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Over het oude plaveisel in de vesting Naarden

Belgische kasseien van de Bussumerstraat in 1940 opgeruimd

Henk Schaftenaar

In 1940 meldde een krant dat stratenmakers begonnen waren om de kasseien-
bestrating van de Bussumerstraat op te breken. Er kwamen klinkers voor in de 
plaats. Weer werd een stukje van de typische charme van Naarden weggenomen. 
In dat jaar voerde de klinker reeds de boventoon in het merendeel van de oude 
vestingstraten. Twintig jaar was de gemeente toen al bezig met het moderniseren 
van het straatbeeld. Alleen in de Kloosterstraat, Gansoordstraat, Turfpoortstraat 
en in het Kerkpad lag toen nog het oude plaveisel.

De pittoreske combinatie van gele IJsselsteentjes, zwerfstenen en Belgische kas-
seien gaat terug tot 1884 toen deze wijze van verharding voor de vestingstraten 
werd geïntroduceerd. Voor die tijd waren de straten van Naarden geplaveid met 
zwerfstenen. ‘Kinderhoofdjes’ of ‘kinderkopjes’ werden ze ook wel genoemd, 
verwijzend naar de halfronde vorm die aan het oppervlak lag. Waar ze precies 
vandaan kwamen wist niemand in 1940 meer te vertellen, want vroeger werden 
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Belgische kasseien, veldkeien en gele IJsselklinkers in de Bussumerstraat. Een ansicht-
kaart van omstreeks 1900.

‘Kinderkopjes’ in de Markstraat op een foto uit 1885. Vier jaar later werd hier het 
plaveisel vervangen door de karakteristieke combinatie van kasseien, veldkeien en gele 
klinkers. Let ook op de stoepen, hekken en diepe straatgoten.  
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de reparaties van straten altijd aanbesteed. De aannemer kocht de stenen in en 
zo kwamen ze niet in de gemeentelijke papieren.

Die zwerfkeien werden volgens over-
levering in overlangse banden in de 
straat gelegd: kleine bij kleine en grote 
bij grote. Dat gebeurde om het wegdek 
meer verband te geven. Maar de banden 
van de kleine stenen verzakten eerder 
dan die van de grote stenen. Het gevolg 
was dat in de straten lange heuvelrug-
gen ontstonden; zo hoog soms dat vol-
getaste hooiwagens uit het lood raakten 
en in volle omvang kantelden.

Dat werd de gemeenteraad in 1881 te 
bar en zo ontstond het plan om de oude 
veldkeien te vervangen. Het duurde nog 
even tot de knoop werd doorgehakt, 
maar op 24 november 1884 besloten de 
vroede vaderen om in België kasseien te 
bestellen. 
Er is toen gekozen voor een ‘grès de 
l’Ourthe’, in de kwaliteit van een grijs-
blauwe kalksteen. Kolenkalk, arduin of hardsteen wordt die soort, die doorspekt 
is met kalkaders en fossielen, ook wel genoemd. Het materiaal stamt uit het On-
der-Carboon, een geologisch tijdvak dat 300 tot 350 miljoen jaar achter ons ligt. 
In het dal van de Ourthe bij Comblain-au-Pont komen die afzettingen aan de 
oppervlakte en vanuit de steengroeven bij dat plaatsje werden de kasseien naar 
Naarden getransporteerd. Een peperdure aangelegenheid want de vervoerskos-
ten waren hoog.  
Successievelijk zijn toen de meeste vestingstraten met Belgische kasseien verbe-
terd. Zo lezen we dat in 1885 de Turfpoortstraat werd vernieuwd. In 1888 was 
de Cattenhagestraat aan de beurt en een jaar later volgden de Marktstraat en de 
Vrouwenstraat. Met de vrijkomende veldkeien kregen in 1891 het Ruijsdaelplein, 
de Lange Pijlsteeg en de Jan Mazenstraat een opknapbeurt.
In die tijd is dus het merkwaardige Naardense straattype ontstaan. We kunnen 
dat fraaie patroon bijvoorbeeld nog zien in de Gansoordstraat waar tussen een 
strook van kunstig in elkaar gepaste veldkeien een brede baan van Belgische 
kasseien ligt. Een paadje van mooie vlakke, gele IJsselsteentjes langs de stoepen 

De Beijert met eeuwenoud veldkeien-
plaveisel in de jaren twintig.
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verhoogt nog de aankleding van dit de-
coratieve geheel.  
Tel hier nog bij op de grillige terrassen 
van stoepen met een scala aan smeed-
ijzeren hekken, stadspompen in aller-
lei maten en soorten, stokoude straat-
lantaarns en oude bomen en het moet 
duidelijk zijn dat etsers en kunstschil-
ders aan dit decor veel vreugde hebben 
beleefd. We zien dat beeld nog terug op 
vergeelde prentbriefkaarten en wie deze 
naast de hedendaagse werkelijkheid 
legt, kent de Vesting niet meer terug.

De stad Naarden was tot 1920 zuinig 
op haar straten. Een keur van regels en 
de handhaving daarvan stonden borg 
voor een goed gebruik van dat publie-
ke domein. Had niet het lef om op de 
gele steentjes - die als voetpad waren 
bestemd - met kruiwagens, handkarren 
of paarden te rijden of die daar te laten 
staan want dan was ‘bromsnor’ onver-
biddelijk. Stilstaande karren hoorden 
op de veldkeitjes thuis en die strook was 
ook de aangewezen plek voor de knik-
kerkuiltjes van de schoolgaande jeugd. 
De circa drie meter brede baan van kas-
seien was bestemd tot rijbaan en daar 
mocht met paard en wagen alleen maar 
stapvoets gebruik van worden gemaakt. 

Door dit correcte gebruik van de rijweg 
verkeerde het Belgische steengroeve-
product in 1940 nog in een prachtige 
conditie. Het melkblauwe, hardstenen 

De Kloosterstraat in de jaren twintig 
met het fraaie laat-19e-eeuwse bestra-
tingspatroon. 

De Sint Vitusstraat met kasseien, een 
bijzonder smalle strook veldkeien aan 
slechts een zijde en smalle voetpaden 
van IJsselsteentjes.
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oppervlak was gaaf en vierkant geble-
ven en men moest lang zoeken naar een 
afgesplinterd exemplaar.
Andere tijden brachten echter andere 
normen. De kasseien voldeden niet 
meer; ze moesten weg. Een klinker-
wegdek was vlakker en dus veiliger en 
stond netter. En in 1940 kon niemand 
er meer omheen: de rijbaan van die 
schilderachtige Bussumerstraat was tot 
zo’n hobbelig geheel van kuilen en ga-
ten verzakt dat dit stukje van Naardens bekoring moest worden opgeruimd. ‘Het 
was niet meer dan een verschil in nuance’, werd toen schouderophalend gezegd. 
‘Maar wel de zoveelste’, verzuchtte een oude Naarder.

Het Kerkpad met een voetpad van IJs-
selsteentjes met aan weerszijden veld-
keien. Links het voormalige hek van het 
kerkhof waaraan de was te drogen hangt. 
De huizen zijn in de tweede helft van de 
vorige eeuw afgebroken. 
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Een Hollandse officier in een Frans garnizoen

Jacob Theodoor Büser (1789-1868), 2e luitenant te Naarden in 
november 1813

Henk Schaftenaar

Op 1 november 1813 vertrok er een compagnie van de Nationale Garde van het 
Regiment van Texel vanuit Den Haag naar Naarden, waar deze eenheid drie dagen 
later werd gekazerneerd. De 2e luitenant Jacob Theodoor Büser was een van hen. 
Na bijna een maand in de Vesting, kreeg hij orders om met zijn manschappen het 
Franse garnizoen in Muiden te gaan versterken. Büser was in Naarden aanwezig 
toen op 17 november de staat van beleg werd afgekondigd. In Muiden beleefde hij 
op 1 december de inname van de stad door de Hollandse troepen en ging hij over in 
Nederlandse dienst.
In 1863, bij de 50e viering van het herstel van Nederlands onafhankelijkheid, pu-
bliceerde Büser een boek over zijn militaire leven ten tijde van de omwenteling (1). 
In dat werk worden we niet alleen het een en ander gewaar over de samenleving 
van toen, maar ook over de gewetensnood van een Vaderlander die onder de druk 
van de omstandigheden als officier de eed van trouw aan Napoleon had afgelegd. 
Dat maakt zijn boek interessant en voor 
Naarden zelfs buitengewoon omdat de 
setting waarin het zich afspeelt de Vesting 
betreft. Reden om er in het kader van 
de 1813/1814-verhalen aandacht aan te 
schenken. 

De hoofdpersoon
Jacob Theodoor Büser werd op 27 sep-
tember 1789 te Lochem geboren uit 
goedhartige, maar onbemiddelde ou-
ders. Hij ging op school in zijn geboor-
teplaats en studeerde rond 1807 twee 
jaar aan de Harderwijker Hogeschool 
met de bedoeling om leraar klassieke 

Titelpagina van het in 1863 gepubliceer-
de boek waarin Büser vertelt over zijn 
belevenissen in het Naarden van 1813.
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talen aan een Latijnse school te worden. Na zijn academische opleiding gaf hij 
privéles, een vaste baan kon hij niet krijgen. 
In die tijd echter zwegen, zoals Büser het verwoordde, ‘de vreedzame muzen on-
der de algemene wapenklank’, de ene conscriptie voor de militaire dienst volgde 
op de andere om de uitgedunde rijen van het Franse leger aan te vullen. 
Büser was tot dusver buiten de dienstplicht gevallen. Maar toen er in mei 1813 te 
Culemborg weer een nieuwe lichting plaatsvond voor de zogenoemde Nationale 
Garde, was hij de klos en moest enkele dagen later als soldaat naar Den Haag af-
marcheren. Dat betekende naar alle waarschijnlijkheid dat hij wel ergens aan een 
leger zou worden toegevoegd om uiteindelijk de dood op het slagveld te vinden.

