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‘Groeten uit Naarden’

Bijzondere straatbeelden en foto’s uit de collectie Gerda Vuijst

Henk Schaftenaar

Een veel bezochte internetsite is www.inoudeansichten.nl met daarop onder meer 
 honderden prentbriefkaarten van Naarden. De originelen bevinden zich in de 
 verzameling van Gerda Vuijst-Gijzen, die met haar echtgenoot Jaap een omvangrijke 
verzameling bijeenbracht. Menigmaal werd door ons een beroep op hen gedaan om 
met een van hun plaatjes een verhaal in De Omroeper te mogen illustreren. Dit jaar 
 publiceerden we uit hun collectie enkele foto’s van het onafhankelijkheidsfeest uit 
1914. Nu hebben we de werkwijze omgekeerd door een aantal bijzondere beelden 
uit hun  verzameling centraal te stellen en deze te beschrijven. Hierbij zijn enkele ge-
liefde  kaarten van de verzamelaars afgebeeld. Een van die juweeltjes is de geïllustreerde 
 briefkaart van de Geldersche Varkensslagerij uit de Marktstraat van Jan Wansink. 
In enkele persoonlijke krabbels anticipeert de slager op zijn verhuizing naar  Bussum. 
Oogstrelend is de foto van de jongelui bij de waterpomp in de Bussumerstraat.  
Het plaatje komt uit een ruim honderd jaar oude serie stereografische beelden van ons 
land en werd aangekocht in de Verenigde Staten van Amerika. Kijk ook eens naar het 
huis van Cöllen aan het eind van de Turfpoortstraat, bijzonder om dat unieke plaatje 
hier eens te kunnen afbeelden. Veel kijk- en leesgenoegen overigens en natuurlijk tot slot 
met de groeten van Gerda en Jaap.





Stereofoto’s uit 1910
Aan het begin van de 20e eeuw werden door tal van ondernemingen series met 
stereofoto’s uitgegeven over diverse onderwerpen. De Stereo-Travel Company 
op Long Island in New York was zo’n bedrijf dat in ‘boxed sets’ deze plaatjes 
 produceerde. Stereo-Travel was een van de latere uitgevers op dit gebied. Hun 
meeste stereobeelden kwamen na 1905 op de markt. Veelal draaide het om foto’s 
van gebieden uit de Verenigde Staten van Amerika. Heel bekend werd de in 1912 
uitgegeven serie van het Yellowstone National Park. Stereo-Travel is niet zozeer 
bekend geworden vanwege een hoge kwaliteit van de foto’s, maar meer van de door 
haar gekozen onderwerpen. Mensen, klederdrachten, rijtuigen, kampementen, 
van alles werd door deze onderneming vastgelegd. 
De hier afgebeelde plaatjes van Naarden zijn afkomstig uit de serie over Holland. 
Het zijn vrij grote foto’s met een breedte van ongeveer 8 cm. De hele stereofoto 
was dus 16 cm breed. Met bijvoorbeeld een 19e-eeuwse Brewster-stereoscoop, een 
toestel met twee lenzen naast elkaar, konden deze foto’s worden bekeken waarbij 
een beeld met diepte ontstond.
We zien de Utrechtse Poort in 1910. Al het verkeer was toen nog aangewezen op 
deze doorgang. De kapitein G.A. Meijerweg werd vijf jaar later aangelegd. Op de 
voorgrond de trambaan die hier met een ruime boog de rijbaan kruist om zo de 
zuidwestzijde van de smalle Eerste Marktstraat te kunnen bereiken.
De extra vergrote afbeelding toont een van de waterpompen in de Bussumer-
straat, die op de hoek met de Peperstraat. Op deze kruising lag in 1910 nog het 
 oor spronkelijke 19e-eeuwse veldkeienplaveisel. Deze charmante ‘kinderkopjes’ 
werden in 1940 uit het straatbeeld verwijderd. Het lot van de stadspompen - in de late 
19e eeuw stonden er in vestingstraten nog dertig - werd in 1919 definitief bezegeld.  





Al in 1898 was bekend dat de kwaliteit van het drinkwater uit de pompen niet al te 
best was. Het werd opgepompt uit een gemetselde put die tot ongeveer drie meter 
diepte in de watervoerende zandlagen reikte. Bij een onderzoek in 1901  werden 
zelfs faecaliën, uit beerputten en mestvaalten, in het drinkwater aangetoond. 
Daarom werd in 1904 een begin gemaakt met de aanleg van de waterleiding.  
Maar in 1909 was het karwei nog niet klaar en zo gebeurde het dat deze nostal-
gische foto kon worden geschoten. Toen uiteindelijk de gemeenteraad besloot 
alle pompen op te ruimen, veranderde het straatbeeld drastisch. Met de pomp 
verdween echter ook een ontmoetingsplaats voor de buurtgenoten, zoals hier  
voor de jeugd. 





Huize De Beek
Een zeldzame ansichtkaart verzonden in 1925 en uitgegeven door boekhandel A.L. 
van Schaik in Bussum. Huize De Beek stond in het Bosch van Bredius ten zuiden 
van de Oud Blaricummerweg, de vroegere oprijlaan naar het landhuis Oud-
Bussem. Het houten huis werd gebouwd in 1909 voor de Amsterdamse zakenman 
Pieter van Leeuwen Boomkamp, die daar circa 30 hectare van de landerijen van de 
vroegere buitenplaats Oud-Bussem had gekocht. Dat complex heet tegenwoordig 
landgoed De Beek, naar de zanderijsloten die daar tussen 1835 en 1870 zijn ge-
graven. In de tijd van Van Leeuwen Boomkamp werd dat bosrijke park nog ‘Over-
beek’ genoemd. Op de foto zien we het in de jaren twintig vergrote huis vanuit het 
zuiden met de door de Naardense architect Dirk Tersteeg aangelegde tuin.
De familie Van Leeuwen Boomkamp verbleef op huize De Beek in de zomer, 
meestal van mei tot oktober. Als de dahlia’s er door de tuinman met bossen werden 
aangedragen, wisten de kinderen dat die heerlijke tijd weer voorbij was en dat ze 
terug moesten naar hun woning in Amsterdam. In 1929 is de familie permanent 
op De Beek gaan wonen in afwachting van de realisatie van hun kapitale nieuwe 
woning, het 44 kamers tellende landhuis Oud-Bussem. Toen dat huis aan het eind 
van 1931 door hen werd betrokken, ging mr. L.E. van Leeuwen Boomkamp, de 
derde zoon uit het gezin, op De Beek wonen. Sinds de jaren veertig is het huis ook 
nog verhuurd geweest aan de heren Karseboom, De Beaufort en Honig. De laatste 
heeft het uiteindelijk gekocht. In 1972 is huize De Beek afgebroken om ruimte te 
maken voor het tracé van de Rijksweg A1.





De Oud Blaricummerweg
Een verjaardagskaart voor ene Ietje Cramer in Utrecht gepost op 14 december en 
dezelfde dag nog bezorgd. We kijken vanaf de Amersfoortsestraatweg in een nog 
onbebouwde Oud Blaricummerweg aan het prille begin van de 20e eeuw.
De met beuken beplante Oud Blaricummerweg werd aangelegd aan het eind van 
de 18e eeuw als oprijlaan naar het herenhuis Oud-Bussem. De toenmalige eigenaar 
Jean Rolland sprak van ‘de Groote Laan’. In zijn tijd vertoonde het tracé nog een 
knik. Dat elleboogje wordt gevormd door het lommerrijke laantje dat in 1929 naar 
Paulus van Loo, een baljuw van Gooiland, werd genoemd. 
In 1836 kreeg Abraham Bredius, een nieuwe eigenaar van Oud-Bussem toe-
stemming om de Groote Laan, toen ook de Bussumerlaan genoemd, kaarsrecht 
te doen aansluiten op de Amersfoortsestraatweg. Door deze afsnijding werd 
de groene driehoek tegenover Jan Tabak gevormd. De tegenwoordig ook nog 
 bestaande stompe palen, hier te zien op de foto, dateren uit die tijd en markeren 
het omvangrijke grondbezit van de buitenplaats dat zich halverwege de 19e eeuw 
uitstrekte tot aan de Crailoseweg in Huizen.
Door de aanleg van de Brediusweg werd de Oud Blaricummerweg onder-
broken. Dat werd in 1973 nog versterkt door de opening van de nieuwe Rijksweg.  
Tussen de Bollelaan en de Flevolaan ligt evenwel nog altijd een met oude   
klinkers bestraat gedeelte. Daar is, met zicht op het herenhuis, het karakter van een 
 oprijlaan behouden.





Noodlanding
Op 9 december 1930 ’s middags tien over twaalf maakte het militair vliegtuig L 496 
een noodlanding op de Naardermeent nabij Oud Valkeveen. Boeren in het weiland 
zagen het vliegtuig al een tijdje op circa vijftig meter hoogte onzekere bewegingen 
maken. Bij de geforceerde landing werd een vleugel ernstig beschadigd. Het toestel 
kwam met de kop op de wal van een sloot terecht. Wonderwel bleef de vlieger, ene 
sergeant Jägers ongedeerd. Direct na de melding ging de gemeenteveldwachter van 
Naarden Hooyer naar het weiland, dat toen in gebruik was bij veehouder Evert van 
Eyk. Van de piloot hoorde hij dat de motor defect was geraakt en dat hij daardoor 
moest landen. Hooyer zag dat het vliegtuig erg was beschadigd. Het werd later ter 
plaatse gedemonteerd en naar de militaire vliegbasis Soesterberg overgebracht.
Het was niet de eerste keer dat er in die omgeving een noodlanding van een vlieg-
tuig plaatsvond. In oktober van dat jaar crashte wegens een soortgelijk defect een 
militair verkenningsvliegtuig nabij Ford Ronduit. De bestuurder, ene korporaal 
Halfsnel, had meer geluk. Zijn noodlanding verliep perfect. Het toestel bleef on-
beschadigd en Halfsnel klom er zonder een schrammetje uit. Personeel van het 
militaire vliegkamp De Kooy, de thuisbasis van het toestel, heeft in het weiland de 
motor kunnen herstellen en het vliegtuig naar Den Helder terug kunnen brengen. 
Twee jaar eerder landde een eenmotorig vrachtvliegtuig met 450 kilo rozen aan 
boord, nabij dezelfde meent in de Zuiderzee. Ergens boven Naarden was motor-
storing ontstaan. Bij het neerkomen op de meent brak het landingsgestel, waardoor 
het vliegtuig doorschoot in zee. Eigenaar Kaptein van de speeltuin Oud Valkeveen 
die het allemaal zag gebeuren, hielp de ongedeerde piloot uit zijn cabine. Wadend 
door het ondiepe water bereikten beiden veilig de vaste wal. 





