurende de hele dag door hun ouders bezocht
mochten worden. Dit revolutionaire idee leek haar ook voor haar ziekenhuis een

prachtige oplossing. Ze kreeg haar werkgever mee, de ouders mochten haar ver
spreid over de hele dag over de toestand van hun kind aanspreken, met uitzon
dering van de keren dat ze de rondgang met de artsen moest doen. Aanvankelijk
werd er door de andere afdelingen wat vreemd tegen deze nieuwe zienswijze aan

gekeken, maar haar doel was bereikt. De rij wachtenden verdween en de com
municatie met de ouders werd belangrijk verbeterd.

De Sinterklaasfeesten in bet ziekenhuis waren legendarisch. Ook de kerstviering

vormde een hoogtepunt, waarvoor ook de ouders werden uitgenodigd. Deze



mochten ook een ander kind uit het gezin meebrengen. Voorwaarde was wel dat
dat kind niet in aanraking was geweest met een besmettelijke ziekte, waarvoor

toen nog niet werd ingeënt. Voor elk zaaltje werd een kerstboom neergezet met
echte waskaarsjes. Ook voor het personeel werden leuke dingen georganiseerd.
Op Oudejaarsavond werden oliebotlen geserveerd die door zuster Daamen zelf
waren gebakken. Een keer per jaar organiseerde zuster Daamen een personeels
uitstapje. Een topper was het bezoek in 1958 aan de Wereldtentoonstelling in
Brussel. Voorts werd enthous,iast aan de Avondvierdaagse deelgenomen. Op de
laatste avond gebeurde dat met iedereen in verpleegstersuniform met aan het
hoofd een collega met de ziekenhuisvlag.
Zuster Gré weet zich tenslotte nog te herinneren dat er in de loop van de tijd wel
heteen en ander is veranderd in de religieuze beleving van het personeel. Er werd
steeds minder deelgenomen aan de ochtendwijding en ook het oorspronkelijke
gezamenlijke ontbijt verwaterde.

Zuster Mary, een diacones pur sang
Mevrouw Mary Hartkamp uit Bussum is de enige nog in leven zijnde diacones

die in het Diaconessenhuis heeft gewerkt. Ze ontvangt haar opleiding in het Dia
conessenhuis in Amsterdam. Als duidelijk wordt dat ze daar haar droom om ope
ratiezuster te worden niet kan verwezenlijken, vertrekt ze in 1951 naar Naarden
waar haar die kans wel wordt geboden. Haar vertrek naar de nieuwe werkplek

Zusters in de pas met de schone was. Foto uit 1959.
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wordt haar in Amsterdam ten sterkste ontraden. Het Diaconessenhuis in Naar

den, als jongste ziekenhuis onder die noemer, zou volgens de Amsterdammers
een soort Sodom en Gomorra zijn waar van alles werd toegestaan. Zuster Mary
zet echter door en begint haar loopbaan op de operatiekamer in oktober 195L
Ze maakt deel uit van een team van vijf operatiezusters. Een officiële opleiding
in die discipline bestaat nog niet, de zusters leren het vak in de praktijk.
In 1955 besluit zuster Maryom diacones te worden. Zij wordt ingezegend in een
stampvolle Grote Kerk in Naarden, samen met collega mevrouw Lexa de Savor
nin Lohman. Bij de plechtigheid zijn zes predikanten van verschillende geloofs
richtingen aanwezig.

Zuster Ada, de jongste met herinne
ringen
Mevrouw Ada Verhulp-de Jager wo
nend in Naarden werkte als leerling in
het Diaconessenhuis van 1956tot 1960.
Zoals in de meeste ziekenhuizen in die

tijd moest er hard gewerkt worden en
was het regime streng. Als inwonend
leerling was je bijvoorbeeld verplicht
je bij de portier te melden als je weg
ging en je bij terugkomst afte melden.
Mannenbezoek was niet toegestaan,
tenzij je verloofd was. De verloofde
moest dan wel eerst aan de directrice

zijn voorgesteld. In dat licht bezien,
waren de dansavonden in de \Nees-

huiskazerne georganiseerd voor de door hen ontworpen nieuweoutfit.

daar gelegerde militairen mét de leer- Uiterst links ZIJSter Ada.

ling-verpleegsters van het Diacones
senhuis wel een unieke bijzonderheid.