Regiment van Texel
Het verging hem toch anders. Büser - een welbe-
spraakte en geleerde jongeling - kende toevallig 
de prefect persoonlijk en die bestemde wat beters 
voor hem. Aldus werd hij - zonder maar iets van 
de wapenen te weten - op 2 juni 1813 voorgedra-
gen om als 2e luitenant te gaan dienen bij het te 
formeren Regiment van Texel. 
De inlijving vond plaats op 6 juni 1813. Het nieu-
we regiment werd opgebouwd uit twee bataljons. 
Commandant werd kolonel baron Sweerts de 
Landas. Het 1e bataljon kwam onder gezag van lui-
tenant-kolonel Viruly. Een doorgaans in dronken-
schap verkerende Belg werd kapitein van Büser’s 
compagnie. Pas later werd deze vervangen door de 
heer Jorissen, een officier van de Haagse Schutte-
rij. De 1e luitenant was de zoon van commandant 
Sweerts, een jongeman met een tere gezondheid. 
Daardoor deed Büser het werk voor drie.

Opleiding in Den Haag
Om het métier te leren kreeg Büser hulp van een bevriende officier der Etran-
gers, luitenant Von Jeetze. Deze man bracht hem de kneepjes van het militaire 
vak bij en wees hem een goede sergeant aan om hem verder wegwijs te maken in 
de wapenen. In die zomer verdeed Büser zijn tijd niet, hij kwam niet in koffie-
huizen, hing niet over de biljarttafel, deed niet mee met de kroegorakels en nach-
telijke orgiën, maar zat tot laat in de avond met zijn neus in de boeken over de 
krijgskunst om het vak in ieder geval theoretisch goed onder de knie te krijgen.
Ook de overste Viruly deed veel moeite om zijn totaal ongeoefende bataljon aan 

Dr. Jacob Theodoor Büser. 
Collectie: Iconografisch 
Bureau.
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te leren wat nodig was voor de vorming tot militair. Hij was van patricische af-
komst en bemiddeld, had eerder niet in het leger gediend maar was toch niet 
ontbloot van militaire capaciteiten. Viruly was een man van de klok, kwam altijd 
zijn afspraken na en vertoonde een brandende ijver voor zijn werk. Maar hij was 
ook hooghartig, stootte veeleer mensen af dan hij ze aantrok en was daarom niet 
bemind bij zijn manschappen.

Die manschappen, nog maar rekruten, hadden het niet slecht in Den Haag. Ze 
kregen uitstekend te eten: brood, vlees, aardappelen, groenten voor een krachtige 
ratatouille en een kwart fles wijn per dag. Soms stonden er zelfs doperwten of 
schelvis met botersaus op het menu. De officieren kregen kamer- en tafelgeld 
waarmee ze zelf in hun levensonderhoud  konden voorzien. De zomer van 1813 
was goed. De vruchten van het land kwamen in overvloed en goedkoop op de 
markt. Zo lag er naast Büsers avondbrood vaak een meloen, een tros muskaat-
druiven of een half dozijn perziken.

Na twee maanden oefenen werden de rekruten bevorderd tot soldaat en ging 
Büsers compagnie garnizoensdienst draaien. Een van die werkzaamheden vond 
plaats op Huis Ten Bosch waar de ere-
wacht werd bekleed bij Lebrun, de 
prins-stedehouder van Napoleon. Dat 
werd een mooie tijd voor Büser als 
wachthebbend officier op het paleis. 
Meermalen had hij het geluk met de 
prins, een aimabele man die allermin-
zaamst met iedereen omging, te mogen 
converseren (2).

De maand oktober spoedde onder al-
lerlei onrustbarende tijdingen en ver-
warde geruchten ten einde. Een ding 
werd overduidelijk: de Franse suprema-
tie verkeerde in een neergang, de amb-
tenaren voelden zich niet meer op hun 
gemak (3). Onder die omstandigheden 
werd de van Oranjegezindheid verdach-
te  kolonel Sweerts de Landas vervan-
gen door kolonel Henry, een bedaagde 
Franse officier. Henry bleef meestal op 
zijn kamer, nooit zag men hem aan het 

Charles François Lebrun (1739-1824), 
hertog van Plaisance, die na de inlij-
ving bij Frankrijk in 1810 tot prins-
stedehouder werd benoemd. Detail uit 
het schilderij ‘De intocht van Napoleon 
te Amsterdam’ van M.J. van Bree. Col-
lectie: Historisch Museum Amsterdam.
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hoofd van zijn Regiment. 
Büser begreep dat zijn langste tijd in 
Den Haag voorbij was en verwachtte 
ergens in een vesting te worden onder-
gebracht. Dat bleek juist. Donderdag 1 
november vertrok hij met zijn 125 kop-
pen tellende compagnie - tot zijn grote 
ongenoegen uitgezwaaid door even 
zoveel Haagse dames van ‘hoogst twij-
felachtige zedelijkheid’ - richting Naar-
den. Drie dagen duurde de mars met 
een laatste overnachting in Amsterdam. 
Op woensdag 3 november marcheerde 
hij door de Amsterdamse Poort Naar-
den binnen. Het woord is verder aan 
hem (4).

In de vesting Naarden
Nu waren wij dan met de compagnie in 
Naarden gekazerneerd, terwijl aan mij 
woonruimte was toegewezen bij een 
reeds bejaarde maar flinke juffrouw, bij 
wie ook mijn kapitein werd gehuisvest. 
Daar wij echter onze hospita, een weduwe die het niet breed had, niet tot overlast 
wilden zijn, kwamen we met haar, tegen een behoorlijke vergoeding overeen, dat 
zij onze kamers schoon zou houden en voor onze maaltijden zou zorgen.
Naast onze woning stond het huis van 
de Franse predikant Anosi (5), wiens 
tuin direct aan die van onze hospita 
grensde en slechts door een laag muur-
tje ervan gescheiden was.

Van de omgeving van Naarden kan ik 
weinig zeggen, want in de eerste dagen 
na mijn aankomst, toen de poorten nog 
open waren, had ik het te druk om daar 
te gaan kijken. Toen echter na enige da-
gen verblijf de Vesting in staat van beleg 
werd verklaard en als gevolg daarvan de 
poorten werden gesloten, was die kans 

De Amsterdamse Poort.

De plek/woning in de Gansoordstraat 
waar Büser was ingekwartierd.



90

voorbij. Wel weet ik dat er in de omgeving van Naarden verscheidene kleine 
dorpen lagen die onder de voortdurende uitvallen van het garnizoen behoorlijk 
wat hadden te lijden. Wanneer ik daarbij aanwezig was, zag ik de dorpen slechts 
in de haast. De Vesting zelf bevond zich in een uitmuntende staat van verdedi-
ging en was bestand tegen een langdurig beleg, ja zelfs tegen een bombardement. 
In het Arsenaal stond van allerlei geschut en er lagen projectielen te over, meer 
dan voor eigen verbruik nodig was. Daarenboven lagen er wel een paar duizend 
fonkelnieuwe infanteriegeweren. Een viertal 24-ponders, gesteund door enige 
houwitser-mortieren, keken dreigend over de poorten en de wallen en bastions 
waren bezaaid met vuurmonden. Al het geschut was bezet met artilleristen, die 
hun vak uitnemend verstonden. Slechts één kazemat stond in die tijd nog leeg, 
waarschijnlijk was deze bestemd voor het verplegen van gewonde militairen.
Over de voorraad levensmiddelen viel echter niet te roemen, al spoedig moest 
men deze aanvullen door middel van strooptochten. Ook ontbrak het aan kle-
ding, met name aan schoeisel waardoor de soldaten in het barre seizoen heel 
wat te lijden hadden. De krijgskas, althans zo gaf men het voor, was leeg. Al in 
november werden de officieren niet meer uitbetaald. Wel ging het praatje rond 
dat de vestingcommandant een aardige som aan goud en zilvergeld had laten 
inkuipen om het bij een eventueel vertrek te kunnen meenemen.

Generaal Quetard de la Porte en kolo-
nel Falba
De sterkte van het garnizoen was naar 
mijn schatting niet veel hoger dan 12 
à 15 honderd man van allerlei aard en 
herkomst. Hieronder bevond zich een 
bataljon Bezoldigde Garde onder ko-
lonel Pfaffenrath en een bataljon van 
het Regiment van Texel onder kolonel 
Henry, waarvan één compagnie met de 
overste Viruly in Muiden werd gedeta-
cheerd. Verder bestond het garnizoen 
uit een paar compagnieën Franse infan-
terie en artillerie die weldra werden ver-
sterkt met een honderdtal voortvluch-
tige Douanen (6). Ook bevond zich in 
de Vesting een aanmerkelijke bende 
van het volkje dat zich bij de moord en 
plundering van Woerden zo bijzonder 
had gemanifesteerd (7).

