
Koeien uit Ouder-Amstel voor Naardens 

garnizoen (1813)

Henk Schaftenaar

Toen in mei 1814 de Fransen, na vijf maanden oorlog, de vesting Naarden moesten
verlaten, lieten ze een berooide bevolking achter. De schade aan have en goed was
groot. Vorderingen op de Franse kroon bleven onbetaald. Een dik pakket met claims
(1) van burgers, boeren en buitenlui uit Naarden getuigt nog altijd van de ernst van
de omstandigheden van toen.  
Maar niet alleen hier, want een dossier met documenten (2) over het opeisen van
koeien in Ouder-Amstel voor het garnizoen van Naarden laat zelfs tot ver buiten de
gemeentegrenzen deze misère zien. Wat was het geval?

In de loop van het jaar 1813 tekende zich een naderende omwenteling af. Dat zal
de reden voor de Fransen zijn geweest om al in mei van dat jaar het garnizoen
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Naarden te versterken met 1600 pupillen van de keizerlijke garde. In dezelfde
maand nog werden ook maatregelen getroffen om de voorraden in de vesting naar
een niveau te brengen om een beleg te kunnen doorstaan. Goederen, diensten en
personen werden, op belofte van betaling, door het militair gezag gevorderd res-
pectievelijk opgeroepen. Rekwisitie wordt dat opeisen van alles wat een leger no-
dig heeft met een mooi woord genoemd. Dat ergerlijke verschijnsel had de bur-
gerbevolking al menigmaal ervaren (3). Onder normale omstandigheden moest
aan een vordering een besluit van de prefect van een departement of een arron-
dissement ten grondslag liggen. Als een militaire commandant vervolgens wat no-
dig had, hoefde deze maar te vragen en de goederen werden op last van de prefect
door de burgemeesters (maires) in zijn regio opgeëist.

In januari 1813 zagen de boeren van dorpen en steden in het arrondissement Am-
sterdam de bui weer hangen toen de burgemeesters van de prefect de opdracht
kregen om overzichten te maken van veehouders en de omvang van hun veesta-
pel. Toen de prefect over die gegevens beschikte, liet hij een besluit ontwerpen
waarmee in een proviandering van de bezetting van Naarden kon worden voor-
zien. Dat besluit lag op 22 maart 1813 klaar. Het wachten was nog op een teken
van de commandant van Naarden. 
Die commandant was Jacques baron Quétard de la Porte (4), een 66-jarige bri-
gade-generaal, die zijn sporen in veldslagen dik had verdiend en zich in Naarden
nog verdienstelijk maakte met het organiseren van alles wat zijn garnizoen voor
een beleg nodig had. Het jaar 1813 stond bij hem geheel in het teken van dat werk.
Samen met de kolonel Von Phaffenrath van de garde soldée, de kapitein Lobry als
chef van de genie, dokter Craanen als officier van gezondheid en ene ‘monsieur
Van Rijn’ in de betrekking van ‘conservateur’ bouwde hij enorme voorraden op
om een belegering van de Vesting te kunnen doorstaan. 
Zo werd in het begin van de zomer al aan de burgemeester van Muiden geschre-
ven dat zijn stad 20 runderen, 5 varkens, 200.000 turven en verder hooi en stro
aan het garnizoen van Naarden moest overdragen. Kanonnen en buskruit waren
daar al eerder weggehaald. Weesp werd in die tijd belast met 8 getuigde paarden
en 4 geleiders en tot in de wijde omgeving van Naarden werden bomen gevorderd
om over voldoende brand- en timmerhout te kunnen beschikken. Zelfs in Woer-
den werden 170 bomen op het fort Oranje omgehakt om naar Naarden te wor-
den vervoerd (5). Op aanwijzingen van genieofficier Lobry werden er hier blok-
huizen (kazematten, stallingen, hospitalen en andere noodonderkomens) van ge-
timmerd om al het gevorderde materiaal voorlopig te kunnen bergen (zie de
afbeelding op de omslag van deze Omroeper). 

Toen op 3 november de tijding ons land bereikte dat Napoleon de slag bij Leipzig

Omroeper 4 2011.qxd  03-12-2010  10:44  Pagina 2



123

had verloren, gistte het in Amsterdam en kwam een extra versnelling in de pro-
viandering van Naarden op gang. De Vesting leek op een beleg af te stevenen. Op
6 november besloot de prefect op aandringen van Quétard de la Porte tot uitvoe-
ring van het al in maart vastgelegde rekwisitiebesluit. Veertien maires van steden
en dorpen in het arrondissement Amsterdam werden vervolgens door hem aan-
geschreven om runderen naar Naarden te laten brengen. 

De boeren van Ouder-Amstel werden gedwongen om 15 runderen te leveren. De
koeien moesten voldoen aan een gemiddeld gewicht van 250 kg en op woensdag
10 november om 9 uur in de ochtend in Naarden worden afgeleverd. De burge-
meester werd gesommeerd om binnen 24 uur in actie te komen om alles te rege-
len. De betaling zou door de prefecture worden gedaan en de waarde van het vee
werd bepaald door twee taxateurs. Voor Ouder-Amstel waren dat Gerrit Meijers
uit dezelfde gemeente en Jan Galesloot uit ‘Loendersloot’. Het contingent van Ou-
der-Amstel werd bepaald op een waarde van 3024 francs (1440 gulden). Een plaat-
selijke ondernemer, Pierre Kok, kreeg de opdracht om de koeien in Naarden af te
leveren. Vijf begeleiders had hij ervoor nodig en twee dagen, 8 en 9 november,
deed hij erover om met 15 beesten op tijd in de Vesting te zijn. Aan daggeld, lo-
gement en foerage voor het vee rekende hij 128 gulden.

Een blokhuis (noodhospitaal) bij bastion Turfpoort. Links worden gewonden aan-
gevoerd. Alleen al voor de bouw van blokhuizen moest in 1813 veel hout worden
gevorderd. Gewassen tekening van P.G. van Os.

Omroeper 4 2011.qxd  03-12-2010  10:44  Pagina 3



Zo werden in de ochtend van 10 november niet alleen uit Ouder-Amstel maar uit
vele andere plaatsen in het arrondissement Amsterdam, waaronder Sloten, Nieu-
wer-Amstel, Diemen, Baambrugge, Abcoude, Vinkeveen, Waverveen, Muiden,
Loosdrecht, Weesp, Nederhorst den Berg, Aalsmeer en Uithoorn in totaal 137
stuks rundvee de vesting Naarden binnengedreven. Burgemeester Poele wachtte
de ondankbare taak om het vee tijdelijk bij boeren binnen de wallen te stallen. 

Op 15 en 16 november vond in Amsterdam de omwenteling plaats (6). De Fran-
se wapenbroeders die daar nog waren, vluchtten naar Naarden. Op 17 november
verklaarde commandant Quétard de la Porte de Vesting in staat van beleg en haast-
te deze zich om - nu geheel op eigen gezag en zonder daarvan een administratie
bij te houden - nog zoveel mogelijk goederen de Vesting binnen te halen. Bekend
zijn de tochten van 28, 29 en 30 november waarbij bewapende Franse detache-
menten de dorpen en steden in onze contreien bezochten om dekens, potten, ka-
chels, gereedschappen, lakens, linnen, touw, hemden, kousen, kortom van alles
op te eisen. Het bezoek aan Bussum op 30 november ontaardde in een stroop-
tocht. Niet alleen vee, hooi en granen maar ook kostbaarheden werden er mee-
genomen. Plundertochten naar proviand voor mens en dier werden die oorlogs-
winter nog menigmaal herhaald. Ooggetuigen van die dagen hebben de ellende
van toen op papier vastgelegd (7). 

Met de overgave van de Fransen op 7 mei 1814 kwam een einde aan de oorlog bij
Naarden. Op 12 mei trok het Franse garnizoen met muziek en vliegende vaandels
- Naarden met veel schade en onbetaalde rekeningen achterlatend - de vesting uit. 
Op grond van traktaten van mei 1814 en november 1815 werd het na de oorlog
mogelijk gemaakt om schade op de Franse Kroon te verhalen. Daarbij was het wel
een vereiste dat bij de claims originele bewijsstukken, liefst met meer dan één Fran-
se handtekening, werden overlegd. Voor Naarden was dat laatste problematisch
want de meeste schade was ontstaan tijdens het beleg. De claims van het stadsbe-
stuur - voor een totaal van ongeveer 100.000 francs - kwamen dan ook niet ver-
der dan bij een ambtenaar van de provincie (8). Die stuurde de claims in 1816 te-
rug met de opmerking dat het zinloos was om ze in behandeling te nemen omdat
de bewijsstukken ontbraken. Die gewaarmerkte stukken heeft Naarden kennelijk
nooit kunnen overleggen, want tien jaar na de oorlog bleek er nog niets te zijn vol-
daan.
Maar ook met de juiste papieren bleek reclameren zinloos. Neem bijvoorbeeld
het in 1812 aan de Fransen verkochte Armenhuis van de diakonie in de Gans-
oordstraat. De claim van 7000 gulden van de diakenen bereikte weliswaar Parijs,
en in 1823 en 1824 kwamen vandaar zelfs nog hoopgevende berichten over een
goede afloop, maar tot een betaling is het nooit gekomen.

