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‘Stropers vang je met stropers’
Herinneringen aan de familie Kruiswijk en hun boerderij in de
Naardermeer
Henk Schaftenaar
‘En dit is mijn grootvader uit de Naardermeer’, vertelt Adriaan Fokker (1930) terwijl hij me een foto laat zien van het gezin Kruiswijk in de zomer van 1916. ‘Hendrik heette hij en op de foto is hij 54 jaar. Het is de laatste keer dat hij werd gekiekt,
want een half jaar later overleed hij aan een bloedvergiftiging. Hij was in een roestige spijker getrapt. Mijn grootmoeder Adriana Kruiswijk-Verschoor stond er, met
zeven kinderen en een achtste op komst, alleen voor. Op 31 augustus 1917 werd
Hendrika Adriana (Henny) geboren en toen grootmoeder het meisje in de Grote
Kerk van Naarden liet dopen, huilde iedereen tranen met tuiten. Maar niemand
stak een helpende hand naar haar uit.’
Zo gaat het droeve verhaal over het boerenechtpaar Kruiswijk-Verschoor dat in de
laatste boerderij aan de Meerkade op de grens met de Hilversumsche Meent woonde. De boerderij had Hendrik (1862-1917) van zijn vader Albert (1816-1894) overgenomen. Albert (1) had omstreeks 1880 het pand eigenhandig gebouwd op een
lapje grond dat hij van de Meerheren had gehuurd. Van deze grootgrondbezitters
- aanvankelijk de familie Rutgers van Rozenburg en na 1906 Natuurmonumenten
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Het gezin Kruiswijk in de zomer van 1916. Op de achterste rij v.l.n.r.: Hendrik
Willem, Gerrit, Albert en Hendrik Kruiswijk. Op de voorste rij v.l.n.r.: Neeltje,
Jannetje, Adriana Kruiswijk-Verschoor met Willem op schoot, Florida.
- werden ook de weilanden gepacht. Eigen grond bezat Kruiswijk niet. Hendrik
had Adriana Verschoor (1876-1946) op de boerderij leren kennen. Zij kwam uit
Everdingen en had er aanvankelijk als melkmeid gediend. Op 22 december 1898
trouwde het stel. Er werden vijf kinderen geboren: Albert (1900), Gerrit (1901),
Neeltje (1902), Hendrik Willem (1904) en Florida (1906). Na 1914 volgden er nog
drie: Jannetje (1914), Willem (1916) en Hendrika Adriana (1917). In die periode
timmerde Hendrik aan de boerderij nog wat opstallen vast. Zo ontstond het langgerekte, rietgedekte pand, dat later in drie delen zou worden bewoond.
Na het overlijden van Hendrik Kruiswijk hebben zijn weduwe en haar zonen het
werk op de boerderij voortgezet. Het gezin leidde er een armetierig, zelfvoorzienend maar wel vrijgevochten bestaan. Toen enkele zonen huwden en naar elders
vertrokken, besloot de weduwe Kruiswijk ermee te stoppen. In 1932 hield ze boelhuis, nadat zij en haar kinderen de opstallen aan Natuurmonumenten hadden verkocht. In een onderhands opgestelde verklaring met de data 6 en 7 december 1932
is de transactie vastgelegd. In het document lezen we dat de erven van Hendrik
Kruiswijk van Natuurmonumenten een som van 4100 gulden hebben ontvangen
als vergoeding voor het door wijlen Hendrik Kruiswijk op perceel E nr. 289 voor
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Gekiekt voor de jacht omstreeks 1914. Staande rechts Hendrik Kruiswijk. Zittend
rechts Albert en staande in het midden Gerrit. De namen van de drijvers (met
hooivork en polsstok) en die van de jager zijn niet bekend. Op de achtergrond
steekt het hoofd van Adriana Kruiswijk-Verschoor net boven het rieten dak uit.
eigen rekening gebouwde huis met opstallen en voor door hem of zijn erfgenamen
op dat perceel geplante bomen (2).
Hiermee was Natuurmonumenten eigenaar van de boerderij geworden. Omdat
de boerderij nog geen naam had, is toen ‘De Fuut’ bedacht. In januari 1933 vertrok de weduwe Kruiswijk met haar minderjarige kinderen uit de Meer naar een
woning in de Hamerstraat te Bussum. Natuurmonumenten verhuurde De Fuut
vervolgens in drie gedeelten. Het achterste deel, zijnde de boerderij met stal, hooiberg en landerijen, werd verpacht aan Rijk Niezing. Deze veehouder kwam van de
Willemshoeve aan het begin van de Amsterdamschestraatweg. Het voorhuis was
al eerder betrokken door Gerrit Kruiswijk en zijn vrouw. In 1936 keerde echter
de weduwe Kruiswijk met zoon Willem en dochter Henny in de middenwoning
terug. Kennelijk kon het stel in Bussum niet aarden. Zo werd De Fuut weer een
Kruiswijk domein.
Hoe de woonomstandigheden op De Fuut zestig jaar geleden waren, is te lezen in
een interview met Piet en Alie van Rosmalen in een artikel in De Gooi en Eemlander (3). Zij hadden in 1951 de tussenwoning van Wim Kruiswijk kunnen huren
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De noordelijke gevel van het achterhuis (de boerderij) van De Fuut op een ingekleurde tekening van G.Th. Benink uit de jaren veertig van de vorige eeuw.
omdat deze toen in het voorhuis was gaan wonen.‘We hebben er wat geploeterd’,
vertelde Alie. ‘De tussenwoning had twee kleine kamers en dertien lekken.Verder
was er een keukentje annex wc met douche en boven was een slaapkamertje. Eigenlijk was het erger dan kamperen, want de eerste zeven jaar was er geen waterleiding. Alleen een put, waarin het regenwater door grint werd gefilterd. Zo had
ik water om te koken. Maar als er een tekort was, moest ik naar een kraan aan de
Fortlaan lopen. Langs het huis liep een hobbelig, blubberig zandpad. Ik moest met
de kinderwagen door alle kuilen en gaten naar het dorp. We baggerden soms door
dertig of veertig centimeter water en moesten altijd laarzen aan’.
Dat verhaal blijkt niet overdreven want uit een telling gemaakt door Natuurmonumenten bleek dat er twintig boerenkarren per dag over de kade heen en weer reden
en duizend koeien per drie weken van en naar de meent werden gedreven (4). Tot
in de jaren zestig stroomde elke winter wel een keer het water van de Karnemelksloot over de Meerkade het Naardermeergebied in. Hans Gorter van Natuurmonumenten legde die omstandigheden op 7 januari 1967 fotografisch vast.
Over de bouwkundige staat van de woning worden we iets wijzer uit een verslag
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De Meerkade op 7 januari 1967. De Karnemelksloot is buiten haar oevers getreden
en heeft de weg in een onbegaanbare modderpoel veranderd. Rechts De Fuut en in
de verte het hek van de Hilversumse Meent.
van een inspectietocht langs de boerderijen van de Meerlanden, die door Gorter
in september 1956 werd gemaakt. De Fuut bleek een bouwval te zijn. De zuidelijke
muur was zo slecht dat deze met fundering en al vernieuwd moest worden. In de
noordelijke muur zaten scheuren en een verzakking. In de tussenwoning lekte de
schoorsteen, die evenals de zolder met karton was beplakt. De rook drong door
naar de zolder van de boerderij van Niezing. Het was Gorter een raadsel waarom
er nog geen brand was uitgebroken. Waarschijnlijk, zo concludeerde hij, omdat
het dak zo lek was als een mandje, daardoor werd het karton voortdurend nat
gehouden. De zuidzijde van het dak was volkomen verrot, zowel de sparren als
het riet. Aan de noordzijde lagen pannen, maar dat dak boog door verrotting heel
vervaarlijk door.
Het wonen in die afgelegen contreien was in de jaren twintig al niet veel beter.
Elektrisch licht kon er pas vanaf september 1933 worden gebruikt. Gestookt werd
er op hakhout en riet, natuurlijk afkomstig uit het Naardermeer. Onder deze primitieve omstandigheden - malaria trad er nog met regelmaat op - heeft daar de
weduwe Kruiswijk met haar kinderen het hoofd boven water moeten houden.
Haar jongens leerden er te overleven. Dat werd daar van vader op zoon al met de
paplepel ingegeven. Eieren rapen, strikken, vallen en palingfuiken zetten, otters
vangen en met een jachtgeweer knallen, de jongens konden het allemaal. Schaatsen
en polsstokspringen, ze deden het als de besten. Om jaarlijks de contanten voor
de pachtsom van 640 gulden te kunnen voldoen, moest er trouwens wel worden
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gestroopt. Zo werden de jongens Kruiswijk in die dagen zeer bekend. We brengen
de heren nog even in herinnering (5).
Albert Kruiswijk (1900-1981) verliet in
1927 de boerderij om als jachtopziener
op een landgoed in Beetsterzwaag te
gaan werken. Later werkte hij als boswachter bij een grootgrondbezitter op
het eiland Rozenburg. Zijn lijfspreuk
was ‘Stropers vang je met stropers’. Dat
bracht hij dan ook in praktijk. Bij nacht
en ontij camoufleerde hij zich met ruigt
en takken en verschool zich bij strikken
en klemmen in greppels tot de zetter de
buit kwam halen. In een dik boek noteerde hij de door hem uitgeschreven
verbalen en de omstandigheden waaronder hij de daders had betrapt.
Na de oorlog en het overlijden van zijn
vrouw is Albert voor de tweede keer gehuwd en in Naarden gaan wonen. Hij is
toen portier bij Van Houten in Weesp
geworden, een saaie betrekking waar
Albert Kruiswijk in de jaren dertig als
hij niet gelukkig van werd. Maar in zijn
jachtopziener.
vrije tijd was hij vaak op De Fuut bij
zijn broer Willem te vinden. Samen met Gerrit beschikte hij in die tijd ook over
een jachtterrein in de Buitendijken, daar ligt nu het Naarderbos. Albert legde zich
toe op het opzetten van vogels. Hij ontwikkelde zich zelfs tot een van de beste preparateurs van ons land. Zo bleef hij zijn hele leven met de jacht bezig.
Gerrit Kruiswijk (1901-1988) heeft van zijn geboorte tot 1946 op De Fuut gewoond.
Al in de jaren twintig beschikte hij over een jachtgeweer en een jachtakte. Dat was
een vervelende bijkomstigheid voor de toenmalige opzichter van het Naardermeer
Klaas de Bruijn, die beweerde dat een stroper die in de Meer woonde en ook nog
over een geweer met de juiste papieren beschikte bijna niet te pakken was.
Gerrit is na zijn huwelijk melkventer geworden. In de oorlog maakte hij deel uit
van de verzetsgroep van Marinus Dubelaar. Toen enkele leden werden gearresteerd, is hij ondergedoken. Zo heeft hij de oorlogsjaren bij familie in Culemborg,
op een adres in Leerdam en bij zijn broer op Rozenburg moeten doorbrengen. In
1945 werd hem vanwege zijn vaderlandslievend gedrag de betrekking van agent bij
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Gerrit Kruiswijk met ‘oogst’ op De Fuut in de jaren dertig.
de politie van Naarden aangeboden. Hij is toen met zijn gezin naar de Vaartweg
verhuisd. Op grond van zijn ervaringen met de stroperij werd aan hem de handhaving van de regelgeving met betrekking tot de jacht en de natuur overgelaten.
De belhamels van de Keverdijk en uit de Vesting waren niet blij met hem als oom
agent, velen werden door hem van de wallen verwijderd. Gerrit bereikte in 1961 de
pensioengerechtigde leeftijd. Om wat pensioenjaren erbij te sprokkelen heeft hij
daarna nog vijf jaar als boswachter bij het Goois Natuurreservaat gediend. Zo bleef
ook zijn werkzame leven voortdurend verbonden met de natuur.
De sterke verhalen zijn Gerrit altijd blijven achtervolgen. Zo kan men nog altijd
horen dat zelfs toen Gerrit bij de politie werkte hij het nog steeds niet kon laten om
een fuikje te zetten. In die tijd was hij ook nog regelmatig in het Naardermeer te
vinden, want met broer Willem was het twee handen op een buik. Toen hij op hoge
leeftijd niet meer over de juiste papieren beschikte voor zijn jachtgeweer, kwam
zijn oude werkgever ‘zijn trots’ bij hem aan de deur invorderen. Gerrit was toen tot
op het bot gekrenkt. Hij heeft zijn vuurwapen niet afgegeven. Kort erna is de jager
overleden.
Willem Kruiswijk (1916-1973) ontwikkelde zich tot de meest bijzondere van het
stel. Met een onderbreking van drie jaar heeft hij zijn hele leven op De Fuut gewoond.
Willem leerde het stropen van zijn broers. Als jochie hanteerde hij al de otter
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speer en lokte kiekendieven met eieren.
Regelmatig zat er een jachtopziener of
politieman achter hem aan. Bijna altijd
wist hij te ontkomen, soms door een
magistrale sprong over de Mijtsloot.
Dat laatste deed niemand hem na.
In zijn familie staat Willem te boek als
een bijzonder aardige en gulle oom.
Als hij visite had, zei hij steevast ‘Wil je
wat paling?’ Dan deed hij wat mot en
verse paling in een ton en rookte een
maaltje. Ook maakte hij snoekkroketten of plukte een eend voor zijn gasten.
Schoot hij een haas, dan bracht hij hem
bij een van zijn broers met nog jonge
Willem Kruiswijk omstreeks 1960
kinderen met de opmerking ‘Jullie hebwerkzaam als rietsnijder in het Naarben er meer aan dan ik’.
dermeer.
Voor Natuurmonumenten was Willem echter heel lang een probleem. Zijn
naam vind je dan ook terug in verschillende verslagen van deze vereniging waarbij
verdenkingen van stroperij tegen hem worden geuit. Zo werden er op 23 oktober
1953 circa dertien kwakerseendjes (staleenden) in de Eendenkooi vermoord. Ze
waren met een lange lat het vanghokje in gejaagd en natuurlijk werd Willem ervan
verdacht. Zelden zien we echter de verdenkingen tegen hem in de vorm van een
proces-verbaal terug. Ja, in september 1952 kreeg hij een keer een bon toen hij
voor de zoveelste keer op de Griendkade fazanten liep te schieten. In september
1942 werd door de gewestelijke jagermeester en Natuurmonumenten een verzoek
ingediend om te bevorderen dat aan Willem Kruiswijk - zoals het ook ging met
zijn broers - een aanstelling tot onbezoldigd rijksveldwachter werd verleend. Daar
is het echter niet van gekomen, maar een tactische Gorter betrok Willem er later
toch wel bij. Zo bouwde Willem aan het huis van Gorter, sneed riet voor De Pater
de rietpachter van het Naardermeer en mocht met hengelaars de Meer op. Door
die werkcontacten ontstond op den duur een goede verstandhouding tussen een
directeur van Natuurmonumenten en een stroper.
Willem was een harde werker. Maar dat deed hij helaas alleen als hij daartoe door
geldnood werd geprest. Meestal was hij te vinden op het erf van zijn woning, waar
een collectie aanbouwsels en hokken, het ene nog rotter dan het andere, de hele
omgeving ontsierde. Waagde het niet dat domein te betreden want in een van die
hokken zat Wolf, een valse kettinghond. Willem was een bijzondere man met een
hart van goud. Hij naaide zijn eigen kleren, maakte zelf zijn klompen en vervaar
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digde van de bovenbouw van een Volkswagenbus een kuip om mee te varen. Om
de boot wat uit het zicht te houden bekleedde hij de bak met riet.
Gelijk zijn broers is ook Willem Kruiswijk zijn leven lang een jager gebleven. Hij
is alleen niet zo oud geworden. In 1973 vonden ze hem dood op het erf, naast zijn
self-made trekker.
Noten:

