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Een impressie van de winter van 1939-1940 in
Naarden
Henk Schaftenaar
De winter van 1939-1940 kenmerkte zich door een lange duur en grote strengheid. De
meteorologen moesten naar die van 1829-1830 terug om zoveel ijsdagen te kunnen
tellen. De vorstperiode begon op 15 december 1939 en duurde - met enkele korte perioden van dooi - tot 21 februari 1940. In een dik ‘ijsverslag’ van Rijkswaterstaat staan
de indrukwekkende cijfers. Wat kiekjes - al in kleur - laten de sfeer van die winter in
de omgeving van de vesting Naarden zien.
Bij temperaturen rond het vriespunt viel tussen kerst en nieuwjaarsdag een enorm
pak sneeuw dat weken achtereen bleef liggen. In De Bilt werden die winter tien dagen genoteerd waarop er veel sneeuw viel. Ernstige verkeersbelemmeringen waren
het gevolg. Op 18 dagen bleef de minimumtemperatuur onder de -10 graden. Er
werden zelfs 38 ijsdagen en 62 vorstdagen geteld (1).
Vanaf 3 januari 1940 kon er geen schip meer varen op het IJsselmeer. De stremming duurde tot 11 maart. Op 30 januari vond de zesde Elfstedentocht, die van het


Brug over de Karnemelksloot met wegbermversperring.
‘Pact van Dokkum’, plaats. Deze had al op 21 december verreden kunnen worden
maar hevige sneeuwval gooide roet in het eten. Nadat dankzij een donatie van koningin Wilhelmina de 200 km sneeuwvrij was gemaakt, begon het direct daarna te
dooien, waardoor de tocht moest worden uitgesteld.
In Naarden was het schaatsen op de vestinggrachten om defensieve redenen
verboden (2). Wel was er een baan voor militairen op de Zoutegracht. Toch
krabbelde de jeugd op het ijs van de Oude Haven. Volwassenen weken uit naar
het Laegieskamp, de vijvers in het Bosch van Bredius en het Rembrandtkwartier.
Op de vijver van het Jan Jurrissenplantsoen (‘Meertje van Vlek’) lag een puike
ijsvloer. Een draaiorgel zorgde er voor sfeer. Daar werden ook schoolwedstrijden
gehouden. Het Initiatief Comité Naarden (Icona) met rozenkweker C.M.F. van
Rossem als voorzitter organiseerde er op 11 en 12 januari kortebaanwedstrijden.
Politieagenten op de schaats vormden de afzetting. Op donderdag was de
Comeniusschool aan de beurt en de dag erop de Vestingschool.
Die week was het spekglad geweest. Op dinsdag 9 januari ‘kropen’ de auto’s over de
weg. De busdienst over de Amsterdamsestraatweg moest uitwijken naar de Rijksweg waar tijdelijk nieuwe haltes waren ingericht. Wielrijders moesten lopen en
‘Gemeentewerken’ was onafgebroken in touw met de bestrijding van de gladheid.
In het weekend was alles weer onder controle. Op de straten en lanen lag inmid

Sneeuwruimen op de Schapenmeent.
dels zoveel zand, dat normaal wegverkeer weer mogelijk was, zodat er op de ijsbaan
van het Laegieskamp regionale schaatswedstrijden tussen de garnizoenen konden
worden gehouden.
Ondanks de strenge vorst was het ijs van de Karnemelksloot onbetrouwbaar.
Door welwater zaten er tal van wakken in. De oude boer Meindert Ridder (3) van
Meerlust was er doorgezakt. Het kostte nogal wat moeite om hem op het droge te
krijgen. De gemeente had daarop waarschuwingsborden laten plaatsen omdat de
Karnemelksloot in ijswinters altijd benut werd voor lange schaatstochten. Het IJsselmeer was wel betrouwbaar, maar daar lag hobbelig ijs.
Eind januari hakten leden van de Hengelaarsbond bijten in het ijs van de grachten om de reeds halfversufte vissen van zuurstof te voorzien. Waakzaamheid was
echter geboden, want ook stropers hadden dat gezien. De bijten mochten helaas
niet baten, want toen de winter op zijn retour was en beurtschipper Albert van den
Hoek het ijs van de haven had gebroken, kwamen grote baarzen, witvis en brasems
bovendrijven. Ertussen was de waterspiegel bezaaid met duizenden kleinere dode
vissen.
De winterse kiekjes bij dit verhaal zijn afdrukken van een vroege vorm van kleurendia’s (4). Mogelijk van een Kodachromefilm die door Kodak in 1938 op de


Gezicht op de Vesting vanuit het westen.
markt werd gebracht.
Een van de plaatjes laat de brug in de Rijksweg over de Karnemelksloot bij de
voormalige uitspanning Meerlust zien. Daar werden in de jaren dertig kano’s en
roeibootjes verhuurd. De betonnen brug met een bekleding van baksteen werd
gebouwd in 1928, de aarden baan voor de Rijksweg volgde in het jaar erna.
Aanvankelijk was het de opzet om hier - de Rijksweg was strategisch gezien een
belangrijk militair ‘acces’ - een versterking te bouwen (5). Maar dat plan werd geschrapt toen Naarden in 1926 als vesting werd opgeheven. Bij de mobilisatie van
1939 is ‘Defensie’ daar wat op teruggekomen en heeft bij de brug een tankhindernis laten aanleggen. In deze gewapend betonnen barrière stonden schuin opgaande spoorstaafgedeelten van circa een meter hoog. De constructie is in het zuidelijke
talud van de oude Rijksweg nog altijd aanwezig, hoewel de spoorstaven er tot op de
bodem vanaf zijn gezaagd. Op de foto uit januari of februari 1940 is het obstakel
niet waarneembaar. Wel zijn een zevental piramidevormige gewapend betonnen
elementen te onderscheiden van ongeveer 80 cm hoog. Deze wegbermversperring
is na de oorlog verwijderd, ter plekke is er niets meer van te zien. Dat maakt de foto
bijzonder. In een eerder artikel in ons tijdschrift hebben we deze tankhindernis
over het hoofd gezien (6).
De foto met de sneeuwruimende soldaten en die van het gezicht op de Vesting


Nabij de forten aan de Karnemelksloot.

Het ‘Markerhuis’ aan de Zwarteweg.


zijn vanuit een nog lege ruimte nabij de Meerstraat gemaakt. Op de eerste is rechts
de Groenebrug in de Amsterdamsestraatweg te onderscheiden, de tweede laat de
toren en het bastion Nieuw Molen vanuit het westen zien. In het midden van dat
plaatje tekent zich de donkere muur van het wachthuis op het ravelijn aan de Amsterdamsestraatweg af.
Een vierde foto toont de winterse schoonheid van het voormalige landelijke gebied
nabij de forten aan de Karnemelksloot. Links van het midden is tussen de bomen
de kleine witte woning van de fortwachter vaag zichtbaar.
Op het laatste plaatje staat een deel van het zogenoemde ‘Markerhuis’ (7). Het
houten pand stond aan de Zwarteweg. Het werd in 1907-1908 gebouwd als bergplaats voor de boomkwekerij van Constant Wattez. Later werd een deel bewoond,
onder meer door de kunstschilder-beeldhouwer H.N. Doornbosch.
Er zijn nog meer van zulke beelden in de strenge winter van 1939-1940 gemaakt.
U kunt ze zien op onze website en facebookpagina.
Noten:

1. Op een ijsdag komt de maximumtemperatuur niet boven 0 graden uit. Op een vorstdag blijft
alleen de minimumtemperatuur onder 0 graden.
2. Henk Schaftenaar, Naarden in vroegere winters. IJsrel op de vestinggracht leidt tot vragen aan de
minister van Oorlog, in De Omroeper jrg. 26 (2013), nr. 1, pp. 19-25.
3. Henk Schaftenaar, De boerderij Meerlust aan de Karnemelksloot, in De Omroeper, jrg. 10 (1997),
nr. 2, pp. 76-84.
4. Door bemiddeling van Jaap Vuijst hebben we afdrukken mogen maken van deze dia’s die zich in
de collectie van een particulier bevinden. De beelden worden toegeschreven aan wijlen Kees de
Gooijer, een amateurfotograaf uit de Vesting.
5. J.S. van Wieringen, Verkeer en de Vesting: van vrienden tot vijanden, in De Omroeper jrg. 11
(1998), nr. 2, pp. 41-56.
6. Henk Schaftenaar, ‘Geen doorkomen aan’. Een zoektocht naar de restanten van tankversperringen
rond Naarden uit 1939, in De Omroeper jrg. 23 (2010), nr. 2, pp. 73-76.
7. Ton Cup, Zwarteweg 86: ‘De Bonte Hond’, in De Omroeper jrg. 5 (1992), nr. 4, p. 151.



De schilder David Schulman (1881-1966) en
zijn werk in de omgeving van Naarden
Henk Schaftenaar
Steevast op de fiets en met al zijn schildersbenodigdheden op de bagagedrager doorkruiste David Schulman in de vooroorlogse jaren het Gooi en omstreken. Vaak was hij
in Naarden om er bijvoorbeeld het pittoreske tafereel bij de Sluis vast te leggen. Maar
ook in het Bos van Bredius, langs de boorden van onze grachten en in de zanderijen er
omheen vond hij de decors voor zijn landschappelijke werken. Schulman moet Naarden goed gekend hebben. Zijn vader, de schilder Lion Schulman, was er meer dan een
eeuw geleden tot twee keer toe een van de organisatoren van de tentoonstelling Gooische Oudheden. Op deze imposante exposities in het Stadhuis konden daardoor veel
werken van nog oudere kunstbroeders aan de liefhebbers worden getoond.