Het huis in de Turfpoortstraat waar de 
garnizoenscommandant van Naarden, 
generaal Quetard de la Porte woonde. 
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De commandant der vesting was generaal baron Quetard de la Porte, een oude, 
dorre, magere, afgeleefde man, te zwak om zich veel met dienstzaken te bemoei-
en. Hij was niet meer in staat om de voortvarendheid te tonen die van een com-
mandant in oorlogsomstandigheden mocht worden verlangd. Overigens was hij 
wel een goedaardig, zachtmoedig en beleefd mens. De man die hem krachtdadig 
terzijde stond, alles beredderde en bezielde, alles opmerkte en in alles voorzag, 
kortom die aan de generaal zijn titel overliet maar in wezen het bevel voerde, 
was de kolonel der artillerie Falba (8). Onvermoeid en bijna altijd in de weer, bij 
dag, bij nacht en waar zijn aanwezigheid gewenst was, werd hij door ieder naar 
de ogen gezien en gehoorzaamd. Hij bezat de juiste tact om, zonder het minste 
gedoe, ieder aan zijn plicht te houden en alle orders snel en accuraat te laten 
uitvoeren. Zeker niet terugstotend onvriendelijk, maar niettemin altijd hoogst 
ernstig in zijn gehele voorkomen, heb ik nimmer een zweem van lach op zijn 
gezicht gezien. Kortom een zeer kundig en ervaren hoofdofficier, voor wie men 
wellicht in het hele leger geen geschiktere had kunnen vinden voor het behoud 
van de Vesting in het belang van de Fransen.

Uitvallen en Kozakken
In november 1813 raakte men er in Naarden meer en meer van overtuigd dat het 
leger van Napoleon was verslagen en werd vervolgd op haar vlucht naar Frank-
rijk. Dat viel onder meer op omdat in de omtrek van Naarden enige Kozakken-
benden - doorgaans de voorlopers van een grotere Russische legermacht - rond-
zwermden. Dat was bij de Franse bevelvoerders ook niet onopgemerkt gebleven 
en het viel daarom niet te verwonderen dat de garnizoensdienst binnen de Ves-
ting allesbehalve licht en gemakkelijk was. Zowel overdag als ’s nachts was zeker 
een derde van het garnizoen onder de wapenen of op de been voor patrouilles, 
wachtlopen, veldverkenningen,  uitvallen en loos alarm. Niet alleen de poorten 
maar ook de wallen waren door tal van schildwachten bezet. Zo klonk ’s nachts 
onophoudelijk het ‘Sentinelle, prenez garde à vous!’ wanneer de posten om het 
uur werden afgelost.

De uitvallen werden met een behoorlijk aantal manschappen ondernomen. 
Doorgaans werden enkele veldstukjes meegevoerd om druk te kunnen uitoe-
fenen bij het rekwireren van goederen. Deze tochten strekten zich uit tot in 
Weesp, vanwaar dan een goede voorraad brood, meel, spek, sterke drank enz. 
werd gehaald. Een en ander gebeurde tegen afgifte van bonnen, waarvan het 
hoogst twijfelachtig was of deze ooit verzilverd zouden kunnen worden. Later 
beperkten de strooptochten zich tot de naastbijgelegen dorpen. Vooral de platte-
landsbewoners hadden hieronder te lijden. Zonder een gegronde hoop op beta-
ling moesten ze meestal minstens een derde van hun rundvee afstaan. Zelf ben ik 



92

een paar keer bij zo’n actie aanwezig ge-
weest. Als ik dan een melkkoetje uit een 
armelijke stal zag wegdrijven terwijl de 
jammerende eigenaar de tranen langs 
de wangen biggelden, kon ik niet zeg-
gen dat het krijgsberoep mij aanlachte; 
ja, dan kostte het mij moeite om mijn 
eigen aandoeningen te bedwingen.
Ik moet evenwel iets ten gunste van 
deze expedities of beter iets over haar 
aanvoerders vermelden: de dwang ging 
nooit zover, dat die werd verzwaard 
door plundering, brutale bejegeningen 
of mishandeling van weerloze ingezete-
nen. Men gedroeg zich naar de orders 
van hogerhand, maar verloor bij de ten-
uitvoerlegging de regels van de huma-
niteit niet uit het oog.
Bij een van deze tochten ontmoetten wij 
in een kreupelbos een bende Kozakken 
op hun kleine paardjes. Ze paradeerden 
en manoeuvreerden met een veldstukje 
zonder ermee te schieten, kennelijk bij 
gebrek aan munitie. Het duurde niet 
lang of we raakten slaags met elkaar. 
Daar echter de Kozakken goede lans-
voerders maar slechte schutters wa-
ren en wij er met het geweer en kanon 
dapper op in vuurden, hielden zij geen 
stand en trokken zich spoedig, met ach-
terlating van een paar doden en gewon-
den, terug. Wij hadden niets geleden en 
zelfs twee Kozakken, die de terugtocht 
hadden gemist, gevangengenomen. We 
voerden ze in triomf de Vesting binnen.

Een tamboer vertelt
Omdat we nu toch aan het vertellen zijn, wil ik hier terloops een deel van een 
gesprek bijvoegen dat ik eens had met mijn tamboer toen ik bij een van de poor-
ten op wacht stond. De tamboer, een klein, bejaard maar nog kras en luchtig 

 ‘Bedreven met de lans, maar slecht met 
het geweer’, een Kozak in 1813. Een ets 
van Freschi.
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Fransmannetje, had mijn avondbrood en een kruik bier gehaald. Daar hij een 
vrolijk ventje was en reeds vele jaren had gediend, schoof ik voor hem een stoel 
bij en deelde mijn brood met hem. Hij vertelde over de veldtochten en slagen die 
hij had meegemaakt en zei al keuvelend opeens: ‘Tiens, mon Lieutenant! Je con-
nais ce Géneral, qui nous commande. Comment s’appelle-’t-il? - Baron Quetard. 
- Oh non, ce n’est pas là son véritable nom; il s’appelle Jean de la Porte, je m’en 
souviens fort bien: nous avons été tambours,  il y a une trentaine d’années, dans 
le même Regiment: parbleu! Qu’il fait une belle carrière, maintenant Géneral; et 
moi, je ne suis qu’un simple tambour, battant toujours son rataplan.’
Voor de grap informeerde ik me erover bij de adjudant van de Generaal met 
wie ik enigszins familiair omging. Hij zei: ‘Die tamboer zou het wel eens bij het 
rechte eind kunnen hebben’.

Buurman dominee Anosi
Voordat wij Naarden verlaten, acht ik me niet alleen verplicht maar maak er 
ook een genoegen van, dankbaar terug te denken aan de hartelijke bejegening, 
broederlijke trouw en vriendschappelijke hulp die mijn kapitein (9) en ik heb-
ben ondervonden van onze buurman, de predikant Anosi. Allernaaste buren 
zijnde en elkaar gedurig in het zicht lopend, maakten wij spoedig kennis met 
hem en brachten later menig genoeglijk uur in zijn woning door. Aanvankelijk 
gingen onze gesprekken over ditjes en datjes maar naarmate we meer met el-
kaar vertrouwd raakten, kwamen de onderwerpen op de staatkundige toestand 
in Europa en wat ervan te verwachten was. Wij brandden van nieuwsgierigheid 
omdat we vanaf het begin van november niet meer hadden gehoord wat er in 
het land en elders was gebeurd. Onze buurman was echter goed op de hoogte. 
Kort na de afkondiging van het beleg had hij zijn vrouw en kinderen naar Am-
sterdam laten vertrekken en ontving nu van haar, op de meest bedekte manier 

De voormalige Utrechtse Poort van Naarden aan de zijde van de stad. 
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en langs allerlei kanalen, betrouwbare 
mededelingen over wat er in de poli-
tieke wereld voorviel. Zelfs had hij de 
gedrukte Proclamatie van het Algemeen 
Bestuur  van 22 november in huis, die 
hij ons liet lezen. Zo werden wij veel 
dingen gewaar die ons, weliswaar in een 
Frans uniform maar geenszins onthol-
landerd, tot grote blijdschap strekten en 
als een verkwikkende regen op een dor 
land ons beangstigd en neerslachtig ge-
moed deden verfrissen en herleven. We 
hoorden van de omwentelingen in Den 
Haag, Amsterdam, Rotterdam en nog 
meer plaatsen, van de overschrijding 
van onze oude grenzen door Geallieer-
de troepen, de aankomst van Kozakken 
in Amsterdam en de overkomst van de 
Prins van Oranje. Hoewel er nog veel 
doorstaan moest worden, waren wij er-
van doordrongen dat Nederland op het 
punt stond vrij te worden en als een fe-
niks uit de as zou verrijzen. 

Gemoedsbezwaren
Als de dienstplicht het ons niet ver-
hinderde, brachten wij de avond bij 
de buurman door ofschoon we erop 
bedacht waren dat de gangen van de 
Nederlanders in het oog werden ge-
houden. Om de argusogen van onze 
bespieders te bedriegen en af te leiden, 
klommen we doorgaans over het tuin-
muurtje wanneer wij naar de Predikant 
gingen.