Van de leerlingen werd verwacht dat ze iedere ochtend om exact 7.15 uur in de
kapel aanwezig waren. Ze moesten om de beurt een ochtendwijding van een kwar
tier verzorgen. Daarna volgde het gezamenlijke ontbijt. Om een indruk te geven
van de discipline vertelt zuster Ada dat de directrice tijdens het middageten een
belletje hanteerde. Pas als die het belletje had geluid, mocht je opscheppen. Na
het tweede belletje mocht dat voor de tweede keer.

Haar leerlingentijd in het Diaconessenhuis wordt door zuster Ada gezien als een
periode in haar leven waarop ze met veel plezier terugkijkt.
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Op die datum werd het Vechtstadje opgeschrikt door een groot aantal ontploffin
gen. De buskruitfabriek De Krijgsman was in de lucht gevlogen. Buskruit was een
gevaarlijk goedje en in de wetenschap van dat constante gevaar in de nabijheid leef
de men in Muiden met enige vrees verder. Al eerder was het stadje door explosies
(1793,1848,1858,1862) opgeschrikt, maar een omvang van wat zich in 1883 vo1-

Op een in dat artikel geplaatste foto zien
wevelchvachterLuijsterburgin zijnambts
tenue versierd met twee medailles en

evenveel kwasten. De verdiensten op
grond waarvan hijdeze decoraties mocht
dragen, werden duidelijktoen na het ver
schijnen van dat artikel uit een nalaten
schap t\vee krantenknipsels over hem te
voorschijn bvamen. Het ene is geplakt
op perkamenten voorzien van de dagte
kening19januari 1883,hetandereison
gedateerd, heeft als achtergrond karton
en isverfraaid met een getekend kader.
In de krantenberichtenlC".lCllwedat Luijs

terburg de medailles verdiend had met
zijn trouwe dienst bij het legeren later bij
de politie. Met de gouden uniform
kwasten werd hijbeloond voor zijn moe-
dige gedrag bij een ramp te Muiden op Johannes Luijsterburg met decoraties.

19januaril883.

Gouden kwasten voor Klein Duimpje

Veldwachter Johannes Luijsterburg geëerd voor zijn hulp bij
de ramp te Muiden in 1883

Henk Schaftenaar

Andere tijden
'Kleine ziekenhuizen' waren ook in het Gooi op een gegeven moment niet meer

exploitabel. Al in 1975 gingen de ziekenhuizen van Naarden, Bussum en Laren
in een groter bestuurlijk verband samen verder. De verhuizing naar een nieu
we gemeenschappelijke locatie, het streekziekenhuis Gooi-Noord te Blaricum,
liet echter nog tot 1991 op zich wachten.
Het Diaconessenhuis van Naarden is in 1994 afgebroken. In de kapel bevon

den zich vier glas-in-loodramen met voorstellingen van de vier evangelisten.
Tijdens de sloop werd een advertentie geplaatst waarin deze ramen werden aan
geboden. Een ziekenhuis in Waalwijk
reageerde en heeft de ramen overge
nomen. Een ander gebrandschilderd
raam heeft een plaats gekregen in de
Grote Kerk van Naarden. Het] 8e

eeuwse kabinetorgel werd geschon
ken aan het zorgcentrum Naarder
heem.

De eerste steen uit 1939 was tijdens

de sloop in tweeën gebroken en be
stemd om tot gruis te worden ver
malen. Maar de Naardense verzame
laar van curiosa de in 2004 overleden Cas de Rruijn ontdekte de resten tussen

het puin en balanceerde ermee op de bagagedrager van zijn fiets naar zijn tuin
aan het Ruijsdaelplein. Daar staat het herinneringsteken al zestien jaar te wach
ten op een gedenkwaardiger plek.
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Een op perkamelltgeplakt krantenbericht.

trok, had de bevolking nog niet eerder meegemaakt.
De eerste ontploffing vond plaats in een gebouw waar het buskruit met stoom werd
gedroogd. Bijdie explosie werden de drie werklieden daar gedood. Door het neer
vallende puin en vuur raakten successievelijk aDeandere gebouwen op het terrein in
brand, die stuk voor stuk ontploften. De inwoners van Muiden dachten dat de we
reld verging.
Dertien personeelsleden van de kruitfabriekkwamen om het leven en een groot aan
tal raakte gewond. Van de in totaal vijftig gebouwen op het fabrieksterrein, stond na
de ramp nog maar een enkele overeind. Talrijke huizen in Muiden werden zwaar be
schadigd en tot in vVeespen Naarden sneuvelden de ruiten.