David Schulman in zijn atelier in Laren. Detail van een foto van J.D.Noske/Anefo,
rechthebbende Nationaal Archief.
David Schulman werd op 31 oktober 1881 te Hilversum geboren. Zijn ouders waren de kunstschilder Lion Schulman (1851-1943) en Anna Frank (1860-1926).
Lion had in Hilversum een kunstzaak en een handel in schildersbenodigdheden.


In 1898 verhuisde het bedrijf naar Laren. Zo kwam David al jong in contact met
schilders van naam. Het was dan ook Albert Neuhuys die in hem een toekomstig
kunstenaar zag. David heeft het vak door zelfstudie onder de knie gekregen. Hij
exposeerde zijn eerste schilderij in 1904. Vijf jaar later ontving hij een onderscheiding voor zijn werk. Nadien volgden meer prijzen zoals in 1939 zelfs de gouden
medaille van koningin Wilhelmina.

De Sluis te Naarden. Olieverfschilderij door David Schulman. Een foto uit de
collectie van Studio 2000 Blaricum.
David Schulman ontwikkelde zich tot een van de begaafdste schilders van de Larense School. Hij schilderde, aquarelleerde en tekende in een impressionistische
trant. Beroemd werden zijn wintergezichten, veelal van Gooise landschappen zoals
de besneeuwde dorpsgezichten van Blaricum. Hij vervaardigde stads- en havengezichten, maar ook portretten en stillevens. Al tijdens zijn leven werd zijn werk
hoog gewaardeerd. Daardoor kon hij in 1913 te Laren het woonhuis Beukenroode
laten bouwen en het atelier De Vlasschuur, dat hij deelde met andere kunstbroeders, vaarwel zeggen.
David Schulman stond ook bekend als een groot organisatietalent. Door deze
vaardigheid was hij meerdere malen de Nederlandse afgevaardigde bij grote internationale tentoonstellingen. Ook was hij de motor achter kunstenaarsverenigingen als ‘De Tien’, ‘Laren-Blaricum’ en de ‘Gooische schildersvereniging’.
In de Tweede Wereldoorlog werd David in Amsterdam geïnterneerd en werd zijn


Wintergezicht te Naarden. Detail van een olieverfschilderij door David Schulman.
Collectie: Deventer Museum.

De Oude Haven te Naarden. Olieverfschilderij door David Schulman. Collectie:
vanouds Gemeente Naarden.


huis en atelier door de Duitsers in beslag genomen. Een transport naar het kamp
Westerbork volgde. Maar met de hulp van vrienden wist hij uit Westerbork te ontkomen. Zijn vader werd echter gedeporteerd naar het concentratiekamp Auschwitz, waar hij op 91-jarige leeftijd werd vermoord.
Na de oorlog werd David Schulman voorzitter van Arti et Amicitiae in Amsterdam.
Zijn zeventigste verjaardag werd in 1951 gevierd met een ere-tentoonstelling in de
kunstzaal van Hamdorff en een feestelijk jubileumdiner. Net als zijn vader bleef
David tot op hoge leeftijd schilderen en was op den duur een van de laatst overgebleven schilders van de Larense School.
David Schulman overleed op 21 oktober 1966 te Laren, waar hij begraven werd op
het Sint Janskerkhof.
Bronnen:

De informatie voor dit artikel is ontleend aan P.A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars
1750-1950 en aan een persbericht van 5 februari 2007 waarin David Schulman uitgelicht werd door
Jeanette Schipper. Meer informatie over hem is te vinden op de website van Willem Willing en op die
van het Joods Historisch Museum.



Een schans in de Stadskamp (1814)
Henk Schaftenaar
Over de historische ontwikkeling van de ‘Stadskamp’, een perceel grasland van 1 hectare in de knik van de Westdijk nabij het Naarderbos, is in ons tijdschrift al vaker
geschreven. Over een schans daar in de oorlog van 1813-1814 was tot dusver nog niet
eerder iets vermeld.
Op 13 maart 1814 maakte generaal Kraijenhoff met een van zijn adjudanten, de
kapitein-ingenieur Van Schelle, een verkenningstocht langs enkele posities in het
schootsveld van Naarden. Tot aan de eerste knik in de Westdijk naderden de heren
de Vesting waar zij op het idee kwamen er een schans aan te leggen. De imposante
kronkel in de dijk zou, zo was hun gedachte, voldoende dekking bieden tegen vijandelijk vuur.
Aanvankelijk was het de opzet met dit werk de aandacht van de Fransen af te leiden
want elders in het schootsveld werd eigenlijk belangrijker werk opgezet. Gaande-

De Stadskamp in de knik van de Westdijk (zie pijl) in het Havenland.
De knik is ontstaan bij een dijkdoorbraak in de 16e eeuw.


weg werd het plan steeds meer aangepast. De generaal wilde de schans versterken
tot een stevige hindernis voor de vijand.
Luitenant-ingenieur Van Asperen en opzichter Verschuur kregen de leiding bij de
aanleg. Om tactische redenen werd alleen ’s nachts gewerkt. Een vijftigtal rijswerkers was er bezig schanskorven en ‘fascines’ (matten van wilgentenen) te vlechten.
Tien dagen later rapporteerde Van Asperen dat de emplacementen voor het werpgeschut - mortieren en houwitsers - bijna waren voltooid, alsmede een oprit voor
het wapentuig aan de luwe kant van de dijk. Voor zover de ingenieur het kon beoordelen, was het werk nog niet door de vijand ontdekt. Vreemd eigenlijk, want
hij kon de Franse schildwachten op de wallen van Naarden duidelijk horen praten. Bovendien maakten zijn werklieden nogal wat lawaai bij het loswerken van de
grond; de vorst zat namelijk nog tot 18 duim diep in de bodem. Het nare vermoeden kwam bij hem op dat de vijand hem alleen maar wilde doen geloven dat ze
nog niet waren bemerkt. Wellicht was de stilte, zo schreef hij, slechts een ‘ruse de
guerre’ (krijgslist) met de bedoeling op enig moment afdoende te kunnen toeslaan.
In de nacht van 26 op 27 maart werd door majoor Kamps, de commandant van
Muiden, aan Kraijenhoff gerapporteerd dat het noodzakelijk was een loopgraaf
te maken van de batterij in wording naar de monding van de nabijgelegen oude
zeehaven. Daar kon echter niet bij nacht gewerkt worden en daarom vond hij die
klus te gevaarlijk; de werklieden zouden een prooi kunnen worden voor het geschut van de wallen. Met schroot en ander vuur zou dan het werk geruïneerd kunnen worden, zonder dat de Fransen uit de Vesting hoefden te komen. Ook stond
een ‘verhakt’ van zware bomen zowel op de zeedijk als op het Zandpad (langs de
trekvaart) op de verlanglijst. Maar deze klus kon alleen met uiterste inspanning en
gepaard met veel lawaai worden geklaard. Kamps vreesde dat vijandelijke uitvallen
dat zouden kunnen bemoeilijken.
Eigenlijk voelden de uitvoerende officieren helemaal niets voor de verdere voltooiing van de schans. Daarom lieten ze de opperbevelhebber Kraijenhoff hun visie
weten. Stel dat al de hierboven genoemde werkzaamheden wel werden voltooid,
meende Kamps, dan zouden de accessen (Westdijk, Zandpad en Havenland) alleen
maar voor de aanvoer van vijandelijk zwaar geschut ontoegankelijk zijn gemaakt.
De Franse infanterie kon evenwel, zo dicht onder de Vesting, volledig haar gang
gaan en wel met vier- tot vijfhonderd man op de schans af kunnen gaan zonder
daarbij het risico te lopen om van de hoofdmacht in de Vesting te worden afgesneden. Bij zo’n uitvalspoging zou ongetwijfeld vanaf de wallen met schroot op
de lichte bezetting van de schans worden gevuurd. Hulptroepen zouden niet snel
ter plekke kunnen zijn. Juist daarom vond Kamps de locatie van de schans uiterst