124
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Met de koeien van Ouder-Amstel zal het wel niet veel anders zijn gegaan. Na veel
zoeken en herhaald informeren was het daar gelukt om de originele besluiten te-
rug te vinden op grond waarvan de koeien moesten worden geleverd. Samen met
de claims van de andere rundvee leverende dorpen en steden zijn die door het pro-
vinciaal bestuur in één reclamatie verenigd en naar Parijs verzonden. De ambte-
naar die de zaak had behandeld, twijfelde niet over de goede afloop. Hij schreef
aan de burgemeester van Ouder-Amstel dat de Franse regering ‘een zo deugdelij-
ke en goed bewezen reclamatie wel zal moeten valueren’.
Of dat is gebeurd? We denken van niet. Want al op 28 september 1815 besloot het
bestuur van Ouder-Amstel om de schade te verdelen over alle ingezetenen. Uit de
opbrengst van een ‘buitengewone personele omslag’ (een extra belasting) werden
daar de gedupeerde boeren  schadeloosgesteld.

Noten:
1. In het Stadsarchief van Naarden bevindt zich een lias met de in 1814 ingediende claims.
2. Gemeentearchief van Amsterdam: Toegangsnr. 5500. Archief van het Ambacht en Plaatselijk

Bestuur van Ouder-Amstel. Inventarisnr. 820. Staten betreffende betalingen inzake de leve-
ringen van koeien aan de belegeraars van Naarden in november 1813 (1813-1817).

3. In januari 1813 werd bij de maire van Naarden, de heer W. Poele, een brief van de prefect be-
zorgd waarin werd aangekondigd dat in het departement van de Zuiderzee 180 rijpaarden -
geschikt voor dragonders, rijdende artillerie en lichte cavalerie - moesten worden gevorderd
voor de strijdmacht van de keizer. Met welk contingent paarden Naarden en Laag Bussum werd
belast, is niet helemaal duidelijk, maar op 18 januari moesten de rijpaarden ’s morgens om 8
uur op het ‘Drilveld’ (nu Ruijsdaelplein) bij de Utrechtse Poort klaar staan. De betaling zou
door de prefect worden geregeld. Om dat op tijd in orde te hebben, werden alle eigenaren van
rijpaarden gelast om op 16 januari hun dieren te tonen bij de herberg De Kroon, die eveneens
aan het Drilveld was gelegen. (Register met afschriften van ingekomen en uitgaande stukken
van de maire van Naarden in 1813-‘14, in Stadsarchief Naarden, NAN 1262). 

4. Zie De Omroeper jrg. 1999 nr. 3: H. Schaftenaar, Maarschalk Jean Falba (1766-1848). In dit ar-
tikel zijn ook gegevens opgenomen over Jacques baron Quétard de la Porte.

4. In 1863 werd Quétard de la Porte door een ooggetuige (dr. Büser) uit 1813 beschreven als:  ‘een
oud, dor, mager, afgeleefd man, te zwak om zich veel met dienstzaken te bemoeien en ook
geheel buiten staat die voortvarendheid en geestkracht aan den dag te leggen welke in den Kom-
mandant ener vesting vooral in kritieke en gevaarvolle tijdsomstandigheden een hoofd-
vereischte zijn. Overigens was hij een goedaardig, zachtmoedig en beleefd mens. Doch de man
die hem krachtdadig ter zijde stond, alles beredderde, alles bezielde, alles opmerkte en in alles
voorzag, kortom die aan de generaal wel zijn titel overliet maar in wezen het opperbevel voer-
de, was kolonel Falba’. (In J.Th. Büser, Vijftig jaren terug. Deventer, 1863.) 

5. Het Utrechts Archief: Toegangsnr. 712. Inventaris van de kommissarissen van de kwartieren
Utrecht 1813-1816 en Amersfoort 1813-1815. Inventarisnr. 429. Stukken betreffende het be-
talen van 170 bomen in het fort Oranje te Woerden in september 1813 ten behoeve van de for-
tificatie van Naarden.

6. G.J.W. Koolemans Beijnen, Historisch Gedenkboek der herstelling van Neerlands onafhanke-
lijkheid in 1813, tweede deel. Uitgegeven in 1913 bij de erven F. Bohn in Haarlem. 

7. Zie bijvoorbeeld: Naarden’s Beleg, geregeld verhaal der gebeurtenissen in en om de vesting van 17
november 1813 tot 12 mei 1814. Uitgegeven bij J.J. Egbers te Naarden.

8. Stadsarchief Naarden: Collectie Maas, MAA 61. Stukken betreffende het gebruik voor militai-
re doelen van gebouwen in Naarden 1814-1826.
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Huize De Bongerd aan de Straatweg van 

Naarden naar Laren

Henk Schaftenaar

In 1903 werd langs de ‘Straatweg van Naarden naar Laren’ de villa De Bongerd ge-
bouwd. Dertig jaar later werd het kapitale huis alweer afgebroken. Data over De Bon-
gerd zijn er niet veel, maar onlangs kwamen er uit particuliere collecties toch een be-
stek en wat foto’s te voorschijn. Naar aanleiding daarvan is het volgende stukje ge-
schreven; misschien levert het nog meer informatie op.  

De villa De Bongerd stond aan de
Amersfoortsestraatweg op de plek van
de woningen Mozartlaan 2 en 4. De ei-
genaar was Georg Frederik Dudok van
Heel (1860-1934). Hij woonde van
1895 tot 1923 in Amsterdam (1). 
G.F. Dudok van Heel stond aanvanke-
lijk te boek als fabrikant. Samen met
zijn vader Joannes Petrus (1831-1900)
had hij in 1888 achter Berghuis een
stoomkuiperij opgericht, maar dat be-
drijf ging al in 1894 ter ziele. Door zijn
huwelijk in 1886 met Maria Geertruij
Wurfbain (1861-1922) werd hij com-
missionair in effecten en opgenomen
in de gerenommeerde aandelenhandel
(2) van zijn schoonfamilie. Dat bedrijf
werd vanaf 1931 onder de naam Du-
dok van Heel en Co voortgezet.
Met het huwelijk van zijn dochter in
het vooruitzicht, kocht Andries Lode-
wijk Wurfbain (1831-1901) op 31 au-
gustus 1885 het huis Drafna te Naar-
den. Daar heeft het echtpaar Dudok van Heel-Wurfbain bijna tien jaar gewoond
en ook kinderen gekregen. In 1895 verhuisde het gezin echter naar Amsterdam
en ruim een jaar later verkocht Wurfbain Drafna aan Charles Boissevain, de hoofd-
redacteur van het Algemeen Handelsblad.

126

Huize De Bongerd (1903-1933).
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Kadastrale kaart waarop de tracé’s van
de oude straatweg en de nieuwe rijks-
weg ter hoogte van De Bongerd zijn
weergegeven.

Georg Frederik Dudok van Heel (1860-
1934).

Maria Geertruij Wurfbain (1861-
1922).

Een ontwerp (waarschijnlijk van Leo-
nard Springer) voor de tuin van De
Bongerd waarop ook de indeling van de
begane grond van het huis is getekend. 
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In 1901, na het overlijden van beider vaders, moet bij Frederik Dudok van Heel
en zijn vrouw het idee gerijpt zijn om in Naarden een buitenhuis te laten bouwen.
Daarvoor werd naast Zandbergen een oude bongerd en een perceel moesland an-
nex een zanderijsloot gekocht, tezamen een hectare (3). De boomgaard werd ge-
rooid, de zanderijsloot deels gedempt en aan het architectenbureau Schill & Ha-
verkamp (4) werd in 1902 de opdracht gegeven om een villa te ontwerpen. 

‘Bestek en voorwaarden waarnaar zal worden aanbesteed het bouwen van een villa
te Naarden voor rekening van de WelEdG. Heer G.F. Dudok van Heel’ staat er op de
omslag van het 35 pagina’s tellende boekje met omschrijvingen en voorwaarden.
En ‘De villa moet glas- en waterdicht opgeleverd worden op 1 augustus 1903. De to-
tale oplevering van alles wat dit bestek omvat moet plaats hebben vóór 1 februari
1904. De aanwijzing van de aanbesteding is op 16 december 1902 om kwart over elf
in het hotel Nieuw-Bussum te Bussum. Vóór of op elf uur op 23 december 1902 moe-
ten de inschrijvingsbiljetten daar zijn ingeleverd, waarna een kwartier later de ope-
ning ervan zal plaatsvinden’. Met die deadlines moesten de potentiële bouwers het
doen. Het was uiteindelijk de Naardense aannemer Bernard Jurriëns die met de
opdracht ging strijken.

128

De Straatweg van Naarden naar Laren omstreeks 1900 met rechts de boomgaard
waar de villa De Bongerd zou worden aangelegd.
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De boomgaard wordt gerooid om de grond bouwrijp te maken (1902).

Het fundament van De Bongerd is gelegd. Een feestelijke eerste-steen-legging heeft
zojuist plaatsgevonden. We zien Frederik Dudok van Heel (achter de drie jongens in
matrozenpak) poseren te midden van zijn kinderen, familie en bouwers.
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Hoewel bouwtekeningen ontbreken, geven de details van het bestek toch een aar-
dige indruk van het grote huis: een witgepleisterde villa gedekt met rode Tuiles-
du-Nord pannen en een constructie van waalklinkers en bijpassende grauwe ste-
nen. 
Het perceel moest aanvankelijk met een 1,30 m dik pakket zand worden opge-
hoogd en in die laag werd een ruime kelder gebouwd met een vloer van wel vijf
lagen klinkers. Het exterieur kennen we ook wel van ansichten en foto’s maar het
bestek geeft daarbij nu wat exacte details. Zo lezen we, om maar een voorbeeld te
geven, dat de vloer van de begane grond 60 cm boven het zandpakket lag, de vloer
van de eerste verdieping 4 m boven de begane grond en die van de tweede verdie-
ping 3,50 m daarboven. Het is echter interessanter om naar enkele bijzonderhe-
den binnen te kijken want daarvan ontbrak tot nu toe elk beeld. Als het huis ge-
bouwd is zoals het bestek voorschrijft, dan lagen er in de kelder geelgeglazuurde
plavuizen. Vier koekoeken lieten in het souterrain licht en lucht door. Met kraal-
planken waren drie afzonderlijke kelders getimmerd, een voor brandstof, wijn en
proviand. In de wijnkelder was over een lengte van 4 m een drie planken hoog
wijnrek gemaakt en in de brandstofkelder stonden een turf- en een cokeskist, bei-
de met een inhoud van ruim een kuub. 