Op een van deze gezellige avonden, het 

Het strooibiljet ‘Oranje Boven’ dat op 
17 november 1813 als een eerste procla-
matie in Den Haag werd verspreid.

Keizer Napoleon, naar een door 
J.L. David geschilderd portret.
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heugt mij nog zeer goed, kwam de reeds 
genoemde proclamatie ter sprake waar-
bij ik de aandacht op het volgende be-
paalde. Bij de proclamatie werd het volk 
van Nederland ontslagen uit de eed van 
trouw en gehoorzaamheid aan Napo-
leon. Hij die de bevelen van het Franse 
bestuur nog eerbiedigde, werd voort-
aan zelfs voor muiter en verrader uit-
gemaakt. Iedereen werd opgeroepen tot 
de wapenen om de Fransen van Neder-
landse bodem te verdrijven. Ik bracht te 
berde dat het mij niet duidelijk was hoe 
een zichzelf geconstitueerd hebbend be-
wind iemand van de trouw mocht ont-
slaan die deze persoon aan een nog vi-
gerend Soeverein had gezworen; althans 
voor mij riep dat gemoedsbezwaren op. 
Maar mijn gesprekspartners brachten 
hiertegen in, dat die eed uit nooddwang en meer met de mond dan met het hart 
was afgelegd. Verder was Nederland wederrechtelijk bij het Franse rijk ingelijfd 
en dat Napoleon zijn legers, die nu ten prooi waren aan een wraakgierige over-
macht, zelf had verlaten. Het waren deze buitengewone omstandigheden die het 
mogelijk hadden gemaakt dat zich enkele Mannen (10), onder toejuiching van 
het volk en in naam van de Prins van Oranje als wettig Soeverein van Nederland, 
aan het hoofd van een nieuw bestuur hadden geplaatst en daardoor al het onwet-
tige van de vroegere Suprematie, wettig hadden vernietigd. 

Door deze en andere betogen werd onze vaderlandsliefde, die al in onze boezem 
had gesmeuld, meer en meer aangevonkt en ontvlamd. Daardoor namen ook wij 
het kordate besluit, om zodra zich een gunstige kans zou voordoen, met hart en 
ziel de omwenteling te helpen bevorderen om de wens van alle oprechte vader-
landers te doen zegevieren. 

Vertrek uit Naarden
Daags voor ons vertrek uit Naarden kwamen we in de late avond nog een keer 
bijeen in het huis van onze beste buurman en vertelden hem dat we, om argwaan 
te voorkomen, bij ons vertrek weinig kleding zouden meenemen. Wel waren we 
bezorgd over onze achtergelaten koffers waarin ons groot uniform, wat geld en 
andere wenselijkheden zaten. Als we kans zagen de Franse gelederen te verlaten, 

De nieuwe souverein Willem, prins van 
Oranje-Nassau.
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zouden de Fransen meteen de hand leggen op onze eigendommen en waren we 
ze voorgoed kwijt. Maar ook dit bezwaar werd door onze hulpvaardige predi-
kant opgelost; hij bood aan de koffers in bewaring te nemen en er voor te zullen 
zorgen alsof het zijn eigendom was. Dat heeft hij niet alleen beloofd maar ook 
gedaan. Nadat we dezelfde avond nog de koffers over het muurtje hadden getild, 
elkaar hartelijk vaarwel hadden gezegd en de volgende morgen naar Muiden wa-
ren vertrokken om daar al op 1 december met het hele garnizoen Hollanders in 
Nederlandse dienst over te gaan, werd er meteen bij onze hospita huiszoeking 
gedaan naar onze eigendommen. Toen de predikant dit hoorde, rekende hij er 
stellig op dat de Fransen nu ook zijn woning zouden komen doorzoeken. Daar-
om sjouwde hij onverwijld onze koffers weer over de tuinmuur terug naar zijn 
buurvrouw. Toen de Fransen aan zijn deur kwamen, kon hij met een gerust hart 
verklaren dat hij niets van ons verborgen hield.

De aanvaarding van het Hoog Bewind door het Driemanschap in naam van de prins 
van Oranje op 21 november 1813 ten huize van Van Hogendorp, zittend rechts van 
de tafel. Achter hem Van der Duyn van Maasdam en wijzend naar de officieren, Van 
Limburg Stirum. Met opgeheven hand kolonel Van Oldebarnevelt. Een schilderij van 
J.W. Pieneman in het Rijksmuseum.
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Een half jaar later, na de overgave van Naarden, kregen we onze eigendommen 
ongehavend terug. Ere en dank aan deze brave, menslievende vriend en broeder.

Op de 28e november kregen wij de order ons gereed te houden om de volgende 
ochtend naar Muiden te marcheren.Vooraf werd de compagnie door kolonel 
Falba gemonsterd. Bij deze gelegenheid maakte ik de kolonel attent op de slechte 
toestand van onze geweren en verzocht hem daarvoor nieuwe uit het magazijn 
te verstrekken. Helaas tevergeefs want nadat hij lukraak enkele geweren had be-
keken, zei hij - mogelijk uit wantrouwen tegen onze gezindheid - dat ze nog niet 
zo slecht waren en we het er wel mee konden doen. 
Op maandag 29 november vertrokken we naar onze nieuwe bestemming. De 
avond tevoren waren wij, de kapitein en ik, overeengekomen om onderweg onze 
manschappen enigszins in te lichten over de dingen die wellicht stonden te ge-
beuren. Na een uur marcheren, maakten we een korte stop en vertelden onze 
soldaten over de gaande geruchten en verklaarden wij dat, wat er ook gebeuren 
mocht, wij broederlijk voor hen zouden zorgen en niet twijfelden aan hun ge-
hoorzaamheid en trouw. De mannen wisten van niets en waren verbaasd over 
het grote nieuws van de laatste dagen; wat wordt trouwens een eenvoudige sol-
daat van zulke gebeurtenissen gewaar in een afgesloten vesting? Zonder aarzeling 
beloofden ze met ons te delen wat het lot ons mocht toewerpen. Daarna zetten 
wij de mars voort en rukten tegen de middag Muiden binnen.

Naschrift
Tot zover het relaas van Büser, die op 29 november in Muiden werd ingekwar-
tierd. De omvang van het garnizoen daar - de commandant was de eerder ge-
noemde overste Viruly - bedroeg naar schatting 400 man. De staat van verde-
diging van deze vesting - er stond slechts één kanon bij de Amsterdamse Poort 
- was echter zo zorgelijk dat het hoogst twijfelachtig was of deze plaats voor de 
Fransen behouden zou kunnen blijven. Dat bleek ook op 1 december toen het 
stadje, eigenlijk zonder slag of stoot, door een bende Kozakken en Amsterdamse 
schutters, werd ingenomen. Op die dag ook eindigt Büsers verhaal voor wat be-
treft onze contreien en zetten we een punt achter dit verslag. 

Noten:
1.    Dr. J.Th. Büser, Vijftig jaren terug. Herinneringen uit mijn militaire leven, vóór, bij en na Nederlands 

herstelling in 1813. Uitgegeven te Deventer, A. ter Gunne.
2.    Na de inlijving bij Frankrijk op 10 juli 1810 werd door Napoleon aan het hoofd van de Hollandse 

departementen prins Charles François Lebrun (1739-1824), hertog van Plaisance als Stedehouder 
benoemd. Vanaf 1 januari 1811 kreeg hij de titel gouverneur-generaal. Lebrun was een uitstekend 
bestuurder van 72 jaar die steeds trachtte Holland met het Franse bewind te verzoenen. Bovenal 
was hij een vriendelijke, erudiete man met een grote belangstelling voor en met veel kennis van 
de klassieken. Büser had een ongeveinsde eerbied voor de persoon en deugden van Lebrun. Hij 
noemde hem een ‘eerbiedwaardige grijsaard, aanzienlijk van stand, doortrokken van geleerdheid 
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en toch zo nederig en humaan’. Lebrun studeerde rechten en filosofie en sprak vloeiend Latijn, 
Grieks, Italiaans, Spaans en Engels.

3.    In het ‘Gedenkboek 1813’ onder redactie van Koolemans Beynen staat hierover: ‘In de nazomer 
van 1813 voelde het Franse bestuur de vaste grond onder zich wegzinken. Op het platteland en in 
de kustdorpen waren conscriptie-woelingen geweest. Er heerste onrust en zenuwachtigheid bij de 
regeerders. De bevolking hoopte op een ommekeer. In de vestingen waren alleen de noodzakelijke 
garnizoenstroepen achtergelaten, deels bestaande uit onvertrouwde elementen. Alle beschikbare 
regimenten waren naar het in Duitsland opererende veldleger gestuurd. De goed georganiseerde 
gendarmerie en het douaneleger konden niet voldoende steun geven aan de garnizoenen in de 
vestingen. In die omstandigheden had de slag bij Leipzig plaats en drongen op het eind van okto-
ber en in het begin van november de steeds vaster vorm aannemende berichten omtrent ’s Keizers 
verpletterende nederlaag naar Holland door.’

4.    Zijn tekst is in essentie niet veranderd. Alleen ter wille van de leesbaarheid heb ik hier en daar 
voor de moderne spelling gekozen en de tekst ontdaan van tegenwoordig niet meer begrijpelijke 
woorden en uitdrukkingen.