kwetsbaar.
Kamps nam de vrijheid de opperbevelhebber per brief in overweging te geven de
schans in de Stadskamp op te geven en een nieuwe in de richting van Muiderberg
te bouwen, bijvoorbeeld ter hoogte van de Inundatiekade (nu IJsselmeerweg) waar
ook een kromte in de zeedijk wellicht een gunstigere mogelijkheid bood.
Maar Kraijenhoff hoefde niet eens meer te reageren. Om half elf in de ochtend,
enkele uren na het ontvangen van de brief, rukten de Fransen met wat paardenvolk
en drie stukken geschut de Vesting uit om een positie in te nemen op het Zandpad.
Tegelijkertijd vertoonde zich een detachement van 150 Franse infanteristen op de
zeedijk met twee zesponders. De vijand had inderdaad een spelletje gespeeld door
de Hollanders twee weken lang te laten doorploeteren. Maar toen er echt enige
dreiging van de schans leek uit te gaan, vonden ze het welletjes. De Hollanders
- slechts gewapend met een houwitser en enkele drieponders - konden niet verhinderen dat het nieuwe werk in de Stadskamp in zijn geheel werd vernield. Vier
gewonden telde men bovendien. Maar dat was door eigen schuld, vertelde Kamps:
de mannen hadden niet goed naar de orders van hun commandant geluisterd.
Naschrift
Vrijwel alle werken die in de oorlog van 1813-1814 in het voorterrein van de vesting Naarden door de Genie werden aangelegd zijn in journalen beschreven. Een
zelden geraadpleegd journaal is dat van de genieofficieren Vaillant en Backerseest.
Na het uitbreken van die oorlog hebben zij zich verdienstelijk gemaakt met het
blokkeren van de toegangen tot de Vesting. Om een indruk te geven, volgt hier een
overzicht van de werkzaamheden die in de tweede helft van december onder hun
leiding werden verricht.
Op 14 december, bijna een maand na het uitbreken van de oorlog, werd begonnen
met hak-, graaf- en sloopwerk. Honderd arbeiders hebben toen onder onophoudelijk Frans kanonvuur vanaf de wallen in de wegen naar Oud Naarden twee barrières van zware bomen gelegd. De volgende dag werd de Amersfoortseweg op drie
plekken doorgraven, maar enkele dagen later had de vijand deze ‘coupures’ weer
gedicht. Om ’s-Graveland te vrijwaren voor een vijandelijke uitval werd op 18 december met 16 arbeiders de meentbrug over de Karnemelksloot afgebroken. In de
nacht van 19 op 20 december werd met 60 man een zwaar ‘verhakt’ (versperring)
in de Amersfoortseweg gelegd bij de aftakking naar de buitenplaats Oud Bussem.
Een coupure vóór en achter deze barrière kon in de volgende nacht worden voltooid. Met deze hindernissen werden de strooptochten van de Fransen vanuit de
Vesting naar Oud Bussem en Crailo bemoeilijkt. Ook in de bossen naast de Groote
Laan (nu Oud Blaricummerweg) werden coupures gelegd. Ter hoogte van een daar


De Groote Laan naar de buitenplaats Oud Bussem.
gelegen koepel werd op 26 december tevens een zware barrière van boomstammen
gelegd.
Op 28, 29 en 30 december werd achter de buitenplaats Berghuizen onder leiding
van luitenant-ingenieur Baud op drie plekken de Vissteeg (nu Bollelaan) doorgraven. In die dagen werden onder leiding van de heer Gleijn, een assistent bij de
Genie, met 50 arbeiders bovendien twee verhakten van zware eiken bij de buitenplaats Valkeveen gelegd.
Op 29 december inspecteerde erfprins Willem het werk van de Genie. De nieuwe
soeverein begaf zich tot onder het geschut van de Vesting en uitte zijn volle tevredenheid over wat hij had gezien. Dezelfde dag nog legde luitenant Vaillant een
coupure in een landweg naar het Spiegel. Een dag later deed hij dat bij de Rode
Brug (in de weg naar Amersfoort bij Zandbergen). In de oudejaarsnacht werd die
coupure met een verhakt nog eens extra verzwaard. De Rode Brug werd op dat
moment afgebroken. Gelijktijdig blies luitenant Baud met 100 pond buskruit de
ophaalbrug buiten de Utrechtse Poort op.
Zo gaat dat vier maanden door; de oorlog van 1813-1814 is anno 2016 nog tot in
de finesses te volgen. (Nationaal Archief 4 OMM-serie, inv. N 122)



‘Dichter bij hen zullen we wel niet meer komen’
Het lot van de joodse gezinnen Weiss en Wagenaar nader toegelicht
Henk Schaftenaar
Vier jaar geleden werd in De Omroeper een gedenkschrift voor het in Sobibor
omgekomen gezin Weiss gepubliceerd (1). Een jaar later werd in ons tijdschrift
opheldering verschaft over de dood van Marie Leonie Wagenaar (2). De Weissen
woonden in de Raadhuisstraat en Marie Leonie huisde bij haar ouders in de Lambertus
Hortensiuslaan. Nadien is meer informatie over hen aan het licht gekomen. Hier volgt
een aanvulling op hun verhaal.
Het gezin Weiss-Kram
‘Zwervend en dolend zult gij zijn op de aarde’. Met deze zin uit de Bijbel, Genesis
4:12, begon prof. dr. David Cohen zijn boek over de joodse vluchtelingen in Nederland (3). Aan dat thema refereerde ook de Naarder Theo Baalman (4) toen hij

Bericht in het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 26 mei 1933 over de mishandeling
van Chaskel Weiss.


in een boek een alinea aan het gezin Weiss wijdde: ‘Weiss pak je vluchtbundel maar
weer op. Je moet weer gaan met je vrouw, zoon en twee knappe dochters … en nu
voorgoed.’
Het gezin Weiss leidde vanaf 1933 inderdaad een zwervend bestaan. In het gedenkschrift staat hoe Chaskel (Karel) Weiss (1896-1943), na in Duisburg te zijn
afgetuigd door SA-mannen, op 13 mei 1933 met vrouw Leja en kinderen Israel
(Bob), Mia en Ettel (Edith) naar Nederland vluchtte en in Venlo werd opgevangen.
Tien dagen later vertrok het gezin naar Amsterdam. Maar joodse vluchtelingen
zonder bestaansmiddelen waren in ons land niet welkom. Zo moest de familie
opnieuw de koffers pakken en belandde, via tijdelijke verblijven in Bratislava en
Antwerpen, uiteindelijk in Barcelona. Toen daar de burgeroorlog uitbrak, week
het gezin uit naar familie in Antwerpen, maar vertrok vandaar, onder de druk van
een uitzetting, met de noorderzon naar een onbekende bestemming. In april 1937
dook het vijftal op in de woning Raadhuisstraat 15 in Naarden. Met een tijdelijke
verblijfsvergunning genoot het gezin binnen de wallen van een betrekkelijke rust.
De droom duurde zes jaar: op donderdag 22 april 1943 moest het gezin alweer
op reis. Die Witte Donderdag ontaardde in een diepzwarte. Toen ’s avonds de generale repetitie van de Matthäus Passion in de Grote Kerk begon, was Naarden
‘judenrein’. De Weissen werden nog wel voor korte tijd in een doorgangshuis voor
joden in Amsterdam ondergebracht. Op 20 mei volgde een enkeltje Westerbork.
De laatste reis ging naar het vernietigingskamp Sobibor. Daar werd het gezin op
vrijdag 11 juni 1943 vermoord.
Hun huisraad in Naarden werd door de SD gestolen en verkocht. Documenten en
foto’s werden vernietigd. Niets moest aan het bestaan van de Weissen herinneren.
Het liefst hadden de nazi’s hen ook nog uit het bevolkingsregister geschrapt. Het is
dan ook een wonder dat er onlangs een foto van het hele gezin opdook (5).
We zien Chaskel (38), Leja (48), Israel (12), Ettel (7) en Mia (10) in de zomer
van 1935 op het strand van Scheveningen. De oudste dochter hadden we nooit
eerder op een foto gezien. Het kiekje werd enige tijd geleden gevonden tijdens
het nauwkeuriger inventariseren van het Archief van het Comité voor Joodsche
Vluchtelingen bij het NIOD in Amsterdam. Het was in 1935 gebruikt als bijlage
bij een aanvraag voor een Palestina-certificaat. Maar de emigratie naar dat Engelse mandaatgebied was in de jaren dertig sterk aan banden gelegd. Alleen joden
met familie daar of zij met een speciale opleiding maakten een kans. Met behulp
van deze documenten konden we nu achterhalen dat het gezin op 11 juni 1935
door de vreemdelingenpolitie in Den Haag was geregistreerd. Weiss huurde in de
Hofstad een of meer kamers op het adres Spinozastraat 6. Zijn verzoek voor vestiging in Palestina ondertekende hij er op 14 augustus. Het formulier werd op de
27e verzonden naar de ‘Jewish Chronicle’, een joods weekblad in Londen. Wellicht