De vloeren van de portalen waren voorzien van hardstenen platen en in de vesti-
bule lagen witmarmeren tegels van elk een meter in het vierkant. In de gardero-

Huize De Bongerd op een honderd jaar oude prentbriefkaart. Op de straatweg een
bokkenwagen.
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be en het ‘closet’ lag een mozaïek van marmer. Dergelijke versieringen waren ook
tegen de voor- en een zijgevel van het huis aangebracht. Op de materialen van de
steenhouwer was bepaald niet bezuinigd. Voor de 45 raam- en deurdrempels was
blauwe hardsteen uit Henegouwen gebruikt. In de loggia en op het terras was een
kostbare geelwitte zandsteen uit Oberkirchen bij Hameln verwerkt. De kapitelen,
basementen en kolommen van het trapportaal waren gemaakt van prijzig  ‘Nas-
sausch marmer’. De trap zelf was van Moulmein teak en de brievenbus van ma-
honie. Aanrechtbladen van lindehout en marmer completeerden de soortenrijk-
dom aan bouwmaterialen.

Zo zouden we nog wel even kunnen doorgaan, zelfs tot in de details van het com-
plexe, twaalf zinkputten omvattende rioleringssysteem of de gasleiding voor ver-
lichting met zijn 35 spruiten (5). Misschien is het aardig om nog te vermelden dat
er twee kamers voor dienstbodes waren; op zolder natuurlijk en uiteraard met een
eigen ‘closet’. De belknop van de voordeur, die van de salon, kinderkamer, des-
sertkamer, logeerkamer en andere slaapkamers, waren alle elektrisch verbonden
met schellen in de slaapvertrekken van de dienstbodes en in de keuken.
Een kapitale woning dus in een fraaie omgeving te midden van familieleden en
bekenden. Je zou denken dat de familie hier liever verbleef dan in Amsterdam en

De zuidelijke en oostelijke zijgevel van De Bongerd omstreeks 1905.
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misschien woonden ze hier ook wel per-
manent. Vreemd blijft het echter dat
Frederik zich pas in 1923, kort na het
overlijden zijn vrouw, in Naarden liet
inschrijven. 

In die tijd waren de plannen voor een
verbreding en omlegging van de slechts
3 1/2 m brede rijksstraatweg van Naar-
den naar Laren in de maak. Meerdere
varianten lagen er op tafel maar alle
hadden ze gemeen dat de nieuwe weg

De noordelijke gevel van De Bongerd met de entree en dienstbodeningang. Enkele
familieleden staan klaar om mee te doen aan een feestelijke historische optocht ter
gelegenheid van Koninginnedag 1911.

Frederik Dudok van Heel in ruste met
een ferme sigaar en iets lekkers onder
de kurk bij een van de marmeren
schoorsteenmantels van De Bongerd.
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de helft van de voortuin van De Bon-
gerd zou opslokken. Frederik Dudok
van Heel was daarom een hels tegen-
stander van de verbreding van de weg.
Hij heeft de aanleg van de nieuwe weg
niet in verbittering afgewacht. Al in
1926 is hij aan een plan voor een nieuw
huis gaan werken. Toen in 1930 de ver-
breding een feit was geworden, woon-
de Frederik al twee jaar op Zuiderhof,
zijn nieuwe villa op het westelijk deel
van het landgoed Flevorama. De Bon-
gerd is in 1930 verkocht. Ene Smit uit
Naarden was de koper. Een lokale krant
meldde dat de koopsom 33.500 gulden
bedroeg. Al eerder was de grond van
het huis opgenomen in een gemeente-
lijk uitbreidingsplan. Dat heette het uit-
breidingsplan De Bongerd. De daar la-
ter gebouwde villawijk werd aanvan-
kelijk het Beethovenpark genoemd
maar tegenwoordig spreekt men van
het Componistenkwartier.

Laten we dr. Henri Polak nog maar even
aan het woord die rond 1930 tegen de
aantasting van de Gooise natuur fulmineerde: ‘Pogingen om het Rijkswegtracé zui-
delijker te laten lopen. Vergeefsch! De eigenaar van de buitenplaats “De Bongerd” gaf
daarop in arren moede zijn woonstede prijs. Langen tijd bleef alles liggen zoals het
was. Totdat er op een gedeelte van het oude goed een garage verrees. Nog een poos en
daar kwamen de sloopers, die het herenhuis met den grond gelijk maakten. De prach-
tige beuken werden geveld. En toen begon het hoogtij der bouwers. Een gehele wijk
van wat men noemt middenstands-woningen wordt gebouwd, waar eenmaal de na-
tuur in heerlijkheid troonde. Straatjes en huisjes en tuintjes. Alles confectie.’

Een politierapportje uit die tijd geeft aan dat De Bongerd na het vertrek van Fre-
derik Dudok van Heel onbewoond is gebleven. Voor de sloop van het huis werd
tot dusver het jaartal 1933 aangenomen. Dat blijkt te kloppen want in een brief
van 9 mei 1933 schrijft architect Van den Berg (6) uit de Julianalaan aan B en W
van Naarden ‘met het sloopen van de villa De Bongerd met bijgebouwen gelegen aan

Frederik Dudok van Heel heeft een cen-
trale positie op de nog stille verkeersweg
voor zijn huis ingenomen om daarmee
zijn ongenoegen te tonen over ’s Rijks
plannen ter verbreding van de weg.
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den Rijksweg te Naarden is heden een aanvang genomen’. Daarmee was De Bongerd
het eerste in de rij van de statige huizen daar die in slopershanden viel.

Noten:
1. Op 16 november 1895 liet hij zich met zijn gezin vanuit het huis Drafna te Naarden uitschrij-

ven om zich per die datum in Amsterdam te vestigen. Op 12 januari 1923 werd hij weer te Naar-
den ingeschreven op het adres De Bongerd, Amersfoortsestraatweg 8. Hij kwam toen van de
Van Eeghenstraat 94 in Amsterdam.

2. Sinds 1792 de firma Wurfbain, sinds 1855 Wurfbain en Zoon, sinds 1931 Dudok van Heel en
Co.

3. Op 25 augustus 1902 verklaarde Henry Kuhn voor notaris Pieter Munnikhuizen te Naarden
dat hij aan de bankier Georg Frederik Dudok van Heel het perceel Naarden C 673 aan de Amers-
foortsestraatweg had verkocht voor 12.000 gulden.

4. D.H. Haverkamp (1851-1921) heeft gewerkt op het bureau van de befaamde architect P.J.H.
Cuypers die op dat moment bezig was met de bouw van het Rijksmuseum. Daar leerde hij zijn
toekomstige compagnon Th.G. Schill (1852-1914) kennen. Samen hebben ze een architec-
tenbureau opgezet in de Jan Luykenstraat 20 te Amsterdam. Beide heren hebben altijd samen
ontworpen met Schill als specialist in de vormgeving en Haverkamp als deskundige op gebied
van plattegronden. Meerdere stijlen werden door hen gebruikt. In Baarn staan enkele villa’s
van hen in de chaletstijl, geïnspireerd op een Zwitserse regionale bouwwijze. In 1899 hebben
zij de verbouwing voor het huis Jagdlust te ’s-Graveland ontworpen. Het station van Vlissin-
gen is ook van hun hand, zo ook het huis Museumplein 19 (aanvankelijk het woonhuis van de
familie W.F. van Heukelom en nu het consulaat-generaal van de V.S.). In 1907 werd door hen
voor Frans Lodewijk Wurfbain (1866-1954), een zwager van Frederik Dudok van Heel, het
huis Van Eeghenstraat 112 ontworpen.

5. Het bestek, een mooi ingebonden exemplaar, bevindt zich onder inventarisnummer DvH/62
in de Collectie van de Stichting J.P. van Rossum in het Stadsarchief van Naarden.

6. Onder zijn architectuur zouden er twaalf dubbele villa’s worden gebouwd.

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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De feestzaal van het Hof van Holland in de

Kloosterstraat

Henk Schaftenaar

Sinds circa 1850 werd er onder de naam het Hof van Holland tussen de Kloosterstraat
en de Regenboogstraat een feestzaal geëxploiteerd. Het lokaal groeide uit tot het Naar-
dense centrum van vermaak, politiek en cultuur. Vanaf 1910 vond het katholieke pu-
bliek onderdak in Concordia, het Hof van Holland bleef bij de overige gezindten in
gebruik. Tegenwoordig is de zaal van het Hof er niet meer, maar het voorhuis bleef
bestaan. Onlangs vond ik in een particuliere verzameling enkele foto’s uit de nada-
gen van het Hof. Het werd de aanleiding voor deze terugblik.