5.    Jean Ulrich Anosi was van 1800 tot 1819 predikant van de Waalse Kerk te Naarden. Hij woonde 
op de toenmalige nummers 322/23, daar staan tegenwoordig de huizen Gansoordstraat 4 en 6. 
De predikant huurde de woning van François Hugues, de eigenaar van de hofstede Valkeveen.

6.    De Douanen behoorden niet tot de militaire macht. Aangezien zij wel als militairen waren bewa-
pend en zeer gedisciplineerd waren, konden zij makkelijk tot een militair korps worden omge-
vormd, zoals in Naarden is gebeurd. In Naarden bevonden zich eind november veel meer Dou-
anen dan de circa honderd die Büser er aanvankelijk schatte. Bij de omwenteling halverwege 
november vluchtten honderden douanen, veelal met hun gezinnen, vanuit Amsterdam naar 
Naarden, waar zij vervolgens in de strijd tegen de belegeraars werden ingezet. Juist onder deze 
douanen zijn tijdens het beleg van Naarden veel doden en gewonden gevallen.

7.    Met dat ‘volkje van Woerden’ worden de militairen van het 4e Regiment Etrangers bedoeld. Dit 
regiment, veelal Duits sprekende huursoldaten, bestond over het algemeen uit rauwe klanten, 
rovers en afpersers die zich, zoals te Woerden op 24/25 november, nogal eens buiten de perken 
begaven. Een bataljon van deze ‘moordenaars en plunderaars van Woerden’ was op 28 november 
onder de kolonel der artillerie Falba Naarden binnen gemarcheerd. Sommige van deze militairen, 
zo ging na mei 1814 het verhaal, zouden aan burgers van Naarden de uit Woerden geroofde sie-
raden en dergelijke hebben verkocht. 

8.   H. Schaftenaar, Maarschalk Jean Falba (1766-1848), in De Omroeper jrg. 12(1999), pp. 102-106. 
9.    De kapitein was de heer Jorissen, een zoon van de predikant Matthias Jorissen (1739-1823) uit 

Den Haag. Dominee Anosi kende de vader van de kapitein. Toen kapitein Jorissen de groeten van 
zijn vader had overgebracht, was het contact gelegd en wist de dominee dat het wel goed zat met 
die twee officieren. 

10.  Deze ‘Mannen’ waren Gijsbert Karel graaf van Hogendorp, Adam François Jules Armand graaf 
van der Duyn van Maasdam en Leopold graaf van Limburg Stirum, het Driemanschap dat op 21 
november 1813 in naam van de prins van Oranje het Hoog Bewind aanvaardde. 
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Gijsbertus Johannes Streefkerk (1877-1963), de 
opperste Stadhuishofmeester van Naarden

Henk Schaftenaar

‘Wie kent hem niet, de populaire ge-
meentebode G.J. Streefkerk’, schreef Dirk 
Franzen in 1973 bij een foto in een boekje 
over Naarden. Tien jaar eerder leefde de 
bode nog. In 1944 ging hij met pensioen 
en verhuisde van de bodewoning naar 
een huis aan de Jan ter Gouwweg. Tegen-
woordig herinnert vrijwel geen Naarder 
zich Streefkerk meer.
Onlangs werd de redactie verrast met en-
kele hem typerende foto’s: Streefkerk in 
uniform met draaginsigne voor het Stad-
huis. Reden voor een korte terugblik op 
een bijna vergeten trouwe dienaar van de 
gemeente.

Streefkerk van De Doelen
Gijs Streefkerk werd geboren in Naar-
den op 7 juli 1877 in het logement De 
Doelen tegenover het Stadhuis. Een jaar 
eerder had zijn vader, de uit Loosdrecht 
afkomstige schipper Hendrik Streefkerk 
(1840-1922), de herberg gekocht. Gijs 
groeide op in de gezellige en soms ook 
voorname sfeer van het etablissement; er waren verkopingen, verhuringen en 
de polderbesturen vergaderden er. De Doelen had een goede reputatie. Moeder 
Joosje de Bree (1846-1923) stond achter de tap en schonk een zeer goede kop 
koffie. Wethouders, gemeenteraadsleden en de heren van de soos kwamen er 
graag.

Veldwachter en gemeentebode
Na het doorlopen van de Vestingschool leerde Gijs voor veldwachter. In febru-
ari van het jaar 1900, kort voor zijn huwelijk met de Amelandse Antje van der 
Meij (1879-1962), trad hij in dienst bij de gemeentepolitie van Wageningen. Kort 

Gemeentebode Gijs Streefkerk in 1939 
op het bordes van het Stadhuis.
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daarop maakte hij een overstap naar de 
politie van Utrecht. Maar wie binnen de 
wallen van Naarden geboren is, en dan 
ook nog in De Doelen, krijgt vroeg of 
laat heimwee naar het leven in de ves-
tingstad. Toen in 1914 de gemeente-
bode Dirk Jan Bart op 70-jarige leeftijd 
met pensioen ging en er een opvolger 
werd gezocht, solliciteerde Gijs ogen-
blikkelijk mee. 
Met zijn beroep van dienaar der jus-
titie, zijn achtergrond en kennis van 
Naarden en ook met de goede reputa-
tie van de ‘oude Streef ’ van de Doelen, 
stak Gijs met kop en schouders uit bo-
ven de andere sollicitanten. Met ingang 
van 1 april 1914 werd hij door de ge-
meenteraad aangesteld en verhuisde 
van Utrecht naar de tegen het Stadhuis 
gebouwde bodewoning op het adres 
Raadhuisstraat 2. Met Gijs op het bor-
des van het raadhuis, zijn vader, moe-
der en broer Jan (1882-1940) nog in De 
Doelen, broer Nico (geboren 1883) met een melksalon in het pand van de ma-
kelaardij van Ellen Mouthaan en zuster Grietje (geboren in 1868 en gehuwd met 
drukker Marinus Mars Messie) op de 
hoek waar nu Brasserie Sans Doute ze-
telt, werd de Marktstraat een vertrouwd 
‘Streefkerk-domein’.        
    
Bodebus
Wie op oude foto’s van het gemeentebe-
stuur Streefkerk zoekt, vindt hem snel. 
Zoals een burgemeester eruitspringt 
met een ambtsketen, was dat bij Streef-

Streefkerk staande in het midden tus-
sen collega’s van de gemeente Naarden 
in 1917.

Met ‘bodebus’ en bronzen medaille voor 
10-jarige trouwe politiedienst poseert 
Streefkerk in 1939 in de deuropening 
van het Stadhuis.
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Streefkerks domein. Het nog rustige administratieve hart van Naarden in het 
begin van de jaren twintig.
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kerk de ‘bodebus’. Dat was een officieel herkenningsteken van zijn waardigheid 
met daarop het wapen van Naarden. Het hing vanaf een knoop aan zijn schou-
der over de linkerborst en het sierde zijn donker getinte uniform. Streefkerk was 
de laatste bode van Naarden met dat ouderwetse insigne. De traditie van het 
dragen ervan ging trouwens al lang mee. Dirk Harshagen, een Naardense bode 
uit de tijd van Napoleon, had zo’n attribuut ook al aan zijn pakkie hangen. Zijn 
verre voorgangers droegen echter nog de bus of koker waar het ooit mee begon. 
Hoofdtaak van de bode was vanouds het bezorgen van brieven en op zijn ronde 
door de Vesting nam hij ze in die bus mee. Aan de bus werd later een schildje met 
het wapen van de stad bevestigd en alnaargelang de status van de instantie ver-
schilde deze versiering qua uitvoering. Zo kon het gebeuren dat de simpele bus 
veranderde in een fraai kunstvoorwerp. Toen later de bus werd vervangen door 
een tas werden de versierselen gehandhaafd in de vorm van een draaginsigne.