Het gezin Weiss op het strand van Scheveningen in de zomer van 1935.
V.l.n.r.: Israel, Chaskel, Ettel, Leja en Mia. Foto: NIOD Amsterdam.
wilde Weiss hiermee de gebruikelijke procedure via het Comité voor de Joodsche
Vluchtelingen in Amsterdam omzeilen. Waarschijnlijk had hij daar al eerder nul
op het rekest gekregen. Interessant bij zijn verzoek is een begeleidende brief in het
Engels van de Hagenaar Albert Oosterhuis (1875-1949), die zich de toestand van
het gezin had aangetrokken.
‘Mijne Heren,
Ik ben zelf geen jood maar mijn hart gaat uit naar uw volk en haar geschiedenis. Ik
ben bezorgd over het lot van een arm joods gezin dat twee jaar geleden bij de machtsovername in Duitsland door de nazi’s werd afgedankt. De vader werd mishandeld
en in een levensbedreigende toestand over onze grens gebracht. Hij werd verpleegd
in Venlo maar herstelde wonderbaarlijk. Daarna zwierf hij met vrouw en kinderen,
van het ene naar het andere land. Overal werd hem te verstaan gegeven dat hij maar
voor korte tijd mocht blijven. Twee maanden geleden kwam hij weer terug in ons land
en hielpen we hem aan de kost met een handeltje in oude kleding. Onlangs kreeg hij
echter het bevel van de politie om binnen een maand Nederland te verlaten.
Zoals u weet, kan bijna geen land vreemdelingen opnemen omdat er te weinig werk
en te veel armoede is. Weiss zou erg graag met zijn gezin naar Palestina willen gaan.
Maar ofschoon er niets met hem mis is, kan hij geen certificaat krijgen. Er staan te veel


gegadigden op de wachtlijst. Weiss is arm maar gezond, pienter en actief. Hij heeft een
keurige, schrandere vrouw en 3 aardige kinderen. Hij is een goede chauffeur en heeft
een internationaal rijbewijs. Ook kan hij auto’s repareren.
Nu proberen we wat geld in te zamelen om voor hem een tweedehands auto te kopen
om naar Palestina te reizen. We verwachten het geld binnenkort bijeen te hebben. Het
ontbreekt nog aan een Palestina-certificaat. Dat is de reden waarom ik u beleefd vraag
ons te helpen. Ik ben een oud-kapitein van de koopvaardij en niet rijk. We willen alles
doen voor dit arme gezin. Good old England moet ons helpen! Als u niet bij machte
bent dat te doen, zou u dan willen proberen het joodse comité in Londen te bewegen
om dit regelen? Indien u onze vriend Weiss persoonlijk wilt spreken, dan laten we hem
overkomen. Maar dat kost veel geld en dat zouden we liever in de aanschaf van de
auto willen steken.
Als bijlage treft u het inschrijvingsformulier van Weiss met een foto van het gezin aan.
In afwachting van uw goede antwoord, met vriendelijk groet Albert Oosterhuis.’
Maar een paar dagen later lag het verzoek toch op het bureau van het Comité voor
Joodsche Vluchtelingen in Amsterdam. De ‘Jewish Cronicle’ had het doorgestuurd
naar het vluchtelingencomité in Londen en dat op zijn beurt naar de zusterorganisatie in Amsterdam. Daarmee was Weiss terug bij af en liep alles op niets uit. Het
tweedehands autootje is er, met dank aan die lieve Hagenezen, wel gekomen.
Op 6 december 1935 werd het gezin in de Haagse bevolkingsadministratie uitgeschreven. ‘Ambtshalve geroyeerd’ staat op de kaart. Dat betekent dat ze op een
onbekende datum naar een onbekende bestemming waren vertrokken. Uit latere
documenten weten we dat ze toen naar Barcelona zijn gegaan. Maar driekwart jaar
later kwamen ze met dat autootje ook weer terug. Dat hebben we vier jaar geleden
al beschreven en daarom verwijzen we naar het artikel.
Het gezin Wagenaar-Süsholz
Op donderdagochtend 22 april 1943 trok een politieagent aan de bel van het huis
Lambertus Hortensiuslaan 28. Er werd niet opengedaan. Nadat een ruitje was ingetikt, kwam gaslucht naar buiten. Het echtpaar Wagenaar lag dood in bed. Dochter Marie Leonie werd bewusteloos in haar kamer aangetroffen en in die kritieke
toestand in een vrachtauto naar Vught gebracht. Onderweg overleed ze. Haar lichaam is waarschijnlijk in Kamp Vught gecremeerd. De heer en mevrouw Wagenaar werden op de joodse begraafplaats bij Jan Tabak begraven.
We wisten maar weinig van dit gezin. Ooit hoorden we van een buurtbewoner dat
de dochter wat vreemd aandeed, mogelijk had ze een verstandelijke beperking. Alleen met de trieste feiten van die bewuste donderdag moesten we het doen, maar
publicatie ervan leverde extra informatie op (6).



Bertha Adèle Süsholz, mevrouw Wagenaar dus, werd geboren in Meppel op 30
maart 1878 als enige dochter van Maria van der Veen en Levie (ook wel Lion) Süsholz. In 1885 verhuisde het gezin naar Arnhem. Bertha slaagde op 30 juli 1896 in
Den Haag voor het examen piano bij de Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging.
Een vervolgstudie op het Conservatorium in Amsterdam sloot ze met succes af op
24 juni 1902 met een stuk voor drie piano’s van Bach. Daarna studeerde Bertha
nog zang waarvoor ze slaagde in juni 1905.
Op 19 mei 1908 trouwde ze in Arnhem met de vijf jaar jongere Baruch Haïm Wagenaar. Baruchs vader heette Lion (1855-1930). Hij was opperrabijn van Friesland
in 1886-1895 en daarna tot 1915 van Gelderland. Vervolgens was hij rector van het
Nederlandsch Israëlitisch Seminarium en werd benoemd tot Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw. Baruch was bij zijn huwelijk directeur van een handelsvennootschap in Amsterdam, later noemde hij zich handelsreiziger. Bertha werd
muziekonderwijzeres. Op 17 juni 1909 werd er een dood kindje geboren. In 1910
vestigde het echtpaar zich in Naarden aan de Lambertus Hortensiuslaan 28 waar
op 2 november 1913 Marie Leonie (Rie) werd geboren. Van Bertha is een optreden
bekend op een muziekavond op 16 januari 1934 in Dorus Roovers in Blaricum.
Daar werd met Jules Bottema op viool, Maurits Spoor op fluit en Bertha met zang
op voortreffelijke wijze een trio van Bach uitgevoerd.
Baruch had een broer Aäron, die in Den Haag woonde. Die was van beroep voorzanger en had twee kinderen. Zijn dochter heette Joanna, een nichtje dus van Rie.
Van haar ligt in het Joods Historisch Museum een poëziealbum.
Meer informatie over de familie kwam
los van een toenmalige buurjongen.
Naast het huis van de Wagenaars stond
het zuivelbedrijf Sanitas (7) van Bertus Krijnen (1882-1966). De meeste
kinderen uit dat gezin zijn inmiddels
overleden maar twee jaar geleden was
zoon Niek - daar in 1926 geboren - zo
vriendelijk ons een en ander over zijn
joodse buren te vertellen.
Het dichtgetimmerde pand van het
zuivelbedrijf Sanitas met ernaast het
huis Lambertus Hortensiuslaan 28,
tot in 1943 de woning van de familie
Wagenaar. Een foto uit de jaren
negentig.


‘De heer Wagenaar was klein van postuur en trad nooit op de voorgrond. Hij werkte
in Amsterdam en deed in klerenhangers. Mevrouw Wagenaar regelde alles. Ze kwam
vaak buurten. Haar dochter Rie was een intelligent meisje, misschien zelfs wel hoogbegaafd. Ze deed iets in het onderwijs, wellicht stond ze voor de klas. Maar opeens moet
er iets met haar zijn gebeurd waardoor ze de kluts kwijt raakte. Ze ging zich vreemd
gedragen. Zo vreemd zelfs dat er voor haar op de verdieping een speciale kamer moest
worden ingericht met tralies voor de ramen. De Wagenaars hadden geen telefoon en
maakten veelvuldig gebruik van die van mijn ouders. Als mevrouw Wagenaar op de
koffie kwam, nam ze altijd Rie mee. Rie speelde dan prachtig piano, ook toen ze al zo
in de war was. Ik heb me er altijd over verwonderd. Ondanks zijn wat teruggetrokken
houding was de heer Wagenaar een bijzonder vriendelijke man. De Wagenaars waren
goede buren. Ik herinner me de dag dat zij werden opgehaald voor transport naar
Vught nog goed. Hun zelfmoord sloeg in als een bom. De avond ervoor had mevrouw
Wagenaar nog een halve liter melk bij ons gekocht. Achteraf dachten mijn ouders dat
zij dit gedaan had om alles zo normaal mogelijk te doen lijken. Op de late avond hadden we door de zijramen de Wagenaars in het wit gekleed de trap op zien lopen om
naar bed te gaan. Dat tafereel hadden we nooit eerder gezien. In die kleding werden
ze de volgende ochtend dood in bed aangetroffen. Dat Rie onderweg op transport naar
Vught was overleden, hebben we pas later gehoord.’
‘Dichter bij hen dan dit zullen we wel niet meer komen’, zei onlangs een ver familielid van mevrouw Wagenaar tegen ons. Dat denken wij ook. We blijven echter
uitzien naar hun portretten of ander beeldmateriaal.
Noten:

1. Henk Schaftenaar, ‘Als we terugkomen, dan weer in Naarden!’ Gedenkschrift voor de joodse vluchtelingen Chaskel, Leja, Israel, Mia en Ettel Weiss. In De Omroeper jrg. 25 (2012) nr. 1.
2. Henk Schaftenaar, Een nadere opheldering over de dood van Marie Leonie Wagenaar (1913-1914).
In De Omroeper jrg. 26 (2013), nr. 1.
3. Prof. dr. D. Cohen, Zwervend en Dolend, De joodse vluchtelingen in Nederland in de jaren 19331940 met een inleiding over de jaren 1900-1933. Haarlem, 1955.
4. Th.G. Baalman, Snippers van Leven. Kortenhoef, 2005. Zie pagina 104.
5. NIOD Amsterdam, Comité voor Joodsche Vluchtelingen 181b, inventarisnr. 125.
6. De informatie ontvingen we op 27 januari 2014 van Barbara van der Veen, die in een verre zijlijn
verwant was aan mevrouw Wagenaar.
7. Ben Krijnen, De melk- en zuivelhandel Sanitas van Bertus Krijnen aan de Lambertus Hortensiuslaan. In De Omroeper jrg. 28 (2015), nr. 3.