De pui van het voormalige Hof van Hol-
land, zoals we deze nu nog aan de Kloos-
terstraat kunnen zien, omvat de num-
mers 22, 24 en 26. Deze gevel is gebouwd
nadat in april 1899 een felle brand het
voorste gedeelte van het Hof had ver-
woest. Uit overlevering wordt verhaald
dat de brandweren die toen waren uit-
gerukt (die van de burgerij en die van de
militairen) onder grote hilariteit van het
toegestroomde publiek elkaar vanuit de
Regenboogstraat en de Kloosterstraat
over en weer kletsnat spoten. Kennelijk
hadden zelfs de handmatige Jan van der
Heidepompen zo’n grote capaciteit. De
spuitgasten zouden zich, volgens het-
zelfde verhaal, trouwens meer bekom-
merd hebben om het behoud van de
wijnkelder dan om de feestzaal van het
pand. Niettemin bleef de zaal behouden.
Wel moest er een nieuw voorhuis worden gebouwd. Architect Arendse werd de ont-
werper ervan. Zo kreeg het complex al in oktober 1899 de gevel die er nu nog staat.

De naam het Hof van Holland is al oud. De vroegste vermelding dateert van 1674,
toen de naam verbonden was aan een herberg in de Koepoortsbuurt. Dat was een
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De gevel van het Hof van Holland met
links de entree naar de voormalige zaal.
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straatje over de Sluis waar later het Arsenaal werd gebouwd. In 1701 vinden we het
‘Hoff van Hollant’ als etablissement aan de andere zijde van de Sluis. Dit Hof is de nu
nog bestaande woning op de hoek van de Marktstraat en de Nieuwe Haven. In de 19e
eeuw verhuist de naam naar een pand in de Schipperstraat (nu Kloosterstraat). Het
is de voorloper van ons Hof dat in 1827 als logement en koffiehuis wordt vermeld. In
dat jaar werd ene Anthonius van den Nieuwenhof daarvan de eigenaar en uitbater.
Het koffiehuis stond op een groot perceel, dat reikte tot aan de Regenboogstraat. Het
was dan ook Van den Nieuwenhof die aan het etablissement een zaal liet bouwen. Deze
was nadien onder de naam ‘concertzaal’ in gebruik. Over de geschiedenis van de con-
certzaal laten de bronnen ons in de steek, maar wel was terug te vinden dat de erven
Van den Nieuwenhof in 1871 het hele complex verkochten aan de Naardense aanne-
mer Hermanus van Rhijn. Hij verkocht het in 1894 weer aan Johannes Jacobus Hop-
mans en deze was de eigenaar en uitbater tijdens de hierboven beschreven brand.  

Veel berichten over het Hof van Holland zijn terug te vinden in kranten uit de vo-
rige eeuw die tegenwoordig op het internet worden gezet. Zo passeren met de zoek-
functie ‘het Hof van Holland in Naarden’ een scala van aankondigingen het beeld-
scherm die getuigen van vergaderingen, toneelvoorstellingen, muziekuitvoerin-
gen, lezingen en nog veel meer. Het intensieve gebruik van de zaal dateert vooral
van na 1911, het jaar waarin de heer W. Kaptein het gebouw in bezit kreeg. Deze
ondernemer liet de zaal aanmerkelijk vergroten waardoor het aantal zitplaatsen
van 170 naar 270 steeg. Hij was het eveneens die een modern toneelpodium met
souffleurshokje, coulissen en kleedkamers onder de begane grond aan de zaal toe-
voegde. In de zaal werd toen over de ongeverfde houten planken zelfs een gladde
dansvloer gelegd. De wanden werden voorzien van goudkleurig stucwerk en het
plafond werd gesierd met rozetten waaronder fraaie lichtkronen hingen. Deze im-
posante facelift moet een stimulans zijn geweest voor de toenmalige dilettanten-
vereniging Willem de Zwijger en de arbeiderstoneelvereniging Kunst na Arbeid,
die in die tijd furore maakten. Maar ook de plaatselijke harmonie Door Oefening
Beter en enkele militaire muziekverenigingen maakten volop gebruik van het ge-
moderniseerde etablissement. Dan waren er nog de Sinterklaasfeesten, de politie-
ke vergaderingen, de optredens van de vooral in de Verenigde Staten beroemd ge-
worden Naardense goochelaar Jan Hagoort, de voordrachten van de Naardense
dichter Clinge Doorenbos (hij stond in het Hof voor het eerst op de planken), de
lezingen en cursussen van de Maatschappij tot het Nut van het Algemeen (een voor-
loper van de Volksuniversiteit), de optredens van het Naardens Mannenkoor, de
vergaderingen van de konijnenfokkers, de duivenliefhebbers, de gymnastiekver-
enigingen, de zwem- en poloclub De Vest en de Floraliavereniging en niet te ver-
geten de feesten van de openbare en christelijke scholen. Daarmee was het Hof van
Holland het kloppend hart van het verenigingsleven in Naarden.
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Dat bruisende leven stortte grotendeels in na het uitbreken van de Tweede We-
reldoorlog. Alles wat met oranje te maken had werd verboden en het repertoire
van de toneel-, muziek- en zangverenigingen werd onder strenge censuur geplaatst.
De bezettingsgraad van het Hof van Holland was daarmee op retour. Evert Kap-
tein, de toenmalige eigenaar die in het voorhuis een slijterij had en erboven woon-
de, liet zijn zakelijke belangen voorgaan en besloot in het najaar van 1940 om de
bestemming van de zaal te veranderen. Zo gebeurde het dat daar al op 15 decem-
ber 1940 een ploeg werklieden met mokers en koevoeten aan het werk was. De to-
neelzaal werd veranderd in een conservenfabriek.
‘Waar eens de lach en de ontroering hun domein hadden, zullen straks machines
stampen’, berichtte een lokale krant verbitterd. Veel Naarders waren verontwaar-
digd. Ze vonden het een vernedering voor hun oude vertrouwde zaal, waarin bij-
na een eeuw lang het verenigingsleven geconcentreerd was. ‘Zou zo’n zaal geen ziel
gekregen hebben, die onder deze degradatie lijdt?’, vroeg een van hen zich hardop
af. De verenigingen moesten nu uitwijken naar het veel kleinere en minder doel-
matige zaaltje van café De Beurs op de hoek Marktstraat/Oude Haven. 
Maar het Hof van Holland kreeg na de bevrijding nog een nieuwe termijn. Gedachtig
aan het luisterrijke verenigingsleven van weleer, werd de toneelzaal in 1946 in ere
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De zaal van het Hof van Holland als vervallen fabriek in 1946 aan de vooravond van de
verbouwing.
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hersteld.  De Naardense architect E.J. Jurriëns maakte het ontwerp dat uitgevoerd
werd door het bouwbedrijf van zijn vader. In de nieuwe jas en met de oude be-
stemming heeft de zaal van het Hof nog ruim twintig jaar kunnen bestaan. Toen in
de jaren zeventig de Vesting als leuk decor voor de film- en tv-wereld werd ontdekt,
is het Hof van Holland nog in gebruik geweest als studio voor mediabedrijven.
Eind jaren negentig werd de zaal van het Hof verkocht. Het gebouw heeft toen nog
even leeggestaan en werd rond de eeuwwisseling gesloopt. Twee woningen kwa-
men er in de Regenboogstraat voor in de plaats. De voormalige entree van het Hof
van Holland bestaat nog. Het is een toegang met dubbele deuren in de portiek op
het adres Kloosterstraat 22.
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De in ere herstelde toneelzaal van het Hof van Holland bij de opening in 1946. Op de
onderste foto’s spreekt goochelaar Jan Hagoort de genodigden toe en doet later zijn
beroemde truc met de wekkers. Op de eerste rij zien we links architect E.J. Jurriëns
naast gemeentesecretaris Visser. De man tussen de drie dames is dominee Poldervaart.
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De oude mannen en vrouwen van het 

Diakoniehuis 

Henk Schaftenaar

In het archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Naarden bevin-
den zich twee identieke, ongedateerde foto’s waarop een gezelschap bejaarden
en een jonger stel zijn afgebeeld. Enkele van de oudjes zijn gekleed in de oude
Gooise dracht. Ze poseren rond een tafel met een pluchekleed waarop een pi-
ramidevormige taart staat. Er is kennelijk sprake van de viering van een bij-
zondere gebeurtenis. Zo bijzonder dat die op de gevoelige plaat moest worden
vastgelegd. Al geruime tijd was ik bekend met het bestaan van de beelden en ik
vermoedde dat het om een groepsportret van de oude mannen en vrouwen van
het toenmalige Diakoniehuis in de Turfpoortstraat zou gaan. Maar een bewijs
daarvoor, een jaartal en ook het waarom van de foto’s miste ik. 
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De vader, de moeder en de oude mannen en vrouwen van het Diakoniehuis van
Naarden.
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Gelukkig vond ik kortgeleden in een collectie documenten en foto’s afkomstig
uit de nalatenschap van de Naardenkenner Arie Maas (1899-1952), een derde
foto van het tafereel. Maar nu een met drie in potlood geschreven namen erbij.
Op de keerzijde van het fotokarton was de tekst ‘C. Tettero Fotograaf Naarden’
geplakt. Deze aanwijzingen leidden naar de oplossing van het vraagstuk.

‘Kerbert’, ‘Houtman’ en ‘Kees Schip-
pers’ lezen we in vage letters onder de
eerste drie mannen op de foto en die
namen komen in de bevolkingsboek-
houding van Naarden ook voor. 
Matthijs Kerbert (1828-1906), Marti-
nus Houtman (1826-1902) en Cor-
nelis Schipper (1812-1909) heetten ze
voor de burgerlijke stand. Ze woon-
den allen rond de vorige eeuwwisse-
ling in het Diakoniehuis aan de Turf-
poortstraat. Daarmee is de noemer
van de foto vastgelegd.
Het zoeken verschoof vervolgens naar
de kasboeken van de Diakonie van
vóór 26 maart 1902, want toen over-
leed Martinus Houtman. Misschien
bestond er nog wel ergens een aante-
kening in verband met het maken van
een foto. En jawel, op 5 oktober 1898
werd de naam van fotograaf Tettero, met daarbij een bedrag van drie kwartjes,
in de boeken bijgeschreven voor het maken van ‘een photografie’. De datum van
de boekhoudpost geeft een aanwijzing voor de aanleiding van de foto: op 31 au-
gustus en 1 september 1898 vierde Naarden het kroningsfeest van koningin Wil-
helmina. 
Wat nu nog restte was een lijst met de namen van de verpleegden in het Diako-
niehuis op die datum. Ook die kon worden opgespoord. Hij leverde vier namen
van mannen en negen namen van vrouwen op.