Kampeerterrein Oud Valkeveen
Een fotokaart van het Naardense ‘tentenkamp’ uitgegeven door de papiergroot-
handel Naarden en verzonden in 1959 door ene Lien aan de kapsalon Faille in de 
Apollolaan te Amsterdam.
Het gemeentelijke kampeerterrein werd in 1934 in gebruik genomen op een bebost 
terrein met enige open plekken tussen de Oostdijk en de Oud Huizerweg. De heer 
L. Luhrs, een kampeerder van het eerste uur daar, schreef er drie decennia geleden 
een verhaal over. Uit zijn herinneringen weten we dat het kamp in den beginne 
alleen bereikbaar was via de zeedijk bij de Leeuwenberg vanaf de Valkeveenselaan. 
Een kraan was er niet. Water moest met een juk of karretje worden aangevoerd 
vanaf een pomp nabij de brug in de Valkeveenselaan.
Een vergunning voor een kampeerplaats was verkrijgbaar op het Stadhuis van 
Naarden. Het staangeld bedroeg anderhalve gulden per vierkante meter voor een 
heel seizoen. Na de oorlog werd dat verhoogd naar twee gulden en dat is het tot in 
de jaren tachtig gebleven.
In 1936 werd echter begonnen met de aanleg van de begraafplaats Nieuw 
 Valkeveen, waarvoor toen al de helft van het oorspronkelijke kampeerterrein werd 
gebruikt. Ondanks die inkrimping was het complex in de jaren vijftig uitgegroeid 
tot een kamp met 160 tenten en houten huisjes, elk met een eigen toilethokje en 
 vuilniskuil. Vanwege de hygiëne moest dat aantal in de jaren zestig drastisch  worden 
teruggebracht. Latere uitbreidingen van de begraafplaats deden  uiteindelijk het 
kampeerterrein de das om.





Van de Vesting naar het station
Drie ruim een eeuw oude gezichten op het verkorte traject van de Vesting naar 
het station Naarden-Bussum. We zien rechtsboven de wipbrug over de buiten-
gracht waar nu de roei- en zeilvereniging huist. De brug werd in 1872 gebouwd in 





 opdracht van de Genie. Uit dat jaar dateert ook het tracé van de Thierensweg en 
al in 1860 was een grintweg over de Bedekteweg (linksonder) tot stand gekomen. 
Via deze alleen voor militairen bestemde verbinding konden snel troepen van en 
naar de Vesting worden verplaatst. In 1877 werd het tracé ook opengesteld voor 
het publiek. Twee jaar later werd aan het traject een smalle voetbrug (linksboven), 
de Kippenbrug, toegevoegd. Hiermee werd de afstand van Naarden naar Bussum 
aanmerkelijk verkort.

De eerste brugwachter van de wipbrug was Petrus van Oostveen (1831-1906). 
We zien zijn woning hier op twee ansichten. Een kleinzoon van hem, Kootje 
Vrakking (1887-1961), verving hem menigmaal als reserve-brugwachter.  
‘Wat heeft die jongen staan hijgen en beulen aan dat loodzware gevaarte’, lezen  
we in een familiegeschiedenis over het geslacht Vrakking. Met handkracht moest 
de brug omhoog worden gezwengeld. Hulp van voorbijgangers werd daarbij 
gaarne aanvaard. 

Toen Ko Vrakking later solliciteerde om er vaste brugwachter te worden, kreeg 
hij nul op het rekest. Een rooms-katholiek was in het overwegend orthodox- 
protestantse Naarden van toen geen aanbeveling. De baan werd gegund aan de 
Huizer Geurt Borreman, die was protestant. De wipbrug is in het begin van de 
Tweede Wereldoorlog afgebroken. De brugwachterswoning heeft echter nog heel 
lange tijd op het terrein van de latere Kinderboerderij gestaan.





Prins Hendrik op een motorjacht bij Naarden
Een fotokaart uitgegeven in 1912 door de boek- en kantoorhandel Los in Bussum. 
We zien prins Hendrik in het midden met een naar de reling gekeerde rodekruis-
band om zijn arm. De prins voer door de Muidertrekvaart naar een evacuatie-
hospitaal nabij de Hakkelaarsbrug, waar in een boerenschuur een  operatiekamer 
en een röntgeninrichting waren ingericht. Het ‘ziekenhuis’ droeg de naam 
Jacobus Verhoeff, naar de mecenas van de Diaconie van Naarden. De prins zou 
er een  inspectie uitvoeren in het kader van een grote Rode Kruisoefening die op  
woensdag 3 juli 1912 in Naarden zou worden gehouden.

Bij de oefening ging men er vanuit dat Nederland in oorlog was geraakt met een 
grote mogendheid. Nederlandse troepen hadden stellingen betrokken in het voor-
terrein van Naarden en de Vesting was in perfecte staat van verdediging gebracht. 
De vesting zelf was nog niet aangevallen en daardoor konden gewonden naar het 
bomvrije hospitaal op bastion Oud Molen worden afgevoerd. Maar uit spionage-
berichten leidde men af dat er toch een zware aanval op komst was. Uit voorzorg 
werd toen besloten de zieken en gewonden naar een veilig evacuatie-hospitaal in 
het rustige achterland over te brengen.

In die setting arriveerde prins Hendrik op woensdagochtend bij het Arsenaal om 
als president van ‘Het Nederlandsche Roode Kruis’ de evacuatie te kunnen volgen. 
Daarbij deed zich geen enkel probleem voor waardoor de oefening als volkomen 
geslaagd kon worden beschouwd. 





Aan het eind van de Turfpoortstraat
Een laat-negentiende-eeuwse foto van 
het huis van Frans Cöllen  (1825-1916) 
helemaal aan het eind van de Turf-
poortstraat. Cöllen was gehuwd met 
Dirkje van Wijngaarden (1832-1905) 
die in de tuin door het hek naar 
buiten kijkt. Haar dochters Johanna 
(geb. 1873) en Gijsberta (geb. 1874) 
staan op de stoep van de woning.  
De familie  verhuisde in februari 1892 
vanuit  Nederhorst den Berg naar 
 Naarden en liet toen het  bijzondere hek 
rond hun tuin plaatsen.

De huizen aan de overzijde van Cöllens 
woning zien we op de foto hier links. 
Het toont een nog ouder straatbeeld. 





Gezicht over de Bocht van Naarden
Een in 1936 verzonden ansichtkaart vanuit de uitspanning Oud Valkeveen in 
een uitgave van W. Kaptein en Zonen. De foto is kort na 1932, het jaar van de 
afsluiting van de Zuiderzee, gemaakt. We kijken vanuit het IJsselmeer nabij de uit-
spanning over de zogeheten Bocht van Naarden in de richting van de Vesting met 
de  dominante toren van de Grote Kerk. Een weids uitzicht met linksboven nog een 
langgerekt zandstrand langs de Zanddijk naar Fort Ronduit. 
Ooit lag waar hier de kanoërs spelevaren en ook nog wat noordoostelijker de 
oude stad Naarden. Maar die locatie was kwetsbaar geworden door een zich sterk 
uitbreidende Zuiderzee. Rond 1350 moesten de bewoners noodgedwongen hun 
woonplek verruilen voor een veiliger stek. De Naarders verhuisden 3 km naar het 
zuidwesten en vestigden zich in de luwte van de Bocht. Daar werden na storm-
vloeden zand, grint en schelpen afgezet. Binnen zes eeuwen vormde zich daaruit 
een brede tot wel drie meter hoge stormrug, later de Zanddijk genaamd.
Nadat in de 18e eeuw, vanuit strategische overwegingen, de meentgronden tussen 
Fort Ronduit en Oud Valkeveen waren afgegraven, werd de stormrug tot zeewering 
gepromoveerd en als zodanig onderhouden. Sedert die tijd is deze als ‘zomerkade’ 
verhoogd, verzwaard en vele malen gerepareerd.
Met de komst van de nieuwe Rijksweg werd de Zanddijk min of meer van het 
publieke domein afgesloten. Kort daarna verwierf Staatsbosheer de zeggenschap 
over dit kustgebied. In februari 1974 kreeg de Zanddijk de status van beschermd 
natuurmonument en werd verboden voor het publiek. 





Aan de Nieuwe Haven
Het straatbeeld van de Nieuwe Haven aan het begin van de 20e eeuw, zoals dat op 
een van de ansichtkaarten van de Haarlemse uitgeverij Jos Nuss & Co werd vast-
gelegd. We zien de in het jaar 1606 verbrede haven met links de Koepoortsbuurt, 
een laat-16e-eeuwse stadsuitbreiding, die in de tweede helft van de 19e eeuw een 
totaal militair karakter kreeg.
Rechts een deel van het gepleisterde huis ‘De Swaan’ waar in de 18e eeuw een 
herberg was gevestigd. Naast de schutting de werkplaats van de timmerman  
Van Asperen. Dan het pand genaamd ‘De Koepel’, een stokoud breed maar ondiep 
woonhuis dat in de 19e eeuw vanuit het herenhuis van de familie Wiegmink in 
de Cattenhagestraat als tuinhuis werd gebruikt. In het grote witte complex op de 
hoek met de Pastoorstraat zetelde rond 1900 nog het café de Gooische Stoomtram.  
Pas circa twintig jaar later kwam het pand bij de gebroeders Karssemeijer in gebruik 
die daar in de haven een ligplaats voor hun beurtschip de ‘Voorwaarts’ hadden.
In de tijd van de foto was de haven vooral het domein van schipper Albert van 
den Hoek (1868-1928). Hij nam het ‘Naarderveer’, ooit een geregelde verbinding 
voor goederen en personen over de trekvaart van Naarden naar Amsterdam, in 
1900 over van zijn vader en verving in 1905 een oude jaagschuit door het ijzeren 
motorvrachtschip ‘Vesting Naarden’. Dat schip lag doorgaans bij de sluis waar op 
Nieuwe Haven 3 sinds 1888 de woning en zaak van deze expediteur was gevestigd.
Hagedoorn, een derde schipper, woonde op nummer 1. Hij specialiseerde zich in 
bulkvervoer, vooral zand en stenen.