1. Albert Kruiswijk (Diemen 1816 - Naarden 1894) was gehuwd met Neeltje Veenman (Ankeveen
1823 - Naarden 1902) en vestigde zich in Naarden op het adres Naardermeer 594 op 21 mei 1880.
Van dit echtpaar konden de volgende, te Hilversum geboren, kinderen worden getraceerd: Willem
(1843), Jansje (1850), Neeltje (1852), Pieter (1861), Hendrik (1862) en Margaretha (1863).
2. De heer Oscar Renes van Natuurmonumenten was zo vriendelijk om deze gegevens voor ons op
te zoeken.
3. Jetty Claus, Stratenmaker aan het Naardermeer, in De Gooi- en Eemlander van 4 juli 2002.
4. Meerdere gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan documenten uit het ‘Archief van de Vereniging tot behoud van natuurmonumenten’, Toegangsnummer 999 in het Gemeentearchief van
Amsterdam.
5. We hebben ons beperkt tot Albert, Gerrit en Willem omdat van Hendrik Willem (1904-1943), die
Henk werd genoemd, in dit kader weinig bekend is. Hij vertrok in 1924 van de boerderij en vestigde zich in Bussum. De dochters Kruiswijk zijn ook buiten beschouwing gelaten.
Veel informatie is verstrekt door de heer Adriaan Fokker te Naarden. Hij is een zoon van Florida
(Frieda) Kruiswijk (1906-1984) die met de Bussumer Hein Fokker was getrouwd. Verder werden
gegevens verkregen van Rob Kruiswijk (zoon van Albert) en Bep Topma-Kruiswijk (dochter van
Gerrit).
De afbeeldingen komen uit particuliere collecties.

eeldin
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De uitmoording van Naarden bezien door
Spaanse ogen
Martin Luif
De verschrikkingen in Naarden op 1 december 1572 zijn al vele malen beschreven.
De stad werd uitgemoord, geplunderd en grotendeels verwoest. Vele honderden burgers werden vermoord. Slechts enkele tientallen inwoners hebben het vege lijf kunnen
redden. In De Omroeper van december 2004 (jrg. 17 nr. 4) heeft Coen Mulder er een
uitvoerig verhaal over geschreven. Een fragment uit de dagboeken van de Spaanse
officier Bernardino de Mendoza was aanleiding de uitmoording nog eens te bezien.
De Mendoza
Kapitein Bernardino de Mendoza werd
in 1540/41 ín Guadalajara geboren
als zoon van de graaf van La Coruna
Noord-Spanje. Hij was als militair en diplomaat in Spaanse dienst. Tijdens zijn
eerste opdracht, waarvoor hij de pauselijke goedkeuring verkreeg, vergezelde
hij Alva op diens strafexpeditie door de
Nederlanden. Zijn ervaringen heeft hij
in 1590 vastgelegd in zijn kroniek ‘Comentarios de lo sucedido en las guerras
de los Payses-Bayos 1567-1577’. Daarin
staat ook zijn verhaal over het bloedbad
te Naarden. Zijn kroniek is een belangrijke bron van informatie over de eerste
jaren van de Tachtigjarige Oorlog (1). De
Mendoza overleed in 1604 in Madrid.

Bernardino de Mendoza (1540/41-1604).