Over deze ramp wordt in archiefstukken van de gemeente Naarden met geen woord
gerept. We!zijn er de notulen van de gemeenteraad van I mei 1883waarin een besluit
tot uitreiking van een onderscheiding aan de gemeenteveldwachter en onbezoldigd
rijksveldwachter Johannes Luijstcrburg werd vastgelegd. De onderscheiding bestond
uithvee gouden kwasten die Luijsterburggerechtjgd was op het ambtstenuete dragen.
Wat was namelijk het geval? De gemeenteveldwachter van Muiden en alle rijksveld
wachters die bij de ramp van Muiden hadden geassisteerd, hadden daarvoor belo
ningen ontvangen. Alleen de 'onbezoldigde' Luijsterburg was daarvan uitgesloten,
ondanks dat juist hij met de veldwachter van Muiden al een uur op het terrein van
de ramp aanwezig was eer er ander politiepersoneel kwam opdagen. De ramp had
weliswaar niet op Naardens grondgebied plaatsgevonden, maar toch vond de ge
meenteraad van Naarden dat de veldwachter voor zijn verleende hulp in dat ogen
blik van gevaar vergund moest worden om een passende onderscheiding te dragen.
Die werd hem dan ook in de vorm van gouden uniformkwasten op kosten van de ge
meente Naarden uitgereikt.

Johannes Luijsterburg werd geboren op 19 april 1835 te Halsteren en overleed op 9
oktober 1917te Naarden. Hij wasgetrouwd met Johanna Maria Kerstens (1852). Het

echtpaar woonde aanvankelijk in de Gansoordstraat 24 (het huis werd in 1931 ge
sloopt), maar op latere leeftijd op het adres Kloosterstraat ]5. Daar woonde later ook
hun dochter Anna Maria (1877), die met Johannes Boudewijn Oosterhof, een ser

geant bij de Infanterie, huwde. Een van de kinderen uitdat huwelijkwas Johan Bou
dewijn Jan (roepnaam Joke) Oosterhof(1898) die meubelmaker werd en Jaterin de
Marktstraat en de Cattenhagestraat een meubelzaak dreef.
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Een blik op de draaibrug over de Karnemelksloot

Henk Schaftenaar

In ] 787werdenlangsde Karnemelksloot inde nabijheid van het lacgieskamp twee

forten oflunetten aangelegd. De werken dienden om een daar gelegen inundatie

sluis te kunnen verdedigen. Delunetten waren in die tijd uitsluitend bereikbaarvia

de Meersteeg (later de Meerstraat genoemd).

Sinds deoorlogswinter 1813-'14 verkeerden de lunetten in staat van verval. In ] 870

zijn de verdedigingswerken opnieuw opgemaakt en in de periode 1873- '75 geheel

vernieuwd. De forten zijn toen vergroot, de grachten verbreed en elk fort werd
voorzien van een bomvrij logiesgebouw, een schuilplaats en een munitiemagazijn.

Om het complex een goed begaanbare verbinding met de Vesting te geven, is in

1876 de oude Meersteeg opgehoogd en verhard met grind. Al eerder, in 1874, wa

ren de forten door middel van een grindweg verbonden met de Zwarte Weg. Die

grindwegwerd in 1882bestraat en in 1914Fortlaan (Verlengde Fortlaan sinds] 957)
genoemd.

Bij de vernieuwing van de forten in 1873-'75 is ook een nieuwe ophaalbrug over

de Karnemelksloot gebouwd. Tijdens de mobilisatieperiode van de Eerste We

reldoorlog (1914-'18) is die brug vervangen door een draaibrug.

De Fortiaan en de brug waren, evenals de forten zelf, de inundatiesluis en de fort

wachterswoning, militaireigendom van het Rijk. De Fortiaan was daarom niet pu

bliek toegankelijk. je begeven van het toenmalige Parkl0.'1artier (Albert Grootlaan

en omgeving) naar bijvoorbeeld de betrekkelijk dichtbij gelegen boerderij Meer

lust betekende een voetreis van anderhalf uur gaans. De omweg volgde de Galge

steeg (nu Godelindeweg), de Laanlerweg (nu de Amersfoortsestraatweg), de Ves

ting, de Schapenmeent en de Meersteeg. Deze afstand zou met een uur kunnen

worden bekort als de Fortlaan en de draaibrug voor het publiek konden worden

opengesteld.