Hotel het Bosch van Bredius
Met de ondertitel ‘Luxeverblijf in een oase van landelijke rust’, kopten we vijf 
jaar geleden in ons tijdschrift een artikel over Hotel het Bosch van Bredius. In de 
 collectie Vuijst bevindt zich een bijzondere brochure van dit etablissement uit de 
beginjaren. Enkele foto’s daaruit zijn hier afgebeeld. We zien van boven naar be-
neden en v.l.n.r. de voorgevel van het hotel, de achtergevel, de grote eetzaal, de hal, 
de kleine eetzaal, de keuken en de garage. Op het terrein lagen tennisbanen en in de 
directe omgeving kon volop worden gevist, gewandeld en paard worden gereden.

Het hotel werd in 1910 gebouwd aan de Oud Blaricummerweg op een terrein 
dat vroeger behoorde tot de buitenplaats Oud-Bussem. Drie generaties Bredius 
hadden er een areaal van 200 hectare bijeengesprokkeld. Dat hele bezit werd in 
de volksmond het Bosch van Bredius genoemd. Het maakte deel uit van een nog 
groter natuurlijk gebied tussen de Amersfoortsestraatweg en de dorpskernen van 
Huizen en Blaricum. De bosrijke terreinen waren voor iedereen vrij toegankelijk 
en leenden zich bijzonder voor het imago dat het hotel wilde uitstralen.
Hotel het Bosch van Bredius werd ontworpen door architect Van Straten in de stijl 
van een groot Engels landhuis. In 1919 werd het, vanwege succes en populariteit, 
uitgebreid. Bij de vernieuwing werd het hotel voorzien van alle moderne comfort 
en gemakken. Iedere slaapkamer kreeg warm en koud stromend water, elektrisch 
licht en aan sommige vertrekken werden badkamers toegevoegd. 
Het hotel had een vermaard restaurant en een excellente wijnkelder. Amusement 
was er tot halverwege de jaren dertig taboe. Voor frivole zaken werd naar elders 
verwezen. Hotel het Bosch van Bredius diende in de eerste plaats voor de rust.  
Het deftige cachet mocht niet worden verstoord.

Met de benoeming in 1936 van de Italiaan Ivo Jacovelli tot directeur ging het roer 
om. Hij kreeg de opdracht om de bijna plechtige sfeer - zichtbaar op de foto’s -  
aan te passen aan de moderne tijd. Het hoge comfort moest blijven, maar wel 
 betaald kunnen worden uit de door de crisis bescheidener geworden beurzen. 
Denk nou niet dat iedereen daar toen naar binnen kon stappen, want voor de 
prijs van een weekendverblijf in het hotel moest een arbeider een week werken.  
Het hotel bleef een exclusieve gelegenheid voor de welgestelden en voor bijeen-
komsten van bedrijven.

In maart 1945 nam de staf van een Duits legerkorps zijn intrek in het kapitale pand. 
Als gevolg daarvan werd het hotel op 21 maart door geallieerde vliegers gebom-
bardeerd. Twaalf ton brisantbommen en 72 granaten daalden op het gebouw en in 
de omgeving neer. Bij deze militaire operatie vielen tal van gewonden en kwamen 
elf burgers om het leven. Van het hotel bleven slechts wat smeulende resten over.









Paviljoen De Jonge Visscher nabij de Tol
Een op 9 oktober 1910 verzonden fotokaart uit Utrecht en op dezelfde dag bezorgd 
in Naarden. De kaart is gericht aan ‘den Heer Eigenaar van café De Jonge Visscher 
bij de Tol te Naarden’. De afzender is onbekend maar het lijkt erop dat de foto werd 
verzonden door een bezoeker die het plaatje schoot en het ter herinnering aan 
de uitbater op de post heeft gedaan. Nou, die foto mag er wezen want ruim een 
maand later was ‘De Jonge Visscher’ uit het landschap verdwenen.
De foto geeft ons een kijkje over het terras van het paviljoen dat op de ansichtkaart 
rechtsboven als drijvend etablissement bij de brug over de buitengracht aan het 
begin van de Amersfoortsestraatweg is afgebeeld. Blijkens het opschrift op het 
bord tegen de balustrade is er voor wielrijders een voetpomp ter beschikking.  
Ook zijn er roeibootjes te huur.

Het initiatief voor café De Jonge Visscher werd gelegd in het najaar van 1903 toen 
de heer J.J. Hopmans, eigenaar van het Hof van Holland in de Kloosterstraat, daar 
een stuk grond in erfpacht verkreeg. Een half jaar later werd hem vergund om voor 
de tijd van een jaar een optrekje te plaatsen waar verfrissingen konden worden 
verkocht aan onder meer overstappende reizigers van de daar passerende trams 
naar Huizen en Laren. Zondag 6 augustus 1904 opende hij de tent onder de naam 
De Jonge Visscher, waar de gelegenheid tot roeien en vissen al snel werd uitgebreid. 





Toen echter twee jaar later de directie van de Gooise stoomtram aan de minister 
van Oorlog vergunning vroeg om De Jonge Visscher te mogen verbouwen tot 
stationnetje voor haar tramlijnen, werd afwijzend beschikt. De minister hield 
vast aan de verbodsbepalingen over het bouwen binnen de Verboden Kringen. 
Uitbater Hopmans kreeg vervolgens bericht dat zijn vergunning niet langer werd 
verlengd. Het einde van het paviljoen was dus nabij. Na de teleurstelling te hebben 
verwerkt, peinsde Hopmans zich suf over een voortzetting van zijn onderneming 
op dit wel zeer aantrekkelijke kruispunt. Hij meende de verbodsbepalingen te 
kunnen  omzeilen met een drijvend café. De landelijke kranten noemden het een 
 ‘nouveauté dat door de goeie Gooiers nog nimmer werd aanschouwd’. Zo werd 
dankzij het vernuft van een slimme ondernemer de wet ontdoken en was Naarden 
een attractie rijker. De opening van het drijvende café met speeltuin en bootjes-
verhuur vond feestelijk plaats op 20 oktober 1906.

Maar voor de minister van Oorlog bleef De Jonge Visscher een uitdaging.  
Met een gerechtelijke uitspraak haalde hij uiteindelijk zijn gelijk. In 1910 werd bij 
vonnis in hoogste instantie besloten dat Hopmans zijn paviljoen moest afbreken. 
Begin november 1910 werd De Jonge Visscher voor 260 gulden voor afbraak 
 verkocht. Op 19 november meldde De Gooi- en Eemlander dat het paviljoen 
precies op de vastgestelde tijd was verwijderd, zodat er voor de Genie geen reden 
bestond om in te grijpen.





Op de mooiste kruising van de Oud Huizerweg
De Oud Huizerweg zoals deze in 1902 door de weduwe A. van Woensel Kooy-
Mijnssen (1855-1915) in oostelijke richting werd verlegd. 
We zien het voor malige huis Heuvelzicht uit de jaren twintig dat een decennium 





later aan Klaas Wortel (1892-1967), de zandbaas van de kalkzandsteenfabriek, 
werd verkocht. 

Naar links buigt een zandpad af langs landgoed Oud Naarden naar het Zuiderzee-
strand. Aan het begin van dat weggetje stichtte H.W. van Duuren het theehuis 
Flevo, een houten pandje met een terras met grote parasols en een overdekte 
 rijwielstalling. Te midden van een nagenoeg nog ongerepte natuur werd het 
 etablissement daar op 28 mei 1924 geopend. Het werd, op slechts drie minuten 
fietsen van het strand, een druk bezochte uitspanning. 

Naast theehuis Flevo opende in 1925 de speeltuinvereniging Amsterdam-Zuid 
haar vakantiehuis. De grond was verkregen via een oud-lid, die op Heuvelzicht 
woonde. Het gebouw bestond uit een voormalige directiekeet uit het pas voltooide 
Tuindorp Oostzaan. Later werd er een speel- annex eetzaal tegenaan gebouwd.  
Zo zien we het vakantiehuis op de in 1928 verzonden fotokaart. Later vonden 
er meer  uitbreidingen plaats. Een bezoek van koningin Juliana in 1957 werd de 
 aanleiding om het complex op het elektriciteitsnet aan te sluiten.

De meeste plaatjes van deze nog steeds fraaie kruising werden uitgegeven door 
de uitbater van theehuis Flevo. In 1932 was dat nog de Bussumer P.L.Th. Bigot.  
Enkele jaren later werd het theehuis opgeheven.









Straatbeelden van bedrijven
Links een kaart verzonden door slager Jan Wansink (geb. Steenderen 1858) aan de 
weleerwaarde heer H. Woltman te Harlingen in 1903. De slager, die in 1887 in de 
Marktstraat zijn bedrijf startte, schreef dat hij druk is met verhuizen. 
Een maand later woonde hij in Bussum waar de slagerij werd voortgezet. 
Dit type prentbriefkaart met ruimte voor berichtgeving kwam meer voor in  
die tijd.

Hierboven een zeldzame foto uit 1928 van de boek- en handelsdrukkerij van 
Joh. Dozy in de Bussumerstraat. De patroon poseert met zijn kinderen voor 
de ingang van het pand. We zien v.l.n.r. Cor (1905), Rie (1915), Corrie (1919),  
Jan (1920), Wim (1913) en Marinus (1907). 