Strafexpeditie
Nadat de eerste veldtochten van Prins Willem van Oranje en zijn broer Lodewijk
tegen het Spaanse gezag in 1568 waren mislukt, keerden in 1572 de kansen. Onverwacht zagen de watergeuzen kans op 1 april Den Briel in te nemen. Vervolgens viel
Lodewijk van Nassau met een legertje de Zuidelijke Nederlanden binnen waardoor vele steden in Brabant, Henegouwen, Vlaanderen en ook in Gelderland en
Overijssel in handen van de opstandelingen vielen. In Holland, Zeeland en Utrecht
kozen de meeste steden voor de zijde van de opstandelingen en erkenden Willem
van Oranje als stadhouder.
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Als reactie hierop werd in dat jaar door
de landvoogd, de hertog van Alva, een
strafcampagne tegen de opstandelingen
ingezet. Begin oktober kreeg Alva’s zoon
Frederik Alvarez de Toledo (Don Frederik) de leiding over deze veldtocht. De
eerste stad, Mechelen, veroverde hij zonder noemenswaardige tegenstand. Toch
liet hij toe dat zijn troepen er wreedheden begingen. Daarna trok hij op naar
Maastricht dat trouw was gebleven aan
de Spaanse koning. Vervolgens heroverde hij Roermond en de IJsselsteden om
hulp voor de opstandelingen vanuit het
Duitse Rijk de pas af te snijden. Echter
in Zutphen stuitte Don Frederik op verzet. Met toestemming van Alva werd Don Frederik Alvarez de Toledo (1529besloten nog een voorbeeld te stellen. 1583).
Op 11 november viel zijn leger de stad
binnen en richtte daar een koelbloedige slachtpartij aan. Honderden soldaten en
burgers werden vermoord en een deel van de stad werd in brand gestoken. Het
afschrikwekkende voorbeeld werkte, vele opstandige steden gaven zich over. De
expeditie werd vervolgens in de richting van Holland gedirigeerd.
Naarden moet boeten
Met Don Frederik in aantocht was al op 20 augustus de geuzenbezetting van Amersfoort in paniek naar Naarden gevlucht. Toen diezelfde dag de gezagsgetrouwe graaf
van Bossu met een Spaanse legereenheid ook bij Naarden aankwam, vond hij er gesloten poorten. Sterker nog, de graaf werd door de opstandelingen vanaf de muren
beschoten en droop met zijn manschappen af naar Muiden. Omstreeks 19 november
probeerde Bossu het opnieuw en eiste onvoorwaardelijke overgave. Maar Naarden
weigerde opnieuw en wederom vielen er schoten. Bossu trok zich terug op Amersfoort en informeerde daar Don Frederik over wat hem bij Naarden was overkomen.
Met het leger van Don Frederik op zo’n korte afstand van Naarden besloot het
stadsbestuur alsnog het boetekleed aan te trekken. Maar een Naardense afvaardiging vond bij de Spaanse veldheer geen gehoor. Een laatste verzoek voor onderhandelingen liet Don Frederik afdoen door een overste. Deze beloofde dat de
burgers gespaard zouden worden als de stad zich zou overgeven en opnieuw trouw
zou zweren aan de koning van Spanje. Maar zijn belofte bleek loos. Wat er ook
gebeurde, Naarden moest boeten voor haar weigerachtige houding en iedere Ne
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Op 1 december 1572 brandde, op de kerk en het klooster na, heel Naarden.
derlander kent vanaf de schoolbanken het vreselijke lot dat de stad onderging. De
Spaanse moord te Naarden staat in onze vaderlandse geschiedenis te boek als een
van de gruwelijkste gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog.
De Spaanse visie
Hoe de Spanjaarden dachten over hun optreden in Naarden lezen we in het verhaal van Mendoza:
Don Frédéric stationeerde soldaten in Rhenen, Amersfoort en Utrecht. Met de rest van
het leger trok hij op naar Naarden dat hij onderwierp en plunderde omdat de oproerlingen van de stad zich niet wilden overgeven en zich, voor zo’n kleine en zwak verdedigbare stad, uiterst vasthoudend toonden en dat alles in weerwil van het feit dat men
ze had gewaarschuwd dat, als ze bleven volharden in hun vergrijp en hun geschut in
stelling lieten brengen, zij de tuchtiging zouden krijgen die zij verdienden. Maar van
onderwerping wilden de Naarders niets weten. Bijgevolg liet men het geschut oprukken. Toen kwamen ze te voorschijn om te onderhandelen met de heren de Noircarmes
en de la Cressonnière die Don Frédéric had afgevaardigd om ze te horen. Gedurende
de onderhandelingen beschaamden de Naarders het vertrouwen door musketschoten
af te vuren. Deze daad lokte onze soldaten uit om de stad aan te vallen en dat deden
ze met zo’n razernij dat zij iedereen die ze gewapend aantroffen, vermoordden en de
huizen in brand staken. Alles ging in brand, behalve de kerk en een nonnenklooster.
Men moet wel aannemen dat deze afstraffing uitdrukkelijk werd ingegeven door de
goddelijke voorzienigheid. Naarden was namelijk de eerste stad in Holland die ketterij
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binnen de poorten had toegelaten en deze had zich zo in de harten van de burgers
genesteld dat zij het uitdroegen naar de andere steden in de provincie.
Trouwens zelfs zonder haar afvalligheid verdiende de stad volgens de krijgswetten geen
mindere afstraffing: zij had gedurfd zich te verzetten tegen het leger van de koning; zij
had gewacht tot er maatregelen werden genomen. Om die reden alleen al is het heel
normaal dat, in oorlogen tussen christelijke vorsten, steden en burchten die, hoewel zij
niet in staat zijn om weerstand te bieden, maar dit toch doen, een voorbeeldige straf
krijgen opgelegd door de krijgsmachten van de koning.
Alva schreef in een van zijn brieven aan
de koning dat de Spaanse infanterie de
muren van de stad Naarden beklom, de
keel van de burgers en soldaten doorsneed, zonder dat er ook maar één iemand was ontkomen. Daarna hadden
zij de stad op twee of drie punten in
brand gestoken. Hij was er zeer tevreden over dat er in zo’n schurkachtige
stad met zoveel ketters een voorbeeld
was gesteld. In een in die tijd uitgevaardigd decreet beweerde Alva dat de hele
stad schuldig was geweest aan het misdrijf majesteitsschennis.
Koning Philips had Alva met deze daad
gefeliciteerd en gezegd dat Don Frederik had bewezen een ware zoon te zijn
van zijn vader (2).

Fernando Alvarez de Toledo, hertog
van Alva (1507-1582).

Ondanks het vreselijke lot dat Naarden onderging, heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het vestigen van de Republiek der Nederlanden. Geen stad in
Holland zou nog blind vertrouwen op beloften van de Spanjaarden. Elke belegerde
stad zou zich vanaf nu tot het uiterste verdedigen. Het offer dat Naarden bracht,
was geenszins tevergeefs.
Noten:

1. Mendoza dateerde zijn kroniek op 15 oktober 1590 in het klooster van de Celestijnen in Parijs. Een
jaar later verscheen het in druk in het Spaans. Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de uitgave
in het Frans: Commentaires de Bernardino de Mendoza sur les événements de la guerre des Pays-Bas
1567-1577, traduction nouvelle (de l’espagnol) par Loumier; avec notice (sur l’auteur) et annotations par le colonel Guillaume, Bruxelles 1860-1863 2 dl. Tome I 1567-1577, Tome II 1572-1577.
Een exemplaar van dit werk bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek van Leiden. Met dank aan
August Habets die hieruit de tekst verschafte en aan Jan Groenhof die deze vertaalde.
2. Henri Kamen, Alva, een biografie, Antwerpen/Amsterdam 2005.
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Leven en werken van de aannemers Jurriëns
te Naarden
Henk Schaftenaar
Jurriëns B.V. is de naam van een landelijk
werkend aannemingsbedrijf, gespecialiseerd in de restauratie van monumenten.
Het bedrijf werd gesticht te Utrecht in 1894
door Hendrik Jan Jurriëns (1861-1921),
een bouwkundige geboren te Naarden. Op
de website van de onderneming is te lezen
dat zijn passie, doorzettingsvermogen en
voortvarende aanpak nog steeds doorwerken in het bedrijf. Deze eigenschappen had
hij niet van een vreemde, ook zijn vader,
de Naardense aannemer Evert Jan (18311907), was een gedreven, vakbekwame ondernemer.
Bernard (1876-1966), een vijftien jaar jongere halfbroer van genoemde Hendrik Jan,
deed niet voor hen onder. In 1899 volgde hij
zijn vader op in het Naardense bedrijf en
ontwikkelde zich tot landhuisbouwer bij uitstek. In dit artikel zal aandacht worden geschonken aan Evert Jan en Bernard Jurriëns
en aan de werken die zij binnen en buiten de
Vesting tot stand hebben gebracht.
Evert Jan Jurriëns, stamvader van een
bedrijf
Evert Jan Jurriëns (1) werd op 9 februari
1831 geboren in het Gelderse Drempt,
waar hij het vak van timmerman leerde.
Op 20 januari 1860 huwde hij in Naarden Helena Maria Mets, een dochter van
een toen al overleden broodbakker (2).
Hij trok in bij zijn schoonmoeder in de
Bussumerstraat. Tegenwoordig is dat het
hoekhuis Wijde Steeg 1. Tussen 1860 en

Hendrik Jan Jurriëns (1861-1921),
stichter van het bedrijf in Utrecht.

Evert Jan Jurriëns (1831-1907), de
stamvader van het bedrijf.
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1869 werden er vier kinderen geboren, onder wie Hendrik Jan (3). Enkele maanden na de geboorte van het laatste kind overleed Evert Jans vrouw.
Op 6 april 1870 hertrouwde hij met Geertruida Hendrika Slaap (4). Uit dit huwelijk werden twee zonen geboren, van wie Bernard de oudste was (5). Op 4 december 1887 herhaalde zich het echtelijk drama: Geertruida Hendrika overleed op
49-jarige leeftijd. Evert Jan is nadien niet meer hertrouwd. De zorg voor zijn nog
jonge kinderen werd mede aan een huishoudster overgelaten. Een dergelijke hulp
is tot aan het overlijden van Evert Jan in 1907 steeds in huize Jurriëns gebleven.
Zelfstandig aannemer
Hoewel Arie Maas in zijn ‘Geschiedenis van Naarden’ als oprichtingsdatum voor
het aannemingsbedrijf van Jurriëns het jaartal 1867 noemt, hebben wij daar geen
bewijzen voor kunnen vinden.
Wel weten we dat het gezin Jurriëns tussen 1865 en 1868 naar een huurwoning in
de Turfpoortstraat (nu nr. 41) is verhuisd. Mogelijk zou dat op een aannemersschap kunnen wijzen, maar vreemd is wel dat de woning eigendom was van ene
Willem Verkerk (1812-1881), nota bene zelf een aannemer. Verkerk, een gefortuneerd man, woonde op de hoek Turfpoortstraat/Peperstraat. Dat is tegenwoordig
het huis Turfpoortstraat 37. Naast dat huis stond de zogenoemde timmerwinkel
(nu nr. 39) en daarnaast, op 41 dus, woonde Jurriëns. De drie panden waren alle
eigendom van Verkerk, die bovendien een timmermanswerkplaats had op de hoek
Beijert/Peperstraat.
Het lijkt daarom logischer om aan te nemen dat Jurriëns aanvankelijk als timmerman voor het bedrijf van Willem Verkerk heeft gewerkt.
In 1870 echter stopte Verkerk met zijn werk, verhuisde, verhuurde zijn panden
en ging rentenieren. Daarop ging Evert Jan Jurriëns in het hoekhuis van Verkerk
wonen en zette het bedrijf voort.
Na het overlijden van Willem Verkerk in 1881 hebben zijn erven al zijn onroerend
goed verkocht. Jurriëns kocht toen - met veel geleend geld - het hoekhuis, de timmerwinkel en de werkplaats, een complex van bijna 8 are (6). Pas vanaf dat jaar
vinden we bewijzen dat Jurriëns als zelfstandig aannemer werkte.
Eerste activiteiten in de Turfpoortstraat
Kennelijk drukten de rentelasten zwaar, want al in het jaar van de aankoop heeft
Jurriëns de oude timmerwinkel tot woonhuis laten verbouwen en het pand op 1
mei 1882 aan stadsdokter Samuel Meerburg verhuurd. Voor een goed begrip, we
hebben het over Turfpoortstraat 39 waar nu de familie Scheltema woont.
In 1886 liet Jurriëns nog een woonhuis bouwen op het erf tussen zijn huis en zijn
werkplaats. Het is het vrijstaande pand Peperstraat 26 dat toen verhuurd werd aan
een familie Bovenkerk.
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‘Jurriënspanden’: 1. Turfpoortstraat 41 (omstreeks 1867 gehuurd door Jurriëns van
Verkerk), 2. Turfpoortstraat 37 (hoekhuis Verkerk, Jurriëns, ds. Van Wijk, Militair Tehuis), 3. Turfpoortstraat 39 (gebouwd in 1882, voorheen timmerwinkel, dr. Meerburg,
Jurriëns), 4. De oude brouwerij (laatste woonhuis Jurriëns), 5. Peperstraat 26 (gebouwd 1886), 6. en 7. Turfpoortstraat 34 en 36 (gebouwd in 1887-1888), 8. De vier
woningen Turfpoortstraat 38 t/m 44 (gebouwd in 1890). 9. Hoek Beijert/Peperstraat
(werkplaatsen Jurriëns), 10. Driehoek Beijert/wal (stoomzagerij Bernard Jurriëns).