Uit de instructie
Streefkerk was verplicht zo’n herkenningsteken te dragen. De instructie voor de 
bode schreef nette donkere kleding met de onderscheidingstekens van de ge-
meente Naarden voor. Niet alleen bij huwelijken en raadsvergaderingen, ook bij 
het aandienen van personen bij de burgemeester of wethouders en het bezorgen 
van de ambtelijke stukken binnen de Vesting. Streefkerk stond onder direct ge-
zag van de magistratuur. Als de burgemeester het nodig achtte, kon hij hem ook 
inzetten als buitengewoon veldwachter. 
Bode Streefkerk was vertrouwenspersoon van het opperste gemeentelijke gezag. 
Hem werd strikte geheimhouding voorgeschreven. Horen, zien en zwijgen ston-
den dan ook hoog in zijn vaandel. Menigmaal was Streefkerk getuige bij het pas-
seren van notariële aktes voor de gemeente en in deze hoedanigheid werd hij ook 
regelmatig gevraagd bij een geboorteaangifte. Streefkerk bewaakte niet alleen 
de burgemeesterskamer maar ook de kostbare schilderijen en meubelen in het 
Stadhuis. Regelmatig controleerde hij het antiek aan de hand van een inventaris. 
Hij had de algehele controle over het Stadhuis, ‘ontstak en bluste’ er de lichten, 
verzorgde het schrijfgerei in de vertrekken en maakte steevast iedere avond om 
10 uur een nachtronde door het monumentale gebouw. 
Streefkerk had een begerenswaardige positie. Zijn salaris was echter niet navenant. 
Minder prettig was het ook dat voor de naam van zijn functie ook nog het woord 
‘conciërge’ was gezet. Deze taak werd overigens traditiegetrouw door de vrouw van 
de bode verricht, zonder dat er ooit iets over in een contract was vastgelegd. Daar 
stond dan wel weer het voordeel van het vrij gebruik van een kleine dienstwoning 
tegenover. Dat scheelde zo’n 3 gulden huur per week in die tijd. Bovendien werd 
er niet moeilijk gedaan als er tussen de balken van de zolder van het Stadhuis een 
extra slaapkamertje werd ingericht voor een zoon of dochter van de bode.
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Dertig jaar bode
Streefkerk viel in de smaak bij zijn 
werkgever. Al na een half jaar werd zijn 
salaris door de gemeenteraad met 20 
% verhoogd. Dat betekende voor hem 
een aanzienlijke verbetering van zijn 
levenspositie. Een bedankbriefje, van 
bijna een eeuw oud, voor deze nobele 
geste is nog altijd bewaard gebleven. 
Streefkerk is 30 jaar bode van Naarden 
geweest en heeft in die tijd onder vijf 
burgemeesters gediend. Zijn eerste vier 
jaren vielen samen met de mobilisatie 
van de Eerste Wereldoorlog. Er heerste 
toen grote drukte in de garnizoensstad. 
Heel veel arbeid werd naar de bode 
toegeschoven. Zo kreeg Streefkerk de 
verantwoording voor het uitdelen van 
de distributiekaarten. Schertsend werd 
weleens gezegd dat heel Naarden uit 
de hand van Streefkerk at. Tijdens de 
overstroming van 1916 wist Streefkerk 
met een daadkrachtige actie een flink 
aantal koeien uit het ondergelopen bui-
tendijkse land te redden. Hij werd daar-
voor beloond met een onderscheiding 
van de koningin Sophiastichting. 
In de beginjaren van het Interbellum bleef Naarden nog een tijdje zichzelf; een 
gemoedelijk vestingstadje met weinig drukte op het Stadhuis. Maar na de op-
heffing van Naarden als vesting in 1926 kwam de gemeente tot bloei. Naarden 
sloeg haar vleugels uit; door de grootschalige uitbreidingen groeide de gemeente 
als kool en als gevolg daarvan werd het duizendtal van Streefkerks huwelijken 
overschreden. De secretarie en het Stadhuis werden overspoeld met werk. Maar 
na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in mei 1940 bleef niet veel meer 
over van Naardens elan. Aan het ambtelijk leven van enkele gezagsdragers kwam 
abrupt een einde. Sommigen stapten op, anderen werden gedwongen te vertrek-
ken. 
Streefkerk zat de rit uit tot aan zijn pensionering in 1944. De nare tijd ontnam 
hem een afscheid van formaat. Een waardig feest kreeg de bode gelukkig al bij 
zijn zilveren jubileum in april 1939. De raadzaal had toen veel weg van een bloe-

Streefkerk in de raadzaal achter burge-
meester P. Hoytema van Konijnenburg 
en wethouder M.P. van Wettum op 29 
juli 1919.
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menzaak. De welbespraakte burgemeester Boddens Hosang had hem de major 
domus (Red.: opperste huishofmeester) van Naarden genoemd, wat natuurlijk 
niet iedereen begreep want Streefkerk was eigenlijk een gewone, bescheiden man 
die niet anders dan trouw en toegewijd zijn beste krachten aan Naarden had 
gegeven.
In juli 1944 verruilde Streefkerk de bodewoning voor het huis Jan ter Gouwweg 
72. Daar woonde en tuinierde hij tot op hoge leeftijd. Op 16 september 1963 
overleed hij. Zijn vrouw was hem een jaar eerder voorgegaan. Beiden zijn begra-
ven op de Oude Begraafplaats bij Jan Tabak.
  

Het zilveren jubileum van Streefkerk begin april 1939 in de raadzaal. Vierde van links 
is zijn vrouw Antje van der Meij. De schemerlamp was een cadeau van het ambtena-
renkorps.
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Onveilige kruispunten van Naarden omstreeks 
1955

Henk Schaftenaar

Uit de nalatenschap van de heer E.J. Wil-
lemsen, adjudant van het voormalige 
Naardense politiekorps, kwamen onlangs 
een honderdtal foto’s van verkeerssitua-
ties te voorschijn. Ze zijn in de jaren vijf-
tig gemaakt met het doel de veiligheid te 
verbeteren. De meeste tonen kruisingen 
en wegen met of zonder verkeer, een en-
kel beeld laat zien welke ernstige gevol-
gen een onoverzichtelijke situatie teweeg 
kon brengen. De foto’s geven een goed 
beeld van het nog relatief verkeersluwe 
Naarden van dik een halve eeuw geleden. 
Verkeerslichten waren er nog niet. ‘Oom 
agent’ met grote witte handschoenen 
aan regelde zelf het verkeer op moeilijke 
kruispunten. We zouden wel een Omroe-
per kunnen vullen met deze nostalgische 
beelden. Maar dat zou te veel ruimte vra-
gen voor dit ene artikel. We beperken ons 
daarom tot een representatieve selectie.

Op foto 1 zien we de kruising Amers-
foortsestraatweg/Huizerstraatweg in 
zuidelijke richting in februari 1954. Het 
plaveisel bestaat uit oude waalklinkers en in de straatweg liggen vaag zichtbaar 
de rails van de voormalige Gooische stoomtram. Links staat een gietijzeren wa-
terpomp die daar al voor de Tweede Wereldoorlog was geplaatst. Achter de weg-
wijzer doemt het hoge dak van het in de jaren tachtig gesloopte zwemstadion op.
Foto 2 toont dezelfde kruising gezien in oostelijke richting in november 1954. 
De foto is gemaakt vanaf de Abri waar we de rails en een wissel zien van het goe-
derentreintje dat toen nog dagelijks tussen de Chemische Fabriek en het station 
Naarden-Bussum pendelde. 
Uit de vergelijking van beide foto’s blijkt dat de verkeerspolitie het een en ander 

E.J. Willemsen (1918-1998).
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heeft gewijzigd. De ANWB-wegwijzer is verplaatst naar de andere zijde van de 
weg, een van de scherpe hoeken is afgerond en bestraat, er zijn aslijnen op de 

Amersfoortsestraatweg/Huizerstraatweg, februari 1954.

Amersfoortsestraatweg/Huizerstraatweg, november 1954.
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weg getrokken en de verkeersborden op de Huizerstraatweg zijn verder van de 
kruising geplaatst. Zo trachtte de Naardense politie de overzichtelijkheid en vei-
ligheid van de kruising te verbeteren.

Rijksweg/Brediusweg, 15 februari 1955.

Rijksweg/Brediusweg, 20 oktober 1956.
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Op foto 3 zien we de kruising Rijksweg/Brediusweg op 15 februari 1955. Het 
zicht in noordelijke richting voor verkeer vanaf de Brediusweg uit Bussum werd 
daar belemmerd door de groenstrook tussen de ventweg en de hoofdrijbaan bij 
hotel Jan Tabak, waar passanten hun auto parkeerden. 
Foto 4 laat de Rijksweg daar in zuidelijke richting zien op 20 oktober 1956. Een 
overstekende fietser schatte de snelheid van een auto verkeerd in en de gevolgen 
waren fataal. Verkeerslichten waren hier dringend noodzakelijk. Links achter de 
vrachtwagen zien we het huis De Clinge en rechts de ingang van de oude be-
graafplaats van Naarden.

Foto 5 laat de Rijksweg zien in de richting Laren vanaf de T-kruising met de Bus-
sumse Huizerweg in februari 1955. Het zicht voor rechtsafslaand verkeer wordt 
daar belemmerd door een veelheid aan verkeersborden. Een van die borden 
waarschuwt dat blinden daar de Rijksweg konden oversteken. Die huisden in het 
Blindeninstituut (tegenwoordig Visio) dat achter de villa links was gelegen. Door 
de bouw van een viaduct over de A1 in de beginjaren zeventig is de situatie ter 
plaatse onherkenbaar veranderd.

Op foto 6 zien we de bocht van de Rijksweg ter hoogte van de villa Zandbergen 
op 27 juli 1956. De rust daar laat zien dat het bezit van een auto toen nog niet 
voor iedereen was weggelegd. Leerlingen van de nabijgelegen Godelindeschool 

Rijksweg/Huizerweg, februari 1955.
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zaten daar in de berm vaak auto’s te tellen zonder de tel kwijt te raken. Ondanks 
de rust die de foto uitstraalt, stond de flauwe bocht als gevaarlijk bekend. Bij 

Rijksweg bij Zandbergen, 27 juli 1956.

Rijksweg/Meerstraat, voorjaar 1955.
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gladheid en te hoge snelheid gleed menig automobilist van de weg af. Op de 
achtergrond is een benzinepomp van het autobedrijf Van Asselt zichtbaar. Na de 
aanleg van de huidige rotonde is de verkeerssituatie daar aanzienlijk verbeterd.

