
‘Rondje Naardermeer’ met Jan Pieterszoon Dou

in het voorjaar van 1615

Familie van Oranje-Nassau overwoog aankoop Naardermeer

Henk Schaftenaar

Op 2 april 1615 kreeg landmeter Jan Pieterszoon Dou van de Nassause Domeinraad de op-
dracht om onderzoekingen te doen in en om het Naardermeer. Het meer was te koop met de
opzet er land van te maken en het college dat de domeinen van de familie van Oranje-Nas-
sau beheerde, was daarin geïnteresseerd. Op 18 april had de landmeter zijn opdracht vol-
tooid. Zijn bevindingen heeft hij vastgelegd in een gedegen rapport met twee kaarten. Dou
moet een alleskunner geweest zijn om in zo’n korte tijd deze klus te klaren. Het rapport be-
vindt zich in het archief van de Nassause Domeinraad (1). Eén van de kaarten ontbreekt. De
andere is afgescheiden en bevindt zich in de collectie Hingman (2). Het is opmerkelijk dat de
historisch-geografische gegevens uit het rapport van Dou niet eerder bij publicaties over het
Naardermeer zijn betrokken (3). Kennelijk was men niet bekend met het bestaan ervan.

Landmeter Dou
Over de persoon van Jan Pieterszoon Dou is wel het een en ander geschreven (4).
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Hij werd in 1573 in Leiden geboren en
is een van de weinige oud-Nederland-
se landmeters waarover vrij veel bekend
is. Op 27 november 1597 werd hij door
het Hof van Holland tot landmeter ge-
admitteerd. In 1600 verschenen van zijn
hand en van die van de latere landme-
ter van Friesland Johan Sems twee land-
meetkundige boeken in het Nederlands
(het zijn de eerste in die taal op dat vak-
gebied) te Leiden. In 1605 ging hij wer-
ken bij het Hoogheemraadschap Rijn-
land en een jaar later publiceerde hij een
eigen vertaling van de eerste zes werken
van de Griekse wiskundige Euclides.

Dou is betrokken geweest bij de droog-
making van de Beemster. Daar werkte
hij samen met landmeters als Lucas
Jansz. Sinck, Augustijn Bas van Alkmaar
en Reijer Cornelisz. van Warmenhui-
zen. De oude instrumenten die hij daar

gebruikte, voldeden niet meer naar zijn zin. Hij heeft toen een nieuw instrument
laten maken dat later de Hollandse Cirkel werd genoemd. Dou werkte ook bij de
droogmakerij van de Purmer en de Wormer. Het meeste werk verrichtte hij voor

Jan Pieterszoon Dou (1573-1635).

Het handboek voor de landmeter uit
1600 door Johan Sems en Jan Pieters-
zoon Dou.

Een Hollandse Cirkel, een vinding van
landmeter Dou.
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zijn geboortestad Leiden. Tot zijn opdrachtgevers behoorde ook prins Maurits. In
opdracht van de prins had hij in 1609 een perfecte halve Rijnlandse roede gemaakt
en naar de kamer van Maurits mogen brengen. Maar hij deed meer werk voor de
prins. In 1613 bijvoorbeeld verrichtte hij metingen in Cuijk en in 1617 was hij weer
in Staats Brabant om nabij Grave te onderzoeken of het mogelijk was een kanaal
van ‘Sijn Hoochheijts Veen Peell’ naar de Maas aan te leggen voor de afvoer van
turf. In die reeks kunnen we ook de opdracht voor het Naardermeer plaatsen. Dou
heeft tijdens zijn loopbaan wel zo’n 1150 kaarten gemaakt. Hij overleed op 5 au-
gustus 1635 tijdens een pestepidemie in Leiden. Met zijn dood verloor ons land
een van de invloedrijkste landmeters die we ooit hebben gekend.

De opdracht
De memorie waarin de taak voor Jan Pieterszn Dou wordt omschreven is geda-
teerd 2 april 1615 en ondertekend door François Bredius, ‘griffier van Sijn Excel-
lentie’. 

Met die ‘Excellentie’ moet stadhouder Maurits zijn bedoeld, die de titel van prins
pas in of na 1617 na het overlijden van zijn halfbroer Philips Willem mocht dra-
gen. Maurits (1567-1625) was in die tijd een van de rijkste Nederlanders. Tij-
dens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) werden zijn domeinen in Holland,
Zeeland en Brabant winstgevend. In 1622 bedroeg zijn inkomen van pachtop-
brengsten uit domeinen 150.000 gulden. Dat was 1/3 van zijn totale inkomen
(5). In dat kader moeten we zijn interesse voor een aankoop van het Naarder-
meer zien.  

Bredius schrijft aan Dou dat hij alle inlichtingen over het meer kan verkrijgen bij
jonker Johan Grovesteijns, een van de heren van het kapittel van de Dom of Oude-
munster te Utrecht. Dou  moet aan de hand daarvan uitzoeken of er processen
over de afwatering van het Naardermeer lopende zijn of dat er bezwaren te ver-
wachten zijn van de grondeigenaren rond het meer. Verder krijgt hij de opdracht
om de waterdiepten en de grondsoorten van de bodem van het meer in kaart te
brengen. Tot slot moet Dou antwoorden gaan formuleren op de volgende vragen.
Wat is het meer in bedijkte vorm waard? Moet er een ringdijk om het meer wor-
den aangelegd? Hoeveel molens en sluizen zijn nodig zijn voor een droogmaking?
En wat zal een droogmaking gaan kosten?

Andere omstandigheden
In 1615 was de setting van het Naardermeer geheel anders dan nu. De trekvaart
naar Muiden bestond nog niet. De polders daar loosden het overtollige water op
het Naardermeer. Dat was ook het geval bij de landerijen ten westen en zuidwes-
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ten van het meer. In 1615 regelden 16 windmolens de drainage van die landerijen
(zie de afbeelding op de omslag). Ook waterde een deel van de Gooise zandgron-
den, waaronder de toen nog reliëfrijke Naarder- en Hilversumse meent, op het
Naardermeer af. Twee ondiepe kanalen, de Ankeveense Vliet en de Karnemelk-
sloot, hadden in dat opzicht een lozende functie. 
Het Naardermeer spuide haar overtollige water op de Vecht. De Grote en Kleine
Drecht - twee oude waterlopen aan de westzijde van het meer - fungeerden als af-
voerkanalen.
In 1615 vertelden plaatselijke vissers aan Dou dat het water in de Zuiderzee bij Mui-
den onder normale omstandigheden wel ‘een knie’ lager stond dan het water in de
Vecht bij de Drechten. Bij zuiden-, zuidwesten- of zuidoostenstormwind stond het
Zuiderzeewater zelfs zo laag als de bodem van het Naardermeer. Onder die om-
standigheden was de waterlozing geen enkel probleem. Maar bij een noorderstorm
hadden de landen rond het Naardermeer het zwaar te verduren. Meerdere malen

44

Op de kaart van Gooiland en omstreken uit 1619 van Lucas Jansz. Sinck heeft de te-
kenaar het Naardermeer helaas afgedekt met een vignet. De westelijke omgeving van
het meer is echter goed te zien en wijkt niet af van die in 1615. Het noorden bevindt
zich onderaan. Rechts zien we de Vecht waarop het water van de Zuiderzee tot aan de
Hinderdam (rechtsboven) nog invloed heeft. Bij ‘Utermeer’ mondt de Grote Drecht
in de Vecht, alwaar het water van het Naardermeer wordt geloosd. Tussen Muiden en
het Naardermeer loopt een weg met een smalle sloot. Ten noorden van die weg wilde
Dou een wetering laten graven om het water van het Naardermeer in de Zuiderzee te
laten stromen. (Detail van kaart VTH 2582 uit de collectie Hingman in het Natio-
naal Archief).
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brak de Vechtdijk door en dan werd het gebied met zeewater overspoeld.

Metingen en boringen
Op 4 april reist Dou naar Utrecht om de volgende dag bij jonker Johan Grove-
steijns, een van de kapittelheren, te worden bijgepraat over het Naardermeer. Maar
de kanunnik moet weg naar een afspraak elders vanwege andere besognes. Het ge-
sprek vindt uiteindelijk plaats op de avond van 7 april. De volgende dag reizen Dou
en Grovesteijns naar de Hinderdam. Daar arriveren ze ’s avonds en stellen meteen
orde op zaken opdat de volgende dag al het meer kan worden verkend. 

Op 9 april 1615 wordt er een groot aantal peilingen en boringen op het meer ver-
richt. De gegevens worden vermeld op een door Dou overgetrokken kaart. Het ori-
gineel, een exemplaar uit 1604 van Bruno van Kuyck, was hem door Grovesteijns
verstrekt. De kaart zag er op het oog goed uit. Om zeker te zijn van de betrouw-
baarheid verricht Dou enkele hoekmetingen tussen molens aan de oevers van het
meer en de torens van Naarden, Hilversum en Muiden. 
Daarna roeien ze van molen tot molen en bepalen de waterdiepten en de grond-
soorten van het meer.

De resultaten zien we op de op pagina 48 en 49 afgebeelde kaart. Zo’n  50 peilin-

45

Op de kaart van Dou lezen we in het kader in de linkerbovenhoek dat het origineel
van deze kaart van het ‘Uttermeer’ gemaakt is op 4 september 1604 en nog wat dagen
door Bruno van Kuyck en voorts dat het meer met het riet aan de kanten erbij 849 mor-
gen en 181 roeden groot is.
Daaronder vermeldt Dou dat hij die kaart heeft gekopieerd en gecontroleerd en goed
heeft bevonden op 9 april 1615. Hij heeft er peilingen van de bodem en de molen van
‘burgemeester Schoft’ aan toegevoegd.
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gen en boringen zijn er op vermeld. Ze zijn, in uitgebreider vorm, ook vastgelegd
in het rapport. Interessant zijn daarbij vooral de opmerkingen die Dou terloops
maakt. Zo ziet hij dat bij de monding van de Karnemelksloot enkele Naarders be-
zig zijn om een kade door het meer aan te leggen. Het dijkje is bedoeld om 70 tot
80 morgen van het meer af te scheiden. Hij heeft van hun werk geen hoge dunk.
Volgens hem zal het ze niet lukken op de manier waarop ze bezig zijn.