Peperstraat 26 (1886).

Turfpoortstraat 34 en 36 (1887-1888).
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Na het rendabeler maken van het voormalige timmercomplex van Verkerk, kocht
Jurriëns op 21 juli 1887 van de weduwe Ten Dam Ham een winkelhuis op een
hoek schuin tegenover zijn woonhuis plus een rijtje van vier oude huisjes in de
Turfpoortstraat achter het pand van kruidenier Van Norren (7). De winkel van Ten
Dam Ham werd gesloopt en vervangen door de twee woonhuizen Turfpoortstraat
34 en 36, die in 1888 voor het eerst konden worden verhuurd. Het rijtje van vier
onderging in 1890 eenzelfde lot. Een jaar later stonden hier de vier nieuwe woningen Turfpoortstraat 38 t/m 44.
Een diversiteit aan klanten
Een beschrijving van de bezittingen van Jurriëns uit 1888 geeft enig zicht op de
aard en omvang van zijn bedrijf (8). Zo kennen we zijn voorraden, zijn meubilair,
weten we precies van wie hij wat te vorderen had en omgekeerd, wie de hypotheekverstrekkers waren en wat de waarde was van zijn huizen.
Jurriëns werkte voor alle lagen van de bevolking want alleen al in dat jaar stonden de organist Paulus Schoonderbeek, de weduwe van veehouder Linck, slagersknecht Steven Brand, grondbezitter Henry Kuhn, huisschilder Ides, manufacturier
Philip Heijlbron, boomkweker Jacobus Smits, scheepsbouwer Wiegmink, de weduwe Mijnssen-van Rossum op Nieuw Valkeveen, boomkweker Jurrissen, de oude
mevrouw Kuhn-van Rossum op Casa Cara, veehouder Splint en nog veel meer

Werkplaatsen van Jurriëns op de hoek Beijert/Peperstraat, het huis Peperstraat 26 en
het hoekhuis Turfpoortstraat 37. Een foto uit de jaren zestig.
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Jurriëns werkplaats van binnen, een eeuw geleden.
Naarders bij hem in het krijt. Maar ook voor de gemeente Naarden, de Israëlitische Gemeente en de Suikerfabriek stonden rekeningen open. Daarentegen stond
hijzelf bij steenfabrikanten, houtverkopers, ambachtslieden en zijn hypotheekverstrekkers Kuhn en Rookhuizen in het krijt.
Uit de cijfers blijkt dat Jurriëns zich ontwikkelde tot een aannemer, zoals er wel
meer in de Vesting waren in die tijd. We denken daarbij aan H.L. Verhaar, D.B.
Streefkerk en J.D. Hufen jr. De reikwijdte van hun werk werd echter bepaald door
de vestingwallen, bouwen daarbuiten werd belemmerd door de militaire Kringenwet. Vrijwel al het werk moest uit de Vesting zelf komen en binnen dit wereldje
werd daar dan ook weer geïnvesteerd.
Met de aankoop van een stukje grond of van een bouwval werd nieuwe werkgelegenheid geschapen. Het zo vergaarde en verbeterde huizenbezit werd consequent
verhuurd. Daarom eindigden de meeste aannemers in Naarden als huisjesmelkers;
de huurpenningen vormden hun pensioen. Na overlijden bleef er voor ieder kind
vaak wel een woning over.
Naar de oude brouwerij
In 1891 verhuisde dokter Meerburg naar Leiden, waarop Jurriëns zelf op nummer
39 ging wonen. Hij heeft zijn oude woning Turfpoortstraat 37 toen grondig gerenoveerd en in november 1891 aan predikant dr. P.C. van Wijk (geb. 1840) en zijn
gezin verhuurd. Met het opknappen van dit hoekhuis had de kruising Turfpoortstraat/Peperstraat een laatste metamorfose ondergaan en het aanzien gekregen zo
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Links de huizen Turfpoortstraat 37 en 39 waarvan het aanzien werd bepaald door
Evert Jan Jurriëns. Geheel rechts het rijtje van vier uit 1890. De gepensioneerde aannemer poseert naast het jongetje. Een foto van omstreeks 1905.
als we dat nu nog grotendeels kennen. Dominee Van Wijk heeft overigens tot in
1899 in het hoekhuis gewoond.

De oude brouwerij in de Turfpoortstraat omstreeks 1910.

Rechts het door Jurriëns in 1898 gebouwde herenhuis Turfpoortstraat 64
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In mei 1895 verhuisde Jurriëns naar de oude brouwerij van Nagtglas in de Turfpoortstraat, een complex van 4 are gelegen schuin tegenover zijn woning dat hij
met collega Dirk Bernardus Streefkerk van de weduwe Nieukerk had gekocht (9).
Een steen met een bierton in reliëf boven een oud poortje daar, herinnerde nog
lange tijd aan de volksdrank die er ooit werd gebrouwen (10). De steen bevindt
zich tegenwoordig in de collectie van het Goois Museum. Op de plek van de brouwerij staan nu de moderne woonhuizen Turfpoortstraat 46 en 48.
Aan de opstallen van de brouwerij heeft Jurriëns overigens niets veranderd. In
1897 kocht hij nog wel een vervallen woning op een groot perceel aan het eind van
de Turfpoortstraat (11). Daar liet hij drie nieuwe woningen bouwen. Het werden
de huidige panden Turfpoortstraat 64 en Sint Annastraat 65 en 67. In de herfst van
1898 konden deze woningen worden opgeleverd. Het herenhuis aan de Turfpoortstraat is toen aan A.C.J. Hartong verhuurd.
In die periode werkte Evert Jan aan herstelwerkzaamheden van de toren van Naarden. Deze grote klus had hij voor 2240 gulden aangenomen.
Kentering
Evert Jan Jurriëns richtte zijn bouwijver vrijwel uitsluitend op zijn directe omgeving. Toen echter enkele kwekers de moed hadden om binnen een verboden
kring de bouw van het Wilhelminapark te initiëren, was Evert Jan Jurriëns als investeerder direct van de partij. Op 23 november 1898 zette hij zijn passie voor het
bouwen in de Turfpoortstraat opzij en kocht van kweker Jacobus Smits een per-

Hoek Lambertus Hortensiuslaan/Julianalaan omstreeks 1904. Links de dubbele villa
Comenius-Hortensius (nrs. 9 en 7), rechts het huis Julianalaan 2. De naam Hortensius prijkt, in gehavende staat, nog op de gevel.
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ceel van ruim 10 are aan de Lambertus Hortensiuslaan. Een half jaar later
regelde hij er onderhands nog 3 are bij
(12). Op het perceel liet hij vervolgens
de dubbele villa Comenius-Hortensius
(Lambertus Hortensiuslaan 9 en 7) en
het naburige fraaie huis Julianalaan 2
bouwen.
Met dit Jurriëns-project in Naardens
buitengebied was een zodanige verandering ingezet dat het nog maar de
vraag is of Evert Jan deze huizen nog
wel volledig naar eigen inzicht heeft
kunnen laten bouwen. Waarschijnlijker is dat het zijn zonen Hendrik Jan
en Bernard zijn geweest die in deze woningen hun sporen hebben nagelaten.
De eerste steenlegging van het huis De
Evert Jan was echter wel de financier:
Bongerd in 1903. Tussen de trap en de
de woningen waren zijn bezit en wersteiger staat Evert Jan Jurriëns met een
den uiteraard weer verhuurd.
fotografisch defect aan het hoofd. Op de
Een definitieve wending trad in toen
steiger met bolhoed rechts Bernard zijn
Evert Jan op 8 november 1899 zijn
zoon.
werkplaats met de aanliggende huizen
Turfpoortstraat 39 en Peperstraat 28
aan zijn zoon Bernard verkocht (13). Bernard is er vervolgens als zelfstandig aannemer gaan werken en heeft zich sindsdien vrijwel uitsluitend op bouwprojecten
buiten de Vesting toegelegd.
Ook al ging hij rentenieren, vader Evert Jan Jurriëns heeft zijn zoon Bernard nog in
diverse projecten bijgestaan.
De stamvader overlijdt
Op 9 juli 1907 overlijdt Evert Jan Jurriëns, nog altijd wonend in de voormalige brouwerij, schuin tegenover Turfpoortstraat 39, de woning van zijn zoon
(14). Net als zijn tweede vrouw vond hij
zijn laatste rustplaats op de Algemene
Begraafplaats bij Jan Tabak. Zijn graf is
er nog steeds te vinden, rechts van de
ingang langs het hoofdpad.