Johannes Dozy, geboren in 1873 in Leiden, kwam via Gouda, Tilburg, Kampen 
en IJsselmuiden op 26 juni 1912 in Naarden waar hij op het tegenwoordige 
adres Cattenhagestraat 3 een drukkerij begon. Drie jaar later verhuisde hij naar 
het  herenhuis Bussumerstraat 17, een stokoud pand met betegelde schouwen.  
Hij liet het huis grootscheeps verbouwen en op de foto zien we een moderne gevel 
als resultaat. Na het overlijden van Johannes in 1951 zette zoon Wim de zaak voort. 
In 1972 werd het bedrijf - er werd nog met verouderde machines gewerkt -  middels 
een saneringsregeling uit productie genomen. 





Logies in het Arsenaal
Een fotokaart van een rommelige slaapzaal met fietsen tussen en op de bedden 
in het Groot Arsenaal. Volgens een vermelding op het plaatje is de foto een eeuw 
geleden gemaakt. Dat blijkt juist te zijn want in de Eerste Wereldoorlog werd het 
gebouw als kazerne gebruikt. In ‘Gids voor de Vestingwerken van Naarden’ van 
David Kips lezen we het precies: er waren infanteriesoldaten, ziekendragers en 
hospitaalsoldaten in ondergebracht. Dat ziekenhuispersoneel werkte in het achter 
het Arsenaal gelegen bomvrije hospitaal Oud Molen.
In de Eerste Wereldoorlog bleef Nederland neutraal. Wel werd ons leger gemo-
biliseerd, waarbij de vesting Naarden voor de laatste keer in haar geschiedenis als 
militair steunpunt werd gebruikt. De stad werd overspoeld met militairen. Wallen, 
grachten en delen van het schootsveld werden voor het publiek gesloten. Schaatsen, 
vissen en zwemmen was er, tot groot ongenoegen van de inwoners, in de nabijheid 
van de stad, gedurende wel vier jaren, niet meer bij. 
Het Arsenaal dateert van 1688 en werd gebouwd als bergplaats voor  kanonnen, 
 geweren en ander wapentuig. In 1728 werd het gebouw uitgebreid met een 
 verdieping en een aanbouw die toen het Klein Arsenaal werd genoemd. Op het plein 
ernaast, het Kogelpark, lagen op rekken duizenden kanonskogels. Het  Arsenaal is 
overigens in de loop der tijd ook voor opslag van ander defensiematerieel ingezet. 
De Duitse bezetters gebruikten het gebouw zelfs als paardenmanege. 





Het oude plantsoen
Een blik over het plantsoen van het Ruijsdaelplein in 1925. We zien links een 
19e-eeuwse timmermanswerkplaats met daarnaast de twee woningen die in 1921 
door de aannemer M.P. van Wettum (de latere burgemeester) werden gebouwd.  
Het herenhuis achter het monument was dat van het raadslid P. Groenhart, die in 
de jaren twintig nog wel eens van zich liet spreken. Rechts een fors gebouw dat in de 
tijd van de foto als werkplaats werd gebruikt. 
Het plantsoen werd in 1879 aangelegd door de Naardense boomkweker A.  Schippers 
naar een ontwerp van de vermaarde tuinarchitect L.A. Springer. In de tijd erna is er 
nogal eens wat aan gewijzigd. Een monument voor Comenius werd daar ingericht 
op 28 maart 1892 ter gelegenheid van zijn driehonderdste verjaardag.
De groene ruimte hier ontstond in 1680 toen de vestingwerken naar buiten werden 
uitgelegd. ‘Uyterse Plein’ werd toen de naam, maar het volk sprak al snel van ‘het 
Drilveld’ naar de soldaten die er exerceerden. Per raadsbesluit is dat op 27 december 
1889 officieel veranderd in Ruijsdaelplein, naar de beroemde 17e-eeuwse schilders 
die in Naarden woonden.
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog werden aan het plein zeven  moderne 
woningen gebouwd. Pas in november 1948 viel het besluit om de stoffige grindweg 
langs de nieuwe huizen te bestraten, te verbreden en stoepen aan te leggen. Bij de 
verplaatsing van de hekken van het oude plantsoen bleken deze zo slecht dat be-
sloten werd om het plantsoen totaal te vernieuwen. Dat werd met 30.000 gulden een 
voor die tijd kostbaar project. Bij die gelegenheid is ook de bocht naar de  Kapitein 
Meijerweg ten koste van een stukje tuin van de weduwe Schimmel verbreed.





De ijsventer
Roomijs voor 10 cent een beker. Theodorus Vuijst (1912-1970), de vader van 
prentbriefkaartenverzamelaar Jaap, vent met V.A.M.I.-ijs in de jaren dertig in het 
Rembrandtpark. De fotokaart is een van de niet zoveel voorkomende plaatjes met 
venters in het straatbeeld van Naarden.
In de crisisjaren werd Naarden overspoeld met straathandelaren. Hoewel er meer 
dan 100 winkeltjes in de Vesting waren, kwamen tal van verkopers dagelijks met 
handkarren en op bakfietsen binnen. Het waren meestal sjacheraars komend 
van heinde en verre die op die manier een poging deden om uit handen van de 
 werkverschaffing en het crisiscomité te blijven.
De Naarder Toon Slinger schreef er in 1999 in ons tijdschrift een boeiend artikel 
over. Als geen ander wist hij zich de venters uit die tijd met naam en toenaam te 
herinneren. Zoals Heinrich Pander een Duitse vluchteling die met zijn gezin in het 
logement ‘de Luis aan de Ketting’ op de hoek Wuijvert/Raadhuisstraat zijn intrek 
had genomen. De man ventte met bosjes aanmaakhout van het merk ‘Die fleissige 
Hausfrau’. De in een of andere licht ontvlambare vloeistof gedrenkte houtspanen 
fikten zo goed dat in Naarden al snel het verhaal rondging dat met dit merk in 1933 
het Rijksdaggebouw was aangestoken. 
Terug tot slot naar de ijscoman. Theodorus Vuijst was een zoon van tamboer  Pieter 
die ruim een eeuw geleden als soldaat in de Vesting was blijven plakken. Theo 
woonde met zijn negen kinderen tellende gezin in de jaren vijftig tegenover de poort 
van de Weeshuiskazerne en pakte alles aan, zie de foto, om de kost te verdienen. 





Het Naarderbassin

Over waterhoogten, locomobielen, inundatieschade en 
 stagnatie van het scheepvaartverkeer in Naarden tijdens de 
mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)

Henk Schaftenaar en Annie Verweij

Aan het begin van de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog werden op bevel van 
de commandant van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) in de omgeving van 
Naarden verschillende waterstaatkundige werken uitgevoerd. De werkzaamheden 
brachten nogal wat overlast en schade met zich mee, waarvoor in enkele gevallen het 
Departement van Oorlog aansprakelijk werd gesteld. De claims zijn bekend geworden 
onder de term ‘Inundatieschade’. Dat is frappant want in het hele schootsveld van 
Naarden werd geen enkel veldje onder water gezet. Hoe dat met elkaar te rijmen valt, 
zal onder meer in het onderstaande verhaal worden uitgelegd (1).

Het Naarderbassin
De vesting Naarden met haar schootsvelden werd binnen het bestel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie ‘het Naarderbassin’ genoemd (2). Het omvatte de 
binnendijkse terreinen die hun overtollige water op de vestinggrachten ofwel 
‘het stadswater’ loosden. Dat water stond in open verbinding met de Naarder-
trekvaart en had dus hetzelfde peil. Maar aan het begin van de mobilisatie van de 

In de landhoofden van de brug naar de Schapenmeent werden schotbalken geplaatst 
waarmee de trekvaart werd afgesloten van het Naarderbassin.





Eerste  Wereldoorlog werd het Naarderbassin met een dam van schotbalken in de 
brug naar de  Schapenmeent afgesloten. Daardoor kon in het Naarderbassin een 
 afwijkend waterpeil worden gerealiseerd.

Het Naarderbassin werd door de Bussumervaart in twee parten verdeeld:  
een relatief hoger gelegen oostelijk deel en een lager westelijk deel. 
Voor het oostelijk deel achtte de Genie een inundatie onmogelijk. Dat was een 
oud gegeven en al vanaf het jaar 1705 bekend. Ondanks deze kennis zijn tijdens de 
mobilisatie toch werken uitgevoerd die tot doel hadden om deze terreinen zo veel 
mogelijk dras te kunnen zetten. 
Hoe men daar misschien toch wel in zou kunnen slagen, was terug te voeren op 
een gedachte van de latere generaal Kraijenhoff. Hij stelde in 1797, toen nog in 
de functie van directeur van de Hollandse fortificatiën, dat een inundatie van de 
schootsvelden van Naarden alleen mogelijk zou zijn als er een dijk omheen werd 
gelegd en een ‘vuurmachine’ (stoomgemaal) het zo verkregen bekken met water 
zou volpompen (3). 
Dat denkbeeld vinden we terug in de Instructie voor de Chef van het Inundatie-
station Naarden waarin staat toegelicht hoe het oostelijk deel van het Naarder-
bassin in een kleine polder kon worden herschapen. Daartoe werden de wat 
hoger gelegen tracés van de Thierensweg/Lambertus Hortensiuslaan, de trambaan 
naar Huizen en een weggetje door de kwekerijen in de richting van de Oostdijk 
 bestemd tot kaden. Om deze dijk sluitend te maken moesten de Bussumervaart en 
de  zanderijsloot langs de Oostdijk worden afgedamd.Verplaatsbare stoomgemalen 
in de vorm van locomobielen die een centrifugaalpomp aandreven, zouden de 
taak van Kraijenhoffs ‘vuurmachine’ dan overnemen. Vooruitlopend op de opzet 
van dit waterstaatkundige avontuur werd het oostelijk deel van het Naarderbassin 
alvast ‘het natte vak’ genoemd.
Het westelijk deel van het Naarderbassin omvatte de schootsvelden tussen de 
Bussumervaart en de Karnemelksloot. Deze terreinen moesten vanwege de 
 verdediging - er lagen borstweringen en er stond geschut opgesteld - droog blijven. 
Daarom werd dit deel ‘het droge vak’ genoemd.