Maar ook op de kaart geeft Dou enkele opmerkelijke zaken aan. Zo tekent hij een
molen in het meer bij de Karnemelksloot en schrijft erbij ‘Dit is Schoften molen’
(6). Elders in het rapport spreekt hij van ‘burgemeester Schoft’. Waarschijnlijk
wordt daarmee de molen van oud-burgemeester Rutger Gerbrantsz. (ca.1544-
1624) van Naarden bedoeld, wiens zonen de naam De Beer aannamen. Die fami-
lie verrichtte, ondanks de laatdunkende opmerking van Dou over hun werk, ter
hoogte van het latere Stadzigt met succes enig bedijkingswerk. 
Belangwekkend is vooral de lijn die het meer in twee parten heeft verdeeld. Dou
schrijft erbij dat het de scheiding is tussen het deel van het meer dat al uitgegeven
is en de rest. In dat afgescheiden deel vermeldt hij dat het om 270 morgen gaat. Het
betreft hier het part van het Naardermeer dat in 1607 aan de stad Naarden in ei-
gendom werd toegewezen (7). Dou is de eerste die dit op een kaart heeft vastge-
legd. 

46

In de rechterbovenhoek van de kaart van Dou lezen we nogmaals dat de landmeter op
9 april 1615 de peilingen van de bodem heeft verricht en de resultaten op deze kaart
heeft vermeld. 
Op de volgende bladzijden is de kaart van Dou in zijn geheel afgebeeld. Bij de water-
loop tussen Naarden en het Naardermeer ontbreekt de naam, het is de Karnemelk-
sloot. De Kleine Drecht werd wel afgebeeld maar gaat schuil onder een plakker (mid-
denonder).
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Afwatering
Dan gaat Dou over tot de beantwoording van de in zijn opdrachtbrief gestel-
de vragen. Volgens hem zijn er geen grote bezwaren over de afwatering vanuit
de polders te verwachten. Want al hebben de ingelanden het Naardermeer al-
tijd als buitenwater gebruikt, ze bezitten geen enkele titel op grond waarvan zij
daar recht op zouden hebben. Dou verwacht dat de afwatering geen problemen
zal opleveren omdat er rond het meer toch een ringsloot met ringdijk moet
worden aangelegd. Op die sloot kunnen de polders hun water zonder proble-
men lozen.
Dat is een aardig gegeven, want zo weten we nu zeker dat er in 1615 nog geen
kade langs de oevers van het meer lag.
Die ringdijk of kade moest volgens Dou wel van enige zwaarte zijn. Echter niet
zo sterk als die van een zeedijk. In dat kader wijst Dou op de zeedijken ter weers-
zijden van de Vecht, op het traject van de Zuiderzee tot aan de Hinderdam. Hij
verwacht problemen van die kant omdat de dijken daar het vaak hebben bege-
ven. Een oplossing zou zijn als de sluis aan de Hinderdam werd verwijderd en
in de stad Muiden een sluis werd aangelegd. Over dit onderwerp zouden de Sta-
ten van Holland en die van Utrecht tot overeenstemming moeten komen. Veel
gemeenten zouden er baat bij hebben. De zeedijken langs de Vecht zouden over-
bodig worden en de dijkplichtigen zouden worden ontlast van zeer hoge on-
derhoudskosten. De dijkplichtigen zouden er wel 80.000 gulden voor over moe-
ten hebben, zo schat hij. Dat geld zou dan bij de kosten voor de aanleg van een
zeesluis in Muiden kunnen worden gelegd. Bijkomend voordeel zou zijn dat
dan de Vecht op dat traject een goed vaarwater zal worden. 
Toch denkt Dou dat het voor het Naardermeer niet zo problematisch is als de
sluis in Muiden er niet komt. Mocht de Vechtdijk onverhoopt doorbreken, dan
zal het water zich verspreiden over een wijd en breed oppervlak van landerij-
en. Het zal daardoor niet meer zo hoog komen te staan als het de ringdijk van
het Naardermeer bereikt. Een en ander is al ervaren bij de Beemster. Toen daar
de zeedijk was doorgebroken, stond er slechts 2 tot 2 1/2 voet water aan de bui-
tenkant van de ringdijk van de Beemster. Die brak evenwel toch door, maar dat
kwam omdat de dijk net klaar was en uit slappe bagger bestond. Het duurde
toen twee etmalen eer de drie voet water, die was uitgemalen, weer terug was
gevloeid in het meer.
Dou verwacht in het Naardermeer wel enige opwelling van water uit de zandi-
ge ondergrond. Maar ter geruststelling voert hij aan dat de zandgronden in
reeds bedijkte meren nooit kwelproblemen hebben veroorzaakt. Voor het Naar-
dermeer geldt bovendien het voordeel dat de zandbodems van het meer over
het algemeen wat hoger liggen.

47
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Molens en begrotingen
Bij een bedijkingsplan in 1607 werd geraamd dat het Naardermeer met vier mo-
lens van elk 2500 gulden droog zou kunnen worden gelegd. Het water zou in dat
geval door de Drechten op de Vecht worden geloosd. Dou had zijn bedenkingen
bij dit plan. Hij wil liever een nieuwe uitwatering graven, direct naar de Zuiderzee
bij Muiden, omdat daar het water veel lager staat. De wetering zou kunnen wor-
den aangelegd langs de noordzijde van de weg naar Muiden. Daar lag al een smal
kanaaltje. Vissers hadden hem verteld dat het land er maar weinig waard was. De
grond was brak en venig. Kort geleden was er een perceel voor slechts 100 gulden
per morgen verkocht. Dou stelt voor om dat slechte land te kopen en het voor de
afwatering te gaan gebruiken. In de wetering moet wel een sluis aangelegd worden
voor het geval van hoge waterstanden op de Zuiderzee. Dou denkt een droogma-
king met 5 achtkantige molens van elk 5000 gulden te kunnen voltooien. Alle mo-
lens moeten gesteld worden in de nabijheid van de nieuwe wetering.

Bij zijn kostenraming gaat Dou voorzichtig te werk. Er zijn namelijk te veel varia-
belen in het spel. Forse posten worden ingenomen door de bedragen die nodig zijn
voor het aankopen van 50 morgen landerijen om een ringdijk en ringsloot op het
oude land te kunnen realiseren. Hij denkt dat met de bedijking en drooglegging
wel 114.000 gulden gemoeid zal zijn. Dat is in zijn berekeningen een bedrag van
134 gulden per morgen. 
Maar in het Naardermeer zal veel goed land te vinden zijn. In 1607 was al eens be-
rekend dat 2/3 van het meer 500 gulden per morgen waard was. De rest werd ge-
schat op 150 gulden per morgen. Dat minder waardevolle part was al aan de stad
Naarden uitgegeven, dus daar was geen zorg over. 
Dou twijfelt echter aan de juistheid van deze waardeschatting. Een zoon van een
van de gebroeders De Beer had hem namelijk verteld dat zijn vader 20 morgen
zandgrond van het meer had gekocht bij de Karnemelksloot voor 150 gulden per
morgen. Zijn vader verwachtte het stuk voor 100 gulden per morgen te kunnen
droogleggen en zo te bewerken dat het na verloop van enige tijd wel 600 gulden
waard zou zijn. 
Een veel hogere waarde werd hem ook voorgeschoteld door vissers die hem ver-
telden dat de grond aan de noordoostzijde van het meer wel voor 1000 gulden per
morgen was verkocht. Dat was weliswaar kleigrond, maar de vissers meenden ook
dat als de zandgrond van de Naardermeent voldoende ‘besloot’ zou zijn, dat ook
die grond wel zo’n waarde zou hebben. 
Het meer leverde nu alleen wat pachtgeld op. De vissers betaalden 500 gulden aan
de Utrechtse kapittelheren per jaar. Rechten hadden ze niet. Zodra het meer be-
dijkt of drooggemalen zal gaan worden, zijn ze verplicht uit het Naardermeer te
vertrekken.
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Opdracht voltooid
Op zaterdag 18 april 1615 had Dou zijn werk klaar. Die dag zendt hij het resultaat
aan de griffier van de Nassause Domeinraad. In een begeleidende brief schrijft hij
dat hij met jonker Johan Grovesteijns op het Naardermeer is geweest, de ligging van
het meer heeft bekeken, op alles heeft gelet en daar een verslag van heeft gemaakt
met twee kaartjes. Een van de kaartjes was volgens hem niet helemaal volmaakt. Dat
exemplaar had hij getekend vanaf ‘een register’ dat hij had gekregen van griffier Bre-
dius zelf. Toch heeft hij op beide kaartjes de diepten en de grondsoorten aangete-
kend. Dou hoopt op dinsdag aanstaande in Den Haag te zijn om zijn rapport te ko-
men toelichten. Hij vraagt zich echter af of zijn memorie dan al zal zijn aangeko-
men. Maar desnoods kan hij mondeling rapport uitbrengen van zijn bevindingen.
Ook woensdag houdt hij vrij voor het geval dat het dinsdag niet zal lukken. Hij wil
graag weten wat het beste uitkomt. Daar zal hij zich naar richten.

Naar het verdere verloop kunnen we slechts gissen. Belangrijk kan het niet geweest
zijn, want het Naardermeer werd niet aan de domeinen van prins Maurits toege-
voegd. In 1623 werd het meer wel aan andere investeerders verkocht. Toen bleek
dat er meer molens nodig waren dan Dou had berekend. Een onverwachte door-
braak van de zeedijk maakte de zaak er ook niet makkelijker door. Ook het kwel-
water bleek een zwaar onderschatte factor. Dat neemt niet weg dat Dou met zijn
rapport een knappe prestatie leverde. Dat lukt nu een ‘ingenieursbureau’ niet in
diezelfde korte tijd.

Noten:
1. Nationaal Archief. Inventaris van het archief van de Nassause Domeinraad (1218) 1581-1811

(1842). Toegangsnummer 1.08.11. Inventarisnummer 16821. Rapport van de landmeter Jan
Pieterszoon Dou wegens zijn verrichtingen op en bij het Naardermeer.