Het graf (links) van het echtpaar
Jurriëns-Slaap op de oude Algemene
Begraafplaats bij Jan Tabak.
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Uit de papieren van zijn nalatenschap leren we Evert Jan nog beter kennen. Zo was
hij jarenlang lid van de Fluweel- en Zijdeweversbus, een begrafenisfonds uit het
grijze verleden van Naarden. Naast wat meubilair liet hij twee obligaties achter, een
van de ‘Vereeniging tot Bevordering van de Christelijke Belangen in de NH Kerk’
en een van ‘De School met den Bijbel’. Vanuit deze religieuze voorkeur handelde
hij ook in de gemeenteraad waar hij van 1903 tot 1907 actief was. Opvallend was
nog een document waaruit bleek dat hij aan Van den Born, de korenmolenaar van
de Schapenmeent, ooit een fors bedrag had geleend. Daar stond nog 1200 gulden
van open.
Op 16 januari 1908 hebben de erven de onroerende goederen in De Doelen laten
veilen (15). Zoon Hendrik Jan kocht de villa Julianalaan 2 en het hoekhuis Turfpoortstraat 37, sinds 1903 Militair Tehuis. Kruidenier J.W. Thüring werd de koper
van de twee huizen aan de Sint Annastraat. De mooie woning Turfpoortstraat 64
ging over naar P.H.A. van Aken. De oude brouwerij is toen tegelijkertijd verkocht.
De resterende huizen werden ondergebracht in een onverdeelde boedel. Na aftrek
van de lasten bleef er voor ieder van de zes erfgenamen circa 5000 gulden over,
destijds de waarde van een gemiddeld herenhuis.
Bernard zet de familietraditie voort
Het vak van aannemer werd Bernard
Jurriëns, binnen de familie en onder
vrienden Ben genoemd, met de paplepel ingegoten. Vanaf 1895 werkte hij
als timmerman in het bedrijf van zijn
vader en in november 1899 nam hij de
zaak over. Hij is daarop in het huis Turfpoortstraat 39 gaan wonen en trouwde
op 10 mei 1900 met Dirkje van ’t Sol.
Vier kinderen kreeg het echtpaar, van
wie Evert Jan later architect werd (16).
Rond 1900 heeft de jonge aannemer
de werkplaatsen gerenoveerd. Vier jaar
later breidde hij de zaak uit met een
stoomzagerij op een driehoekig perceel
aan het eind van de Beijert (17).
Dankzij de steun en de goede reputatie
Bernard Jurriëns (1876-1966).
van zijn vader heeft hij de zaak zonder
problemen kunnen voortzetten, maar
al snel koos hij voor een eigen invulling van het vak. Hij schreef in op grotere projecten en door een geslaagde voltooiing oogstte hij faam in de betere kringen in de
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Het gezin Jurriëns-van ’t Sol voor de
deur van Turfpoortstraat 39. In de deuropening vader en moeder. Op de stoep
links Evert Jan jr. met zijn drie zusjes in
het wit. De drie anderen zijn familieleden op bezoek. Een foto van omstreeks
1912.
omgeving. Evenals zijn broer Hendrik
Jan in Utrecht, werd hij in Naarden gezien als ‘een flinke vent’ aan wie je ingewikkelde zaken kon toevertrouwen.
Zo werd hij villabouwer bij uitstek. In
onze contreien en ver daar buiten werden tal van kapitale woonhuizen door
hem gebouwd.
Het is onmogelijk om binnen het bestek van ons tijdschrift een compleet
overzicht te geven van alle activiteiten
en prestaties van aannemer Ben Jurriëns. Waren de naspeuringen over zijn
vader nog betrekkelijk eenvoudig omdat deze hoofdzakelijk in de Vesting is
blijven werken, bij hem doet zich de
moeilijkheid voor dat zijn actieradius
zich uitstrekte tot op 100 km van zijn
werkplaats. Dit bezwaar werd al in
1950 ondervonden toen zijn kinderen
hem ter gelegenheid van zijn gouden
huwelijksfeest een album wilden uitreiken met foto’s van zijn bouwwerken.
Het boek kwam er, maar incompleet.
Enkele bewaard gebleven kladjes laten
zien hoe zijn familie heeft moeten worstelen om degelijke informatie bijeen
te krijgen. Wat hier nu volgt is een op
onze omgeving toegespitste greep uit
zijn werk.

De voormalige stoomzagerij op het driehoekje aan de Beijert in de jaren dertig.
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Een vruchtbare samenwerking
Ben Jurriëns was een persoonlijke
vriend van architect Theo Rueter
(1876-1963) uit Blaricum, een gerenommeerd ontwerper van woningen
in een aparte landelijke stijl. Zij blijken
op vele bouwlocaties nauw te hebben
samengewerkt. Circa 25 projecten getuigen daarvan.
Hun eerste project dateert van 1902.
Dat betrof het zogeheten Bakkerhuisje
aan de Torenlaan in Blaricum, op het
voormalige terrein van de kolonie van
de Internationale Broederschap van
Christen-Anarchisten, een idealistische
groepering waarbij Rueter zich een
jaar eerder had aangesloten. In 1902 en
1903 bracht hun co-productie nog acht
woningen voort, alle in het Gooi, maar
niet in Naarden (18).
Met de bouw van het landhuis De Limiten (1905) te Valkeveen voltooide
het duo zijn eerste grote opdracht
voor mevrouw Adolphine van Woensel Kooy-Mijnssen. Mogelijk werd het
tweetal in 1912-1913 ook door haar betrokken bij de bouw van de stenen brug
in de Valkeveenselaan (19). In een latere
fase maakten ook haar dochters gebruik
van deze bouwkundigen. We noemen
de woning en jeugdkapel (1920) van
dochter evangeliste Rie te Bussum en
het huis Gingko (1920) voor dochter
Willy aan de Naarderstraat in Huizen.
De bouw van de Spieghelkerk in Bussum werd de kroon op het werk in relatie met deze familie. Het project startte
op 17 juni 1924 en bij de inwijding in
maart 1925 werd aan architect en bou-

Theo Rueter (1876-1963), gerenommeerd ontwerper van woningen in
landelijke stijl.

De Limiten (architect Th. Rueter).

De Brug in de Valkeveenselaan.
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wer hulde gebracht; aan Ben Jurriëns in
het bijzonder vanwege zijn grote toewijding en liefde voor het werk.
Veel bouwopdrachten waren ook afkomstig van de prominente familie
Boissevain, met name van de telg Mary
die een band had met de Vrij-katholieke kerk en met de gefortuneerde Cornelis van Eeghen was getrouwd.
In 1912 werd door dat echtpaar aan
Rueter en Jurriëns de bouw van het
landhuis De Duinen aan de Valkeveenselaan gegund. In 1910 waren beiden al
in de nabijheid van het landgoed Drafna actief geweest, toen voor H. de Booy,
een zwager van Mary, het zomerhuis
De Sparren werd gebouwd. Jurriëns
werkte ook zonder Rueter voor deze familie: zo verrezen aan de Meentweg de
huizen Bergerac (1910), Heerlijkheid
(1911) en De Nieuwe Duinen (1925).
De laatste woning weer in opdracht
van Mary naar een ontwerp van de architecten Brinkman en Van der Vlugt.
Deze heren ontwierpen voor haar ook
de bouw en inrichting van de Montessorischool aan de Valkeveenselaan. Het
meubilair voor dit theosofische schooltje werd in de werkplaats van Bernard
gemaakt.
Een grote opdracht volgde in 1928 toen
hij naar een ontwerp van L. Streefkerk,
een architect die bij hem in de Turfpoortstraat woonde, de Vrij-katholieke
kerk en een bijbehorend Logegebouw

De Spieghelkerk in Bussum (architect
Th. Rueter).

Bergerac (architect W. Lelieman).

De Nieuwe Duinen (architecten
W. Brinkman en L.C. van der Vlugt).
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Meubilair Montessorischool aan de Valkeveenselaan.

De Vrij-katholieke kerk in aanbouw
(architect L. Streefkerk).

op het landgoed van Mary van Eeghen-Boissevain mocht bouwen. Later volgden
nog meer woningen aan de Meentweg.

Huizerend (architect Th. Rueter).

Klein Rubroeck (architect Th. Rueter).

Vanuit de families Van Dorp en Dudok van Heel zijn er eveneens opdrachten voor
het duo Rueter-Jurriëns geweest. We noemen hier Huizereind (1908) aan de Flevolaan, Klein Rubroeck (1909) aan de Amersfoortsestraatweg, twee dubbele villa’s
(1918) aan de Naarderstraat voor employé’s van de Chemische Fabriek, Oldenheem (1913) en de dubbele villa De Breidablik (1916) ook aan de Naarderstraat
(20).
Overige werken in Naarden
Ben Jurriëns werkte uiteindelijk met vele architecten (21). Laten we nog eens teruggaan naar december 1902 toen hij met een inschrijving van 29.000 gulden de
opdracht kreeg voor de bouw van het huis De Bongerd (architecten Schill en Haverkamp) aan de Amersfoortsestraatweg. In 1906 werd voor een nog hoger bedrag
het door architect De Bazel ontworpen Dennenoord aan zijn indrukwekkende
oeuvre toegevoegd. In 1913 volgde onder architect Kruisweg het kapitale Berghuis
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De Bongerd (architecten Th.G. Schill en
D.H. Haverkamp).
aan de Huizerstraatweg. In datzelfde
jaar bouwde hij ook nog de Secretarie
van Naarden, toen nog het onderkomen van de Ambachtstekenschool en
het politiebureau.
In 1928 schreef hij met 127.000 gulden
in voor de bouw van de door Streefkerk

Dennenoord (architect K.P.C. De Bazel).

Berghuis (architect C.J. Kruisweg).

ontworpen Gooische Stoomwasscherij. Hij eindigde in de middenmoot. Opmerkelijk is het dat hem toch de opdracht werd gegund. Opdrachtgever Vlek van het
bedrijf was namelijk een van de rooms-katholieke prominenten in Naarden en
hoewel de gemeente tot in alle uithoeken was verzuild, was het vertrouwen in Ben
Jurriëns kennelijk zeer groot.
Een betrokken burger
De naam van Bernard Jurriëns treffen we aan in tal van persberichten. Het zijn niet
alleen uitslagen van aanbestedingen waarin hij wordt genoemd, maar ook artikelen waarin hij als vrijwilliger wordt bedankt. In december 1936 was hij bijvoorbeeld
een veel geraadpleegd adviseur van het buurtcomité Turfpoortstraat/Gansoordstraat
toen Naarden zich voorbereidde op het feest ter gelegenheid van het huwelijk van
prinses Juliana en prins Bernhard. Onder zijn professionele leiding werden een historische Turfpoort en een dito Ganzenpoort gebouwd. De eerste bestond uit 6500
turfjes. Het geraamte voor zo’n kolossale versiering - eerder gebruikt bij de onafhankelijkheidsfeesten van 1913-1914 - lag nog in een van zijn werkplaatsen opgeslagen.
Jurriëns was voorts beijveraar en bestuurslid van de ambachtstekenschool die boven
het politiebureau in de Raadhuisstraat was gevestigd. Rond 1926 was hij ook pen
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ningmeester van de afdeling Bussum
van de Nederlandsche Aannemersbond
en al eerder maakte hij deel uit van een
schattingscommissie in het kader van de
Wet op de Inkomstenbelasting. In 1933
werd hij gekozen in het kiescollege van
de Nederlandse Hervormde Kerk. We
lezen ook over zijn betrokkenheid bij de
afdeling Naarden van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en
Vakantiekolonies.
Hij was ook politiek actief. In 1927 stond
hij vierde op de kieslijst van de plaatselijke Christelijk-Historische Unie. Het
waren toen J.P. Dudok van Heel (van
Berghuis) en ds. H.C. Hogerzeil (van
Nieuw Valkeveen), die voor deze partij
in de gemeenteraad werden gekozen.

De Turfpoort in het feestjaar 1937.