Daarom kunnen we nu met vrij grote zekerheid stellen dat de hoogbejaarde ach-
ter de tafel bakkersknecht Jacobus van Wettum (1803-1899) is. Verder dat de
vader van het Diakoniehuis Jan Rutgers (geb. 1853) uiterst links staat. Dat zijn
in het wit geklede vrouw Tjitske Spoelstra (geb. 1861), de moeder van het be-
jaardenhuis, naast Van Wettum achter de tafel staat. Daarmee houdt de deter-
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Cornelis Schipper (1812-1909).

Omroeper 4 2011.qxd  03-12-2010  10:44  Pagina 20



minatie van de afgebeelde personen
op, want met de oude vrouwen ko-
men we helaas niet verder. Gissen naar
hun leeftijden aan de hand van de por-
tretten zou nog kunnen, maar helaas
hebben we op de lijst één vrouw te
veel. In volgorde van ouderdom staan
op de lijst de volgende dames: G. Bek-
hoff (62), C. Ravenswaaij-de Gooijer
(67), G. Vuijst-v.d. Bosch (74), G. v.d.
Vlier (75), J. Snel-Visser (76), M. Rut-
gers-van Dale (78), M. Nieuwendaal
(79), 8. W. Brouwer-Spoor (83) en M.
Ruizendaal (83). 

Over het Diakoniehuis hebben we al
eens eerder in De Omroeper geschre-
ven. Dat ging toen over Naardense ge-
bouwen die ooit als bejaardenhuis wer-
den gebruikt. Ook hebben we al eens vermeld dat de Hilversumse geneeskun-
dige dr. J.F. van Hengel omstreeks 1874 een bezoek bracht aan het Diakoniehuis
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Jacobus van Wettum (1803-1899). Jan Rutgers (geb. 1853).

Tjitske Rutgers-Spoelstra (geb. 1861).
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in de Turfpoortstraat. Het is aardig om een fragment uit zijn bevindingen hier
te herhalen. Zijn relaas luidt:

Ten tijde van schrijvers bezoek waren er elf vrouwen en vijf mannen. Deze oudjes
zagen er allen tevreden uit; zij dragen hun eigen kleding en ieder heeft zijn eigen
berging. De slaapkamers beneden voor de vrouwen zijn ruim en goed; voor de man-
nen, die boven liggen, is de ruimte wat meer beperkt. Toen de schrijver het huis be-
zag, zaten de oudjes aan de maaltijd, die uit koolrapen met aardappelen en vet be-
stond en met smaak genuttigd werd. Om hun genoegen te doen, heeft hij er van ge-
proefd en moest daarna de verklaring afleggen, dat het eten zeer goed was
klaargemaakt. Alle dagen hadden zij groente bij de aardappelen; alleen des Zon-
dags kregen zij vleesch. Des avonds hadden zij meestal gekookte zoetemelk; soms
ook karnemelk met gort, meel of zoo iets. Het keukengereedschap was, even als het
overige, zindelijk en goed. De privaten waren echter slecht; maar volgens schrifte-
lijke belofte der diakens zal hierin, naar schrijvers aanwijzing, verbetering worden
aangebracht.

Het Diakoniehuis was bestemd voor invaliden van zestig jaar en ouder die lid
waren van de Hervormde Kerk. Matthijs Kerbert was een van hen. In dit artikel
zullen we aan hem wat extra aandacht wijden, want over zijn persoon vonden
we nog meer gegevens. 
Matthijs Kerbert, die door iedereen Meijndert werd genoemd, was venter van
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Uiterst rechts de twee panden in de Turfpoortstraat waarin het bejaardenhuis van de
Diakonie was gevestigd. Een foto van omstreeks 1900.
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beroep en woonde in zijn eentje op
het adres Bussumerstraat 187. Dat
huis bestaat niet meer, maar het stond
waar we nu het huisnummer 72 vin-
den. 
Op 21 juni 1893 had zijn buurvrouw
aan de diakenen verteld dat Kerbert
de zaterdag ervoor op een kar ziek was
thuisgebracht. Broeder Van der Vlier
van de Diakonie was terstond bij de
man op ziekenbezoek gegaan en vond
hem in een deplorabele toestand in
bed liggen. Een paar grauwe jutezak-
ken dienden tot bed en hoofdkussen.
Over zijn lijf lag een stuk zeil en een
verschoten wollen deken met grote
motgaten erin. Hij wekte de indruk
zwaar ziek te zijn.
Aan de regentessen van het Diako-
niehuis werden wat schone lakens en dekens gevraagd en die werden dezelfde
dag nog bij Kerbert thuis bezorgd. Enkele dagen later ging Van der Vlier weer
kijken hoe het met de zieke was gesteld en hoorde van de buren dat Meijndert
’s nachts de deur was uitgegaan omdat hij het in bed niet langer kon uithouden.
Van der Vlier besloot daarop in overleg met het gemeentelijk armbestuur - de
kas van de Diakonie was namelijk niet toereikend - om iemand tegen een klei-
ne vergoeding bij Meijndert te laten waken. Aan de dochter van ene heer Tesser
werd gevraagd of ze aan haar vader, die op dat moment in een van de vesting-
grachten naar paling zat te peuren, wilde gaan vragen of hij bij de zieke wilde
oppassen. Tesser was daartoe bereid, maar stond erop dat eerst het huis van Ker-
bert werd doorzocht. Hij had weleens gehoord dat er bij de oude baas een oude
sok met geld in huis zou zijn en hij wilde er niet van verdacht worden iets te heb-
ben meegenomen. Enkele diakoniebroeders gingen daarop naar Kerbert om te
vragen of hij geld in huis had. Kerbert zat voor zijn tafel en antwoordde ont-
kennend. Maar op verder aandringen van de broeders trok hij de lade van het
tafeltje een stukje open en haalde er enkele dubbeltjes uit. Toen hem gevraagd
werd om de lade verder te openen, weigerde hij dit, waarop de heren ondervra-
gers het zelf maar deden en er vier zakjes en een doos met geld te voorschijn kwa-
men. 

Het ging in totaal om een bedrag van 574,89 gulden plus een halve cent. Tijdens
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Matthijs Kerbert (1828-1906).
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het gezamenlijk uittellen gaf Kerbert te kennen dat hij het geld graag aan de
Diakonie zou willen schenken als hij in het Diakoniehuis maar een plaatsje zou
krijgen. Daar werd meteen werk van gemaakt. Het substantiële bedrag werd naar
de Diakenkamer gebracht en geneesheer dr. Bunnik werd verzocht de gezond-
heidstoestand van de nieuwe donateur grondig te onderzoeken. Na een half uur
vertelde de dokter dat het verstandig zou zijn om Kerbert direct in het Diako-
niehuis op te nemen. De patiënt zou dan binnen enkele dagen weer hersteld zijn
aangezien alleen zijn lichaam was verwaarloosd.
Zo kreeg Kerbert, na een fiat van de president-kerkvoogd, dezelfde dag nog een
vaste plek in het Diakoniehuis.
Bij een latere doorzoeking van Kerberts huis werden nog vier hemden, twee
nooit gebruikte lakens, enkele luxe zakdoeken en wel zes jassen, waaronder twee
beste, spiksplinternieuwe aangetroffen. Ook bezat hij nog een mooie bijbel en
een wandelstok. Zijn overig huisraad bestond uit het reeds genoemde bed, een
tafel, vijf stoelen, een paar aardewerk potten, enkele stenen pannen, een massa
pakpapier, een stel lappen en een nachtlampje.
Daar het binnenshuis wemelde van het ongedierte hebben de broeders alleen
de hemden, de lakens, de bijbel en de wandelstok meegenomen. Omdat een op-
koper niets voor de rest wilde geven, is die aan de buren gegund op voorwaar-
de dat zij het huisje zouden schoonmaken, wat ze ook inderdaad hebben ge-
daan.
Na een paar dagen was Kerbert zo goed als hersteld. Maar de vader van het huis
verwachtte dat het nog wel enkele weken zou duren eer de oude baas, die een

zwervend buitenleven gewend was, in
het Naardense bejaardenhuis zou aar-
den.
Kerbert ontving van het huis iedere
week 40 cent zakgeld, zijnde ruim de
rente van zijn ingeleverde kapitaal.
Zijn geld was op de ‘Rijks Postspaar-
bank’ gezet op naam van broeder J.J.
König, naar wie later in Naarden een
laan zou worden genoemd.