2. Nationaal Archief. Kaarten en tekeningen collectie Hingman. Inventarisnummer VTH 2629.
3. Zowel in het boek van dr. E.M. van Zinderen Bakker, Het Naardermeer, Amsterdam 1942, als

in het artikel van dr. M.K.E. Gottschalk, Het Naardermeer en zijn omgeving historisch-geogra-
fisch bezien, in Tijdschrift van het KNAG, januari 1961, is niets terug te vinden van het rapport
van landmeter Dou.

4. Over Jan Pieterszoon Dou zijn meerdere artikelen verschenen in het blad Caert Thresoor. Voor
dit artikel is gebruik gemaakt van H.C. Pouls, De landmeter Jan Pietersz. Dou en de Hollandse
Cirkel, uitgegeven door de Nederlandse Commissie voor Geodesie te Delft in 2004.

5. Kees Zandvliet, De 250 rijksten van de Gouden Eeuw, uitgave Rijksmuseum, 2006.
6. De namen ‘Schoften molen’ en ‘burgemeester Schoft’ stellen ons voor een raadsel. Naarden

heeft geen burgemeester gehad die naar die naam luisterde. Wel weten we dat in 1615 naast de
zonen (de heren De Beer) van burgemeester Rutger Gerbrantsz., ter hoogte van de boerderij
Meerlust (vroeger De Groote Plaats genoemd), burgemeester Aelt Gijsbertsz. Schuyt veel grond
bezat en bedijkingswerk verrichtte. Misschien heeft Jan Pieterszoon Dou zijn naam niet goed
verstaan en tot ‘Schoft’ verbasterd. Dat neemt niet weg dat op de plek waar de molen is ingete-
kend de familie De Beer grondeigenaar was.
Zie De Omroeper jrg 23 nr. 2: Henk Schaftenaar, Grondvesten van ‘Stadzigt’ gelegd in 1614. Suc-
cesvol inpolderingswerk van de gebroeders Gerbrant en Marten Rutgersz. de Beer.

7. Zie De Omroeper jrg 23 nr. 4: Henk Schaftenaar, Jonkheren contra Naarden. De heisa rond de
schuldrest van de familie Van Reede inzake het Naardermeer.
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Adjudant N.A.G. van Spanje (1888-1942), 

schermer en artillerist te Naarden

Freek Udo

Wie op Rapenburg (Turfpoortstraat 58) bij de krasse mevrouw M.M. Frakking-van Span-
je de huiskamer binnenstapt ziet meteen twee prijzenkasten aan de muur hangen. Indruk-
wekkend is die van haar zoon Jaap die in de jaren vijftig als wielrenner in de Ronde van Naar-
den grote furore maakte. Jaap kwam tragisch aan zijn einde. Een ongelukkige duik in het wa-
ter in Loosdrecht werd hem noodlottig. Een bescheidener trofeeënkast is die van haar vader
Niko van Spanje. Hij zegevierde als schermer, een sport die in de jaren dertig in Naarden zeer
populair was. In dit verhaal willen we hem in herinnering brengen, want aan deze in de oor-
log gefusilleerde militair werden nog maar weinig woorden gewijd (1).

Niko van Spanje (2) komt in 1923 uit
Utrecht naar Naarden waar hij in de
rang van sergeant-majoor-instructeur
werkt bij het 2e Regiment Onbereden
Artillerie in de Weeshuiskazerne. Aan-
vankelijk gaat hij met zijn vrouw en
drie jonge kinderen in Bussum wonen,
maar in 1929 verhuizen ze naar Turf-
poortstraat 24 in Naarden. Later be-
trekt het gezin het tegen de Oostwal
gelegen witte Geniehuis op de kop van
de Gansoordstraat. 

Al bij de aanvang van zijn werkzaam-
heden in Naarden bekwaamt Niko van
Spanje zich in het schermen. Deze
sport is in die tijd zeer populair en suc-
cesvol: wereldtitels en olympische me-
dailles worden door Nederlanders be-
haald. Van Spanje wordt lid van de Ko-
ninklijke Onderofficiers Schermbond
(de KOOSB) en wordt de plaatselijke
secretaris, later voorzitter. Hij schermt met floret, sabel, degen en geweer. De af-
fuitloods achter de Weeshuiskazerne - de helft is als gymnastiekzaal ingericht -

Adjudant-onderofficier N.A.G. van
Spanje (1888-1942).
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is het oefenlokaal. Daar worden ook de wedstrijden gehouden, zoals om het mi-
litaire kampioenschap van Naarden. De wedstrijden genieten veel bekijks bij de
burgerij. Vooral van het schermen met geweer gaat een grote bekoring uit. Er
wordt stijlvol gestreden met een oud model geweer voorzien van een met leer be-
klede bajonet. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in 1925 enkele vestingbewoners ‘De Naar-
dense Schermclub’ (NSC) oprichten. Deze vereniging oefent in het Lokaal van
Teunis Vermaas (Sint Annastraat 15). Het zijn de militaire schermers die de bur-
gers stimuleren en wegwijs maken in deze sport. Niko van Spanje is de stuwen-
de kracht erachter (3). Ook zijn collega sergeant-majoor J.A.L. Tukker, die later
hoofdschermmeester zal worden, neemt Gooise schermverenigingen en in het
bijzonder de Naardense onder zijn hoede. Als de Naardense zusterorganisatie op
eigen benen staat, strijden de burgerschermers mee om het kampioenschap van
Naarden. Dat wordt een jaarlijks terugkerend evenement. Het is nauwelijks voor
te stellen hoe populair deze sport toen was in de Vesting: honderden toeschou-
wers, theeschenkende dames en meisjes die bovendien gedichten wijden aan hun
schermidolen.

In de regio wordt er gestreden om de Gooi- of om de Olympiadebeker, waarbij
verenigingen uit Bussum en Hilversum steevast meedoen. Het meest populaire

De gymnastiekzaal in de affuitloods achter de Weeshuiskazerne met schermers van
de KOOSB. Niko van Spanje zit terzijde van de tafel als vierde van rechts. 
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regionale toernooi is echter de strijd om de ‘Coupe Lindekamp’ (4). Dat is een
grote zilveren wisselbeker voor wedstrijden op sabel. Het geldt als een ultieme
eer om die beker voor de club te winnen.

In december 1926 en 1929 is het Van Spanje die de fel begeerde coupe voor de
KOOSB weet binnen te halen. De heer Lindekamp, een animator van de scherm-
sport uit Bussum, reikt de beker persoonlijk aan hem uit. Binnen enkele jaren
weet de adjudant zijn kast met medailles en bekers te vullen. In 1933 wint hij bij-
voorbeeld bij het kampioenschap van Naarden de zilveren lauwerkrans, dat is
een erepalm voor de schermer met de beste stijl.
In die tijd reist hij het hele land door om mee te doen aan de ‘Wapenfeesten’ van
de KOOSB. Steeds valt hij in de prijzen en legt hij ook proeven af voor het Ne-
derlands Olympisch Comité.  Daarbij slaagt hij voor een vaardigheidsdiploma
en behaalt een bronzen medaille met een gratificatie.

Hij organiseert ook grote schermevenementen. In die rol zien we hem in juni 1936
bij de districtswedstrijden van de KOOSB. De strijd wordt gehouden in de grote
eetzaal van de nieuwgebouwde vleugel van de Weeshuiskazerne van Naarden. Per
autobus worden de deelnemers van de trein gehaald. Als voorzitter van de plaat-
selijke KOOSB is Niko van Spanje verantwoordelijk voor het geheel. Het wordt een
geslaagd evenement. De hele staf van het 2e Regiment Motorartillerie is met hun
dames present. Maar ook belangstellenden vanuit burgerkringen en afgevaardig-
den van de plaatselijke sportverenigingen geven acte de présence. Niko schermt
zelf ook mee. Tot ieders verbazing komen echter twee jeugdige outsiders in de bar-

Niko van Spanje (links) met beker gewonnen op het 26e Wapenfeest van de KOOSB
te Maastricht in 1927. De andere schermers zijn v.l.n.r.: D.J. de Wit, E. Spronk en
J.M.C. van Dieren. 
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rage. Ene Faber wordt er winnaar, op een leeftijd van nog maar 19 jaar.

Niko van Spanje is al vanaf 1908 onder de wapenen. Na het vervullen van zijn
dienstplicht bij de artillerie in de Utrechtse Hojetkazerne aan de Croeselaan be-
sluit hij beroepsmilitair te worden en volgt de kaderschool. In Naarden wordt hij
op 1 mei 1928 bevorderd tot adjudant-onderofficier. Hij is een voorbeeldig mi-
litair en doet zijn best op tal van terreinen. Zo zet hij zich ook in voor de Naar-
dense Koninginnedag en organiseert sportwedstrijden voor het hele garnizoen.

De vesting Naarden maakt zich in die tijd op voor een ontmanteling. In mei 1926
is het definitief met haar status als weermiddel gedaan. Het wapen der Artillerie
is ook volop in beweging. Als in de tweede helft van de jaren dertig de oorlogs-
dreiging vanuit  Duitsland toeneemt, reorganiseert zelfs het hele Nederlandse le-
ger. Adjudant Van Spanje volgt getrouw de daaruit voortvloeiende ontwikkelin-
gen en moet tegen de zin van zijn kinderen in - ze hebben in Naarden verkering
en veel vrienden - naar Utrecht verhuizen. Als het Nederlandse leger in 1939 mo-
biliseert, werkt Van Spanje bij een eenheid van het 15e Regiment Artillerie waar
hij commandant is over het rijdende materieel. Zijn bestemming is Driebergen,
nog ver van de oorlogsstelling. Maar bij de inval van de Duitsers in mei 1940 be-
vindt hij zich met een eenheid in de bossen bij Remmerden, dat is tussen Rhe-
nen en het nabijgelegen Elst. Over die stelling daar weten we dat die 1223 bri-
santgranaten heeft kunnen verschieten. Een stukscommandant verhaalt in zijn
memoires dat de adjudant Van Spanje de kanonniers enigszins moest matigen,
omdat in hun tempo de munitie niet aan te slepen was. Na de capitulatie trekt
zijn onderdeel zich terug uit de stelling en komt na wat omzwervingen uitein-
delijk in Naarden terecht om te worden ontbonden.