In 1940 was Ben Jurriëns 40 jaar lid en
25 jaar penningmeester van de Naardense sociëteit Eensgezindheid, kortweg
‘de soos’ genoemd. Op de jaarvergadering in De Beurs werd hij toegesproken
door medebestuurslid kruidenier Carel
van Norren die hem hoog in het vaandel
had. Bij acclamatie werd Ben tot erelid
benoemd. In zijn dankwoord memoreerde deze dat hij kort na zijn huwelijk
Evert Jan jr. en Bernardina Jurriëns in
lid was geworden van de soos en daar
historische kledij voor de festiviteiten
nimmer spijt van heeft gehad. Hij was
van 1913-1914.
toen 24 jaar en nog een jongmaatje in
het aannemersbedrijf. Hij vertelde dat
hij dikwijls heel wat moeilijkheden had te overwinnen. Een bezoek aan de soos vaagde echter meteen zijn zorgen weg. Bescheiden als hij was, schoof hij de eer van een
geslaagde reddingspoging van de soos naar de kwaliteiten van zijn collega-bestuurders Munnikhuizen en Van Norren. Hij hoopte nog vele jaren lid te kunnen blijven,
vooral omdat er hier in Naarden op vele vlakken zulk een kameraadschappelijke
omgang met elkaar was. Hij was daar bijzonder trots op; in andere plaatsen was men
weleens jaloers op Naarden, zo besloot hij in zijn dankwoord.
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Voor de tuindeuren van Turfpoortstraat 39 in 1932. V.l.n.r.: vader Ben Jurriëns, een
gast, de dochters Dien, Dit en Truus en moeder Dirkje Jurriëns-van ‘t Sol.

Dien en Evert Jan Jurriëns jr. zwieren over de bevroren vestinggracht voor bastion
Nieuw Molen in 1924. Rechts, op de dekking van een bomvrij gebouw, de stellage
van een militaire uitkijkpost.
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Het muziekkorps Wilhelmina uit Terwinselen marcheert door de Turfpoortstraat op
9 mei 1929. Links van het muurtje met poort de oude brouwerij waar Evert Jan Jurriëns tot 1907 woonde. Rechts daarvan een van de vier woningen die in hij in 1890
had gebouwd. De foto is gemaakt door Evert Jan jr. vanuit een raam van Turfpoortstraat 39.
Ook zijn kinderen toonden zich volop betrokken burgers van Naarden. Hun namen vinden we onder meer terug in verslagen over feesten op het ijs. Zo won Bernardina (Dien) in januari 1928 de eerste prijs toen zij verkleed als Beierse Dirndl
de show stal tijdens een schaatsfeest op de lange vestinggracht tussen de Kippenbrug en de Amsterdamse Poort (de Doorbraak bestond nog niet). In de categorie
paren waren het Evert Jan en Dien die een derde prijs binnensleepten met de verbeelding van een in klederdracht getooid Hongaars echtpaar. In dat jaar bestond
de Naardense IJsclub 20 jaar. Het moet een feeërieke vertoning geweest zijn met
al die verklede schaatsers in het licht van brandende turven en Bengaals vuurwerk.
Evert Jan, in de krant doorgaans als Jurriëns jr. aangeduid, was een jaar later de maker van een foto van het muziekcorps Wilhelmina uit Terwinselen dat ter gelegenheid van een concours op tweede pinksterdag door de Turfpoortstraat marcheerde
(22). Begin augustus had hij de foto namens de donateursvereniging mogen aanbieden aan het bestuur van de Naardense muziekvereniging DOB ter gelegenheid
van haar 25-jarig bestaan. Evert Jan fotografeerde graag, deze opname had hij gemaakt vanuit een bovenraam van zijn ouderlijk huis.
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Het einde van ‘Jurriëns te Naarden’
In 1946 heeft Ben Jurriëns, naar een ontwerp van zijn zoon, de toneelzaal van het
Hof van Holland in de Kloosterstraat gerenoveerd. Hij was toen al 70 jaar oud.
Ondanks zijn hoge leeftijd verrichtte hij aan het eind van zijn loopbaan nog complexe restauraties. In 1948 werkte hij met architect Streefkerk aan het herstel van
de Grote Kerk (23). Zijn laatste project (24) was de restauratie van Naardens Stadhuis in 1949-1950. Bij het 600-jarig bestaan van Naarden was het werk klaar. De
zaak ‘Jurriëns te Naarden’ is toen opgehouden te bestaan. De werkplaatsen werden
overgenomen door het Naardense aannemingsbedrijf Te Pas en Gebben (25).
De gepensioneerde aannemer is in de Turfpoortstraat blijven wonen. Halverwege
de jaren vijftig maakte hij nog graag een ritje op de Solex langs de huizen die hij
ooit had gebouwd.

De restauratie van de Grote Kerk in
1948 (architect L. Streefkerk).

De restauratie van het Stadhuis in
1949-1950 (architect H.F. Sijmons).

Op 7 maart 1962 verliet hij als 85-jarige het door zijn vader gebouwde huis in de
Vesting en vestigde zich met zijn vrouw in een tehuis voor bejaarden aan de Meerweg 23 in Bussum (26).
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Hij overleed op 11 februari 1966, 89 jaar oud. Zijn vrouw Dirkje van ’t Sol volgde
hem op 3 februari 1969 in de gezegende leeftijd van 91 jaar. Hun stoffelijke resten
liggen in Naarden, op de begraafplaats Nieuw Valkeveen.
Ben Jurriëns was naast een bekwaam bouwer met een indrukwekkende staat van
dienst, een meelevende en vriendelijke man, met bovenal een warm hart voor
Naarden, de plaats die hij vrijwel zijn leven lang trouw is gebleven.
Naschrift
Na het lezen van dit artikel schreef Hans Stork (geb. 1928) te Castricum, oudste
kleinzoon van Bernard Jurriëns, enkele persoonlijke herinneringen aan zijn grootvader op:
Opa (ik noem hem maar steeds zo, net als vroeger), vertelde vaak dat hij door zijn vader in de leer was gestuurd bij een aannemer in Nederhorst den Berg. Hij moest de afstand lopend afleggen, was daar in de kost en soms wekenlang van huis. Mijns inziens
was dat heel gebruikelijk in die tijd voor dat je het familiebedrijf mocht voortzetten.
Als oudste kleinkind, maar geen Jurriëns, had ik alle belangstelling van de hele familie.
Omdat Oma al vroeg was gehandicapt door gewrichtsreuma kwam zij bijna de deur
niet uit, al zijn we wel in mijn vroegste jeugd enige malen naar Valkeveen geweest. Ik
logeerde er vaak en graag. Opa daarentegen ging veel met mij wandelen, de eendjes
brood voeren, en langs de Bedekte weg en de Kippenbrug. Later per Gooische Tram en
met de fiets naar zijn bouwwerken in het Gooi. Als hij naar de houtbeurs in Amsterdam ging, kwam hij altijd langs in de Roerstraat. Een auto heeft hij nooit gehad, maar
wel hadden ze al vroeg een telefoonaansluiting. Als we door Naarden liepen werd er
altijd veel gegroet. Opa was duidelijk een bekend man. Soms bezochten we het Comenius Mausoleum waarvan hij de sleutels had, om even te kijken of alles in orde was.
Ikzelf vond dat altijd een beetje eng.
Veel later, tijdens de oorlogsjaren, stak hij bij verduistering een sigaar op om nog wat
te kunnen zien.
Opa kon buitenshuis en in de werkplaats flink driftig worden als iets niet helemaal
naar wens ging. Thuis had hij zich te houden aan de nogal vormelijke en keurige
levenshouding van zijn vrouw. Nooit zal ik de familiebijeenkomsten vergeten op elke
Nieuwjaarsdag wanneer de meesterknecht Roeten even mocht binnenkomen om de
patroon en familie een gelukkig nieuwjaar te wensen, en hem een glaasje jenever werd
aangeboden. Alle voorgaande conversatie stokte dan om na zijn vertrek weer te worden opgenomen. Een andere tijd!
Opa was lidmaat van de Hervormde Kerk en maakte af en toe op zondag gebruik van
zijn plaats in de Grote Kerk. Oma was niet in staat hem te vergezellen. Telkenjare, bij
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de uitvoering van de Matthäus Passion
kwam hem de opdracht toe de kerk te
‘verbouwen’, maar naar een uitvoering
ging hij nooit.
Het kan niet anders of Opa moet in zijn
leven behoorlijk zijn gehinderd door de
invaliditeit van zijn vrouw. Het leven
werd beheerst door haar ziekte. Zo was
er altijd hulp in de huishouding nodig en
na een lang dienstverband van een van
hen, werd het in later jaren vaak wisselen van hulpkrachten met alle problemen
van dien. Een ding stond vast: de sociëteitsavond was heilig, de enige avond dat
hij even kon ontsnappen aan de zorgen
thuis. De boodschappen mochten dan
misschien door anderen worden gedaan,
Bernard Jurriëns in de tuin van Turfzelf wilde Opa kaas inkopen. Blijkbaar
poortstraat 39.
was hij daar heel precies in.
Hij moet het niet gemakkelijk hebben
gehad, want naast zijn werk moest hij vaak fysieke hulpkracht leveren bij de persoonlijke zorg van Oma. Daarnaast had hij alle aandacht voor de kleinkinderen en het
buitengebeuren en bleef hij tot het uiterste zeer aimabel.
Dat stond vast: om 17 uur ging het antieke wandkastje open en werd een glaasje jenever gedronken. Het 40-jarig huwelijk zou op 10 mei 1940 worden gevierd, maar
ging door de beginnende oorlog niet door. Om tijdens de oorlogsjaren het bedrijf voor
hemzelf en de werknemers nog enigszins gaande te houden, werden klompen gemaakt
en tafeltjes met ingelegde antieke tegels. Deze tafels werden verkocht aan de gerenommeerde meubelwinkel Pander.
Opa is van zijn bedrijf niet rijk geworden. De ziekte van zijn vrouw heeft veel gekost,
de oorlog zat ook niet mee en dan was er nog het gezegde van Opa: ‘Er zijn twee soorten aannemers: slechte en hele slechte’. Hij legde mij toen al uit dat veel aannemers
rommelden met materialen, bijvoorbeeld te goedkoop of te weinig als voorgeschreven.
Die werden daar behoorlijk rijk van, maar hij beweerde daar niet aan mee te doen.
Noten:

1. Zijn ouders waren Hendrik Jan Jurriëns en Baardina Minkhorst.
2. De ouders van Helena Maria Mets (1829-1869) waren Pieter Mets, ook wel geschreven Metz
(Hilversum 1799-Naarden 1848) en Zwaantje Scholten (Coevorden 1804).
3. Kinderen uit het huwelijk Jurriëns-Mets:1. Zwaantje Berendina (Bussumerstraat 20 februari
1860), 2. Hendrik Jan (Bussumerstraat 30 mei 1861 - 1 april 1921), bouwkundige. In 1889 vestigde hij zich in Laren waar hij als ontwerper betrokken was bij de bouw van het gemeentehuis
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(tegenwoordig spijslokaal De Prinsemarij), een pand in neorenaissance stijl. In 1895 vestigde hij
zich in Utrecht waar hij in 1894 een aannemingsbedrijf had gesticht. 3. Pieter (Bussumerstraat
19 maart 1865), onderwijzer. Hij werkte aanvankelijk op het eiland Marken en vertrok later naar
Ambon. 4. Evert Jan (Turfpoortstraat 17 april 1869 - Heemstede 19 april 1942), bakkersknecht en
later zonder beroep wonend te Amsterdam.
4. Geertruida Hendrika Slaap (Amersfoort 20 januari 1838 - Naarden 4 december 1887). Haar
ouders waren Barend Slaap en Geertruida Moore. Haar broers Gerrit (Amersfoort 1 juli 1839) en
Frederik Jan (Amersfoort 10 april 1841 - Naarden 3 augustus 1907) waren timmerlieden in dienst
en inwonend bij Evert Jan Jurriëns.
5. Kinderen uit het huwelijk Jurriëns-Slaap: 1. Bernard (Turfpoortstraat 30 mei 1876 - Bussum
1966), timmerman/aannemer te Naarden. 2. Gerrit Jan (Turfpoortstraat 23 december 1879),
bouwkundig opzichter te Utrecht.
6. Notaris P. Munnikhuizen, Naarden. Zie de akten van 6 juli 1881, 7 juli 1881 en 9 juli 1881. Op 6
juli 1881 had Evert Jan Jurriëns een kruidenierswinkel van Hermanus Rookhuizen gekocht. Op
7 juli volgde de koop van het complex van Verkerk. Met de transacties was een bedrag van 8500
gulden gemoeid, waarvoor op 9 juli 5000 gulden werd geleend van Rookhuizen.
De kruidenierszaak heeft Jurriëns tijdelijk aan zijn zwager en voormalige knecht F.J. Slaap verhuurd, maar al spoedig nam Van Norren, eveneens een timmerman, deze zaak van hem over. Op
20 juli 1882 (notaris P. Munnikhuizen, Naarden) heeft Jurriëns het pand in eigendom aan Van
Norren overgedragen.
De woning die Jurriëns aanvankelijk van Verkerk huurde (Turfpoortstraat 41) werd op 7 juli 1881
(notaris P. Munnikhuizen, Naarden) door de erven Verkerk verkocht aan broodbakker Hendrik
Snijder.
7. Notaris P. Munnikhuizen, Naarden 21 juli 1887. Openbare verkoping in het logement Het Amsterdamsche Veerhuis aan de Oude Haven.
8. Notaris P. Munnikhuizen, Naarden 4 juli 1888. Inventaris gemaakt in verband met het overlijden
van Geertruida Hendrika Jurriëns-Slaap. In de akte wordt melding gemaakt van een rondgang
door de werkplaats, de woning en over het erf. Aandacht kreeg een houtloods waar eiken ribben,
kozijnen en vuren delen zijn opgeslagen. Er staan kruiwagens en een blusbok (Evert Jan was in
die jaren commandant van de Naardense brandweer). Ook is daar een put met kluitkalk. Op het
erf liggen partijen dakpannen, hardgrauwe stenen en grijze en rode plavuizen. In de schuur achter
de werkplaats staan een draagburrie, ladders, vaten portlandcement, schelpkalk, steigerhout en
plinten. Op de zolder ligt het betere hout. Met de inboedel van het woonhuis erbij werd de waarde
geschat op 1945 gulden.
De post debiteuren bedraagt 5345 gulden, de post crediteuren 4362 gulden. De waarde van het
onroerend goed is 12.725 gulden. Daar staat een bedrag van 7000 gulden aan (hypothecaire)
schulden tegenover.
9. Notaris P. Munnikhuizen, Naarden 2 mei 1895. Bij deze aankoop van de wed. J. Nieukerk-Posthumus behoorden nog twee huisjes met erven (kadaster percelen G 688 en 1282) die uitkwamen op
het A. Dortsmanplein/Beijert. De koopsom was 3000 gulden. De panden werden door Jurriëns
en Streefkerk in gemeenschappelijk bezit gehouden. Voor zijn bewoning van de oude brouwerij
betaalde Jurriëns aan Streefkerk 125 gulden huur per jaar.
10. Zie F.W. Drijver, Over bierstrijd, een brouwerij in de Bergstraat en de familie Nagtglas, in De Omroeper jrg 15 (2002), nr.1 pp. 32-37.
11. Notaris P. Munnikhuizen, Naarden 12 januari 1897. Het perceel werd gekocht voor 1200 gulden
van G.E.J. Ham te Amsterdam.
12. Notaris S. Scheffelaar Klots, Bussum 23 november 1898 en 8 maart 1900.
13. Notaris P. Munnikhuizen, Naarden 8 november 1899. Woonhuis, werkplaatsen en erf, 4 are 9 ca
groot, werden verkocht voor 3000 gulden.
14. Notaris F. Kat, Naarden 25 september 1907 boedelbeschrijving.
15. Notaris F. Kat, Naarden 16 januari 1908. Veiling onroerend goed E.J. Jurriëns in De Doelen om
7 uur ’s avonds. Niet verkocht worden de huizen Turfpoortstraat 34 en 36, het rijtje van vier
woningen Turfpoortstraat 38 t/m 44 en de dubbele villa Comenius-Hortensius in de Lambertus
Hortensiuslaan 7 en 9.
16. Dirkje van ’t Sol (Zeist 19 juli 1877 - Bussum 3 februari 1969). Kinderen van het echtpaar Jurriëns-van ’t Sol zijn: Maria Geertruida (Nrd. 1901-1942) huwde met J.H. Stork, Dirkje (Nrd.
1902-2001) huwde met A.J. Koch, Bernardina (Nrd. 1904-1978) huwde met P.E.J. Bomli en Evert
Jan (Nrd. 1906-1976). Evert Jan werd bouwkundige/architect, trouwde op 3 februari 1939 met
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Alijda Christina Meenhorst (Haarlem, 1914) en verhuisde per deze datum naar de Jan ter Gouwweg 12 en op 16 december 1952 naar Huizen.
De oudste dochter, in de wandeling Truus, ontdekte bij haar 18e verjaardag dat ze al die jaren
een niet bedoelde naam had gehad. Ze dacht ingeschreven te staan onder de namen Geertruida
Hendrika (van haar grootmoeder dus), maar ze bleek ingeschreven te staan als Maria Geertruida.
Zo is het dus gebleven, maar het verhaal gaat dat Bernard bij de geboorteaangifte van zijn eerste
kind onduidelijk was geweest tegenover de ambtenaar op het Stadhuis en geroepen had dat ze
moest heten naar die en die, wat kennelijk niet goed is overgekomen.
17. Notulen gemeenteraad Naarden 26 april 1904. Verzoek van Bernard Jurriëns om hem het stukje
grond, groot 1 are 51 ca, aan het eind van de Beijert bij de wal voor de tijd van 20 jaar af te staan
in erfpacht tegen 12 gulden per jaar. B & W hadden geen bezwaar, het was daar toch meestal een
vuile boel. Ook wethouder J.H. Maas achtte erfpacht zeer gewenst vanwege ‘de horribele toestand’
daar. Het werd uiteindelijk een erfpacht voor 25 jaar. Er was wel een probleem. De erven Splint
(van de naastgelegen boerderij) hadden zonder er recht op te hebben een stukje van de grond in
gebruik genomen. In de overeenkomst werd bepaald dat Jurriëns dat stukje niet kon invorderen
zonder tussenkomst van de gemeente. Op 5 oktober 1917 werd de bestemming gewijzigd en werd
aan Bernard Jurriëns vergunning verleend er een slachterij te beginnen. Uit overlevering weten
we dat er inderdaad een slager actief is geweest. Later is in het pand een limonadefabriek gevestigd. Op het laatst was het in gebruik als opslagplaats bij de drankenhandel Koster. In 1976 is het
vervangen door een woonhuis.
18. In 1902 volgde, ook op het kolonieterrein in Blaricum, een houten huisje voor D. Vijlstra. Vervolgens het landhuis Rolandshof, Torenlaan 60, Blaricum. In 1903 Jonkerweg 7 te Hilversum voor
de dames Kroes. Voor mevrouw Zijdveld ‘Rustoord’ aan de Oud Blaricummerweg 23 te Laren en
een zomerverblijf voor J.G. Steenbeek uit Amsterdam aan de Jan Hamdorfflaan, beide te Laren.
Een woonhuis voor A.Th. Raven te Hilversum. Een woonhuis voor dr. W. Posthumus Meijjes te
Aerdenhout. Vier woonhuisjes te Rijswijk Z.H. voor M. Meijboom. In 1910 volgde de verbouwing
van het huis De Leemcule te Dalfsen. In 1911 de bouw van een woonhuis te Hattem voor J.B. van
Hall en een woonhuis te Gorssel voor baron Van de Borch Verwolde. Alle zijn woningen uit de
combinatie Rueter-Jurriëns.
19. In het album (1950) met werken van Bernard Jurriëns is onder de foto van de brug in de Valkeveenselaan in potlood geschreven - waarschijnlijk door de samenstellers - dat Jurriëns de ontwerper was. Dezelfde beschrijving staat ook onder een foto van Klein Kommerrust (Valkeveenselaan
20), een landhuis dat in 1914 voor de oogarts dr. W.H. Smit (familie van mevrouw Van Woensel
Kooy-Mijnssen) werd gebouwd. Van dit huis bestaat echter een bouwtekening gesigneerd door de
architect P.H. Grossouw (1890-1957).
20. In De Omroeper zijn in voorgaande jaren tal van artikelen verschenen over huizen en families die
hier in relatie met Bernard Jurriëns kunnen worden genoemd.
21. Bernard Jurriëns heeft ook samengewerkt met architect Klaas van den Berg uit de Julianalaan in
Naarden. Van hen zijn villa’s bekend in Bussum (1940) en Breukeleveen (1933). Naar ontwerpen
van ir. J.W. Dinger werden eind jaren twintig en in de jaren dertig in Naarden de landhuisjes
Meentweg 14 en 8 gebouwd. In 1926 bouwde Bernhard een woonhuis aan de Stukkenlaan te Huizen naar een ontwerp van architect H.C. Elzinga. Uit zijn vroege periode dateert werk in Blaricum
en Aerdenhout van de architect W.C. Bauer.
22. Aan het schitterend verlopen concours kleefde een dissonant. Na afloop ging een viertal muzikanten van het korps Wilhelmina nog een wandeling maken door Naarden. Vrolijk gestemd over
de behaalde successen, stelde er een voor om wat te gaan roeien in de Naardense grachten. Het
bootje sloeg om en twee muzikanten verdronken: een vader (27 jaar) van vijf kinderen uit Berg
en Terblijt en een man uit Heerlen (43 jaar).
23. In 1934 had hij ook al de Waalse Kerk (Comenius Mausoleum) in de Kloosterstraat gerestaureerd,
toen onder de supervisie van de architect prof. dr. ir. D.F. Slothouwer.
24. In 1949 voltooide hij ook de bouw van een woonhuis in Blaricum voor zijn dochter Dirkje en
haar gezin.
25. In de jaren zeventig was in de werkplaats een bedrijfje gevestigd dat ringbanden vervaardigde.
Eind 1977 is het complex gesloopt. In het voorjaar van 1979 werden er vier, in opdracht van Jan
des Bouvrie gebouwde woningen in gebruik genomen.
26. Turfpoortstraat 39 is toen verkocht aan de heer H.G.C. van Hout, die het pand op 5 juni 1963
verkocht aan ir. H.F. Maris. Op 2 april 1965 werd het huis verkocht aan Els en Carlos Scheltema
die er nog wonen.
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Een onalledaagse foto van de Galgebrug
Henk Schaftenaar
Je moet even heel goed kijken om te beseffen dat op de onderstaande foto de noordelijke doorgang van de Galgebrug is afgebeeld. Het is een onalledaags plaatje dat
nog niet eerder in een boek of tijdschrift werd afgebeeld. Het houten huis (nu een
woonhuis) op de achtergrond en de brug zijn er tegenwoordig nog steeds, zij het
in een wat andere vorm. Ook de setting is veranderd. Het plaatje moet uit 1928 of
1929 stammen maar toont, als we het werkspoor even buiten beschouwing laten,
een situatie zoals we die daar ook eerder hadden kunnen aantreffen. We zien de
brug nog in haar 19e-eeuwse toestand en in het huis is de handel in bouwmaterialen en schelpkalk van de gebroeders Vos gevestigd.