Iemand die zeker niet kon aarden in
het Diakoniehuis was de al eerder ge-
noemde Martinus Houtman. Op 3 au-
gustus 1897 was de toen 71-jarige
grijsaard uit het Diakoniehuis ont-
snapt door over de tuinmuur aan de
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Martinus Houtman (1826-1902).
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Beijert te klimmen. De diakenen had-
den hem voor de overtreding van een
huisregel arrest opgelegd en dat be-
viel meneer helemaal niet. Maar be-
gin september al betreurde hij zijn
daad bitter en richtte zich met een ver-
zoek tot de kerkeraad om weer in het
Diakoniehuis te mogen worden op-
genomen.
Ondanks verzachtende omstandig-
heden - de vader van het Diakonie-
huis Jan de Boer had in deze kwestie
wel wat coulanter mogen optreden - meende de kerkeraad dat er niet dadelijk
op Houtmans verzoek kon worden ingegaan. Toen Martinus handenwringend
zijn verzoek herhaalde, streek de kerkeraad de hand over het hart en besloot de
man toch maar, zij het voorlopig, op te nemen.
Dat Houtmans verblijf daar niet permanent is geweest, blijkt uit het feit dat hij
rond 1900 bij ene Johannes Bon aan het Kerkpad in de kost was. Deze Naarder
verpleegde in zijn woning tegen een vergoeding wel meer oude mensen. Marti-
nus Houtman overleed op dat adres op 26 maart 1902. 

Over de vader van het Diakoniehuis Jan de Boer kan nog worden vermeld dat
deze op 5 januari 1898 ontslag had genomen. Hij was in een gelijksoortige be-
trekking benoemd aan het Oude Mannen en Vrouwenhuis te Rotterdam. Per
die datum werd in Naarden besloten om in de dagbladen een oproep te plaat-
sen voor vervangende ouders van het Diakoniehuis tegen een honorering van
150 gulden per jaar, exclusief enkele aantrekkelijke emolumenten zoals gratis
huur.
Op de betrekking hebben toen 51 kandidaten gesolliciteerd. Uit hen zijn Jan
Rutgers en zijn echtgenote, die beiden in Naarden woonden, tot nieuwe vader
en moeder gekozen. Zij hebben tot begin 1906 in het Diakoniehuis gediend.  
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De tuinmuur van het Diakoniehuis
aan de Beijert. Een foto van
omstreeks 1910.
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Mosterd na de maaltijd

Opening Kapitein Meijerbrug in een fotoreportage 
vastgelegd

Henk Schaftenaar

In De Omroeper van juni 2008 staat een artikel over de feestelijke heropening
van de Kapitein Meijerbrug op dinsdag 21 december 1948. De gegevens daar-
voor had ik al lang geleden verzameld uit een dossier van de gemeente Naar-
den. Het ontbrak me alleen nog aan foto’s. Ik heb toen nogal wat moeite ge-
daan om die te vinden. Onder meer bij ‘Puck’ Swennen (1940-2007), de zoon
van de voormalige brugwachter en toen nog steeds wonend in het brug-
wachtershuis, hoopte ik een paar foto’s te kunnen lenen. 

Daarom stond ik op zaterdag 19 mei 2007 bij zijn woning op de stoep voor
een kort bezoek. Verder dan het tuinhek kwam ik echter niet, want op het erf
liep een zeer agressieve haan. Die bleek daar ooit eens door iemand over het
hek te zijn gezet en was sindsdien in dit kosthuis gebleven. Onder geleide van
Puck werd ik naar de huiskamer gebracht, maar bij het naar binnen treden
schoot de haan opeens met hoge snelheid naar voren en pikte me in mijn kui-
ten. 

In de huiskamer gekomen, zag ik tot mijn verbazing dat de haan de boven-
kant van een kast als vaste stek had gekozen. Vanuit die positie hield hij alles
wat in de woonkamer gebeurde scherp in de gaten. Met de gezondheid van
Puck ging het trouwens niet zo goed en ook de woning was er niet best aan
toe. Het brugwachtershuis bleek bijvoorbeeld geen spouwmuren te hebben.
Met een ouderwetse lattenbetengeling met hardboard platen en behang hoop-
te Puck de warmte enigszins binnen te kunnen houden. De muizen echter
hadden er tientallen gaten in gevreten. In de strijd tegen deze verwoede kna-
gers had hij een infraroodcamera in de kamer geïnstalleerd om bij nacht hun
gangen te kunnen bespieden. Maar iedere keer bleek hij de strijd op punten
te moeten verliezen. Er was zelfs geen muis meer in een val te lokken. Van el-
lende was Puck, die steeds meer met zijn gezondheid ging tobben, al in de
kelder gaan slapen.

Foto’s voor mijn artikel had Puck niet direct voorhanden, maar hij was be-
reid om die tussen oude paperassen van zijn vader te gaan zoeken. Wel kon
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De Kapitein Meijerbrug omstreeks 1930 gezien vanaf de Amersfoortsestraatweg. 

De Kapitein Meijerbrug omstreeks 1930 gezien vanuit de Vesting. De brug lag iets
zuidelijker dan de huidige. Door de noordelijker ligging van de nieuwe brug moest aan
beide zijden een gedeelte van de wal worden afgegraven. De keermuren zijn toen
(deels) verwijderd.
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hij me veel van de plek vertellen omdat hij er van jongs af aan had gewoond.
Zo hoorde ik van hem dat de vlakbij gelegen Abri in de oorlogstijd een over-
slag- en opslagplaats voor kolen was geweest. De bejaarde Duitse soldaten die
daar de wacht moesten houden, waren vriendelijke lui en zo kon het dat de
kelder van de brugwachterswoning de hele oorlog door goed gevuld was met
kolen. De oude Kapitein Meijerbrug lag iets verder van het huis dan die van
tegenwoordig. Toen de oude brug in 1945 door de Duitsers werd opgeblazen,
vlogen alle pannen van het dak en sneuvelden alle sponningen, deuren en rui-
ten. De Canadezen die kort na de bevrijding op de Abri waren gelegerd, huis-
den in de loodsen van het wegenbouwbedrijf Hogenbirk. Deze bevrijders tim-
merden nogal aan de weg met ook door de Naardense burgerij bezochte boks-
wedstrijden en grote feesten. Moeder Swennen streek hun overhemden. In
ruil daarvoor ontving het gezin zeep en levensmiddelen. Na het vertrek van
de Canadezen bleven vele honderden glazen conservenpotjes op de Abri ach-
ter. Op initiatief van vader Swennen zijn die toen naar het bedrijf van ‘Flip-
je’ in Tiel gebracht. Als dank werd de brugwachtersfamilie royaal begiftigd
met jam.

Op het erf van de wachterswoning staat nog altijd het houten brugwachters-
keetje van weleer. Aanvankelijk stond het tegen de brug aan als dagelijks on-
derkomen voor het werk van vader Swennen.

Een grote menigte Naarders heeft zich op 21 december 1948 in de nabijheid van de
nieuwe brug opgesteld om de officiële opening bij te wonen. Het huis is de brugwach-
terswoning.
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Ik moest nog maar eens terugkomen voor een wat uitgebreider verhaal, zei
Puck. Toen ik enige dagen later terugkwam met de vraag of hij nog wat had
gevonden, toonde Puck me een gedrukte reclameplaat van het constructie-
bedrijf N.V. Hollandia met daarop de gloednieuwe brug. De afbeelding be-
vond zich echter in een gehavende staat: de muizen hadden ook daar door-
heen gevreten. Digitaal heb ik de gaten kunnen dichten. De aldus gerepa-
reerde afbeelding is toen op pagina 77 in De Omroeper van juni 2008 afgedrukt.
Van een vervolg op Puck’s verhaal is het helaas niet meer gekomen. In de-
cember van datzelfde jaar nog overleed hij. Het is daarom goed hier nog te
kunnen vermelden dat Puck - zoals iedereen hem noemde - eigenlijk hele-
maal niet Puck heette maar Arie, gelijk ook zijn vader en grootvader Swen-
nen. De bijnaam dankte hij aan zijn moeder die bij zijn geboorte zou hebben
uitgeroepen ‘Wat een pukkie!’. 

Zoals me al vaker is gebeurd, komen foto’s pas te voorschijn als een artikel al
is verschenen. Deze keer gebeurde dat niet naar aanleiding van een artikel,
maar uit een totaal andere, onverwachte hoek. In een fotoalbum van familie
van de vroegere gemeentearchitect B.T. Deenik vond ik twee foto’s van de
voormalige Kapitein Meijerbrug. Ze geven een goede indruk van hoe de si-
tuatie daar voor 1945 was. Een uitgebreide fotoreportage van de opening van
de nieuwe Kapitein Meijerbrug in 1948 kwam vervolgens te voorschijn uit
een deel van de nalatenschap van burgemeester Jurjen Visser van Naarden.
Al deze foto’s bevinden zich in particuliere collecties, ver van Naarden. We
mochten er evenwel in De Omroeper gebruik van maken en hebben er daar-
om, helaas als mosterd na de maaltijd, enkele afgedrukt.

Een schip ligt klaar ter doorvaart.
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Aan de zuidzijde van de brug begeven zich ambtsdragers en genodigden naar het lint.
Van links naar rechts zien we de majoor buiten dienst G.A. Meijer, mevrouw Visser-de
Jong, burgemeester Visser en hoofdofficieren van de Genie en van het garnizoen van
Naarden.

Een gepensioneerde kapitein G.A. Meijer, hier majoor buiten dienst, verricht de ope-
ningshandeling. De schaar wordt hem op een kussentje aangedragen.
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Een feestelijke reclameoptocht van onder meer Naardense winkeliers trekt over de
zojuist in gebruik genomen brug de Vesting binnen. 1. Groenteboer J. Gijzen, 2. Auto-
bedrijf D. Koudijs, 3. Een NBM-bus van het streekvervoer, 4. Groenteboer Th. Koop-
manschap, 5. Manschappen van het Naardense garnizoen, 6. Garage Eijpe, 7. Gros-
sierderij S.J. Jorna, 8. De plaatselijke harmonie Door Oefening Beter (DOB) besluit
de optocht.
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Brood op de plank

Herinneringen aan bakker Jaap Ruiter uit de vesting Naarden

Cor Ruiter

In het onderstaande artikel vertelt de in Drente wonende gepensioneerde straalja-
gerpiloot Cor Ruiter over het vak van zijn vader die in de jaren dertig van de vorige
eeuw een bakkerij begon in de Duivensteeg.