Met de woorden ‘Iemand moet het doen’ sluit adjudant Van Spanje zich aan bij
de Ordedienst (OD), een verzetsgroep van militairen die hun trouw aan Konin-
gin en Vaderland blijven naleven (5). Begin 1942 wordt Van Spanje echter met
nog 71 anderen van deze groep gearresteerd. Via de strafgevangenis in Scheve-
ningen, bijgenaamd het ‘Oranjehotel’, worden ze in Kamp Amersfoort vastgezet
in afwachting van een proces. Dat proces vindt plaats eind maart/begin april
1942.  Het wordt het proces-Westerveld of ook wel het OD 1-proces genoemd.
Voor het ergste wordt gevreesd, maar als de Obergerichtsrat Hegemann meedeelt
dat 2/3 van de mannen begenadigd zal worden, ontstaat er enige opluchting. Het
loopt echter anders. Op 8 april 1942 worden de mannen ter dood veroordeeld en
uit Berlijn komt het bevel dat gratie niet mag worden verleend. Op 1 mei wor-
den de mannen door een gewapend escorte op de trein gezet naar Oranienburg,
35 km ten noorden van Berlijn. 
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Na de oorlog weet een ooggetuige te vertellen dat ze in de middag van 3 mei door
de poort van het concentratiekamp Sachsenhausen marcheerden waarna ze de-
zelfde dag nog werden gefusilleerd. 
Naar Niko van Spanje is in Utrecht een laan vernoemd, de Van Spanjelaan in
Transwijk, niet ver van de kazerne waar hij zijn militaire loopbaan begon. In
Naarden is op de rk begraafplaats bij Jan Tabak zijn naam vermeld op de graf-
steen van zijn vrouw waar met de woorden ‘Gevallen voor het Vaderland’ aan
zijn onkreukbaarheid wordt gememoreerd.

Noten:
1. Voor dit artikel is gebruik gemaakt van informatie verkregen van mevrouw M.M. Frakking-van

Spanje, lokale kranten en het Gedenkboek van het Oranje Hotel van E.P. Weber, Amsterdam,
1947.

2. Nikolaas Anthonius Gerardus van Spanje (Utrecht 15-8-1888 - Sachsenhausen 3-5-1942), zoon
van Gerrit van Spanje (overl. 30-4-1894, 28 jaar oud) en Cornelia Johanna Spelbos (overl. 11-
6-1891, 25 jaar oud). Hij wordt samen met zijn broer Antonius Gerardus (1890-1907) opge-
voed in het RK Weeshuis aan de Singel te Utrecht. Op 10 februari 1915 huwt hij met Maria Saale-
man (Utrecht 1890 - Utrecht 1964). Kinderen uit dit huwelijk zijn: Cornelia Margaretha (1915),
Margaretha Maria (1918) en Nikolaas Antonius Gerardus (1920).

3. In november 1932 bedankte Teunis Vermaas (voorzitter NSC) Van Spanje dat hij de scherm-
kunst aan de NSC-leden had willen overbrengen, hoewel de adjudant er zelf de dupe van was
geworden (de NSC won toen namelijk de Coupe Lindekamp). Vermaas hoopte echter dat het
Van Spanje een voldoening zou schenken dat de schermsport mede door zijn toedoen in Naar-
den zo’n hoog peil had bereikt.

4. De Coupe Lindekamp is in 1925 door een vooraanstaand lid van een van de Bussumse scherm-
verenigingen, de heer Jan Lindekamp, ingesteld om de schermsport in het Gooi aan te moedi-
gen. Eigenaar van de trofee werd de vereniging die de beker driemaal achtereen of vijfmaal in
totaal won. Twaalf jaar is erom gestreden. Zo werd het de belangrijkste wedstrijd van het Gooi-
se schermseizoen. In 1936 is de Naardense Schermclub met vijf overwinningen eigenaar ge-
worden. Om een soortgelijk toernooi in stand te houden, is in 1937 de ‘Coupe Tukker’, - als er-
kentelijkheid genoemd naar de schermmeester met die naam - in het leven geroepen. Deze nieu-
we wisselbeker is toen door de Naardense Schermclub ter beschikking gesteld. 

5. De Ordedienst was op militaire leest geschoeid en bestond ook grotendeels uit gedemobiliseer-
de militairen. Aanvankelijk beoogde deze groep om op te treden op het ogenblik dat de Duit-
sers zouden vertrekken, maar gaandeweg veranderde de groep in een veelomvattende verzets-
organisatie. Voor de Duitse contraspionagedienst was het echter niet moeilijk om infiltranten
in de Ordedienst te nestelen, waardoor ze van veel dingen, zoals van de naamlijsten van de deel-
nemers, op de hoogte waren om op een voor haar gunstig ogenblik toe te slaan en massa-arres-
taties te verrichten.
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Antoon en Joh. Kuijer, bakkers en gezaghebben-

de burgers te Naarden

Annie Verweij 

Een halve eeuw geleden werd het straatbeeld van de Pastoorstraat (het gedeelte tussen de
Cattenhagestraat en de Sint Vitusstraat tegenover het oude postkantoor) nog sterk be-
paald door de bedrijvigheid van een bakkerij. Het langgerekte pand stond er al veel lan-
ger en al die tijd woonden en werkten er bakkers. Rond 1850 was het Gerrit Harberts die
daar iedere ochtend aan de omgeving de geur van versgebakken brood gaf. Toen hij in
1854 overleed, zette zijn weduwe en later haar erven in de persoon van Jan Sypesteijn de
zaak voort met een behoorlijk aantal knechten. Een grote bakkerij dus. Jan Sypesteijn was
bepaald niet onbemiddeld. Al snel hield hij het werken voor gezien, verhuurde de bak-
kerij en ging rentenieren. Een periode van komen en gaan van bakkers volgde, maar in
1891 kwam met de komst van Antoon Kuijer een einde aan dat verloop. Hij kocht het
complex, moderniseerde de winkel en bracht de zaak tot grote bloei. Van 1920 tot in 1957
heeft zijn zoon Joh. het bakkersbedrijf voortgezet. Antoon en Joh. waren niet alleen vak-
bekwame bakkers maar bovendien vooraanstaande burgers. Zij hebben veel voor de
Naardense samenleving gedaan. Hier volgt een terugblik op hun leven (1).

57

Zicht op het complex van de bakkerij van Kuijer vanaf de toren omstreeks 1923.
1. Bakkerij, 2. Winkel/woonhuis. 3. De voormalige Takkenbossenschuur. 4. De
schuur in de Sint Vitusstraat waarvan de verdieping in gebruik was als ‘pakzolder’
voor bakkerij Kuijer. 5. Doorgang voor bakkerskarren. 6. Tuin annex binnenplaats.
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Antoon Kuijer
Anthonius Andreas (Antoon) Kuijer (2) wordt op 30 november 1860 geboren te
Rijsenburg bij Driebergen als negende en laatste kind in een rooms-katholiek bak-
kersgezin. Als hij vier maanden oud is, overlijdt zijn vader en zet zijn moeder de
zaak voort met hulp van haar oudste zoon. Ook Antoon leert voor bakker en zijn
voor Naarden van belang zijnde geschiedenis begint als hij op 28 april 1891 in
Cothen trouwt met de evenoude Wilhelmina Antonia (Mina) Damen (3), een meisje
uit de gegoede stand. Twee weken later vestigt het jonge paar zich in de Cattenha-
gestraat te Naarden waar ze voor de kapitale som van 4000 gulden een winkel/woon-
huis annex bakkerij met erf en een grote takkenbossenschuur van de erven van
Zwaantje Harberts-Vos kopen (4). Het 350 vierkante meter grote perceel strekt
zich uit langs de Pastoorstraat, de ingang van de winkel is dan nog in de Cattenha-
gestraat en aan de Sint Vitusstraat is via een steeg een achteruitgang. 

Gooische moppen
‘Koek- en broodbakker’ noemt Antoon Kuijer zich dan nog en pakt alles gedegen
aan. Meteen worden knechten en dienstbodes voor dag en nacht aangenomen,
want al het werk is nog handmatig: de oven wordt gestookt met takkenbossen en

58

Wilhelmina Antonia Damen (1860-1926) en Anthonius Andreas Kuijer (1860-
1936).
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het brood uitgevent met de hondenkar. Terwijl de schoorsteen blijft roken, on-
dergaat het pand een grondige verbouwing. De winkeldeur wordt schuin op de
hoek geplaatst en in de gevel verschijnen spekbanden. Ondertussen werkt de pa-
troon aan de ontwikkeling van een bijzonder product: de ‘Gooische mop’. Als proef
worden trommeltjes gevuld met deze koekjes per schip naar Nederlands-Indië ver-

59

Bakkerij Kuijer met de voormalige gevel omstreeks 1892. Antoon en Mina Kuijer
staan in het portaal van de winkelentree die toen nog aan de Cattenhagestraat lag. 

De zilveren eremedaille voor de ‘Echte Gooische Moppen’ van A.A. Kuijer.
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stuurd en weer retour gezonden. Na al die weken in de hete tropen blijkt het pro-
duct nog steeds dezelfde onberispelijke kwaliteit te hebben. Het wordt een eclatant
succes. Op de Internationale Bakkerijtentoonstelling van 1894 in Amsterdam be-
haalt Antoon Kuijer met zijn kostelijke koekjes een hoge prijs. Zijn Gooische mop-
pen worden bekroond met een zilveren medaille met daarop de titel van be-
schermvrouwe Emma, de toenmalige koningin. Vanaf dat moment is de leus ‘Kuij-
ers bekroonde Gooische moppen, sinds 1894 dezelfde kwaliteit’ in Naarden en
omgeving niet meer van de lucht. Sindsdien noemt Antoon zich confisseur/patis-
seur. 