De noordelijke zijde van de Galgebrug gefotografeerd vanaf de Thierensweg. Op het
voorterrein van de handel in bouwmaterialen en schelpkalk van de gebroeders Vos
waren een aanlegsteiger en een losplaats. Achter het pand van Vos vestigde zich na
1930 Het Gooische Theehuis dat profiteerde van de toenemende verkeersdrukte door
de opening van de Rijksweg. In de tweede helft van de 19e eeuw lag hier ‘de los- en
legplaats aan de Galgebrug’.
Over de Bussumervaart ligt een werkspoor met een provisorische klapbrug. Dit
duidt op een ophanden zijnde verandering. Kiepkarren voeren er dagelijks vrach
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De Galgebrug gezien vanuit het zuiden in het begin van 1930. De ijzeren liggers, de
dito leuningen en het houten wegdek dateren nog uit de jaren zeventig van de negentiende eeuw. De gemetselde landhoofden hebben een ouderdom die zelfs teruggaat
naar de Napoleontische tijd. De Galgebrug lag in de Galgesteeg (nu Godelindeweg),
een zandweg die in het laatste kwart van de 17e eeuw werd gemaakt om de stad
Naarden met het gehucht Laag Bussum te verbinden.
ten zand aan, dat gebruikt zal worden voor de bedding van een nieuwe Rijksweg.
Het spoor begint in een afgraving op de verre Blaricummerheide, waar al een
enorm gat in het landschap is ontstaan.
De tweede foto is een detail van een eerder gepubliceerde illustratie in ons tijdschrift (1). Deze foto dateert uit het begin van 1930 en toont de Galgebrug vanuit
het zuiden gezien, zeg maar vanuit de Lambertus Hortensiuslaan. De Rijksweg zelf
is dan al klaar. Het wachten is alleen nog op de bouw van een nieuwe Galgebrug.
Over de uitvoering zijn diverse rijksinstanties het in januari 1930 namelijk nog
steeds niet eens.
Al bij de eerste ontwerpen voor een nieuwe brug vallen de departementen van
Oorlog en Waterstaat over elkaar heen (2). De oude smalle Galgebrug van de foto’s
is een vaste brug met een doorvaarthoogte van 2,70 m en daar wil de minister van
Oorlog per deze gelegenheid van af. Hij wil een beweegbare, lage brug. Liefst zo
laag dat die zelfs voor roeiboten zal moeten worden geopend. Zijn vakgenoot van
Waterstaat voelt daar niets voor, maar krijgt het geluk aan zijn zijde als op 28 mei
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1926 de vesting Naarden als militair verdedigingswerk wordt opgeheven. Maar dan
dient zich voor hem een nieuwe, krachtige opponent aan: de gemeente Bussum.
De bestuurders van het sterk groeiende dorp willen voor de aanvoer van onder
meer bouwmaterialen en brandstoffen een veel grotere doorvaarthoogte dan de
minister zich voorstelt. Bussum krijgt nul op het rekest, maar een ministerswisseling lijkt uitkomst te bieden. De nieuwe minister kan op juridische gronden echter
niet afwijken van de beslissing van zijn voorganger. Met wat creatief rekenwerk
over wisselende waterstanden in de Bussumervaart weet hij niettemin een ingewikkeld schema op papier te zetten waarmee hij de schone schijn van een Salomonsoordeel denkt te wekken. Zijn beslissing valt op 13 februari 1930, maar blijkt
toch in het nadeel van de gemeente Bussum.
Kort daarop wordt de nieuwe Galgebrug aanbesteed en verdwijnt het beeld van
deze plaatjes voorgoed uit het landschap. De nieuwe brug wordt er een van beton
met ijzeren liggers en een bekleding van baksteen. Een ingemetselde steen met
daarop het jaartal 1930 geeft het jaar van de grote verandering weer. Op 2 augustus 1930 tenslotte kan dan eindelijk de nieuwe Rijksweg voor het verkeer worden
opengesteld.
Noten:

1. Zie: J.G. Kroonenburg, Over de Lambertus Hortensiuslaan en omgeving, in De Omroeper jrg. 4 nr. 2.
2. Zie: dr. J.S. van Wieringen, Verkeer en de Vesting: van vrienden tot vijanden, in De Omroeper jrg.
11 nr. 2.


omroeper 2012 nr2.indd 38

11-10-11 08:59

Karolingische munt gevonden te Oud Naarden
Henk Schaftenaar
Uit de kuststrook van Oud Naarden zijn nogal wat bodemvondsten bekend geworden die dateren van vóór 1350. Dat is dus uit de tijd van het voormalige Naarden.
Binnen het geheel aan vermeldingen - dr. J.A. Bakker maakte er in 2004 in zijn boek
Kanttekeningen een overzicht van - worden zes zilveren muntjes genoemd, waarvan
er vijf uit de dertiende eeuw dateren en er één, een zogeheten sceatta, uit het tijdvak
725-750 stamt (zie Bakker pp. 6,7). De muntjes werden door W.J. Rust na een storm
in 1926-’27 van het toen nog onbegroeide zeestrand opgeraapt en in 1965 door dr.
A.C.J. de Vrankrijker afgebeeld in zijn boek De historie van de Vesting Naarden.
Aan de zilveren munten uit de tijd van het voormalige Naarden kan sinds mei 2009
een vroeg exemplaar worden toegevoegd. Christian Kos, een detectoramateur, vond
op de hoge klifkust daar een zeldzame obool uit de periode 840-877. Het fraaie
muntje heeft een doorsnede van 19 mm en weegt 0,7 gram. Het monogram KRLS
(Karolus) op deze munt verwijst naar muntheer Karel de Kale die koning van de
West-Franken was en later ook nog Rooms keizer werd. Deze had zijn residentie in
het Franse Poitiers. Het opschrift METVLLO (Metullo of Metallo) tussen de parelranden op de keerzijde duidt op de plaats Melle bij Poitiers waar de munt is geslagen.
Melle ontstond in de Romeinse tijd als ‘Metallum’ en werd zo genoemd omdat er
diverse metalen, waaronder lood en zilver, gewonnen werden. Vanaf het einde van de
achtste eeuw werden er munten geslagen.

Obool Karel de Kale 840-877. Ware doorsnede 19 mm.
De opmerkelijk goede staat van dit ruim duizend jaar oude, flinterdunne zilveren
muntje laat zich verklaren uit het feit dat het een landvondst is. Jongere munten van
hetzelfde metaal uit de natte en zilte bodem van de voormalige Zuiderzeekust zijn er
doorgaans veel slechter aan toe.
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Drinkplaats voor schapen
Henk Schaftenaar
‘De Drinkgaten’ was in 1831 de naam voor enkele waterpoeltjes op de Huizer heide
bij de buitenplaats Berghuis. De poelen werden gebruikt voor dorstige schapen, die
toen nog het grote heidecomplex tussen Naarden en Huizen begraasden. Honderd
jaar eerder werd het bestaan van de drinkplaats daar ook al vermeld. ‘Het Drinkgatt’
en ‘de Waterkamp’ waren toen de veldnamen die aan de poelen refereerden.
Waar de drinkgaten precies lagen, was tot voor kort een raadsel want op de oudste kadasterkaart van dat gebied zijn ze niet ingetekend. Een onlangs gevonden figuratieve
kaart behorende bij een erfpachtsakte van 16 augustus 1834 geeft echter het ontbrekende inzicht. Op het schetsje zijn bij Berghuis drie drinkgaten ingetekend tussen een
‘Tabaksschuur’ en het bochtige verloop van een ‘Weg naar Huizen’. De plek van de
Tabaksschuur (daar staat nu het huis Flevorama) kennen we en de onoverzichtelijke
bochten in de Huizerstraatweg ook. De drinkgaten liggen ertussen. Ze lagen dus op
het deel van de heide dat tussen 1834 en 1845 is afgegraven en sindsdien weiland is.

Figuratieve kaart bij de akte van 16 augustus 1834 van notaris A. Perk te Hilversum.
Collectie: Stichting J.P. van Rossum in Stadsarchief Naarden.
Er zijn meer van die in de zandgrond uitgegraven poelen bij Naarden geweest. We
kennen een ‘Watergat in het Mouwetje’ (1720) en een soortgelijke drinkplaats op de
Schapenmeent (1785). Zo’n nauwkeurige ligging als bij de drinkgaten hierboven is
echter niet te geven.

omroeper 2012 nr2.indd 40

11-10-11 08:59