Een gezellige bedrijvigheid
Tussen 1929 en 1956 had mijn vader
een broodbakkerij in hartje Vesting. Hij
was daar niet de enige bakker; hij deel-
de het ambacht met een dozijn vakge-
noten. De gemeente Naarden telde zo’n
tienduizend inwoners, supermarkten
bestonden nog niet en iedere bakker
was daardoor de gegarandeerde leve-
rancier van brood aan een paar hon-
derd klanten.
Het bulkte overigens in de Vesting van
winkeliers, ambachtslieden, ambulan-
te handelaren en allerhande kleinin-
dustriële bedrijfjes. Je kon het zo gek
niet bedenken of er was wel een repre-
sentant van een bijzonder ambacht. Zo
huisde er in de Peperstraat een kip-
penfokker en in de Huizerpoortstraat
een poppendokter.
Persoonlijk vond ik de leukste winkel
het bloemenmagazijn schuin tegenover
ons. Niet zozeer vanwege het assorti-
ment maar meer door de altijd opge-
ruimde eigenaresse die meerdere keren per dag haar buiten de winkel uitgestalde
plantjes besprenkelde en voor iedere voorbijganger een vriendelijk woord over-
had. Door haar gezonde uitstraling werd ze in het Naarden met de vele bijnamen
door iedereen Bolle Bet genoemd. 
Ambachtsman, winkelier en gewone burger, ze gingen leuk met elkaar om. Kwink-

De Duivensteeg omstreeks de eeuwwis-
seling. De tweede deur links was tot
1956 de ingang van de bakkerij van
Jaap Ruiter.
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slagen en grappen waren aan de orde van de dag. In de Vesting heerste een gezel-
lige bedrijvigheid.

Afkomst
Mijn opa aan vaderskant Johannes Ruiter (1) werd geboren in Naarden in 1864.
Hij huwde in 1901 met de Naardense Adriana Emma Maria Krijnen (1879). Het
huwelijk werd gezegend met zeven kinderen: vijf dochters en twee zonen (2). De
tweede zoon, de in 1906 geboren Jacobus Johannes (Jaap) was mijn vader.

Opa Ruiter dreef met zijn broer Zacharias een café in een gehuurd pand in de
Marktstraat. ‘Hollands Koffiehuis’ heette het kroegje en het stond op nummer 17.
Het lokaal was niet groter dan een huiskamer en had twee ingangen: een ‘voorin’
aan de Marktstraat en een ‘achterom’ aan het Kerkpad. Voor klandizie waren de
gebroeders hoofdzakelijk aangewezen op de vele militairen van het garnizoen.
Maar er waren meer vergunninghouders, in iedere straat was wel een kroeg. Om
aan voldoende inkomsten te komen, verhuurde opa zich ook als los werkman (3).
Opa van moederskant was succesvoller in zaken. Cornelis Klinkenberg (1880) be-
gon als aannemer en stichtte later een timmerfabriek in de Gansoordstraat. Zijn
in 1908 geboren dochter Louisa Johanna (Wies) werd later mijn moeder. Opa
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Johannes Ruiter (1864-1941).
Op de stoep van het voormalige Hollands
Koffiehuis staat een vrouw met kinder-
wagen. Een foto van omstreeks 1950.
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Klinkenberg was een uitgesproken fa-
milieman. Al zijn zoons werkten in zijn
bedrijf. Bijna al zijn kinderen woon-
den in huizen die door hem waren ge-
bouwd.
Jaap Ruiter en Wies Klinkenberg trouw-
den in Naarden in 1934. Ze kregen twee
kinderen. Mijn zuster Ada (1938-2009)
huwde  met Frans Koopmanschap, een
van de zonen van de smid uit de Pe-
perstraat. Ik kwam ter wereld in 1940
en kreeg de naam Cornelis, naar groot-
vader van moederskant.

De bakkerij
Om half vijf in de ochtend rinkelde voor vader de wekker. Na een vlug ontbijt
spoedde hij zich vanuit de woning Ruijsdaelplein 25 naar zijn bakkerij in de Dui-
vensteeg.
Zijn eerste taak daar was het op temperatuur brengen van de oven. Die stond in
de krap bemeten ruimte van een lokaal in de steeg. De oven werd gestookt met
kolen uit een tegen de muur gemetseld kolenhok. In de laatste jaren van de Twee-
de Wereldoorlog moest worden overgegaan op hout. Deze brandstof werd ver-
kregen uit het afval van de nabijgelegen timmerfabriek van opa.
Het meel voor alle bakkers in Naarden werd geleverd door groothandelaren. Deze
grondstof werd wekelijks aangevoerd door een beurtvaartschip van het expedi-
tiebedrijf van Karssemeijer aan de Nieuwe Haven. Wat dan gebeurde trok veel be-
kijks. De zakken meel van vijftig kilo werden met een takel uit het ruim gelost en
op de sterke schouders van sjouwerlieden gelegd die hun zware vracht met veel
bravoure en routine over een smalle zwiepende loopplank naar de kade brachten.
Iedere toekijker hoopte dat of een man of een zak meel in de plomp zou vallen,
maar dat is bij mijn weten nooit gebeurd. Om neus, ogen en oren tegen door-
stuivend meel te beschermen droegen deze noeste werkers een opengeknipte ju-
tezak over hoofd en schouders. Ondanks deze voorziening zagen de mannen er

Wies Ruiter-Klinkenberg in 1941 met
haar eenjarige zoon Cor bij de drink-
bak voor paarden, trekhonden en vo-
gels. Achteraan een gedeelte van de
Utrechtse Poort.
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na zekere tijd als sneeuwpoppen uit. Later werd het meel ook wel door vrachtwa-
gens aangeleverd.
In de beginjaren deed vader alle werkzaamheden met de hand. Pas in 1935 kon
hij beschikken over een deegmenger, een kneedmachine en een uitrolapparaat dat
het geknede deeg op de lengtemaat van de verschillende broodpannen rolde.
In 1947 schafte vader een tweede oven aan die in het toch al krappe en hete lokaal
nog meer ruimte in beslag nam waardoor nog minder armslag voor vader over-
bleef.
’s Morgens om zeven uur waren de ovens op hun heetst. Dan werden wit-, bruin-
en melkbrood gebakken. Vervolgens waren krenten- en roggebrood aan de beurt
(4). Na negen uur werd er niet meer gestookt en zakte de temperatuur in. Dan
konden kadetten, croissants, krentenbollen, cake, taart en koekjes worden ge-
bakken. In november bakte vader veel speculaas en maakte hij ook chocoladelet-
ters. Bonbons werden zelf gemaakt, vader was gediplomeerd patissier, maar ze
werden ook wel besteld bij de grossier. 

De wijk in
Tien uur ging vader ‘de wijk in’ om de ovenverse broden bij de klanten te bezor-
gen. Zijn actieradius strekte zich uit door heel Naarden vanaf het eind van de Am-
sterdamsestraatweg tot voorbij Valkeveen. Ook in Bussum had hij enkele trouwe
klanten.

Bakker Jaap Ruiter gekiekt ergens in Naarden op 1 juni 1933, de dag waarop hij, al
werkend, zijn 27e verjaardag vierde.
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De eerste jaren gebeurde de bezorging
met een transportfiets type doortrap-
per met rieten mand voorop. De groei
van zijn klantenkring noopte hem in
1932 over te gaan op bezorging vanuit
een driewielige bakfiets. In 1952 kon
vader het zich permitteren om een bak-
kerskar met hulpmotor aan te schaf-
fen. De bakfiets werd daarna gebruikt
door de bakkersknechten, onder wie
Jan Mulder uit de Sint Annastraat, die
vader vanaf 1940 in dienst kon nemen.

De auteur van dit artikel op dertienja-
rige leeftijd met vaders bakkerskar in
de Gansoordstraat. Op de plaats van
het huizenfront links staat nu het
Stadskantoor.

Wies en Jaap Ruiter als trotse eersteprijswinnaars tijdens de viering van het 600-jarig
bestaan van de stad Naarden in 1950. Centraal in de etalage het kunstwerk waarop de
prijs was gevallen: een uit suikerklontjes opgebouwde Utrechtse Poort. 
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De eerste prijs
In 1950 openden mijn ouders een winkel op de hoek Marktstraat/Gansoordstraat.
De bediening werd grotendeels door mijn moeder verzorgd. De winkel was een
van de panden die opa Cor Klinkenberg had gebouwd. Deze opa was bovendien
niet te beroerd om in drukke tijden zoals tegen de feestdagen spoedbestellingen
weg te brengen; als enige in de familie bezat hij namelijk een auto. Tijdens de Mat-
thäus Passion in de Grote Kerk functioneerde onze winkel ook als openbaar toi-
let, gratis voor wie in de winkel iets kocht.
In augustus 1950 vierde de stad Naarden haar 600-jarig bestaan met tal van fees-
telijke activiteiten. De middenstandsvereniging De Eendracht had een etalage-
wedstrijd uitgeschreven. Uitgerekend mijn vader won de eerste prijs. Met een
schitterende creatie van de Utrechtse Poort die hij weken tevoren met veel geduld
had opgebouwd uit ruim 1500 suikerklontjes. Onze etalage trok toen veel bekijks.