Asceet en voorbeeldig parochiaan
Tussen 1893 en 1904 krijgt het bakkersgezin negen kinderen (5). Antoon is een
godvruchtig man. Hij sluit zich aan bij de Derde Orde van Sint Franciscus, waar-
voor hij een plechtige gelofte aflegt. Hij leeft sober, is geheelonthouder en bidt heel
veel. Voortdurend is hij in overleg met pastoor F.A.P. Holland over het wel en wee
binnen de Naardense rooms-katholieke parochie. Met deze zielenherder, zijn over-
buurman kruidenier J.W. Thüring (6) en nog enkele anderen weet hij te bereiken
dat de Congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus in 1899 naar Naarden
komt (7). De zusters vestigen zich aan het eind van de Turfpoortstraat en blijven
daar tot 1964. Ze leveren een waardevolle bijdrage aan de opvoeding van de Naar-
dense katholieke jeugd. Kuijer en Thü-
ring worden goede vrienden, zijn nauw
betrokken bij de oprichting van de ka-
tholieke scholen van Naarden, stichten
mede in 1897 een tehuis voor r.k. mi-
litairen, investeren in de verbouwing
en uitbreiding van het uit 1900 stam-
mende verenigingsgebouw Concordia
en richten in 1913 de Sint Vincentius-
vereniging op, een instelling die voor-
ziet in de noden van de armen. Ook
Mina Kuijer heeft een zwak voor de
minderbedeelden. Regelmatig stopt ze
in de winkel wat extra broden in hun
tas. Buiten het zicht van haar ascetisch
ingestelde man, schenkt ze in drukke
tijden een neut in voor de knechten.
Ondanks de drukte in het kinderrijke
bakkersgezin wordt ze in 1906 regentes
van het Burgerweeshuis en dat zal ze tot
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De vernieuwde pui van de bakkerswin-
kel. Een foto van omstreeks 1905.
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haar vertrek uit Naarden blijven. 
Het klooster van de zusters in de Turfpoortstraat heeft echter een streepje voor bij
de Kuijers. Twee van hun dochters treden toe tot deze congregatie en een ervan
wordt er zelfs de moeder-overste. Als de echtelieden in 1916 hun zilveren huwelijk
vieren, schenken ze een angelusklokje aan de zusters. Steevast wordt het driemaal
daags geklept en als de zusters in 1964 naar Simpelveld vertrekken, verhuist het
klokje - zelfs tot spijt van de protestantse omwonenden - mee naar Zuid-Limburg. 

Rentenier te Laren
In 1920 trekt Antoon Kuijer, hij wordt dan zestig jaar, zich terug uit de bakkerij en
verhuist naar Laren. Daar heeft hij bij het tramstation een ruime woning met een
bijzonder grote tuin gekocht. Stil zitten is er echter niet bij. Zaken doen zit in zijn
aard en in 1924 zien we hem optreden als directeur van de Amsterdamsche Basalt
Maatschappij, een bedrijf dat zich toelegt op het importeren van basaltblokken uit
de Eifel. Zijn zoon Joh. was bedrijfsleider en procuratiehouder van die onderne-
ming en het zal wel zo zijn dat vader en zoon Kuijer deze handel ook hebben op-
gezet. Dat hebben ze in ieder geval gedaan met de Bouwterrein Exploitatie Maat-
schappij Heidebloesem, een vennootschap die zich bezighoudt met het uitgeven
van bouwterreinen in het westelijk deel van de gemeente Soest. Met kruidenier en
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Kinderen uit het huwelijk van Antoon Kuijer en Mina Damen. V.l.n.r.: Joh., Ever-
dien, Agathe, Hendrik, Marie, Nel, Riek en Mien. Een foto uit 1911.
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vriend Thüring als vennoot is een circa 65 ha groot heideveld in dat gedeelte van
de gemeente gekocht waarvan kleine kavels ten behoeve van woningbouw zo nu
en dan worden doorverkocht. 
Ook in het Larense laat Antoon zich niet onbetuigd. We zien hem daar als be-
stuurder binnen het verenigingsleven, wel alles onder een rooms-katholieke sig-
natuur.
Op 13 juni 1926 overlijdt zijn vrouw. Het verlies grijpt hem enorm aan. Drie dan
nog thuiswonende dochters en een ‘tante’ vormen daarna zijn dagelijks gezelschap.
Afleiding zoekt hij in zijn zeer fraaie tuin, waar hij bijen houdt en steevast in boe-
renkiel rondscharrelt. Iedere ochtend gaat hij overigens vroeg naar de kerk. Dan
volgt het ontbijt waarbij een geklutst ei en ... een cognacje nooit ontbreken. Ken-
nelijk is de asceet wat milder voor zichzelf geworden. De zondag zit hij strak in het
pak, wandelt met bolhoed op naar de hoogmis en brengt de verdere dag in gepas-
te rust door.
Op 19 augustus 1936 overlijdt Antoon Kuijer; hij wordt begraven op het Sint Jans-
kerkhof in Laren.
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Antoon Kuijer in alledaagse en zondagse kledij met dochters Nel (links) en Mien in
zijn tuin te Laren. 
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Joh. Kuijer
Johannes Alphonsus Maria (Joh.) Kuijer (1894) was liever geen bakker geworden.
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Joh. Kuijer met de derde klas gefotografeerd op het plein van de Vestingschool in 1903.

Geheel rechts Joh. Kuijer als huzaar met zijn paard tijdens de mobilisatie in 1916.

Omroeper 2 2011.qxd  24-09-2010  11:12  Pagina 23



Na de Vestingschool in de Gansoordstraat te hebben doorlopen - katholieke lagere
scholen waren er in Naarden nog niet - vertrekt hij in 1906 naar een internaat in Ou-
denbosch. In de zomer van 1909 keert hij terug in Naarden. Zijn vurige wens om ver-
der te studeren kan niet in vervulling gaan want als oudste zoon is hij voorbestemd
om de zaak over te nemen. Zijn zes zusters treden in een kloosterorde en zijn enige
broer wordt priester. In 1912 moet hij in militaire dienst en door het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog blijft hij soldaat tot 1918. Hij wordt huzaar in Tilburg en
krijgt de beschikking over een paard dat aan zijn zorgen is toevertrouwd. In die tijd
leert hij Agnes Maria Johanna (Agnes) Awick kennen (8). Zij is de dochter van een
welgestelde Amsterdamse textielverkoper die in de tijd van de Brenninkmeijers van-
uit Duitsland naar Nederland is gekomen. Het stel trouwt op 31 augustus 1920 te La-
ren en een dag later in de kerk aldaar. Drie weken later neemt Joh. de bakkerij van
zijn vader over en staat er dan alleen voor. Dat laatste is trouwens betrekkelijk want
zelf bakken doet hij niet. In ‘Willem’ Schouten (9) vindt hij een trouwe en uitste-
kende bedrijfsleider. Willem heet eigenlijk Jan, maar er lopen meerdere Jannen als
bakkersknechten rond en daarom noemen ze hem Willem. Joh. gedraagt zich van
meet af aan als eigenaar/directeur. Hij regelt de financiën en zijn plek is het kantoor,
een ruimte naast de winkel. Daar wijdt hij zich ook aan andere taken, zoals het pen-
ningmeesterschap van de door zijn vader opgerichte Sint Vincentiusvereniging.
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Johannes Alphonsus Maria Kuijer (1894-1974) en Agnes Maria Johanna Awick
(1892-1978).
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A-bakker
Joh. moderniseert de bakkerij. Hij laat
een heteluchtoven bouwen en daarmee
komt een einde aan de takkenbossen-
sjouwerij. Aan de achterzijde van het
woonhuis wordt een grote serre geplaatst
en daar heeft zijn gezin, dat zeven kin-
deren zal gaan tellen, veel plezier van.
Ondanks de enorme concurrentie - er
werken twaalf bakkers binnen de Vesting
- loopt de zaak goed. Er zijn wel tien
knechten in dienst en evenzovele bak-
kerskarren met de naam van Kuijer erop
rijden door de wijken van Naarden (10).
Kuijer is een zogeheten A-bakker en steekt
daarmee boven de rest uit. Ondanks het
standsverschil kan hij het met de andere
bakkers in Naarden uitstekend vinden.
Zit een collega in de problemen, dan ‘bakt
hij in’ bij de ander. Zo moet Kuijer ooit
een beroep doen op de ovens van Letter-
man en Haagen en als bakker Tinus van
Wettum overlijdt, bakt diens zoon Roel
een tijdje bij Joh. Kuijer in. Joh. voert pro-
ducten van eerste klas kwaliteit, alleen de
chocolade van Ringers, Lindt en Droste
wordt door hem verkocht.
In de jaren dertig wil Joh. in het groot.
Hij breidt de Gooische moppenproduc-
tie aanzienlijk uit. De mop van Kuijer ge-
niet een grote aftrek en door het fraaie
koekblik er omheen is deze lekkernij ook
buiten de regio goed bekend. Op de zol-
der van een schuur in de Sint Vitusstraat
heeft Joh. een speciale ruimte ingericht
waar geroutineerde inpaksters dagelijks
de koektrommeltjes vullen. Zelfs neemt
de ondernemende bakker vertegen-
woordigers in dienst om het product bij
comestibleszaken in den lande te slijten.
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De entree van bakkerij Kuijer schuin op
de hoek Pastoorstraat/Cattenhage-
straat.

Voor de Gooische Moppen is een luxe
koektrommeltje ontworpen. Niet alleen
de Gooise heide, het Stadhuis en de
Utrechtse Poort maar ook de ereme-
daille uit 1894 is afgebeeld op het in
blauw uitgevoerde trommeltje.
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Kosten noch moeite worden gespaard om deze groothandel tot een succes te maken.
Maar de oorlog gooit uiteindelijk roet in het eten. Joh. is dan een illusie armer.