De werken in de zomer en de herfst van 1914
Al in de zomer van 1914 heeft de Genie deze infrastructuur voor het Naarderbassin 
min of meer kunnen realiseren. Op 8 juli 1914 werd er nabij de Oostdijk begonnen 
aan het maken van een waterscheiding. Aannemer Hietberg uit de Huizerpoort straat 
kreeg de opdracht om de zanderijsloot naar de Chemische  Fabriek af te  dammen. 
Op 2 augustus werden daar met paard en wagen en per schuit grote hoeveel-
heden zand aangevoerd. Tegelijkertijd werd een dam in de Bussumervaart gelegd.  
In die dagen werd aan de Abri (kruising Amersfoortsestraatweg/Huizerstraatweg) 





een eerste locomobiel met centrifugaalpomp opgesteld om het oostelijk deel van 
het Naarderbassin te bemalen. Het gemaal werd voor het eerst in werking gezet 
toen op 6 augustus het bassin van de trekvaart was afge scheiden. Vervolgens heeft 
de Chef van het Inundatiestation Muiden het peil van de  trekvaart laten opkomen 
tot het zogeheten ‘voorbereidingspeil’, een van de vele fasen ter voorbereiding van 
een inundatie (4).
Voor het droge vak stond op 19 augustus eveneens zo’n stoommachine op wielen 
klaar om een pomp in werking te zetten. Maar daar was nog even geduld voor 
nodig, want de Genie was er volop bezig met het leggen van dammen. 
Eind augustus was de infrastructuur van het Naarderbassin zo ver gevorderd dat 
het water werd bemalen met twee locomobielen. Maar in september bezweek de 
dam in de Bussumervaart en kon men opnieuw beginnen. Toen op 17  september 
ter spuiing van water de schotbalken in de trekvaart werden gelicht, hebben 
 enkele schippers van de gelegenheid gebruik gemaakt om uit het Naarderbassin 
te  vertrekken (5). Dat bleek voor die van Bussum een verstandig besluit, want 

Detail van een kaart uit 1915 met genummerde sluisjes, duikers en schuiven waar 
water kon worden doorgelaten. Rechtsonder zijn door de auteurs van dit artikel  
het droge en natte vak ingetekend. De grote boomkwekerij in het droge vak is die  
van Jac. Smits.





 enkele dagen later werd de Bussumervaart nabij de trambrug met een nieuwe  
dam afgesloten. 
Al doende werd aan het begin van de herfst ervaren dat de twee locomobielen 
de bemaling niet aankonden. Ook met een derde erbij zou men het niet halen. 
Daarom werd na de hoge zeewaterstand op 16 november besloten om een vierde, 
nog krachtiger centrifugaalpomp in te zetten. Toen tien dagen later de eerste kou 
in aantocht was, stonden vier bemalingswerktuigen, met de namen de Volker,  
de Augustijn, de De Vries en de Pannevis, te puffen om het Naarderbassin droog 
te houden (6).

De Bussumervaart
Met de zeggenschap over gemalen, kaden, dammen en sluizen waren de mili-
taire chefs van de inundatiestations in het werk van polderbestuurders getreden.  
Met name die van Muiden zou als een hoogheemraad of dijkgraaf gaan opereren 
(7). Vier jaar lang speelde hij de baas over de waterpeilen, de grondwaterstand 
en de vaarwegen in onze contreien. Zijn autocratisch handelen vanuit strategisch 
belang leverde echter veel last op voor de ingelanden en andere belanghebbenden. 
Veel ongerief kwam voort uit de dammen, wat vooral door de schippers werd 
 ervaren. Goederen voor Naarden en Bussum uit Amsterdam en omgekeerd 
 moesten vanaf augustus 1914 langs de trekvaart bij de Schapenmeent worden 
overgeslagen. Bouwmaterialen werden voortaan per kar door de vestingstraten 
naar hun bestemmingen vervoerd. Daarmee stegen de transportkosten maar ook 
de kans op breuk. Men schatte dat een bedrag van circa 62.000 gulden per jaar 
door fabrieken, kwekerijen en blekerijen aan extra vervoerskosten zou moeten 
worden besteed. Bovendien werd door het stilstaande water de Bussumervaart  
zeer verontreinigd.
In januari 1915 kwam te Bussum een aantal belanghebbenden bijeen om deze 
problemen te bespreken. Een daarbij gevormd comité besloot om verschillende 
overheden te verzoeken het scheepvaartverkeer naar de wateren van Naarden en 
Bussum weer open te stellen. In april 1915 antwoordde ‘Den Haag’ dat het vanuit 
strategisch oogpunt niet mogelijk was de dam in de Bussumervaart te ruimen. 
Wel werd een onderzoek toegezegd naar de mogelijkheid om een noodsluis in 
de Muidertrekvaart en/of Bussumervaart te maken. Dat bleek mogelijk en in 
 oktober 1915 besloot de gemeenteraad van Bussum hieraan 6000 gulden bij te 
dragen (8). Maar het werk vlotte niet. In de bouwput in de Bussumervaart had 
de Genie  voortdurend te kampen met opwellend water, waardoor de fundering 
niet kon worden gelegd. Toen dat probleem na veel tobben opgelost was, bleek de 
trambrug niet meer te werken. De brug kon niet meer worden geopend omdat de 
 landhoofden waren verzakt. Het zou maanden gaan duren om dat te  herstellen. 
Maar in april 1916 was wel een noodsluis in de trekvaart klaar en daardoor  konden 





De automobiel van de Groep Stafkwartier Naarden te Muiden. Met dit leger-
voertuig werd regelmatig tussen Naarden en Muiden heen en weer gereden om te 
communiceren over de waterstanden. Collectie: Gerda Vuijst.

De Bussumervaart gezien vanaf de Galgebrug in de richting van de Vesting.  
Van augustus 1914 tot in december 1918 is dit vaarwater geblokkeerd geweest.





de schepen eindelijk weer de haven van Naarden binnenkomen en de buiten-
grachten bevaren worden (9). Schepen voor Bussum kregen toen als losplaats een 
plek aan de Abri. Kort daarop werd, nog dichter bij Bussum, een losplaats aan de 
buitengracht bij de trambrug geopend.

De Chemische Fabriek
Ook de Chemische Fabriek Naarden werd benadeeld door de stremming 
van de scheepvaart. Door de dam in de zanderijsloot bij de Oostdijk werd het 
transport over water naar de fabriek geblokkeerd. Al het vervoer van dit bedrijf 
naar  Amsterdam geschiedde vóór de mobilisatie per motorboot door dit water.  
In oktober 1918 liet directeur W.A. van Dorp aan de commandant NHW te Utrecht 
weten dat zijn zaak vanaf augustus 1914 daardoor 50.242 gulden aan extra vracht-
kosten had moeten uitgeven. Zijn herhaalde verzoeken om de dam te verwijderen, 
bereikten geen resultaat. Uit de interne correspondentie van de organisatie van de 
NHW weten we dat de Genie er niets voor voelde om die dam al dan niet tijdelijk 
te ruimen. Het gevaarte bestond uit een zwaar grondlichaam dat zich na verloop 
van tijd prima in het ‘loopzand’ van de zanderijsloot had gezet. Het was een 
 betrouwbare dam die een flink verschil in waterhoogte kon keren. Het zou,  aldus 
de Genie, enorm veel werk betekenen om een nieuwe te maken. Daar was geen 
tijd voor als een verdere voorbereiding van de inundatie werd vereist (10). Over de 
extra kosten die de Chemische Fabriek zou hebben besteed, maakte men zich bij 
de Genie al helemaal niet druk. Men vroeg zich af of het door Van Dorp genoemde 
bedrag wel juist was, en als dat inderdaad het geval was, dan zouden de kosten toch 
wel zijn doorberekend aan de afnemers van de producten van de fabriek.

De Karnemelksloot
Wie de werkrapporten van het Inundatiestation Naarden uit de periode 1914-
1918 doorneemt, komt tot de conclusie dat van de zijde van de NHW getracht 
is om de waterstanden in het Naarderbassin zo veel mogelijk gelijk te houden 
aan die van vóór de mobilisatie. Van een inundatie in deze periode is dan ook 
geen sprake geweest. De locomobielen hebben slechts gedraaid ten bate van de 
 agrarische activiteiten op de landerijen. Maar soms bleek een gunstige waterstand 
voor de agrarische sector niet geschikt voor het transport over water. In dat kader 
is het belangrijk te weten dat vrijwel al het militaire materieel in die dagen over de 
 Karnemelksloot werd aangevoerd. Om die toevoer te garanderen is toen menig-
maal de waterstand naar een wat hoger peil gebracht (11). De militairen hebben 
hierbij het eigenbelang laten prevaleren en als dat schade opleverde, werd dat niet 
ruiterlijk erkend. Veelal werd in zulke gevallen onschuldig verwezen naar natuur-
lijke omstandigheden, zoals een natte maand of hoog water op de Zuiderzee. 
In de zomer van 1918 bijvoorbeeld moest de Hollandsch IJzeren Spoorweg Mij 





(H.IJ.S.M.) werk uitvoeren aan de ‘taatspotten’ van haar kraanbrug over de Karne-
melksloot. Vanwege de hoge waterstand verzocht de H.IJ.S.M. om een maand 
lang het peil van de Karnemelksloot naar dat van vóór de mobilisatie te verlagen.  
Hoewel ook uit andere gegevens van een hogere waterstand bleek, werd van de 
zijde van de NHW glashard beweerd dat het water er net zo laag stond als in 
 normale tijden.Toch werkte de NHW aan het verzoek mee door voor enkele dagen 
het peil dan maar wat ‘extra te verlagen’. Dat moest uiteraard wel op een voor het 
militair transport rustig moment.