Over naar de sigaar
In 1956 stopte vader met de bakkerij. Het werk werd hem te zwaar, hij wilde het
wat rustiger aan doen (5). De bakkerij en de winkel werden overgedaan aan de uit
Oudewater afkomstige bakker Breedijk. Van de opbrengst kocht vader een siga-
renzaak met woning in de Havenstraat in Hilversum. Door eigen ervaring had hij
van sigaren redelijk wat verstand gekregen - zijn favoriete merk was Karel I - en
hij deed dit werk met veel plezier. Tot 1970, toen hij de pensioengerechtigde leef-
tijd bereikte en het welletjes vond. Vader overleed in 1985 op 78-jarige leeftijd.
Moeder volgde hem in 1993 toen ze 84 was.

Noten:
1. Johannes Ruiter is het jongste kind van Gijsbert Ruiter (geboren te Eemnes 24 februari 1808)

en Maria Wortel (geboren Eemnes 24 juni 1825). Hij werd geboren op 29 februari 1864 op het
adres Amsterdamsestraatweg 505 (het toenmalige nummer). Vader Gijsbert is veehouder. Het
gezin telt zeven kinderen, zes jongens en een meisje.

2. Kinderen uit het huwelijk Ruiter-Krijnen zijn: Gijsbertus Jacobus (1905), Jacobus Johannes
(1906), Maria Johanna (1907), Jacoba (1910), Jacoba Hendrika (1912) en de tweeling Antho-
nia en Emma (1916).

3. In zijn jonge jaren is Johannes boerenknecht, maar als hij trouwt is zijn beroep tapper. In 1902
werden vanuit zijn café aan de Marktstraat ‘courriersdiensten’ geregeld. Je kon op dat adres
een pakje ter bezorging afleveren. Ten tijde van de herdenkingsfeesten in 1914 maakt Johan-
nes reclame voor zijn kroeg. ‘Bezoek tijdens de feesten het Café Ruiter, Marktstraat 185, Rui-
me voorraad Bier en Limonades’. De eigenaar van het pand was J. Kamer.
In de jaren dertig verhuist Johannes Ruiter naar de Beijert 3.

4. De baktijden varieerden van 35 minuten voor witbrood en melkbrood tot 40 minuten voor
bruinbrood. Krentenbrood vroeg 55 minuten bij een lagere temperatuur. Voor roggebrood
was een nog lagere temperatuur en een baktijd van minstens twee uur nodig. Al deze tijden en
temperaturen moesten de eerste jaren door één persoon, vader dus, scherp in de gaten worden
gehouden. 

5. Veel vrije tijd had vader als bakker niet. De vorm van ontspanning die hij zich gunde was tur-
nen bij Keizer Otto. Met zijn door het dagelijks kneedwerk gestaalde spieren was hij daar een
gewaardeerde kracht. De brug was zijn specialiteit. Daarnaast was hij een fervent ‘duivenmel-
ker’; hij was jarenlang lid van de P.V. Columba te Naarden.
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‘Sla met een blik op deze aloude linden’

Verzamelboom Oud Valkeveen meer dan twee eeuwen oud

Henk Schaftenaar

‘Verzamelboom’ en ‘Meeting Point’ staat er met grote letters geschreven op plan-
ken die aan een afgeknotte, dikke oude boom zijn bevestigd bij de ingang van het
speelpark Oud Valkeveen. Een duidelijker herenigingspunt is nauwelijks denk-
baar. En dan ook nog in de gedaante van een linde, een boom die al bij de Ger-
manen bij voorkeur een verzamelplek was.
De linde wordt in de literatuur altijd als een ‘goede’ boom beschreven. In de Scan-
dinavische literatuur zien we haar vaak als favoriete verblijfplaats van elfen en
feeën terug. Met recht zeggen we ‘haar’
want de linde is ook het symbool van
de vrouwelijke gratie en liefde. 
Van oudsher wordt de lindeboom ver-
der in verband gebracht met de be-
scherming tegen bliksem en storm. Dat
zou in volksverhalen de reden kunnen
zijn dat in veel streken aan de voorzij-
de van boerderijen dikwijls een rij
(lei)linden werd geplant. Begrijpelij-
ker is echter de verklaring dat zo’n
groenscherm diende ter verkoeling van
de pronkkamer en de melkkelder er-
onder.

De Verzamelboom van Oud Valkeveen
maakte ook deel uit van zo’n koeltege-
vend rijtje. De linden stonden er in 1843
al. In dat jaar werd het voorhuis van de
boerderij Valkeveen verkocht en afge-
broken. Van het sloopmateriaal werd
aan de Huizerstraatweg een huis met
de naam Nieuw Valkeveen (1) ge-
bouwd. De rest van de boerderij en de
linden bleven achter. Dat complex ging
verder onder de naam Oud Valkeveen

De  ‘Verzamelboom’ of het ‘Meeting
Point’ op het speelpark Oud Valkeveen
in de zomer van 2009. Het is de linker
linde op de litho en op het kaartje de
linker boom pal voor het huis. De
boom is hol en met een omtrek van
2,90 meter de minst dikke van de over-
gebleven exemplaren.

Omroeper 4 2011.qxd  03-12-2010  10:45  Pagina 38



159

(2). Een in 1843 gemaakt kaartje luid-
de de veranderingen in. Op dat kaart-
je zijn rond het voorhuis twaalf linde-

bomen ingetekend. Van die bomen restten er in de zomer van 2009 nog drie (3). 

Schetskaartje van 30 juni 1843 uit het
archief van notaris C.P. de Roeper van
Naarden met daarop het huis en de
boerderij Valkeveen. Het huis met zijn
twaalf lindebomen werd toen verkocht.
Langs en achter de boerderij stonden
ook linden. Deze waren echter niet bij
de koop betrokken en daarom niet
weergegeven.

Het voorhuis van de 17e-eeuwse hofstede Valkeveen met vier lindebomen. De litho is
in 1854 gemaakt naar een tekening uit de Franse tijd van ene ‘meester Van Waard’.
Van deze vier bomen zijn de linker en de rechter nog in leven.
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In 1854 nam de Naardense grootgrondbezitter J.P. van Rossum (1778-1856) de
Valkeveense linden op in een gedicht. Hij noemde ze toen al oud. Zijn dochters,
van wie de oudste in 1807 werd geboren, speelden in hun jeugd in de schaduw van
deze bomen. De bomen zijn dus minstens twee eeuwen oud. Zo zien ze er ook wel
uit. De dikste heeft zelfs een omtrek van 3,60 meter. Dat komt bijna in de buurt
van de Stadslinde in de Raadhuisstraat, die een omvang van 3,80 meter heeft. Van
deze ‘dikke boom’ weten we dat die omstreeks 1785 geplant is (4). We kunnen
daarom wel aannemen dat de Valkeveense linden ook uit die tijd stammen. 

Op het terrein van het tegenwoordige speelpark Oud Valkeveen staan overigens
nog wel meer oude bomen. Weliswaar lang niet zo oud als de boven besprokene,
maar al wel een lust voor het oog. Zo geeft een rijtje van zestien oude dennen aan
de noordzijde van het park een wel heel uitzonderlijk zicht op het Gooimeer. Maar
ook de kastanjebomen langs het voormalige ‘laantje naar zee’ en die welke de kano-
vijver flankeren, staan garant voor een fraai decor. Al deze bomen zijn zo’n 70 tot
80 jaar oud en geven aan het eigentijdse park nog heel wat nostalgische sfeer. Groot-
ouders die er met hun kinderen en kleinkinderen een dagje verpozen, zullen in de
schaduw van deze bomen onontkoombaar terug denken aan hun jonge jaren op
het Valkeveen van weleer. Dat deed Van Rossum ook toen hij op zijn 76e verjaar-
dag, 3 juni 1854, in aanwezigheid van zijn kroost de volgende regels voorlas:  

Slaat Dochters! met een blik op deze aloude linden
In welkers schaauw ge als kind, reeds speeldet om mij heen

Toen gij me op rozenpaân deedt met Uw Moeder treên,
Wat heb ik door den tijd, d’Alsloper, zien verzwinden?

Hoe veel zweeft voor mijn geest, als ’k dringe in ’t lange verleên,
En vóór God U mij schonk, herdenke aan Valkeveen!

Noten:
1. In juli 2008 verwoestte een brand het huis Nieuw Valkeveen. Zie verder: H. Schaftenaar en A.P.

Kooyman-van Rossum, Nieuw Valkeveen, een landgoed in de zanderij, Naarden, 1991.
2. Deze boerderij, waarvan het gebint nog uit de 17e eeuw dateerde, genoot sinds eind vorige eeuw

bekendheid als het party-restaurant ‘In den gloeiende Gerrit’. In 2005 werd het pand door een
brand verwoest. Zie verder: Henk Schaftenaar, Oud Valkeveen, van hofstede tot uitspanning.
Naarden, 1990.

3. Er zijn er zelfs vijf. De drie die hier worden genoemd, behoren tot een groep van twaalf die in
1843 voor en terzijde van het herenhuis stond. De twee hier niet besproken linden maakten
deel uit van een rij bomen naast de voormalige boerderij.

4. We menen dat te weten omdat tijdens een zware storm op 19 september 1782 een van de vier
bomen op de ‘Markt’ (de huidige Raadhuisstraat met het aangrenzende stukje van de Markt-
straat) was omgewaaid. De andere drie bleken bij een controle hol te zijn en zijn in de winter
daaropvolgend geveld. Op de ‘Markt’ zijn daarna twee linden aangeplant waarvan er nu dus
nog een over is. 

Omroeper 4 2011.qxd  03-12-2010  10:45  Pagina 40