Een begraafplaats op Nelletjesheide (Nieuw
Bussumerheide)
Henk Schaftenaar
Rond 1880 maakte de Haagse ingenieur Cornelis Bok plannen voor een stoomtram
naar en door het Gooi. Vanuit de residentie was hij getuige van de openstelling van de
tramweg naar Scheveningen en zoiets zag hij tussen de hoofdstad en onze contreien
ook wel zitten. Techniek, infrastructuur en concessies waren op papier snel rond, maar
een rendabele begroting kostte hem hoofdbrekens. Daarom deed hij - al voor zijn benoeming op 17 december 1880 tot directeur van de N.V. Gooische Stoomtram - zijn
best om voldoende reizigers voor de toekomstige vervoersonderneming te vinden. Voor
zijn geplande tramlijntje langs de straatweg van Naarden naar Huizen had hij een
wat andere nering in gedachte (1).
Op 22 juli 1880 kreeg burgemeester Fabius van Naarden, als voorzitter van de vergadering van Stad en Lande van Gooiland, van Bok het verzoek om in verband
met de aanleg van een stoomtramweg van Naarden naar Huizen een stuk heide
af te staan. Tussen het tolhuis, Tames en de gronden van Van Rossum en Bredius
wilde hij 35 hectare kopen. Daar ligt tegenwoordig de Nieuw Bussumerheide, die
in de 19e eeuw Nelletjesheide - men leze het artikel hierna - werd genoemd. De
tramlijn, zo schetste hij, zou van ‘onberekenbaar voordeel’ zijn voor Stad en Lande
van Gooiland.
Kort daarop wilde Fabius weten wat dan precies de plannen met deze heide waren. Onder geheimhouding liet Bok hem weten dat hij er een begraafplaats voor
Amsterdam van wilde maken met enige woningen langs de straatweg. Als een begraafplaats niet door kon gaan, dan wilde hij het hele complex met villa’s laten
bebouwen.
Al in augustus lekte het plan uit. Biegel en Wattez, grondexploitanten te Bussum,
bleken tot in de details op de hoogte. Zij voelden niets voor een grote begraafplaats
voor Amsterdam hier in het Gooi. Het zou hun activiteiten in hoge mate schaden. Het vervoer van lijken per tram en natuurlijk ook met de trein naar station
Naarden-Bussum zou tot gevolg kunnen hebben dat velen Bussum, een plaats die
zich nu net zo mooi ontwikkelde, weer zouden verlaten. Wie daar aan twijfelde, zo
stelden zij, moest maar eens naar Muiderberg gaan om te zien welk een uitwerking
daar begraafplaatsen op de landgoederen (bijna alle herenhuizen waren gesloopt)
hadden.
Ook andere Bussumers klommen in de pen en lieten weten tegen de komst van een


Nelletjesheide met paden uit de Middeleeuwen. Op de achtergrond woningen langs
de Naarderstraat.
‘kolossaal Amsterdams kerkhof’ te zijn. Dat zou de doodsteek betekenen voor het
Bosch van Bredius en Bussum als forensendorp. De gezonde luchtstreek van het
Gooi was een gebied voor uitspanningen, herstellingsoorden en gezellig verkeer.
Maar niet voor ophoping van lijken uit Amsterdam waar bovendien vaak besmettelijke ziekten heersten.
Eind augustus stelde Bok zijn plannen bij na een gesprek met een commissie van
‘Stad en Lande’. Twee weken later bleek Bok bereid de geplande stoomtramweg
door te trekken naar Laren, mits aan hem een strook van 40 ha heide langs de
straatweg Naarden-Huizen gratis zou worden afgestaan. De grond, zo beloofde
hij, zou uitsluitend gebruikt worden om er villa’s op te bouwen. Het ‘gratis’ werd
een dag later veranderd in ‘tegen een billijke prijs’. In oktober bleek Stad en Lande
bereid te zijn de heide te verkopen voor 100 gulden per hectare. Maar Bok ging niet
hoger dan de helft, waardoor uiteindelijk de verkoop niet doorging. Daar hebben
we toen mooi mazzel mee gehad want ‘liefde voor het Gooise natuurschoon’ moest
nog worden uitgevonden.



De tramweg Naarden-Huizen kwam overigens onder Bok en zijn N.V. Gooische
Stoomtram - er rezen problemen met grondeigenaren langs de straatweg - niet tot
stand. Op 15 april 1882 werd de concessie overgedaan aan de Hollandsche IJzeren
Spoorweg Maatschappij, die toen de Stoomtram Bussum-Huizen oprichtte. Binnen deze onderneming lukte het wel waardoor op 8 november 1883 voor het eerst
een tram op dit traject kon rijden.
Ir. Cornelis Bok, die het overigens wel fikste om op 15 april 1882 de tramweg
Amsterdam-Laren te voltooien, verliet per 1 januari 1883 het bedrijf. Hij had de
onderneming niet rendabel kunnen maken. Te veel materieel en te hoge personeelskosten waren de oorzaak van zijn gedwongen ontslag. Wel eervol en voor de
buitenwacht natuurlijk ‘in goed overleg’.
Noten:

1. De informatie is ontleend aan stukken uit het Archief van de Vereniging van Stad en Lande van
Gooiland.

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, 2013 (e 15,-),
2014, 2015 (e 17,50) 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.



Schaapskooien tussen Naarden en Huizen
Henk Schaftenaar
‘Duynbergen’ heette vroeger het stuifzandgebied op de rand van de Naarder Eng en
de Limitische Heide. De Huizers maakten er ‘Schapeduynen’ van, naar de kudde die
daar een onderkomen had. Dat schapenhok heeft er eeuwen gestaan. Het werd het
Loyerschot (1674), het Looschot (1731) en het Loo schaaphok (1865) genoemd (1).
‘Schot’ is afgeleid van het werkwoord beschotten of schutten, hier van schapen in een
uit planken (schotten) bestaande ruimte. Zo’n stal werd elders ook wel een kot genoemd, maar tussen Naarden en Huizen komen we dat woord niet tegen. Uit onze
omgeving kennen we vier ‘schotnamen’. We weten ook de plekken waar ze stonden.
Van het Looschot zijn gegevens bekend. In de zomer van 1837 mocht Jan Bartzoon Majoor, een timmerman uit Bussum, de Huizer schaapsschuur vernieuwen
(2). Hij had het gebouw - bestaande uit grenen planken, een rieten dak en met
de afmetingen van 21,8 x 6,7 meter - voor 840 gulden aangenomen. Aan het eind
van dat jaar was het Looschot naar tevredenheid van de opdrachtgevers klaar. Er
mankeerde alleen wat aan de afwerking van een omheining. Daarom werd een
tientje op de aanneemsom in mindering gebracht. Het Looschot stond er nog in
1891 (3) maar moet aan het begin van de vorige eeuw zijn afgebroken. Dat lot trof
de andere schaapskooien wat eerder. In die jaren was de schapenhouderij op haar
retour, rond 1910 waren er in het hele Gooi niet meer dan 100 schapen.
Dit aantal komt uit de pen van geschiedschrijver dr. A.C.J. de Vrankrijker. In zijn
boek Naerdincklant (1947) heeft hij een paragraaf aan de schapenhouderij gewijd.
Daarin vertelt hij dat in het Gooi van oudsher schapen werden gehouden om de
wol en om de mest. De hoeveelheid beschikbare mest bepaalde het oppervlak land
dat een boer kon bebouwen. Schapenhouderij was in ons gewest in de Middeleeuwen voorbehouden aan inwoners van Hilversum en Laren. Na veel gedoe hierover
tussen de Gooise dorpen kwam in 1741 gelijkstelling van het weiden van schapen.
Aan Naarden werd wegens gemis van het genot hiervan - er lagen geen heidevelden
binnen haar grenzen - een jaarlijkse vergoeding van 60 gulden verstrekt. Tot halverwege de vorige eeuw is dat bedrag door Stad en Lande van Gooiland aan de stad
uitgekeerd. De Gooise schapenhouderij, aldus De Vrankrijker, bereikte rond 1860
met 3000 schapen een hoogtepunt. Daarna liep het aantal drastisch terug. In 1870
had Huizen er nog maar 410, Hilversum 1300, Laren 600, Blaricum 160 en Bussum
225. Maar in het jaar 1900 waren dat er voor het gehele Gooi nog maar 650.
Twee eeuwen geleden lag er tussen Naarden en Huizen één groot aaneengesloten


heideveld, dat op plattegronden met de naam ‘De Warande’ werd aangeduid.
De namen Limitische Heide, Nieuw Bussumerheide, Vliegheide, Tafelbergheide
en Blaricummerheide zijn pas na compartimentering door straat-, grind- en
asfaltwegen in de vorige eeuw ontstaan. Toch komen in oudere documenten
wel veldnamen voor die een nadere aanduiding van deze hooggelegen zeer
onvruchtbare gronden weergeven. Zo wordt al in 1442 de ‘Katheet’ (4) vermeld,
een heideveld ten noordoosten van het buurtschap Hoog Bussum. Deze Katheide
werd later de ‘Tcat Heet Waerhande (1610), Katheede (1674) en Cathut (1759)
genoemd, maar is als veldaanduiding in de 19e eeuw verdwenen. In die tijd kwam
daar het toponiem ‘Nelletjesheide’ (vanaf 1828) in gebruik (5). Over de oorsprong
van de namen Kat en Nelletje kunnen we alleen maar speculeren, maar met hun
heide wordt onmiskenbaar de latere Vliegheide annex Nieuw Bussumerheide
bedoeld (6).
Op de Katheide, later dus Nelletjesheide, zijn het Katheetschot (1750) en het Ruijnenschot (1699) bekend. Het eerste stond nabij de hofstede Oud Bussum en werd,
omdat dit bij deze boerderij in gebruik was, ook wel het ‘Oud Bussemer schaap-