Een rampspoed voor de kwekers
Met het door hen beoogde hogere waterpeil hebben de militairen de belangen van 
de kwekers van het ‘droge vak’ bepaald geen dienst bewezen.
Al in de zomer van 1914 hadden tal van kwekers het zwaar door de aanleg  
van versperringen en een borstwering op hun landerijen, waardoor er wel voor 
80.000 gulden schade was ontstaan. Het liefst wilde de Genie vrijwel alle  kwekerijen 
in het schootsveld ruimen. Doordat de kwekers garandeerden dat zij binnen  
24 uur na een bevel zelf alles zouden kunnen ruimen, werd deze ramp voorkomen. 
Hoewel de kwekers in de jaren 1915, 1916 en 1917 regelmatig aan de chef van 
het  inundatiestation om een lagere waterstand hadden verzocht, zijn zij die jaren 
zonder noemenswaardige schade doorgekomen.

De ondiepe Karnemelksloot was tijdens de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog de 
belangrijkste aanvoerroute voor militair materieel





Maar in het najaar van 1918 tekende zich voor hen toch een rampspoed af.  
Door de hogere waterstand in de Muidertrekvaart, de Karnemelksloot en de grach-
ten was ook het grondwater, met name in het ‘droge vak’, naar een voor planten en 
bomen ongunstig niveau gestegen. 
Om de omvang van de toen ontstane schade goed te kunnen begrijpen, moet 
men weten dat in 1914 de Verenigde Staten van Amerika de invoer van de  Pinus 
 verbood. De Amerikanen vermoedden dat er met deze boom uit Europa een 
ziekte was meegekomen. In 1916 bereikte Nederland het bericht dat de V.S. zelfs de 
 algehele plantenimport uit Nederland wilde verbieden. Kort daarop werd duidelijk 
dat dit per 1 juli 1919 het geval zou zijn. Het gevolg was dat veel  Amerikaanse 
kwekers vóór deze datum nog haastje-repje van alles aan planten en bomen 
 gingen importeren om daarmee op de eigen bedrijven verder te kunnen. Tot in de 
 zomer van 1918 stroomden derhalve de orders binnen bij de Naardense kwekers. 
Enkele Amerikanen kwamen zelfs persoonlijk over om contracten af te sluiten.  
Ook werden er alvast extra schepen gecharterd speciaal voor plantenvervoer. 
Maar in de nazomer gebeurde er iets verschrikkelijks. De chefs van de inundatie-
stations Muiden en Naarden hielden de (grond)waterstand zo hoog - althans 
dat beweerden de kwekers - dat zich in de vroege nazomer reeds  verschijnselen  
van ziekelijke aard in vele plantengroepen voordeden. In het najaar bleek dat 
alles wat al tegen zeer hoge prijzen aan de Amerikanen verkocht was, dood of  
kwijnende was.
Daarop hebben zich 15 kwekers tot de minister van Oorlog gewend met een 
verzoek om schadeloosstelling (fl. 448.220,62) vanwege ‘de voorbereiding van 
militaire inundatiën’ op hun gronden. De kwestie is onder de misleidende noemer 
‘inundatieschade van de Naardense kwekers’ een lang leven gaan leiden, waarmee 
Naarden wel op de landelijke kaart werd gezet.

De schadekwestie
Onder aanvoering van Jac. Smits, de belangrijkste kweker van Naarden, hebben 
de gedupeerden gedurende een periode van 9 jaar strijd moeten voeren tegen de 
Staat der Nederlanden, die in deze kwestie een nogal discutabele rol heeft gespeeld.  
De kwestie woedde onder vier ministers van Oorlog, G.A.A. Alting von Geusau 
(1918-1919), W.F. Pop (1920-1921), J.J.C. van Dijk (1921-1925) en J.M.J.H. 
 Lambooy (1925-1929), kwam onder de rechter, versleet meerdere commissies van 
deskundigen en belandde tenslotte in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waar 
de zaak zich binnen een periode van 8 jaar tot een ‘cause célèbre’ ontwikkelde.

Laten we eens kijken hoe deze beruchte zaak afliep. Op het verzoek tot schadeloos-
stelling werd al in februari 1919 door de schadecommissie van de NHW afwijzend 
beschikt, waarop de gedupeerden opnieuw een verzoek indienden. Een maand 





later werd de Staat der Nederlanden, ten 
gevolge van een uitspraak in een kort ge-
ding, door de rechter bevolen de kwestie 
door een commissie van deskundigen 
te laten onderzoeken. Naar aanleiding 
van vragen in de Tweede Kamer werd in 
december 1919 door minister Alting von 
Geusau arbitrage toegezegd. 

Hiermee werd het probleem uit het ge-
wone recht gehaald en in de sfeer van de 
 billijkheid geplaatst. Dat blijkt achteraf 
toch niet zo’n wijs besluit te zijn geweest, 
want eigenlijk wilde de Staat der Neder-
landen helemaal niets aan de kwekers 
 vergoeden. Ook niet op billijkheids-
gronden, omdat daarmee een zeer 
gevaarlijk terrein zou worden betreden. 
‘Men kan toch niet aan vaarden dat een 
ieder die in de mobilisatietijd door rege-

ringsmaatregelen schade heeft geleden zonder een wettelijke basis schadevergoeding 
kan vragen’, zei een minister van Oorlog later. ‘Dan zouden alle handelaren en pro-
ducenten, die door crisismaatregelen schade hebben geleden en ook tienduizenden 
arbeiders en ambtenaren, die door opkomst onder de wapenen eveneens schade 
hebben geleden daarvoor recht op schadevergoeding hebben. Kregen de kwekers 
schadevergoeding, dan zouden duizenden anderen om hetzelfde komen aanzetten. 
De consequenties daarvan waren moeilijk te aan vaarden. De zaak van de Naardense 
kwekers was een betreurenswaardig geval, maar wel een geval uit duizenden.’

Om in deze kwestie toch nog goed weg te komen, hebben opeenvolgende ministers 
de zaak lang aan het lijntje weten te houden door maanden te wachten met het 
beantwoorden van brieven en behandelen van rapporten. 
In november 1920 kwam de commissie van deskundigen tot de conclusie dat er 
geen causaal verband bestond tussen de inundatiemaatregelen en de geleden schade 
door de kwekers. Maar na inzage van het rapport zagen de gedupeerden dat de 
cijfers en grafieken onjuist waren. Pas een jaar later kon het rapport in de Tweede 
Kamer met enig succes worden bestreden. Het duurde weer lang eer de minister 
een tweede commissie gedoogde. Toen deze echter unaniem tot de conclusie kwam 
dat de kwekers wel degelijk gelijk hadden en dat daarmee een schadevergoeding 
gemotiveerd was, legde de toenmalige minister Van Dijk de uitslag naast zich neer 

Jac. Smits, de aanvoerder van de 
gedupeerde kwekers van Naarden.  
Een foto uit de jaren dertig.





en paste allerlei goocheltrucs toe om de 
cijfers van de waterstanden in zijn voor-
deel te doen uitkomen.
Maar met dit tweede rapport was 
twijfel ontstaan over de oprechtheid 
van de  minister en zijn ambtenaren en 
dat leidde in mei en juni 1926 tot hef-
tige discussies in de Tweede Kamer. Fel 
pleitbezorger voor de kwekers was het 
kamerlid J.E.W. Duys (1877-1941) van 
de sociaal-democraten. Hij liet, inge-
fluisterd door een gerenommeerd lid van 
de tweede commissie, weten dat geen 
enkel cijfer over de waterstanden in het 
eerste rapport juist was. De enige cijfers 
die daarin klopten waren die van vóór de 
mobilisatie, maar met die gegevens had 
het ministerie van Oorlog geen belang 
om ermee te sjoemelen. Duys vond de 
behandeling van de kwekers een blamage voor ons land en wees de Kamer erop 
hoe ernstig er in deze zaak was geknoeid. Toen hierover al eerder in de Haagsche 
Post was gepubliceerd, had nota bene luitenant-kolonel Beudt, de voormalige chef 
van het inundatiestation Muiden, als adviseur van de minister, getracht de redactie 
van dat blad te beïnvloeden om zulke artikelen voortaan niet meer op te nemen.  
Duys ging echter nog verder en stelde dat op het ministerie van Oorlog de dag-
rapporten van de inundatiestations Muiden en Naarden over de waterhoogten 
waren verdonkeremaand. Daarmee raakte hij de waardigheid van de minister 
- toen Lambooy - die daardoor niet anders kon doen dan met deze gegevens te 
voorschijn te komen. De officiële cijfers van de werkrapporten van de Inundatie-
dienst  wezen inderdaad uit dat er met name onder de oud-minister Van Dijk trucs 
waren  toegepast om de cijfers in het voordeel van het ministerie te doen uitkomen.  
Aan minister Lambooy verviel de moeilijke taak om de missteken recht te breien. 
Dat heeft Lambooy in 1926 met een uitgebreid betoog en op een correcte wijze 
naar zijn voorganger in de Tweede Kamer gedaan. Hij moest echter toegeven dat 
intussen wel was komen vast te staan dat het causaal verband tussen de militaire 
maatregelen en de waterstand in het ‘droge vak’ nauwer was geweest dan zijn  
voorganger had doen voorkomen.

Om een punt achter deze complexe schadekwestie te kunnen zetten, dient nog 
vermeld te worden dat de minister van Oorlog in 1926 aan de 15 kwekers (12) 

Kapitein der Genie F.A.J.L. Beudt,  
chef van het belangrijke inundatie-
station Muiden en later als luitenant-
kolonel adviseur van de minister inzake 
de schadekwestie van de kwekers.





niet een ‘schadevergoeding’ maar een ‘tegemoetkoming in de geleden schade’ heeft 
toegezegd. Een volledige schadevergoeding was onmogelijk omdat dat terstond 
consequenties met zich mee zou brengen. Een bepaald recht konden de Naarder 
kwekers dan ook niet doen gelden. Uiteindelijk werd aan de 15 kwekers door de 
Staat der Nederlanden in 1928 een totaalbedrag van 177.500 gulden uitgekeerd en 
daarmee was het basta.