De foto 7 toont de kruising Meerstraat/Rijksweg in het voorjaar van 1955. De 
Rijksweg was daar toen net aanmerkelijk verbreed. Reden voor sommige weg-
gebruikers om het gaspedaal flink in te trappen. Het kruispunt werd vooral ge-
bruikt door boeren, vele nog met paard en wagen, uit de landerijen rond het 
Naardermeer. Maar ook fietsers en voetgangers gebruikten de oversteek. Menig 
Naarder herinnert zich nog de hachelijke situaties die dat tot gevolg had, som-
mige zelfs met dodelijke afloop. De kruising is in de jaren zeventig opgeheven. 
Op de achtergrond zien we de bosrand van het Naardermeer.

Het belangrijkste verkeersknelpunt van Naarden zien we op de foto’s 8 en 9. 
Beide afbeeldingen dateren van 12 oktober 1955. Het gevaar daar werd vooral 
veroorzaakt door het goederentreintje  dat op werkdagen de Rijksweg overstak. 
Foto 8 is genomen in oostelijke richting met de bedoeling aan te tonen dat de 
hobbel van de Galgebrug het zicht voor overstekend verkeer belemmert. De foto 
lijkt van vooroorlogse ouderdom door een oldtimer die toevallig passeert. De 
locomotief kruipt langzaam over de kruising. Een agent - met uitzondering van 

Rijksweg/Thierensweg, 12 oktober 1955.
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één arm door de oldtimer aan de foto onttrokken - regelt het verkeer. 
Foto 9 is genomen vanaf een met klinkers bestrate Thierensweg in de richting 

Thierensweg/Rijksweg, 12 oktober 1955.

Lambertus Hortensiuslaan/Comeniuslaan, november 1955.
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van de Lambertus Hortensiuslaan. In juni 1956 werd hier de eerste handbedien-
de verkeerslichteninstallatie van Naarden in gebruik genomen.

Op foto 10 zien we de hoek Comeniuslaan/Lambertus Hortensiuslaan. De lo-
comotief van het goederentreintje gaat de bocht nemen in de richting van het 
station Naarden-Bussum. Een hoornblazer per fiets begeleidt de locomotief. Met 
het opheffen van de rit van het goederentreintje op 31 juli 1958 kwam hier een 
einde aan gevaarlijke situaties. Rechts zien we de, inmiddels verdwenen, brood-
bakkerij van Lucas. Op de plaats van de mooie haag links vinden we nu een 
benzinestation.    

Op de laatste foto (11) zien we de brug in de Oud-Blaricummerweg op 13 april 
1954 in de namiddag. Het langzame verkeer maakt nog gebruik van de hoofdrij-
baan. Een vrachtauto vanaf de Bollelaan maakt aanstalten de fietsers op de brug 
in te halen. Getuige de vele foto’s die de politie maakte, bezondigden vrijwel alle 
chauffeurs zich daaraan. Zo’n gok kon je toen wel wagen, vonden ze, ondanks de 
aanwezigheid van een doorlopende markeerstreep midden op de weg. Om een 
einde aan die gevaarlijke situatie te maken, zijn in 1956 aan weerszijden van de 
stenen brug houten bruggetjes voor het langzame verkeer gebouwd.

Oud Blaricummerweg, 13 april 1954.
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Een stukje natuurhistorie

Aantekeningen over otters binnen de grenzen van Naarden

Henk Schaftenaar

‘Otter is de naam van een verscheurend zoogdier uit de familie van de marters. Hij 
leeft van vissen, kreeften, kikkers, padden en waterratten en vist meestal bij mane-
schijn en ’s winters onder ijs. Hij is zeer schuw, scherp van reuk en gezicht maar verde-
digt zich met woede. Omdat hij veel vis verslindt en zijn pels zeer gezocht is, wordt hij 
sterk vervolgd’. Aldus de Winkler Prins encyclopedie uit 1886, die toen al zijn verdwij-
nen uit bewoonde streken voorspelde.
 In 1942 kreeg de otter enige bescherming doordat zijn wettelijke status veranderde 
van ‘schadelijk’ in ‘pels’wild. Het mocht echter niet veel baten, want men stroopte 
heimelijk verder. Na de Tweede Wereldoorlog waren er in Nederland niet meer dan 
een paar honderd otters over. De toepassing van landbouwgiffen vormde een volgende 
bedreiging en toen door de aanleg van wegen de leefgebieden van de otters waren ver-
snipperd, was het definitief gedaan met deze zoogdieren. 

In 1889 leefden er nog otters in de waterrijke omgeving van de Vesting. Hendrik 

Detail van een ijsgezicht van Hendrick Avercamp (1585-1634). Een jager toont een 
gevangen otter aan twee vissers. Collectie Rijksprentenkabinet Amsterdam.
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Mulder, jachtopziener en koetsier op een van de landgoederen in onze gemeente 
had op woensdagavond 16 juni van dat jaar ‘het zeldzame geluk’ op Zandbergen 
een otter te schieten. Het dier had de respectabele lengte van 1,20 m. Ja, zo stond 
het toen in De Gooi- en Eemlander, een tijd waarin de kranten de ottervangst 
niet zelden afschilderden met de allure van een heldhaftige en toe te juichen daad. 
Ook bij Fort Ronduit leefden deze zoogdieren. Daar eindigde op dinsdagavond 15 
december 1896 de otterjacht onder minder ‘gelukkige’ omstandigheden toen Toon 
Wilhelm (1870-1896), een zoon van Betje, een winkelierster uit de Marktstraat, 
verongelukte. Terwijl hij met een jachtvriend in de nabijheid van het fort met een 
jachtgeweer door het prikkeldraad wilde kruipen, had hij de pech te vallen. Hierbij 
ging het schot af, waarbij de loop sprong en een deel van zijn hoofd verbrijzelde. 
Hoewel stadsdokter Crooij snel met zijn koets aanwezig was, moest hij constateren 
dat genezing onmogelijk was. Middernacht overleed Toon.

Een vroeg bewaard gebleven bericht over 
otters in het Naardermeer vinden we in 
het boek van de bioloog Van Zinderen 
Bakker (1). Hij vermeldt dat opzichter/
visser Jan Hoetmer in de winter van 
1908-1909 op het ijs een otter achter-
haalde. Het beest had geluk, want Hoet-
mer ving  hem voor Artis.
De meeste stukken over Naardense ot-
ters vinden we in de vorm van losse 
aantekeningen in het oud-archief van 
Natuurmonumenten (2). Daar lezen we 
dat Hoetmers zoon en opvolger Nico bij 
de Witte Brug in januari 1924 een grote 
ramotter van 15 pond schoot. Als hij de 
pels zou hebben verkocht, zo beloofde 
hij aan de penningmeester van Natuur-
monumenten mr. P.G. van Tienhoven, 
zou hij de opbrengst melden. 
Een maand later schoot hij twee otters. 
Ze brachten samen maar liefst 46 gulden 
op! Aan Van Tienhoven schreef hij, dat 
hij ze niet gemakkelijk kon bemachtigen. 
Zijn hond was er namelijk niet op getraind. Volgens hem waren er toen verbazend 
veel otters in het Naardermeer. 

Opzichter/visser Jan Hoetmer die in de 
winter van 1908-1909 een otter ving 
voor Artis.
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De  jacht op de otter in het Naardermeer moet verklaard worden uit de verpach-
ting van de visserij. Beroepsvisser Hoetmer was de visrovers liever kwijt dan rijk. 
Het bestuur van de natuurbeschermende vereniging kon aanvankelijk de pacht-
som niet missen en moest daarom de vervolging van de otter gedogen. Toch blijkt 
vijf jaar later al die houding te zijn veranderd. 
In de nacht van 11 op 12 januari 1929 kreeg men de indruk dat er over het ijs 
van het meer op otters werd gejaagd. 
Opzichter Klaas de Bruijn kon geen con-
trole uitoefenen vanwege een blessure. 
Daarom werd de hulp ingeroepen van de 
Naardense gemeentepolitie. Agent Alle 
Jongbloed ging toen een nachtje posten 
met Dirk de Bruijn, de zoon van Klaas.  

In 1940 meldde dr. G.A. Brouwer, otter-
kenner bij uitstek, dat er van de circa 85 
otters (zijn schatting was te laag, Red.) 
die in het voorjaar van 1939 nog in het 
Fries-Overijssels en Hollands-Utrechts 
veengebied leefden, zeer weinig de stren-
ge winter hadden overleefd. De combi-
natie van ijs en sneeuw was voor de die-
ren funest.
In het Naardermeer werd de otter in-
middels beschermd maar bij strenge 
vorst trokken de dieren naar elders op 
zoek naar open water en werden zo een 
prooi voor de pelsjagers. De Bruijn had 

Een otter met een vis in zijn bek getekend in 1612 door Gerard ter Borch (1584-
1662). Collectie Rijksprentenkabinet Amsterdam. 

Otterspoor op de Oosttocht van het 
Naardermeer op 27 december 1970. 
Collectie: Dr. H.P. Gorter.
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in de winter van 1939-1940 bij de Mijtsloot en het Kromme Gat een spoor van 
een otter gezien, maar dat kwam van de Karnemelksloot. Om het beest een kans te 
geven, had hij bijten gehakt.
Op zoek naar open water werd op Nieuwjaarsdag 1941 een jonge otter op de Hil-
versumse Meent doodgeslagen. Hetzelfde lot overkwam drie exemplaren in de An-
keveense Polder. In alle gevallen kon proces-verbaal worden opgemaakt wegens 
overtreding van de jachtwet; de overtreders waren namelijk niet in het bezit van 
een schriftelijke vergunning van de grondgebruiker. Op 10 maart 1941 werden de 
stropers door de Hilversumse kantonrechter veroordeeld tot elk een geldboete van 
15 gulden. Voor zover was na te gaan, bleek echter dat ze voor de otters al 80 gulden 
hadden ontvangen.