Detail van de kaart van de Hilversumse notaris en geschiedvorser A.Perk uit 1844.
De plekken van de schaapskooien zijn met een ster aangeduid: 1. het Katheetschot, 2.
het Ruijnenschot, 3. het Looschot, 4. het Zeeschot.
Nelletjesheide is gemarkeerd met een streepjeslijn.


schot’ (1759) genoemd. Het Ruijnenschot stond op de heide nabij ‘het Ames’, dat
later Tames werd genoemd. Dat zou op de plek van het huidige gelijknamige huis
(7) kunnen zijn, maar ook ertegenover waar een parkeerplaats op de heide is.
Het vierde schapenhok lag aan de Zuiderzee, tussen de buitenplaats Oud Naarden
en de Oude Zeeweg. De kooi werd het Zeeschot (1740) genoemd en stond op een
met eikenhakhout beplante voormalige akker. Het Zeeschot is waarschijnlijk bij
de pachter van de boerderij Oud Naarden in gebruik geweest. Het was de enige
schaapskooi binnen het territoir van Naarden (8).
Noten:

1. Het Looschot stond aan het eind van de schapendrift, nu Driftweg, net op Huizer grondgebied
aan de rand van wat nu de Limitische Heide wordt genoemd. In 1674 komt het voor als Loyerschot in het notarieel archief van Naarden (akte 3666/112).
2. Nieuw Archief gemeente Huizen inventarisnummer 594.
3. Op 19 september 1891 bood een Huizer daar een bosperceel van 36 are te koop aan. Het werd
in de advertentie (De Gooi- en Eemlander) omschreven als ‘een bosperceel te Huizen aan het
Looschot’.
4. Dr. D.Th. Enklaar, Middeleeuwse Rechtsbronnen van Stad en Lande van Gooiland, 1932. Zie p.
311 (tweede schaarbrief 3 mei 1442): ‘Katheet affter Aeltgens heye’. Verder: in de gedrukte stukken van het proces Scherenberg (5 maart 1759): de Cathut. Zie ook voor Kat-heede het notarieel
archief van Naarden (akten 3666/112, 3709/23, 3713/37 en 3719/33,34).
5. Zie Archief buitenplaats Oud Bussum (in Stadsarchief Naarden): extract uit het notulenboek der
gemeente Huizen, vergadering van 4 november 1828. Verder: Archief Stad en Lande van Gooiland (in Stadsarchief Naarden), inventarisnummer 2054: extract notulen vergadering van Stad
en Lande van 9 november 1893.
6. Omstreeks 1845 is het westelijk deel van Nelletjesheide door Domeinen aan particulieren (Abraham Bredius en J.P. van Rossum) verkocht. Na verdere verkaveling zijn daar later villawijken
(omgeving Bikbergerweg en Stukkenlaan) gebouwd. In de jaren twintig van de vorige eeuw heeft
de gemeente Huizen het zuidelijk deel van Nelletjesheide, toen Vliegheide genoemd, ook voor
villabouw willen bestemmen. De verkoop van dit complex werd echter in 1928 met een stemming in de vergadering van Stad en Lande van Gooiland verworpen. Het noordelijk deel van
Nelletjesheide, later Nieuw Bussumerheide genoemd, kwam al rond 1880 onder druk te staan.
Hierover is in het artikel hiervoor geschreven.
7. Het huis met de naam Tames Hoeve aan de Nieuwe Bussumerweg is de opvolger van een boerderij die daar in de eerste helft van de 19e eeuw door ene Dirk van Osnabrugge werd gebouwd.
Op 9 mei 1853 werd het pand aan de Amsterdamse reder Petrus Witmondt verkocht, die het op
8 april 1857 transporteerde aan Abraham Bredius. Een Van Osnabrugge bleef er evenwel voor 50
gulden per jaar boeren. Met Tames wordt vanouds het akkerland bedoeld dat tegenwoordig tussen de Nieuwe Bussumerweg, Langerhuizenweg en Oud Bussumerweg is gelegen. In de 17e eeuw
werd dat gebied met ’t Ames aangeduid.
8. Dat wil zeggen binnen het gebied tussen Naarden en Huizen. Te Laag Bussum, ook territoir van
Naarden, zijn bijvoorbeeld het Oude en het Nieuwe Schaapschot bekend. Ze worden in het notarieel archief van Naarden op 15 november 1699 vermeld. Het eerste lag op Achter Meulen en het
tweede ten zuidwesten van het dorp bij het zogeheten Vaargat.



Het Bikbergerbos
Henk Schaftenaar
‘Op donderdag 25 mei 1933, Hemelvaartsdag, heerste er ondanks de milde regenbuien
een geweldige drukte op de toegangswegen naar het Gooi. Vooral op de fiets maar ook
met tram en trein gingen vanuit de hoofdstad massa’s feestgangers naar de Gooise dreven. Opklarende luchten deden voortdurend het beste hopen maar om 2 uur ging het
mis. Een stortbui was de voorbode van een verder totaal verregende Hemelvaartsdag.
Alles wat onderdak bood, liep stampvol. De terugkerende trams werden al spoedig
bestormd. Velen gingen met hun fiets op de trein terug.’
De tuin van Amsterdam
Aldus een bericht in het Algemeen Handelsblad van een verslaggever die op deze
dag naar het Bikbergerbos, het meest geroemde deel van het Goois Natuurreservaat was gegaan. Hij had het bos in alle richtingen doorkruist en had er behalve een
Bussums raadslid geen sterveling ontmoet. Hij vond het jammer dat Amsterdam
zijn eigen natuurreservaat, waar 1750 ha bos en heide de stad toebehoorden, zo

Het uitgesleten middeleeuwse spoor van de Blaricummerweg of Naarderweg, de
zuidelijke begrenzing van het Bikbergerbos.


slecht kon vinden. Daarom plaatste de krant op de dag voor Pinksteren in haar
avondeditie een kaartje van het Bikbergerbos met een beschrijving hoe er te komen. De beste manier was met de comfortabele motorwagens van de Gooische
tram tot aan de halte Gooische Boer en vandaar was het - langs het Blindeninstituut en het houten huis De Ekster - slechts een kwartiertje lopen.
De Pinksterdagen, 4 en 5 juni 1933, waren ongekend mooi en druk. Langs de
Gooise kust tussen Valkeveen en Huizen zochten tienduizenden verkoeling in de
frisse oostenwind en het aantal baders was groter dan ooit. Alleen al bij de uitspanning Oud Valkeveen werden op Tweede Pinksterdag ruim 2500 fietsen gestald. De
Valkeveenselaan was veranderd in een soort Kalverstraat, maar buiten de platgetreden paden en veelbezochte uitspanningen bleef ‘de tuin van Amsterdam’ vrijwel
onbezocht. Toch werkte het verhaal in de krant. De schrijver was er opnieuw gaan
kijken en zag tot zijn genoegen wandelaars die, met zijn zaterdagavondblad of met
het daaruit geknipte kaartje in de hand, naar Bikbergen trokken. ‘Het was er kalm
en vredig, zonder fietsbelgerinkel, getoeter en autogeronk’ schreef hij de dinsdag
erna in de krant (1).
Het Bikbergerbos werd in die tijd een reliëfrijk bos genoemd met geboomte van
loofhout, zware dennen en een wirwar van laantjes. Het was aan drie kanten
omgeven door verharde wegen. In het westen de Oud Bussumerweg met enkele
landhuizen, in het noorden de Langerhuizenweg met aan de overkant het eikenhakhout van het IJzeren Veld en in het oosten de Crailoseweg met uitzicht over
de Tafelbergheide. Aan de zuidzijde lag de mulle Oud Blaricummerweg die voor
Blaricummers de Naarderweg heette. Deze begrenzing werd in de 19e eeuw vastgelegd, maar het reliëf voert terug naar geologische tijden (2). Laten we hier wat
minder ver teruggaan en kijken wanneer de naam Bikbergen voor het eerst in oude
archieven voorkomt.
Plaggenveld Bickbergen
De oudste vermelding - althans die ik kon vinden - dateert van 8 mei 1657. Op die
dag lieten enkele boeren wonend te Oud Bussum bij de notaris vastleggen dat ze
niet langer van plan waren om de heide genaamd Bickbergen, die ze van de erven
Hinloopen hadden gepacht, door Huizers te laten beweiden. Huizer schapen hadden er aardwallen vernield en jonge eikenloten afgevreten. Bovendien ontvingen de
Oud Bussumers te weinig huur van de Huizers. Kennelijk was de heide Bikbergen
al langer particulier bezit. Vanaf 1629 kocht de Amsterdamse familie Hinloopen
daar landerijen op. In 1703 en 1784 worden we geïnformeerd over de ligging van
Bikbergen. In die eeuw werd het complex als een plaggenveld omschreven gelegen
aan de noordzijde van de buitenplaats Crailo. Het oude Bickbergen lag dus op de
plek van het tegenwoordige Bikbergerbos (3).