Noten:
1.  De gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan de Archieven van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

Hoofdkwartier, Nationaal Archief (NA) toegang 3.09.19, het Archief van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie Secties 1 t/m 5, NA toegang 3.09.27 en de Genie-archieven LM-nummers 1813-1940, 
NA toegang 2.13.45. Verder is gebruik gemaakt van de Handelingen van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal en verslagen daaruit in de dagbladen.

2.  Het inundatiestation Naarden maakte deel uit van de ‘1e kom benoorden de Lek’, die in het 
noorden werd begrensd door de waterkeringen van de Zuiderzee, in het zuiden door het 
Tienhovenskanaal, in het westen door de rechter Vechtkade en in het oosten door de hogere 
gronden van het Gooi. Binnen deze ‘kom’ lagen de inundatiestations Muiden (nr. 1), Naarden 
(nr.2) en Nederhorst den Berg (nr.3).

3.  Henk Schaftenaar, Waterperikelen rond Naarden. De inundatieproef van 1748, in De Omroeper 
jrg. 16 (2003) nr. 3.

4.  Ten noorden van de ’s-Gravelandsevaart werden vier gebieden onderscheiden waarvan in dit 
artikel alleen over het Naarderbassin wordt verteld. De andere gebieden waren: 1. De polders 
tussen de Vecht en de lijn van Uitermeer naar Muiderberg (langs de Keverdijk en de Goog);  
het was de bedoeling dat dit gebied droog zou blijven; 2. De overige polders en poldergedeelten  

Detail van een kaart (1915) uit het archief van de Commandant NHW waarop het 
gebied (het donkere deel links) staat aangegeven dat bij een ‘volledige inundatie’  
onder water zou komen te staan. Naarden en haar schootsvelden zouden droog blijven.





ter weerszijden van de Naardertrekvaart; ook dit gebied moest droog blijven om het als 
‘terugtochtweg’ voor ons veldleger te kunnen gebruiken. Alleen als de belangen van de 
verdediging er niet door zouden worden geschaad, d.w.z. wanneer ons leger zich veilig had 
kunnen terugtrekken binnen de Stelling van Amsterdam, dan pas zou deze zone kunnen worden 
geïnundeerd; 3. Voor de overige polders en poldergedeelten, die ten westen van de Karnemelksloot 
plus het deel van de Hilversumse Meent ten zuidoosten van die sloot, gold dat die gebieden bij 
het begin van een inundatie slechts tot een ‘verlaagd voorlopig peil’ van 0,8 m + NAP zouden 
moeten worden geïnundeerd. 

  Voor een inundatie moest Zuiderzeewater worden gebruikt, dat in Muiden door de stenen beer, 
de Oostsluis en de Grote Zeesluis kon worden binnengelaten. Bij een zeer hoge waterstand op 
zee kon ook gebruik worden gemaakt van de Zeebrug bij Naarden. In de voorbereidingsfasen 
werd echter alles geregeld met water uit de Lek dat door de Vecht werd aangevoerd. Bij de 
Keetpoortsluis in Muiden kon dat water de trekvaart richting Naarden worden ingelaten. 

  Bij een ‘volledige inundatie’ zou het water bij Naarden niet oostelijker zijn gekomen dan een lijn 
die liep van de huidige IJsselmeerweg via de Kolonel Michaelstraat en zuidelijker tot aan de kade 
langs de Karnemelksloot.

5.  Zo af en toe werd de schotbalkkering in de Naardertrekvaart verwijderd om water uit  
de vestinggrachten te kunnen lozen. Van deze gelegenheid werd soms door een of meer  
schepen gebruik gemaakt om het Naarderbassin binnen te varen. De schotbalken werden  
ook wel voor particulieren gelicht. Enkele keren werd een schip ten behoeve van de kwekerij van 
Jac. Smits doorgelaten.

6.  De locomobielen hebben tot in november 1918 dienst gedaan. In de maanden november en 
december van dat jaar is men begonnen met het ontkoppelen van de installaties alsmede met het 
verwijderen van de dammen.

7.  De chef van het inundatiestation Naarden was de opzichter der fortificatiën der 1e klasse  
F.W. Weitner, een technicus die ook op de ‘Ambachts-Tekenschool’ van Naarden les heeft gegeven. 
Zijn werk behelsde het onderhoud van sluizen, dammen en kaden van het Naarderbassin.  
Chef te Muiden was de kapitein der Genie F.A.J.L. Beudt. Hij was leider der inundatiewerken van 
de Zuiderzee en derhalve verantwoordelijk voor het spuien en inlaten van water. Daarmee was 
hij binnen de NHW de belangrijkste gezagsdrager in onze contreien.

8.  De gemeente stelde wel als voorwaarde dat de oplevering vóór 1 januari 1916 zou geschieden. 
Aan het krediet van 6000 gulden zouden er 1000 door de gemeente Naarden en 1950 door 
particulieren worden bijgedragen. 

9.  Dit hield niet in dat het scheepvaartverkeer weer werd hersteld. Slechts mondjesmaat mocht van 
de sluis gebruik worden gemaakt. Beurtschipper Karssemeijer, Scheepstimmerwerf Wiegmink 
en kwekerij Jac. Smits hebben er vooral baat bij gehad. Voor de militairen werden er echter 
regelmatig schuiten met cokes, turf, grind, zand, stenen en aardappelen doorgelaten.

10.  Na de overhaaste aanleg in 1914 van infrastructuur voor een eventuele inundatie is de 
voortzetting ervan in het slop gekomen. In oktober 1918 liet kapitein Beudt aan zijn chef NHW 
te Utrecht weten dat nog een belangrijk aantal andere werkzaamheden van grote omvang moest 
plaatsvinden bij een voortgezette voorbereiding van de inundatie. 

11.  Bij de Keetpoortsluis te Muiden werd in dat geval geen water vanuit de Naardertrekvaart op de 
Vecht gespuid of juist Vechtwater binnengelaten. 

12.  Het ging hier om de volgende kwekers (kwekerijen) met achter de namen het schadebedrag  
in guldens: Jac. Smits & Co (127.576,37), R. Mauritz (160,-), Rookhuizen Rebel & Co 
(8.636,55), Gebr. Bendien (20.608,55), F.L.A. van Dorsser (40.154,38), Tj. Balkema (6.839,34),  
Gebr. Visser (32.243,19), Klaas Baas (6.018, 25), A. Mauritz (18.445,88), A.M. Eerdmans 
(16.961,60), C. Wattez (13.947,75), Joh. Vierhout (10.156,10), J. Michelsen & Co (55.981,86), 
Jurrissen & Co (47.200,-) en P. Visser (34.290,80).





Herinneringen aan Naarden en Laren van 
 pastoor Wilhelmus Mathias de Jong

Henk Schaftenaar

In het archief van het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindt zich 
onder nummer 3796 van de Losse Archivalia een cahier met aantekeningen van de 
rooms-katholieke priester Wilhelmus Mathias de Jong (1792- na 1871). Het eerste deel 
van het 140 pagina’s tellende geschrift heeft een autobiografisch karakter met memoires 
over zijn werkzame leven in Bunnik, Naarden, Laren en Utrecht. Zijn relaas over 
Naarden is helaas maar kort; hij was er van 1822 tot 1831 pastoor en tobde met zijn 
gezondheid. Over Laren geeft hij meer details. Vroege egodocumenten met een Gooise 
setting liggen helaas niet voor het oprapen. Daarom aandacht voor de memoires van 
deze zeer eerwaarde heer.

Wilhelmus Mathias de Jong werd op 25 februari 1792 in Amersfoort geboren.  
Na zijn studie aan de Latijnse school bezocht hij het seminarie van ’s Heerenberg.  
In 1815 werd hij tot priester gewijd. Na enige tijd te hebben geassisteerd op de 
 parochies van Vinkeveen, Rijsenburg en Loenersloot werd hij in maart 1816  
kapelaan te Bunnik, waar hij werkte bij een beminnelijke, opgeruimde pastoor. 
 Kapelaan De Jong had het daar zeer naar zijn zin. Hij genoot van het huiselijk 
 leven op de pastorie van Bunnik, waar de altijd vriendelijke pastoor een zeer regel-
matig  leven leidde. De grijsaard vervulde in Bunnik al meer dan een halve eeuw het 
 pastoorschap en met zijn ouderdom was ook het kerkgebouw langzamerhand ver-
ouderd. Dat baarde de jonge kapelaan veel zorgen, want fondsen voor verbeteringen 
waren er niet. De parochie was arm. Bunnik werd in die jaren - het regende toen veel 
- geteisterd door misoogsten en sterfte onder het vee. De boeren waren er moedeloos 
van geworden. Toch vond De Jong veel bekoring in het landelijke leven daar. Na het 
overlijden van de bejaarde pastoor heeft hij hem enige tijd vervangen. In de zomer 
van 1822 - Bunnik had inmiddels een nieuwe pastoor gekregen - werd kapelaan  
De Jong benoemd tot pastoor van Naarden.
De bevolking van Naarden bestond in die tijd voor dertig procent uit rooms- 
katholieken. De kerk, de pastorie en de kosterswoning lagen op een aaneengesloten 
complex aan het einde van de Bussumerstraat. Op dat perceel werden ruim een 
eeuw geleden de nu nog bestaande onderofficierswoningen (nrs. 46 tot en met 60) 
gebouwd. Met de r.k. kerk van Naarden was het niet anders gesteld dan met die van 
Bunnik. De kerk was bouwvallig en te klein geworden (1). Geld voor verbetering was 
er niet. Pastoor De Jong schrijft hier echter met geen woord over.
Dat ‘Naarden’ slechts summier in zijn memoires is vermeld, heeft mogelijk te maken 





met de gesteldheid van de pastoor zelf. Al vanaf zijn begin in Naarden sukkelde hij 
met zijn gezondheid. Hij leed aan tyfus en was er heel slecht aan toe. Pas aan het 
eind van zijn Naardense periode kwam er verbetering in zicht. Op 8 september 1830, 
de dag van de geboorte van de Heilige Maagd, schreef hij dat hij uit de dood was 
 herrezen. De ziekte was echter nog niet geheel geweken. Lange tijd voelde hij zich 
nog zwak, zijn gelaatskleur was geel en hij had een gespannen buik. Zijn hoofd bleef 
echter vol van geest.
Pastoor De Jong was in Naarden de opvolger van pastoor Jonkman, die te Maastricht 