In 1919 wist de gemeente Naarden daar.over met het Rijk tot een akkoord te ko

men. Naarden zou de draaibrug op haar kosten verbeteren en voortaan zowel het

onderhoud van de brug als dat van de Fortlaan voor haar rekening nemen. Bo

vendien zou de gemeente de kosten van de bediening van de brug dragen. Ter er

kenning van het Rijkseigendomsrecht van brug en Fortlaan ging Naarden twee

kwartjes jaarlijks betalen. Op 29 juli 1919was alles bezegeld en de openstellingvan

weg en brug voor het publiek een feil.

Op de hier afgebeelde foto uit het vroege voorjaar van 1923 zien we de draaibrug,

de in 1865 gebouwde fortwachterswoning Meersteeg 7 waar ene C. van Nimwegen

De ilJ 1914-'15 gebouwde draaibrug over de Karnemelksloot gekiekt JIJ het voorjaar

va111923. Particuliere collectie.

woonde, en een houten bergloods van de Genie. Naast de loods liggen twee kabel

haspels. Een nostalgisch plaatje, mede dankzij de zes statige iepen die hier, niet zo

als nu de iepenpest, maar de kapwoede van de Eerste Wereldoorlog blijken te heb
ben overleefd.

In 1926 werden de 'Werken aan de Karnemelksloot' tegelijk met de vesting Naar

den opgeheven als militair verdedigingswerk. In 1929 nam de gemeente Naarden

de forten, de sluis en de fortwachterswoning voor 9400 gulden van het Rijk over.

De Genie100ds bleef echter eigendom van het Rijk en is toen op kosten van de ge

meente verplaatst naar het Barakkenkamp op de Schapenmeent. Omstreeks ]959

werd de loods andermaal verplaatst, toen naar de Lange Bedekteweg waar hij sinds

dien dienst doet als onderkomen voor een scoutinggroep. De forten aan de Kar

nemelksloot zijn eveneens verhuurd aan scoutinggroepen. De fortwachterswoning

is via de gemeente in particuliere handen overgegaan.

De draaibrug is in 1956 vervangen door het beweegbare deel van de oude Gele brug,

die aan het begin van de Meerstraat over de Muidertrekvaart de Vesting met de

Schapenmeent verbond. Tegenwoordig ligt er een vaste betonnen brug.
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Koningin Wilhelminalaan in aanleg

Henk Schaftenaar

In de collectie van het Gemeentearchiefvan Naarden bevinden zich enkele foto's uit

de jaren vijftig die door medewerkers van de dienst gemeentewerken van straten en

landschappelijke situaties werden gemaakt. Het zijn geen professionele plaatjes maar

kiekjes die even snel uit de hand moeten zijn genomen. Een van die foto's is hier af

gebeeld. Niet vanwege de kwaliteit maar om de vandaag nog nauwelijks te herkennen

situatie die er op staat.

De foto is gemaakt indewintcrvan 1954/1955. \Vezien de Koningin Wilhelminalaan

in aanleg en de Wittc Kerk in aanbouw. Rechts van het kerkskelet glinstert de Suiker

sloot, een oude zanderijsloot. Achteraan links zien we het dak van Theehuis De Gooi

sche Poort langs een onzichtbare Rijksweg. Het hoge gebouw rechts daarvan is een

dubbel woonhuis in de Juliana van Stolberglaan, toen de uiterste bebouwing van het

Oranje-Nassaupark.

Toegang op de inhoud van alle

jaargangen van De Omroeper

www.stichtingvijverberg.nl

Winter 1954/1955. Foto:Stadsarchief

Naarde/l.

Een halve eeuw was ervoor nodig om deze omgeving totaal te transformeren. Even de

tèiten. De naam Koningin Wilhelminalaan werd al bedacht in 1933 bij hetontwerpen

van het Oranje-Nassaupark. Het onnverp voor de weg dateert van 1952 dattoen 'Aan

leg verbindingsweg Beatrixbrug-Rijksweg' werd genoemd. In het najaar van 1955 was

de Koningin Wilhelminalaan klaar en op 22 september van dat jaar kon daar de Wit

te of Gereformeerde Kerk (gesloopt in 2006 en vervangen door het appartementen

complex Nassaustaete) worden geopend. Op 12 oktober 1955 werden de eerste wo

ningen langs de laan gebouwd. Dat zien we op een foto gemaakt door de gemeente

politie van Naarden. Zorgcentrum De Veste dateert uit de jaren zestig. Hetkruispunt

Rijksweg-Koningin Wilhelminalaankwam in 1957 tot stand. In dat jaar werd de laan

ook verlengd tot aan de spoorbaan. In 1959 kwam daar een modernespoorwegover

gangen kon de laan worden verbonden met de Cart van der Lindenlaan.