Boven: Wethouder Kuijer, gemeentesecretaris Visser en burgemeester Boddens Hosang
zijn op 26 augustus 1936 aan de Rembrandtlaan present om een parade van een afde-
ling van het Regiment Jagers af te nemen. Linksonder: voor de Waalse Kapel in de
Kloosterstraat poseren v.l.n.r. de wethouders Kuijer en Maijer, de nieuwe gezant van de
Tsjecho-Slowaakse Republiek dr. Arthur Pacak die in 1938 zijn eerste bezoek aan Naar-
den brengt, burgemeester Boddens Hosang, secretaris Visser en een functionaris van
wie we de naam niet kennen. Rechtsonder: Op vrijdagavond 9 juni 1939 onthult wet-
houder Kuijer de bronzen herinneringsplaat van de Doorbraak in de vestingmuur. 
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Wethouder van Naarden
Joh. Kuijer blijkt maatschappelijk net zo actief als zijn vader. Al halverwege de jaren
twintig is hij bestuurder van tal van verenigingen en comité’s. Meestal is dat ten be-
hoeve van de liefdadigheid. Als geen ander weet hij geld los te peuteren en gaat daar-
voor persoonlijk langs de deur. Zijn maatschappelijke belangstelling reikt bij hem ver-
der dan het rooms-katholieke domein. Ook voor politieke doelen, zoals het realise-
ren van een uniforme gasprijs, kan hij zich uit-en-te-na inzetten. Joh. is lid van de R.K.
Staatspartij en als in 1932 wethouder A.Ph.J. van Straelen overlijdt, wordt Joh. ge-
vraagd om zijn functie over te nemen. Op 14 juli wordt hij raadslid en in dezelfde ver-
gadering gekozen tot wethouder voor de gemeentelijke bedrijven. Bij de verkiezingen
van 1935 wordt deze functie gecontinueerd en verkrijgt hij ook de post van Openba-
re Werken. Uit dien hoofde werkt hij nauw samen met gemeentearchitect Bab Dee-
nik (11) en gemeentesecretaris Jurjen Visser (12). Het trio kan het uitstekend met el-
kaar vinden en komt buiten het werk om - de inmiddels bejaarde kinderen van Joh.
spreken nu nog van ‘oom Bab’ en ‘oom Jur’ - bij elkaar aan huis. In die tijd komt een
Naarden buiten de wallen tot stand. Maar dat niet alleen. Joh. Kuijer is de stuwende
kracht achter de bouw van het moderne zwemstadion en als dat in 1938 klaar is, krij-
gen al zijn kinderen een abonnement. Daar zijn ze niet onverdeeld blij mee, want van-
af dat moment moeten ze iedere dag zwemmen.
Onder het bestuurlijke gezag van Joh. Kuijer wordt in 1939 ook de ‘Doorbraak’ gere-
aliseerd. Op de dag van de opening van de Burgemeester van Wettumweg laat hij fo-
tograaf Stevens vanuit een vliegmachine om vier uur in de middag een foto maken
van de nieuwe weg. ’s Avonds geeft hij iedere genodigde een afdruk. Allen zijn verrast
met deze mooie plaat.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1939 raakt Joh.’s partij haar wethouderszetel
kwijt. De liberalen komen dan in het college. Joh. blijft nog wel raadslid maar met het
naderende onheil in zicht stapt hij in 1941 uit de politiek.

Gezin en ontspanning
Agnes en Joh. Kuijer krijgen tussen 1921 en 1936 zeven kinderen (13). Bij de tweede
bevalling wordt een niet levensvatbaar kind geboren en gaat er zoveel mis dat het Ag-
nes veel energie kost om weer de oude te worden. Daarom komt Maria Catharina van
Zijl, een bijna dertig jaar oud nichtje van Joh. uit Bunnik, naar Naarden om het gezin
uit de brand te helpen. Ze wordt tante Iet genoemd en is van plan om een jaar te blij-
ven. Ze blijft echter tot haar dood. In het gezin Kuijer ontpopt ze zich als steun en toe-
verlaat en als een geweldige gastvrouw. Ze kookt lekker, strijkt de was, naait de kin-
derkleertjes en helpt zelfs mee in de winkel. Ze hoort er helemaal bij en stuurt mee in
de opvoeding van de kinderen. Bij haar plotselinge overlijden in 1954 heerst er een
diepe rouwsfeer in huize Kuijer. 
De opvoeding is streng katholiek. Dochter Annie vertelt: Iedere morgen naar de kin-
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Hand in hand in de Pastoorstraat naast de bakkerij met een goedlachs toekijkende
Willem Frijhoff in het begin van de jaren dertig. Naast hem de dochter van Brouwer,
wier vader links achterin de Pastoorstraat met compagnon Van Eijden een smederij
dreef. Op de voorgrond de kinderen Kuijer, v.l.n.r. Koert, Willy, Annie en Antoon.

Familieleden Kuijer in het militaire zwembad in de ravelijnsgracht bij de Utrechtse Poort.
V.l.n.r.  Moeder Agnes, Annie, Ria en Willy. Een foto uit het begin van de jaren dertig.
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Strandplezier op een zomerse dag aan de Koeienzee in het begin van de jaren dertig.
Op de achtergrond het fort Ronduit met daarvoor verkoeling zoekende koeien in het
water van de Zuiderzee. V.l.n.r. Jan Jorna, Koert Kuijer, Antoon Kuijer, Piet Vrak-
king, Cor Vrakking en Theo Jorna.

IJspret op de grachten van Naarden. V.l.n.r. Moeder Agnes Kuijer, Jenny van Zadel-
hoff, Edith Awick, tante Iet (Maria Catharina van Zijl), Antoon Kuijer, Dick Deenik,
Koert en Willy Kuijer. 
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dermis. Iedere week biechten terwijl je niet eens wist wat je moest biechten. Als de monstrans
veertig uur in de kerk was uitgestald, was er altijd wel een Kuijer in de kerk om te bidden.
Na het eten op de knieën de rozenkrans bidden. Zondags niet op straat spelen. Maar het
werd nooit als vervelend ervaren want onze vriendinnetjes kwamen dan gewoon naar
onze grote binnenplaats om te spelen.
Naast de zorg voor de winkel en de huishouding is Agnes Kuijer ook nog maatschap-
pelijk actief. Zij is vele jaren bestuurslid van de Wijkverpleging, verricht werk voor het
evacuatiebureau en organiseert als Beatrix wordt geboren een Oranjebal. Ze is ook
een van de dames die langs de deuren gaan om geld in te zamelen voor een huwe-
lijkscadeau voor prinses Juliana en prins Bernhard.

De oude vriendschap tussen bakker Kuijer en kruidenier Thüring wordt voortgezet
in de vriendschap tussen hun nakomelingen. Een van de dochters van Thüring is met
de uit Friesland gekomen Jorna getrouwd en dit echtpaar heeft, gelijk de Kuijers aan
de overkant, vaders zaak overgenomen en een aantal kinderen gekregen. Die lopen
over en weer en zijn wederzijds kind aan huis. Een graag geziene gast bij de Kuijers is
de jonge, vrolijke Jan Jorna. Als hij de gong voor de koffie in de zaak van Kuijer hoort,
rent hij naar de overkant en drinkt gezellig een bakkie mee. Jan heeft ingeboren talent
voor orde en goede smaak. Zo versiert hij eigenhandig de chocolade-eieren van de
bakker en richt hij op hoogtijdagen diens etalage in. 
Hoewel de bakkerskinderen hun ouders vooral met serieuze zaken bezig zien, blijft er
toch voldoende tijd over voor ontspanning. Dochter Annie herinnert zich de gezins-
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Vogelaars bij de zeedijk in de Binnendijkse Polder omstreeks 1930. V.l.n.r. Joh. Kuijer,
Agnes Grond, Mien Kuijer en Bab Deenik.
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uitjes naar de uitspanning Oud Valkeveen, de wandelingen naar het Bosch van Bre-
dius en de heerlijke zomers op het strand van Oud Naarden. En als er ijs ligt zwiert
Joh., die bestuurslid is van de Naardense IJsclub, met zijn vrouw op kunstschaatsen
over de Naardense grachten. Van zijn kinderen verwacht hij dat ze ook thuis raken in
die kunst. Zelf is hij echter te ongedurig om het ze te leren. 
Joh. Kuijer is een fervent bezoeker van de Matthäus Passion in de Grote Kerk. Zelfs
voor twee uitvoeringen boekt hij jaarlijks kaartjes. Een derde Matthäus volgt hij op de
radio. 
Vrije tijd gunt hij zich ook als in het vroege voorjaar de kievit zijn roep weer laat ho-
ren. Het zoeken naar kievitseieren heeft hij geleerd van Thomas Jurrissen in de toen
nog uitgestrekte Binnendijkse Polder onder Muiderberg. Met een buigzame polsstok
van essenhout, laarzen en de voor de eieren onmisbare pet liggen beide vrienden ach-
ter dijkjes en in greppels geduldig te wachten tot de kievit naar zijn nest vliegt. Ook
Jan Pronk van de Amsterdamsestraatweg en huisvriend Bab Deenik zijn vaak van de
partij. Altijd laten de heren een paar eieren liggen, maar met iedere Pasen is er voor
alle kinderen wel zo’n zelf gevonden ei. 

In de Tweede Wereldoorlog
In de oorlogstijd weet Joh. Kuijer tal van joodse burgers te laten vluchten naar Ame-
rika of aan een onderduikadres te helpen. Hij is daarvoor veel onderweg. In de win-
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Op 1 september 1945 vieren Joh. en Agnes Kuijer hun zilveren huwelijk. Bruidspaar
en familie wandelen na de kerkdienst door de Cattenhagestraat terug naar huis. Op
de ‘pakzolder’  zal die dag een groots feest worden gehouden.
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kel komen mensen van het verzet bijeen en er wordt in het diepste geheim naar de ver-
boden Engelse zender geluisterd. Vanuit de zaak wordt ook een plan beraamd om een
NSB-er die iedere dag op een vast tijdstip op het postkantoor verschijnt te liquideren.
Het gezin Kuijer mag van geluk spreken, want als het moment daar is, komt de land-
verrader niet opdagen. Hoe desastreus een aanslag kon aflopen, wordt duidelijk als
het verzet in september 1944 een locomotief laat ontsporen bij de brug over de Kar-

In de bakkerij. 1. Koert in het magazijn met jongste broer Fons op de achtergrond.
2. Vader Joh. op zijn kantoor. 3. Het interieur van de winkel. 4. Bedrijfsleider Willem
Schouten (rechts) treft met de heer Gastman uit Laren voorbereidingen voor het zilve-
ren huwelijksfeest van Joh. en Agnes. 5. V.l.n.r. poserend voor de oven: Koert Kuijer,
Werner Barth, Berry van Wijk, Willem Schouten en medewerker Floor.
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nemelksloot (14). Een nabijgelegen huis aan de Juliana van Stolberglaan wordt als re-
presaille in brand gestoken. In dit laatste geval is Joh. mede-initiatiefnemer om de be-
woners, de familie Hamers, weer van onderdak te voorzien. De woning en het huis-
raad van een naar Amerika geholpen joods gezin, wordt voor de getroffen familie be-
stemd. 
In de winkel laat Joh. een verborgen ruimte maken waar zijn personeel zich kan ver-
stoppen als zich onverhoopt een razzia mocht voordoen. Zelf wordt hij echter bij zo’n
plotselinge actie opgepakt en met nog meer Naarders op transport gesteld naar Amers-
foort (15). Onderweg struikelt hij en wordt met de kolf van een geweer zo hard gesla-
gen dat hij in een ziekenhuis belandt. Een verzetsman die zich voordoet als een hoge
Duitse piet stuurt Joh. daar weg. Zo komt hij weer vrij en duikt hij onder in Laren.
Brouwer heet hij sindsdien; zo nu en dan bezoekt hij in vermomming zijn gezin in
Naarden. 