De Bussumerstraat voor en na de bouw van de onderofficierswoningen (de hoge 
huizen links op de onderste foto). De voormalige r.k. kerk, pastorie en kosterswoning 
stonden tot 1835 op deze plek.





werd benoemd. Deze priester had tijdens zijn herderschap in Naarden zijn parochie 
voorbeeldig gediend. Toen hij vertrok, liet hij allen die waren afgedwaald maar door 
zijn inzet toch tot het geloof waren teruggekeerd, bij hem komen om hen aan de 
 bijzondere zorg van de nieuwe pastoor aan te bevelen. Voor pastoor De Jong was dit 
een aansporing tot ijver en voor de gelovigen een herinnering aan de laatste goede 
lessen van hun brave zielzorger Jonkman. 
In de vesting Naarden wisselde het garnizoen jaarlijks af. Van tijd tot tijd waren er 
onder de officieren katholieken, onder wie vele godvruchtige, maar het tegenover-
gestelde was dikwijls ook het geval. Onder de ‘vijfde afdeling’ was een sergeant- 
majoor die het altaar helemaal liet opknappen en er een altaarstuk in liet aanbrengen.  
Hij gold als hét voorbeeld voor zijn ondergeschikten. Voor hen liet hij op eigen 
 kosten bovendien gebedenboekjes drukken.
Er heerste onder de parochianen een hechte band en een godsdienstige geest.  
De Naarders waren deelnemend en behulpzaam. Een van hen muntte wel bijzonder 
uit in voorkomendheid en hartelijkheid. Dat was boomkweker Jan Jurrissen die 
met zijn familie hulpvaardig was op allerlei gebieden. Aldus het relaas van pastoor  
De Jong over zijn standplaats Naarden.
Het verhaal gaat in Laren verder. Daar was door het overlijden van de oude 
 pastoor een plek vrijgekomen. Wellicht mede door zijn wankele gezondheid werd  
De Jong die post aangeboden. Zo werd hij in 1831 pastoor van Laren. Daar herstelde 
hij langzaam van zijn zwakke gezondheid. Zijn genezing werd bevorderd door een 
dieet van melk, eieren en andere zachte spijzen. Maar ook een geregeld leven in het 
landelijke Laren kwam zijn gezondheid ten goede. Bovendien waren de parochianen 
zeer bezorgd over hem. Dagelijks bezochten velen hun zieke zielenherder en deden 
alles om hem niet nodeloos te vermoeien. Zo maakten in mei 1831 twaalf paren de 
afspraak om  tegelijkertijd aangifte te doen van hun voorgenomen huwelijk. 
In Laren waren de mensen zeer godsdienstig. Hun dagelijkse leven bestond uit 
werken en kerken. De meesten schikten zich zonder morren in hun lot. Zelfs als 
ze in plaats van geld, levensbehoeften voor hun arbeid ontvingen. Dat ongelukkige 
ruilstelsel was overal in het Gooi de gewoonste zaak. Vele geestelijken probeerden om 
de fabrikanten tot andere gedachten te brengen, maar deze gaven niet thuis onder het 
motto dat ze met andere landen moesten concurreren en dat hun bedrijfswinst nu 
juist kon worden gehaald uit de betaling van goederen in natura aan het personeel. 
Pastoor De Jong ergerde zich mateloos aan dit gedrag en uitte dit met: ‘Men emanci-
peert de slaven en de status van de fabrikanten laat men ongemoeid’.
‘Wat vindt men op dit Dorp eenvoudige menschen!’, schreef pastoor De Jong tegen 
het eind van zijn leven. Toch moest hij wel erg wennen aan de chauvinistische op-
vattingen van de bewoners. Alleen dat wat uit Laren kwam was goed. Had iemand 
van buiten het dorp iets verricht, dan deugde het niet. Bij het groeten kon hij niet 
volstaan met het afnemen van de hoed. Het beste was om bij het gedagzeggen de 





onbe duidende vraag ‘Zo man zo?’ te uiten. Steevast kwam er dan ‘Ja man ja!’ als 
 wedergroet. Het ‘Dag jongetje’ of ‘Dag meisje’ veroorzaakte een inbreuk op de 
 gewoonte en die groet had zoveel verbazing tot gevolg, dat het hele dorp er van sprak. 
In de oude biechtstoel zat een opening in kruisvorm, maar die had meer weg van een 
krakeling. Als gevolg daarvan was in Laren het begrip biechten vervangen door het 
gezegde ‘ik ben voor de krakeling geweest’. 
Roken door vrouwen was de gewoonste zaak van de wereld. Dat ging zelfs zover 
dat er aan het ziekbed van reeds bediende gelovigen pijprokende vrouwen zaten.  
Een baaitabak uit Friesland was het favoriete genotmiddel. Toen hij eens aan een 
vrouw die al pijprokend over haar onderdeur leunde vriendelijk vroeg ‘Smaakt het je 
wat?’, kreeg hij het bitse antwoord ‘Raakt het je wat?’. Dat vond hij niet aardig, maar 
zo leerde hij de Larense mentaliteit wel kennen.
Zijn verhaal over Laren gaat verder met het kerkgebouw dat toen, volgens zijn schrij-
ven, aan het einde van de noordoostkant van het dorp lag. De kerk kon nauwelijks 
tweederde van de gelovige gemeente bevatten en was ook qua interieur volkomen 
ongeschikt. Op de gaanderij zaten de gelovigen zo opeengepakt dat men de armen 
over elkaars schouders moest leggen. Er hing zo’n verstikkende atmosfeer binnen 
het gebouw, dat de pastoor na de preek tot niets zinnigs meer in staat was. Net als in 
 Bunnik en in Naarden was er ook hier geen geld beschikbaar om iets te verbeteren. 
Voor degenen die in de communiebank een plaats kregen toegewezen, bestond de 
afspraak dat ze 5 cent moesten bijdragen, maar dat werd zelden na geleefd. De oude 
pastoor van Laren had de beminde gelovigen op Driekoningen al eens vermanend 
toegesproken en gezegd dat hij door dit gedrag niet eens meer in staat was om 
 karnemelk voor zichzelf te kopen. Later heeft De Jong zijn parochianen toch tot een 
wekelijkse bijdrage van 10 cent kunnen bewegen. Daarmee konden essentiële ver-
beteringen tot stand worden gebracht. Ook heeft hij zich nog beijverd voor de bouw 
van een nieuwe kerk. Die werd in de vorm van een Waterstaatskerk op de Brink in 
1845 gerealiseerd. Dat heeft De Jong niet meer meegemaakt. Hij is maar acht jaar 
pastoor van Laren geweest. In maart 1839 werd hij benoemd tot pastoor van een 
kerk in de Heerestraat in Utrecht. In deze provinciehoofdstad is hij ook gebleven.

Noten:
1.  De Naardense historicus Dirk Franzen schrijft op pagina 17 van het boekje 1000 jaar St. Vitus  

Parochie te Naarden dat deze kerk eigenlijk niet meer te gebruiken was. De muur aan de 
noordoostzijde was verzakt, het dak verkeerde in slechte staat en overal was de betimmering door 
houtrot aangetast. Franzen meent dat de kerk in het laatste kwart van de 17e eeuw is verrezen 
uit de bouwvallen van een vorig gebouw, mogelijk het voormalige Maria Convent dat voor 
1440 aan de Bussumerstraat was gelegen (zie ook Franzen pp. 35-37). Een andere kenner van 
de locale geschiedenis, Jan Versteeg, voert echter in zijn boekje over de Naardense straatnamen 
argumenten aan op grond waarvan hij concludeert dat het Maria Convent aan de andere zijde 
van de Bussumerstraat moet hebben gelegen. 

  In het boekje Naarden’s Beleg over de gebeurtenissen in en om Naarden in het oorlogsjaar 1813-
1814 staat op pagina 18 dat ‘een van de houwitsergranaten die in de nacht van 25 op 26 februari 
1814 de stad troffen er één nogal verwoesting aanrichtte in de toren van de Roomse kerk’. Als dit 
correct is, dan heeft de voormalige r.k. kerk in de Bussumerstraat zelfs een toren gehad. 
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De stichting vijverberg werd opgericht 
in 1989 en heeft als doelstelling: de bevor-
dering van het bestuderen, vastleggen en 
verbreiden van historische en historisch-
geografische kennis van Naarden en haar 
omgeving. Om deze doelstelling te verwe-
zenlijken geeft de stichting het historisch 
tijdschrift voor Naarden De Omroeper uit. 
Sedert haar oprichting verschenen mono-
grafieën over de hofstede en uitspanning 
Oud Valkeveen, het Burgerweeshuis, het 
landgoed Nieuw Valkeveen, de Naardereng, 
de Weeshuiskazerne en de buitenplaatsen 
Oud Naarden, Kommerrust en Berghuysen. 
Verder werd het boekje ‘Tussen Zandbergen  
en Valkeveen’ uitgegeven. Ter gelegenheid  
van het 650-jarig bestaan van de stad 
 Naarden verscheen de speciale uitgave 
 ‘Naarden, een vogelvlucht door tijd en 
ruimte’ en het jongste boek van de stichting 
kreeg de titel ‘Gids voor de vestingwerken 
van Naarden’.  Nieuwe publicaties over 
Naardense landgoederen, poldergebieden, 
zanderijen, meenten en andere onderwerpen 
zijn in voorbereiding.

De Omroeper verschijnt sinds 1988 en  
bevat artikelen en mededelingen over de 
geschiedenis van Naarden, waaronder ook 
publicaties die tot stand zijn gekomen in 
samenwerking met de Stichting J.P. van 
Rossum. Het blad wordt gefinancierd uit 
abonnementsgelden en donaties en bestaat 
dankzij de medewerking van een aantal 
vrijwilligers.
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