Op 28 januari 1942 schreef Dirk de 
Bruijn dat er nog flink wat otters in 
het Naardermeer aanwezig waren. Hij 
had weer bijten gehakt, maar die wa-
ren zeer moeilijk open te houden door 
de ‘woelsneeuw’. De otters kwamen wel 
steeds bij de bijten. Ook had hij voet-
sporen gezien die over de sporen van de 
otters liepen. Vermoedelijk kwamen er 
dus mensen om te proberen de otters te 
vangen. Houthakkers die daar aan het 
werk waren, vertelden dat ze veehouder 
Gijs Ridder, een van de drie broers van 
de boerderij Meerlust, hadden zien lo-
pen met een otterspeer in zijn hand. De 
Bruijn zou hem in de smiezen houden en 
hoopte geluk te hebben om Gijs met de 
nieuwe jachtwet te laten kennis maken.
Opzichter De Bruijn had het er die win-
ter maar druk mee. Bij de Welsloot, de 
Mijtsloot en in de sloot langs de Griend-
kade had hij bijten gehakt. Aan de spo-
ren te zien, bleken de otters zeer gevoelig 
voor zijn attenties. Ze kwamen er alle 
nachten. Ook in de winter van 1943-1944 zaten de otters vooral in de zuidoost-
hoek van het meer.

Hoewel aantekeningen over otters in het Naardermeer uit de eerste naoorlogse 

De gebroeders Ridder op het erf van 
boerderij Meerlust in 1942. Rechts Gijs 
die in januari van dat jaar gesignaleerd 
was met een otterspeer op het Naarder-
meer.
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jaren ontbreken, blijkt uit latere berichten dat het dier zich daar nog een tijdje 
heeft kunnen handhaven. In 1950 liet visser Chris Hoetmer op een vraag van het 
bestuur van Natuurmonumenten weten, dat een otter van binnenuit de fuiken 
stuktrekt. Maar ook wel van buiten. Het kwam echter niet zo vaak voor dat otters 
dat deden. Het jaar ervoor was de schade groter. Maar soms gingen er ook jaren 
overheen eer het weer voorkwam. Slechts één keer had hij een jonge otter in een 
nylon net gevangen. Maar daar was het bij gebleven.

In de jaren zestig leefden er nog steeds enkele otters in het Naardermeer. Albert 
Beintema die in die tijd als scholier een vergunning had om in het meer naar vo-
gels te spotten, vermeldde het in zijn verslagen. In de periode 1961-1966 vond hij 
regelmatig sporen van deze dieren die tot zelfs in het Laegieskamp reikten. Twee-
maal had hij het geluk een otter te zien op het meer. Ter gelegenheid van het hon-
derdjarig bestaan van Natuurmonumenten publiceerde hij zijn aantekeningen in 
boekvorm (3).  

We weten niet precies in welk jaar de otter voorgoed uit het Naardermeer ver-
dween, maar voor Nederland als geheel houdt men het op 1988. Toen werd de laat-
ste op de snelweg tussen Joure en Sneek doodgereden. Sindsdien verschijnen nog 
weleens berichten in de krant dat er een otter is gesignaleerd. Deskundigen houden 
het er echter op dat ze worden verward met Amerikaanse nertsen. Het zouden ook 
verdwaalde exemplaren uit Duitsland kunnen zijn.
Het importeren van wilde otters uit Oost-Europa, zoals men dat in de Weerribben 
in Overijssel heeft gedaan, is in de relatief kleine, gecompartimenteerde Naardense 
natuur vooralsnog niet mogelijk. De beesten zouden al snel verkeersslachtoffer 
worden. Misschien biedt de koppeling van nat-Naarden aan het Ankeveense nog 
mogelijkheden. De tijd zal het leren.

Bronnen:
1.    Dr. E.M. van Zinderen Bakker, Het Naardermeer, een geologische, historische en botanische land-

schapsbeschrijving van Nederlands oudste natuurmonument. Amsterdam, 1942.
2.    Het oud-archief van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland bevindt 

zich in het Gemeentearchief van Amsterdam. Toegang 999.
3.    Albert Beintema, Het begon met het Naardermeer, 100 jaar natuurmonument. ’s-Graveland, 2005.
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De galg van Naarden

Henk Schaftenaar

‘t Gerecht van Naerden’ staat er boven een tekening van omstreeks 1650 uit het 
Rijksprentenkabinet. We zien een gezicht op Naarden vanuit het zuiden vanaf de 
Galg aan de weg naar het gehucht Laag Bussum. De toponiemen Galgesloot en 
Galgebrug herinneren nog altijd aan deze sinistere plek. Nog geen eeuw geleden 
kenden we ook nog de Galgesteeg, tegenwoordig is dat de Godelindeweg. De 
namen Galgebosch, Galgeberg, Galgehek en Galgeveld zijn echter al lang geleden 
uit het spraakgebruik verdwenen. 

De galg aan de weg naar Laag Bussum moet daar heel lang hebben gestaan want 
in 1521, bij de ontginning van een stuk grond  buiten de Turfpoort, werd de 
gerechtsplaats daar al vermeld. 

In de oudste eigendomsregisters van de stad Naarden wordt ook nog melding 
gemaakt van het ‘Oude Gereght’ of ook wel de ‘Oude Galge’. De naam verwijst 
naar een nog oudere galg, die op een bergje ter hoogte van het tegenwoordige 
landgoed Drafna tussen de Naarderstraat en het Vogellaantje stond. De galg daar 
moet wel uit een héél grijs verleden stammen; mogelijk heeft deze nog bij het 
noordoostelijker gelegen Naarden van vóór 1350 behoord. 
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Denk nu niet dat daar, ver buiten de stad, de misdadigers terecht werden gesteld. 
Nee, een vonnis werd in de stad voltrokken, in het openbaar op een schavot naast 
het Stadhuis. 
Voor het herhaald stelen kon je in de 18e eeuw nog opgeknoopt worden. Hoewel 
dat zelden gebeurde, overkwam dat op 24 september 1772 toch een 19-jarige we-
ver uit Hilversum. Wegens diefstal was hij al eerder uit onze contreien verbannen 
en toen hij het hier nog eens waagde, liep het voor hem fataal af. 
De rekening van zijn executie door de scherprechter bevindt zich nog altijd in 
de criminele rol van de rechterlijke archieven van Naarden. Jan van Aanhout 
was de beul. Naast zijn declaratie voor voedsel en reiskosten staat er zes gulden 
op de nota voor het ophangen op het schavot in de Raadhuisstraat; drie gulden 
voor de strop en de koorden en nog eens drie gulden voor het afnemen van 
het lichaam. Voor de verplaatsing van het lijk naar de Galgeberg kwamen daar 
nog drie gulden bovenop. Het lijk werd daar, tot afschrik en waarschuwing voor 
iedereen, in de kettingen gehangen ‘om door de lugt en vogelen des Hemels’ te 
worden verteerd. 

Al sinds de tijd van Napoleon kent 
Naarden geen galg meer. Een heuveltje, 
de Galgeberg,  markeerde nog enige tijd 
de plek. Maar deze pukkel werd vanuit 
strategisch oogpunt als zijnde hinder-
lijk aangemerkt en is in de 19e eeuw uit 
het landschap verwijderd.

Nog even iets over de Galgesteeg, de 
oude naam voor een weggetje langs de 
zanderijsloot tussen de Amersfoort-
sestraatweg en de Thierensweg. In de 
18e eeuw werd dat zandpad steevast de 
Galgebrugsweg genoemd en gedurende 
twee eeuwen was het dé verbinding tus-
sen de Vesting en de Kerkweg naar Bus-
sum. In 1874 is de steeg verhard met 
puin en sintels en vier jaar later werd 
het een grindweg. In 1903 werd de weg 
verbreed en een jaar later van klinkers 
voorzien. In 1924 verkocht de gemeente 
de Galgesteeg als tracé voor een toe-
komstige Rijksweg aan het Rijk. 

De ligging van de Galgeberg op een 19e-
eeuwse kadasterkaart. De streepjeslijn 
links geeft het tracé aan van de later 
aangelegde Jan ter Gouwweg. In de knik 
daarvan lag de Galgeberg.
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In 1923 werd, in verband met woningbouw en de al vanaf 1912 geuite wensen 
van enkele aanwonenden, de naam veranderd in Godelindeweg. Het achtervoeg-
sel ‘steeg’ deed, zo vond men, afbreuk aan de status van de daar verrezen optrek-
jes.
De naam Galgesloot - vanouds de naam voor de sloot achter de voormalige kalk-
zandsteenfabriek aan de Jan ter Gouwweg, maar later gebruikt voor de zanderij-
sloot langs het fietspad aan de noordzijde van de Godelindeweg - is gebleven. Zo 
ook de naam Galgebrug, nu het bakbeest van beton en opgemetselde stenen over 
de Bussumervaart bij de Thierensweg.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:

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

2002 (e 12,50), 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (e 15,-) per jaargang. 

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

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

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

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

Besteladres: Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, tel. (035) 6946860.