Het einde van de bakkerij
Na de oorlog keert Joh. Kuijer definitief niet meer terug in de politiek. Hij zit nog wel
in tal van zaken en zet zich ook in voor enkele instellingen binnen de rooms-katho-
lieke gemeenschap. 
In de jaren vijftig is er geen familielid te vinden die bereid is de zaak voort te zetten.
Misschien komt dat wel doordat alle kinderen Kuijer enige jaren in de bakkerij heb-
ben gewerkt. Joh. Kuijer stopt tenslotte in 1957 en verhuurt de bakkerij aan J.A. Kel-
derman die zich specialiseert in het bak-
ken van Duits brood (16).
In december van dat jaar wordt Joh. on-
derscheiden met het gouden erekruis Pro
Ecclesia et Pontifice van Pius XII. Hij ver-
huist naar een bovenwoning in de Hän-
dellaan, maar vindt kort erop een de-
finitieve stek op het adres Prins Willem
van Oranjelaan 18, in de wijk waarvan
de woningen nog onder Joh.’s wethou-
derschap tot stand zijn gekomen. Achter
zijn huis mag hij op een perceel van een
buurvrouw een groentetuin inrichten
waar hij net als zijn vader nog veel ple-
zierige jaren beleeft tussen de zelfge-
kweekte groenten, bessen, aardbeien en
bloemen.
Joh. Kuijer overlijdt op 6 december 1974,
zijn vrouw Agnes op 2 januari 1978. Bei-
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Koert Kuijer bezorgt brood in de wijk
(Sint Vitusstraat).
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den vinden hun laatste rustplaats in het familiegraf op het Sint Janskerkhof te Laren.
Met Joh. verdwijnt ook zijn bakkerij. Op 27 februari 1973 begint de sloop al om plaats
te maken voor de woningen die er nu nog staan.

Noten:
1. Onze dank gaat uit naar mevrouw A.W.A.M. (Ans) Koenders-Kuijer en de heer A.M.A.H.W. (Fons)

Kuijer voor het beschikbaar stellen van foto’s en informatie over het leven van hun grootouders en
ouders.

2. De ouders van Antoon Kuijer zijn Hendrik Kuijer (Baarn 11 februari 1820- Rijsenburg 20 maart
1861) en Evertje Butselaar (Soest 29 augustus 1818- Rijsenburg 10 november 1910).

3. De ouders van Mina Damen zijn Evert Damen (Langbroek 24 mei 1822 - Langbroek 6 december
1871) en Agatha Dunneback (Werkhoven 24 april 1825 - Langbroek 22 juni 1869).

4. Notarieel archief Naarden, notaris Pieter Munnikhuizen, 15 mei 1891 akte 102.
5. Everdina Josepha (1893-1920), Johannes Alphonsus Maria (1894-1974), Agatha Catharina Maria

(10 juni 1895 - 7 oktober 1895), Hendrikus Everardus (1896-1970), Agatha Catharina Maria (1897-
1925), Maria Petronella Gertruda (1899-1996), Petronella Everdina Maria (1900-1980), Henrika
Johanna Josepha (1903-1990), Wilhelmina Maria Cornelia (1904-1975).

6. Zie Rob Hufen Hzn en Henk Schaftenaar, Herinneringen aan de kruidenierswinkel van Thüring, la-
ter Jorna, in de Cattenhagestraat, in De Omroeper jrg. 11 (1998) nr. 4, pp. 121-131.

7. Zie Peter Korver, Het laatste klooster van Naarden: de Zusters van het Arme Kind Jezus, in De Om-
roeper jrg. 10 (1997) nr. 1, pp. 26-36.

8. De ouders van Agnes zijn Conrad Awick (Scharrel bij Cloppenburg Dld. 24 januari 1856 - Hilver-
sum 6 augustus 1921) en Anna Catharina Kuijt (Amsterdam 16 juni 1857 - Bussum 9 augustus
1944), die toen in Huize Nellie op de Molenweg te Laren woonden. Agnes heeft in haar schooltijd
op het Meisjespensionaat Mariënburg te Bussum gezeten. Conrad Awick had zijn textielzaak op
het adres Haarlemmerdijk 139 in Amsterdam.

9. Johannes Franciscus Schouten geboren op 11 januari 1900 te Schalkwijk kwam op 22 september
1922 naar Naarden. Hij was gehuwd met Barbara Maria Anna Gies. 

10.  Er zijn ook altijd dienstmeisjes in de bakkerij werkzaam geweest. In de vooroorlogse jaren waren
zij vaak van Duitse afkomst. Ze werden voor de bakkerij geworven door een neef, ene pastoor Awick,
in Oberhausen. Later kwamen ze veel uit het oosten van ons land. Ook de dochters van Joh. en Ag-
nes hebben als leerschool allen twee jaar lang in de huishouding thuis moeten werken. Dat ging er
stevig aan toe: van ’s ochtends zes uur tot rond het middaguur schrobben en boenen van de vloe-
ren en gangen. Alles moest brandschoon zijn.

11. Zie Annie Verweij, Bouwen voor een plaats waar ‘muziek in zit’. B.T. Deenik, gemeentearchitect van
Naarden in de periode 1917-1952, in De Omroeper jrg. 23 (2010), nr. 1, pp. 9-25.

12.  Zie Annie Verweij, Jurjen Visser, veertig jaar op de bres voor Naarden, in De Omroeper, jrg. 23 (2010),
nr. 3, pp. 86-108.

13.   Kinderen uit het huwelijk van Agnes en Joh. Kuijer zijn: Antoon (1921), Koert (1924), Willy (1925),
Annie (1927), Ria (1929), Trees (1933), Fons (1936). 

De sloop van de bakkerij en aangren-
zende panden in februari 1973.

Joh. Kuijer bezig in de groentetuin ach-
ter zijn huis.
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14. Zie F.J.H. Marquenie, ‘Een locomotief verdwijnt in de Karnemelksloot’, in De Omroeper, jrg. 2 (1989),
nr. 2, pp. 41-47. Zie ook J. Giel, De locomotief, de munitietrein en het Ministerpark, in De Omroeper,
jrg. 2 (1989) nr. 3, pp. 91-94. Zie ook H. Waldorp, Tussen Spoorweg en Rijksweg tijdens de Spoor-
wegstaking 1944-’45, in De Omroeper, jrg. 6 (1993), nr. 2, pp. 61-64.

15. Zie De razzia in het najaar van 1944 te Naarden, verslag van Dirk Franzen in De Omroeper, jrg. 8
(1995), nr. 2, pp. 51-58. Zie ook Jan Kroonenburg, De razzia in Naarden van oktober 1944, in De
Omroeper, jrg. 17 (2004), nr. 3, pp. 106-116.

16. J.A. Kelderman Sr. begon in 1955 als van oorsprong Duitse bakker bij een Hollandse bakkerij in
Amsterdam. Hij wilde voor zichzelf beginnen en nam op 1 oktober 1957 de bakkerij van Kuijer,
toen nog met vijf bezorgwijken, over. Het winkel/woonhuis annex bakkerij werd van Kuijer ge-
huurd. In de ochtend werd brood voor de Naarders gebakken en als dat klaar was volgde het Duit-
se brood dat bij bakkers in Amsterdam werd bezorgd. Toen dit goed liep is in 1967 een nieuwe bak-
kerij gesticht op het Industrieterrein aan de Amsterdamsestraatweg. Het oude pand heeft daarna
een tijd leeggestaan en is in verval geraakt. Huurders of kopers waren niet direct te vinden. Uitein-
delijk heeft Joh. Kuijer het complex aan de gemeente Naarden verkocht, die de grond bestemde
voor woningbouw. De bakkerij van Kelderman op het Industrieterrein is in 1994 verkocht aan Bol-
letje te Almelo. Aanvankelijk bleef de productie nog in Naarden, maar werd later overgebracht naar
de hoofdvestiging in Almelo.  

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:

De Omroeper, jaargang 1990 (€ 10,50), 1995, 1996, 1998, 1999 (€ 11,50), 2000, 2001,

2002 (€ 12,50), 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010  (€ 15,-) per jaargang.

Oude Naardense buitenplaatsen, ‘de geschiedenis van Berghuysen en Kommerrust’ € 16,-

De kaart van Du Moulin (1748), facsimile van Naarden en omgeving in full-color  € 8,25

De zanderijenkaart (1817), facsimile van Naarden en omgeving in full-color  € 8,25

Zie voor tweedehands boeken over Naarden en omgeving 
onze website www.stichtingvijverberg.nl

Besteladres: Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, tel. (035) 6946860
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Over flessenpost en de houten fundering van   

bastion Katten

Henk Schaftenaar

In het najaar van 2009 werd bij de restauratie van een van de muren van bastion Kat-
ten een fles met een brief ontdekt die daar bij een vroegere reparatie was ingemetseld
(1). Flessenpost doet er altijd lang over: in dit geval wel 175 jaar. In de brief staat een
gedichtje. Het is een raadgeving aan metselaars van nu.

Doet gij net als wij
Dan loopt het goet van stapel
Wij houwen de flesch er bij
Dat is zeker ook geen fabel

Zoo noemen wij ons is eronder geschreven, waarna negen initialen volgen met de
datum 4 augustus 1834.  Jammer dat de namen er niet voluit staan; er was nog
volop ruimte.

Aan de muren van het buitendijkse front van de vesting Naarden (waaronder Kat-

De bouwvallige bekledingsmuur van de saillant van bastion Katten in maart 1968.
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ten) moesten regelmatig herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, want bij het
‘overkomen’ van de zee ontstond er telkens schade. Zware noordwesterstormen
deden het Zuiderzeewater zo hoog opstuwen dat het over de zomerdijk stroomde
en een uitweg zocht door de buitendijkse grachten. Zo ontstond op 31 januari 1877,
als gevolg van erosie door dat snelstromende water, wel voor 62.000 gulden scha-
de aan de buitendijkse vestingwerken. Hoog- en laagwater, zout- en zoetwater wis-
selden met de seizoenen en die omstandigheden trokken een zware tol op het daar
gebouwde front (2). 

Bij de vernieuwing van de vestingwerken in de periode 1675-1685 zijn eerst de bui-
tendijkse werken gemaakt. Dat deel is niet alleen anders, maar ook minder deug-
delijk dan de binnendijkse werken gebouwd; er moest kennelijk nog heel wat er-
varing worden opgedaan.
Die eerste periode kenmerkte zich zelfs door enkele bouwschandalen die in 1682
aan het licht kwamen (3). Met een begroting van het voor die tijd astronomische
bedrag van twee miljoen gulden, bleef er door ongeregeldheden veel geld aan de
strijkstok hangen. In de Naardense taveernen gingen nog lang de verhalen rond
over de wijze waarop de bouwers toen de overheid getild hadden (4). 
Een grote aannemer van de buitendijkse werken was Willem van Brederode die tot
aan 1680 al voor honderdduizend gulden aan opdrachten had binnengesleept (5).
Ook de aannemers Hendrik Promer, Cornelis Crabbendam, Dirck Back en Juriaen
Otten hebben aan het waterkerende front werken voor hun rekening genomen.
De gebreken aan het zeefront kwamen voor het eerst bij een zware storm in de-
cember 1681 aan het licht toen het water met geweld de Westbeer had doorbroken.
Ook de saillant van het Amsterdamsche bolwerk (nu bastion Oud Molen) werd
toen tot een ruïne gedegradeerd. Uit een bouwkundig onderzoek van Paul Storff
de Belville, een inderhaast nieuw aangestelde ingenieur, bleek dat de beer ‘godde-
loos’ was gemaakt. Het houten fundament stond ‘als een heuvel’ in de stadsgracht
(4 1/2 voet boven de zandige bodem van de gracht) en liet water door. Dat was ook
het geval bij de Oostbeer. Beide gevaarten bleken bovendien niet in de bastion-
muren te zijn verankerd; ze waren er simpelweg koud tegenaan gemetseld (6).

Ook bleek toen dat een deel van de muur van het buitendijkse front op ‘vergane
stormpalen’ was gebouwd; het heiblok was er hooguit drie keer op gevallen. De on-
deugdelijke palissaden waren overigens door de overheid zelf ingekocht.

Het heiwerk voor het buitendijkse front is grotendeels door kleine heibazen ver-
richt. Negen tot tien stuivers heikosten rekenden ze per paal. Hun vakwerk was in
het najaar van 2009 enige weken te bewonderen toen de saillant van bastion Kat-
ten tot op de grachtbodem werd drooggelegd.
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De saillant was niet meer dan een bouwval. De muur bleek tot op de fundering te
zijn gescheurd. Een dikke boom wortelde erin. Maar de grenen fundering bleek
wonderwel niet vergaan (7) en bestond ook niet uit te ondiep geheide en herge-
bruikte ‘stormpalen’. Het prutswerk uit de allervroegste bouwfase moet dus na de
ontdekking terdege zijn hersteld.   

De houten fundering die we hier en daar onder de bekledingsmuren van bastion
Katten konden zien, bestaat uit een constructie van heipalen, balken en planken.
De in dit artikel opgenomen foto’s geven slechts het aanzicht daarvan aan de gracht-
zijde. Hoe een en ander in de breedte van de muur verloopt, laat zich nog raden.

De houten fundering onder de vestingmuur nabij de saillant van Katten in november
2009. Van beneden naar boven zijn zes heipalen, een dikke plaat en de koppen van
balken (kespen) en dikke planken zichtbaar. Daarboven volgt de muur. Op de heipa-
len zijn lippen uitgespaard die de plaat op zijn plaats houden. Boven elke heipaal is in
de plaat een gat met een diameter van 3 cm geboord waardoorheen vierkante trekan-
kers zijn geslagen om daarmee een erachter liggende plaat (niet zichtbaar) te veranke-
ren. Tussen de beide platen zijn planken (verticaal) geklemd om verspoeling van sedi-
ment te voorkomen (niet zichtbaar). Foto: Ruud Beek.
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Over de koppen van de heipalen is in de lengterichting van de muur een dikke hou-
ten plaat vastgezet. Daarop liggen, boven de heipalen, de kespen. Deze dwarsleg-
gers moeten aan de landzijde onder de muur op een soortgelijk raamwerk zijn vast-
gezet. De open vlakken tussen de kespen zijn opgevuld met brede, dikke planken.
Zo ontstond een hechte constructie. Het metselwerk rust direct op de kespen en
planken, die door hun verschil in dikte de muur op zijn plaats houden. Tussen de
heipalen zijn opstaande planken aangebracht, kennelijk om verspoeling van sedi-
ment tussen de houten constructie te voorkomen (8).   

Al met al een imposante houten basis die duidelijk nodig werd bevonden om het
enorme gewicht van de vestingmuur te kunnen dragen. Gigantische hoeveelheden
balken en stenen moeten in de vestingmuren zijn verwerkt. Alleen al voor het re-
cente herstel van de saillant van Katten werden tussen de veertig- en vijftigduizend
nieuwe stenen gebruikt.‘We hadden er twee woonhuizen van kunnen bouwen’, ver-

De fundering nader bekeken. De pijl toont duidelijk de lip van een heipaal aan. In de
linker cirkel is het geboorde gat van een trekanker goed zichtbaar. In de rechter cirkel is
de bout van een trekanker te zien. De plaat en de koppen van de kespen en planken
zijn door erosie slechts in geringe mate aangetast. Foto: Ruud Beek. 

Omroeper 2 2011.qxd  24-09-2010  11:12  Pagina 39



80

zuchtte de uitvoerder van het restauratieproject die met zijn mannen blij was dat
de muur daar niet op een nog grotere diepte begon. 
De nieuwe stenen zijn overigens speciaal voor dit restauratieproject gebakken. Pre-
cies op kleur en van het oude vecht- en waalformaat. Maar ook van eenzelfde hard-
heid en met het waterdoorlatende vermogen als van de oude steen. 

Een kostbare aangelegenheid om de vestingwerken van Naarden in stand te hou-
den. ‘Dat is zeker geen fabel’, om nog maar eens aan de flessenpost te refereren. In
1834 moest klaarblijkelijk het metselwerk ook weer eens worden hersteld. 
Of de metselaars van nu de raadgeving van hun dichtende voorgangers uit 1834 in
acht hebben genomen? Vast wel, maar ik denk met champagne en in ieder geval
pas na het ‘goet van stapel lopen’ van de klus, want anno 2011 ziet de saillant van
Katten er weer voortreffelijk uit. 

Noten:
1. Met dank aan vestingbewoner Ruud Beek die me een fotokopie van de brief bezorgde en foto’s

van de fundering maakte.
2. Zie David Kips, De kraanbrug bij het Fort Ronduit te Naarden, in De Omroeper jrg.12 (1999) nr.

2, pp. 45-60. Op pagina 52 staat dat op 31 januari 1877 de Zuiderzee bij de vesting een hoog-
waterstand had bereikt van 2,6 m boven A.P. Pas eind maart dat jaar zakte het water in de bui-
tendijkse grachten na het openen van de sluis in de Zeebrug door het wegnemen van de schot-
balken.

3. Zie Henk Schaftenaar, Berichten over de bouw van de vesting Naarden (1679-1682), in De Om-
roeper jrg. 4(1991) nr. 2, pp. 48-52. Hierin getuigenverklaringen voor notaris Joan Bosch te
Naarden in verband met problemen tijdens de bouw.

4. Zie F.A. Buis (Fabius), Beroemde voorzaten, in De Omroeper jrg. 3(1990) nr. 3, pp. 81-87. In dit
artikel verplaatst de Naardense onbezoldigd archivaris A.N.J. Fabius zich naar 1690 en vertelt
aan de hand van gesprekken in de toenmalige Naardense taveernen een en ander over de bouw
van de vesting Naarden.

5. Gemeentearchief van Amsterdam. Toegangsnr. 5028 Archief van Burgemeesters; Stukken be-
treffende verscheidene onderwerpen. Inventarisnr. 502 Stukken betreffende de defensie van de
stad. Ook Naarden, Weesp en Muiden. Hierin overzichten per jaar van betalingen door de stad
Amsterdam aan de aannemers betrokken bij de bouw van de vesting Naarden. 

6. Zie Henk Schaftenaar, Oorzaak en gevolg van de doorbraak van de Westbeer in december 1681, in
De Omroeper jrg. 5(1992) nr. 2, pp. 52-55.

7. Mondelinge mededeling van de uitvoerder van Hegeman Bouwpartners BV. Het bouwbedrijf
heeft het funderingshout onder de vestingwal van bastion Katten laten onderzoeken door SHR
Hout Research te Wageningen. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in Onderzoek aan funde-
ringshout onder Vestingwal in Naarden, rapport 9529, 26 januari 2010. 

8. Een gedetailleerde beschrijving van de fundering onder de saillant van bastion Katten - er zijn
delen te herkennen met een verschillende uitvoeringswijze - staat in Tussenrapportage onder-
zoek saillant van bastion Katten, samengesteld door A. Viersen, Utrecht 17 december 2009, op
verzoek van de Rijksgebouwendienst.         
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