Bikbergen en omgeving in 1824. In rood de wegen en in zwart de kadastrale
structuur. De blauwe streepjeslijn geeft de verlegging van de Oud Bussumerweg,
de Oud Blaricummerweg (1828) en de aanleg van de Langerhuizenweg (1894)
weer. Het Bikbergerbos bestond hoofdzakelijk uit percelen eikenhakhout en
naaldhout, de Driest (geel) was akkerland. 1. (Oud)-Blaricummer- of Naarderweg,
2. Huizerweg- later Oud Bussumerweg, 3. Vissteeg later Nieuwe Bussumerweg, 4.
Crailoseweg, 5. Omlegging Oud Blaricummerweg, 6. Omlegging Oud Bussumerweg,
7. Langerhuizenweg.


Bikbergen en omgeving in 1905.
Bredius en Langerhuizen
Bikbergen zoals we het nu kennen was eigendom van Abraham Bredius (1782

De Oud Bussumerweg met rechts de Driest.
1863), een schatrijke buskruitfabrikant. In 1825 had hij de hofstede Oud Bussum,
toen een ruim 100 hectare groot landgoed waartoe ook Bikbergen behoorde, gekocht. Tot aan zijn dood verwierf hij vervolgens alle akkertjes en bossen in zijn
contreien, waardoor zijn buitenplaats uitdijde tot een areaal van ruim 300 hectare. Onder het motto ‘liever geen pottenkijkers over mijn erf’ liet hij in 1828 twee
doorgaande wegen nabij zijn huis verleggen. Daarmee verschoof het tracé van de
Oud Bussumerweg (toen nog Huizerweg genoemd) naar het zuidoosten en dat
van de Oud Blaricummerweg naar het zuidwesten (4). De wegen werden kadastraal gefixeerd op de plekken waar we ze nu nog in het landschap kennen. Met de
verplaatsing van de Oud Bussumerweg werd de Driest, een enorme akker, doorsneden. Het grootste deel ligt binnen de grenzen van Bikbergen en wordt nog altijd
de Driest genoemd (5).
De verdere afbakening van het huidige Bikbergen werd bepaald door Pieter Langerhuizen (1839-1918), eigenaar van de buitenplaats Crailo. In 1893 had hij de
Huizerbotweg, een karrenspoor over de heide, laten verharden. Daarmee kwam
vanaf de rijksstraatweg Naarden-Laren bij Crailo tot aan de Naarderstraat nabij
het tolhuis een grindweg tot stand. Deze baan werd wel de Lange Huizergrintweg genoemd. In 1901 besloot de gemeenteraad van Huizen om het deel van de


Oude karrensporen op de heide nabij de dubbele bocht in de Langerhuizenweg.
Detail van een kaart uit 1817
getekend door landmeter Jacob
Bolten. Rechtsonder de buitenplaats
Oud Bussum, in het midden de
Driest en linksboven het ‘Engelse
werk’, een deels nog bestaand stukje
landschapsarchitectuur in het
Bikbergerbos.
Naarderstraat tot aan de Crailoseweg
naar Langerhuizen te vernoemen (6).
De parkachtige structuur van Bikbergen stamt uit de 18e eeuw. Het bochtige patroon van lanen werd in 1817
voor het eerst op een kaart vastgelegd.
Dat karakteristieke stramien is nog
altijd aanwezig. Slechts doorgaande
fietspaden en enkele woonhuizen vormen een inbreuk hierop.



Aantasting van de natuur
In 1902 werd het voormalige landgoed van de familie Bredius door Jan van Woensel Kooy, een nieuwe eigenaar, ingebracht in de N.V. Oud-Bussem Exploitatiemaatschappij. De onderneming ging
zich toeleggen op de exploitatie van
een modelboerderij en de verkoop van
bouwterreinen. In dat kader werd in
1906 aan de kunstschilder Gerrit Willem van Blaaderen (1873-1935) een
stuk bouwland van ruim een halve hectare verkocht op het afgesneden deel
van de Driest. De kunstschilder liet er
het landhuis De Maerle bouwen (7).
Het huis wordt gezien als een van de
mooiste scheppingen van de befaamde
architect K.P.C. de Bazel.
Na het faillissement van de N.V. OudBussem in 1907 is het Bikbergerbos in
het bezit gekomen van de N.V. Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij
Het Bosch van Bredius. Het nabije IJAchttiende-eeuwse laan in het
zeren Veld en de landerijen op Tames
Bikbergerbos.
kwamen in eigendom bij de N.V. Bouwmaatschappij Tres.
Daarna heeft de Naardense tuinarchitect Dirk Tersteeg een uitbreidingsplan
voor het Bikbergerbos mogen maken.
In dat plan werd de Driest grotendeels
als akker gespaard, maar wel voorzien
van een brede omlopende toegangsweg
naar een plein vanwaar lanen naar de
verschillende bouwterreinen leidden.
Vrijwel het hele Bikbergerbos werd in
deze opzet voor villabouw bestemd. Het
project werd aangekondigd met een
gelikte brochure, waarin een historisch
De gevelsteen van landhuis De Maerle.
exposé over het gebied uit de pen van
de Naardense dominee Drijver. En als ‘Bouwterreinen gelegen op 25 minuten per
trein uit Amsterdam in een der schoonste en meest historierijke gedeelten van
Noord-Holland’, aldus een advertentie. Gegadigden konden zich laten informeren


Plan van verkaveling en wegenaanleg voor het Bikbergerbos, gebaseerd op een
ontwerp van de Naardense tuinarchitect D.F. Tersteeg.
bij de directeur van het hotel Het Bosch van Bredius.
Van het plan is niets terecht gekomen, de interesse voor een bouwkavel bleek zeer
gering. Wel heeft de N.V. Het Bosch van Bredius in 1909 een perceel aan de Driest
aan Cornelia Clasina Fangman (1871-1936) en haar zwager John Bienfait (18651922) kunnen verkopen (8). Zij lieten er onder directie van de Bussumse architecten A. van der Goot en J. Kruisweg landhuizen bouwen en noemden het buitenverblijf Bikbergen (nu De Driest).
Een nieuwe dreiging ging uit van een in 1922 verleende voorlopige concessie voor
de exploitatie van een elektrische sneltram door het Gooi. De baan zou het ‘Bikbergercomplex’ doorsnijden in een lijn die was geprojecteerd langs de landhuizen
Oud-Bussem en de Driest. Dijken, viaducten en een woud van bovenleidingmasten zouden er de natuur onherstelbaar gaan ontsieren. De dreigende ‘elektrocutie’
riep zoveel protesten op, dat Kamerleden en zelfs de Minister ter plekke kwamen
kijken. Uiteindelijk werd een streep door het plan gezet.
Een nieuw gevaar dook op in 1928 toen een smalspoor voor een zandtransport van
de Blaricummerheide naar de nieuwe rijksweg door het Bikbergerbos moest worden aangelegd. Om de helling - er is daar een verval van 12 meter - voor het locomotiefje geschikt te maken, moest de grote heuvel worden afgegraven. Daartegen


De landhuizen Bikbergen en De Driest (rechts).
werden opnieuw bezwaren ingediend. In 1929 verleende de overheid toestemming
om het smalspoor dan maar langs bestaande wegen te leggen (9).
Beter duur dan niet te koop
In de aanloopfase naar de realisatie van een natuurreservaat hebben de Gooise gemeenten na lange discussies tot de aankoop van Bikbergen besloten. De naam Bikbergen stond in 1930 voor een complex particuliere gronden met een oppervlakte
van 103 ha omvattende het Bikbergerbos, het IJzeren Veld en delen van Tames. Het
Bikbergerbos zelf was 55 hectare groot. Het werd gezien als een der fraaiste stukken natuur waarmee een ‘Gooi reservaat’ zou zijn te verrijken. Maar de vraagprijs
was hoog. Terwijl Stad en Lande van Gooiland bereid was om voor haar heiden en
bossen slechts 13 cent per m2 te rekenen, werd voor Bikbergen een grondprijs van
83 cent genoemd. De besluitvorming kwam in een stroomversnelling toen de gemeente Amsterdam had laten doorschemeren dat bij niet realiseren van een ‘Gooi
reservaat’ de hoofdstad zelf tot aankoop van Bikbergen zou overgaan. Nadat deskundige schatters ook tot een marktwaarde van 83 cent per m2 waren gekomen,
hebben de Gooise gemeenten de knoop in 1931 doorgehakt. ‘Beter duur dan niet
te koop’, werd er toen gesteld. Met de aankoop van Bikbergen was uiteindelijk een


prijs van 887.354 gulden gemoeid.
Wie er anno 2016 wandelt of fietst - en dat zijn er op een doordeweekse dag al
veel meer dan met Pinksteren 1933 - zal het waarderen dat onze voorvaderen het
Bikbergerbos 85 jaar geleden voor verdere aantastingen hebben behoed. Door het
beheer binnen de doelstellingen van het Goois Natuurreservaat te houden is continuering van het bestaan naar de toekomst verzekerd.
Noten:

1. Artikelen in het Algemeen Handelsblad van zaterdag 27 mei 1933, zaterdag 3 juni 1933 en dinsdag 6 juni 1933.
2. Het Bikbergerbos ligt tegen de westelijke helling van de grote stuwwal van Oud Naarden naar
Laren en is grotendeels opgebouwd uit grofkorrelige fluviatiele sedimenten. In geologische zin
behoren deze tot de zogeheten formatie van Urk. In de sedimenten hebben zich kalksteenbanken
gevormd die vaak grillig van vorm zijn. In 1953 werd in het Bikbergerbos langs de Crailoseweg
zo’n enorme steenklomp (ca. 3 x 1½ x 1½ m) opgegraven. Volgens een persbericht zou deze
steen een unicum voor ons land zijn. Maar de aaneenkitting van zandkorrels door kalk komt op
meer plekken in de Gooise stuwwallen voor. Waarschijnlijk is de kalk afkomstig van keileem die
daar ooit aan de oppervlakte heeft gelegen.
3. Een en ander over het oude Bickbergen is terug te vinden in het Notarieel Archief van Naarden,
notaris Van Schadijck inventaris nr. 3663, akte 166, 167, 168, 184 en 187. In het niet geïnventariseerde archief van de buitenplaats Oud Bussum, aanwezig in het Stadsarchief van Naarden,
bevinden zich transportakten (1703, 1784, 1787) waarin Bikbergen wordt genoemd.
4. Henk Schaftenaar, Een wandeling langs de ‘verschoven’ wegen van Oud-Bussem, in De Omroeper
jrg 14 (2001) nr. 1.
5. Het kleinere deel van de Driest is binnen de grenzen van het tegenwoordige landgoed OudBussem komen te liggen en heeft zijn oorspronkelijke karakter verloren door een verdere verkaveling.
6. Het onderhoud van de Langerhuizenweg, die grotendeels in eigendom toebehoorde aan Stad en
Lande van Gooiland, berustte bij Pieter Langerhuizen. Langerhuizen nam dat niet zo nauw en na
zijn overlijden lag de weg er in erbarmelijke staat bij. In 1921 is de weg verbeterd met bijdragen
van de erven Langerhuizen, Stad en Lande van Gooiland, de gemeente Huizen en de bouwmaatschappij Tres. De laatste hoopte dat de nieuwe weg een gelegenheid zou bieden voor nieuwbouw
van villa’s. In de tweede helft van de jaren twintig is de Langerhuizenweg voor het eerst van asfalt
voorzien. Vanaf 1928 droeg Stad en Lande van Gooiland 1104 gulden per jaar bij in het onderhoud. In 1933 heeft het Goois Natuurreservaat (GNR) het onderhoudscontract overgenomen
maar in 1937 opgezegd. Onderhandelingen tussen de gemeente Huizen en GNR leidde in de
jaren veertig tot overdracht van de weg aan de gemeente.
7. Gerrit Willem van Blaaderen, schilder en tekenaar in de stijl van de Larense School, trouwde
in 1905 met de bemiddelde schilderes Maria Ida Adriana (Riet) Hoogendijk (1874-1942). Het
echtpaar heeft circa tien jaar op De Maerle gewoond. In 1917 heeft de nieuwe eigenaar D.L. van
Alphen uit Den Haag De Maerle laten verbouwen door architect J.W. Hanrath uit Bussum. Dat
bracht nogal wat heisa (tal van krantenartikelen) in architectenland teweeg. De Maerle werd als
werk van De Bazel gezien en daar moest een andere architect van afblijven.
8. Ir. John Bienfait was directeur van de automobielmaatschappij Trompenburg en directeur van
de Perlak Petroleum Maatschappij. Hij was gehuwd met Clara Suzanna Fangman (1868-1946).
Na zijn overlijden in 1922 trok Clara in bij haar zuster in het kleinere landhuis aan de Oud Bussumerweg. Daar hebben de dames Fangman lang gewoond Zij waren bemiddelde dochters van
dr. Leendert Fangman, een medicus uit Oosterbeek, en Clara Anne Elisabeth Wolterbeek. Het
grote landhuis Bikbergen werd in de jaren twintig verkocht en heet sindsdien De Driest.
9. Het spoor is toen vanaf de zandafgraving op de Blaricummerheide via de Museumlaan over
Crailo naar het tracé voor de nieuwe rijksweg geleid.



De markering van de fortificaties te Naarden
Henk Schaftenaar
Wie zich een weg baant langs de boorden van de buitengracht zal, tussen de brandnetels, het riet en ander struweel, vele genummerde hardstenen zuiltjes aantreffen.
Bedoeld worden korte, op de hoeken afgeknotte zuiltjes met de letter O (van het departement van Oorlog) en een volgnummer erop. Ook binnen de wallen werd het
militaire terrein gemarkeerd. Daar zijn echter vrijwel alle zuiltjes, door verlegging en
verbreding van straten, verwijderd. Een soortgelijke markering bevindt zich nog vrijwel ongeschonden rond het westelijke fort aan de Karnemelksloot.

Het Retranchement aan Zee met de aanduiding van de genummerde zuiltjes.
Een detail van kaart OSPV N 9 uit het Nationaal Archief.
In de weilanden langs de buitengracht stonden er in totaal 126. De nummers 1 tot
en met 3 aan het begin van de Oostdijk. Dan met de klok mee naar het begin van
de Amersfoortsestraatweg waar de nummers 16 en 17 stonden. De nummers 28
en 29 waren te vinden ter weerszijden van de Bussumervaart. Het Retranchement
aan Zee (later fort Ronduit) werd afgepaald met 35 zuiltjes, zijnde de nummers 76


Zuiltje O 110 (zie ook de kaart) ten
oosten van het Retranchement.
Een foto uit 1995.

Zuiltje O 3 aan de zuidelijke voet
van de Oostdijk. Een foto uit 2015.
tot en met 111. Het laatste zuiltje had
nummer 126 en stond in het buitendijkse land bij de Oostdijk.
Langs de wallen in de stad waren er 52.
Nummer 1 rechts voor de Utrechtse
Poort, de nummers 2 en 3 aan het begin
en eind van het Promersplein, nummer
5 aan het eind van de Beijert, de nummers 16 tot en met 19 bij de Amsterdamse Poort en de laatste met nummer
52 tussen de voormalige woning van de
poortwachter en de Utrechts Poort.

Zuiltje O 36 aan het begin van
de Suikersloot nabij de prinses
Beatrixbrug. Een foto uit 2015.


De zuiltjes zijn terug te voeren op de
invoering van de wet van 16 november
1814 (Staatsblad 106). Daarin werd bepaald dat alle gronden (wallen, grachten, bedekte wegen en gebouwen) die
in de afgelopen 50 jaar tot de fortifica-

Zuiltje O 5, nog altijd op de
oorspronkelijke plek, tegen de wal aan
het eind van de Beijert.
Een foto uit 2015.

Een van de zuiltjes in het struweel
bij het westelijke fort aan de
Karnemelksloot. Een foto uit 1997.

Voor de bouw van twee woningen
voor gehuwde militairen werd het
militaire domein in de Kloosterstraat
in 1866 verlegd. Ter markering van de
domeingrond is toen in de stoep een
ongenummerd zuiltje geplaatst.
Een foto uit 2015.
ties hadden behoord, eigendom van de
Staat werden. De maatregel werd door
koning Willem I genomen om een volledige greep te krijgen op alle verdedigingsmiddelen in ons land. Artikel 4
bepaalde dat waar de grenzen van deze
militaire gronden onduidelijk waren,
deze precies moesten worden vastgesteld.


De wet heeft geen opstand bij gemeentebesturen en particulieren veroorzaakt. Tegenspreken van de koning was er in de beginfase van ons koninkrijk niet bij. Men
hoopte wel dat het rijk de onderhoudslast op zich zou nemen.
Openlijke kritiek kwam pas los toen Willem I van het toneel was vertrokken. De
wet is daarop grondig herzien (1843-1853), maar de gronden bleven eigendom
van de Staat. De zuiltjes dateren waarschijnlijk uit die herzieningsperiode, een fase
waarin alles in deze wet duidelijker moest worden aangegeven en bepaald.
De genummerde zuiltjes zijn op tal van grootschalige domeinkaarten door de Genie van Naarden ingetekend. Het in dit artikel afgebeelde fragment van het Retranchement aan Zee is ontleend aan de kaart OSPV N 9, een wel zeer grootschalige
kaart uit 1865 die zich bevindt in de kaartencollectie van het Nationaal Archief.
Een en ander over de naasting van de fortificatiën door de Staat is gedetailleerd
beschreven door Prof. dr. Auke van der Woud in het hoofdstuk ‘De greep op de
strijdmiddelen’ in zijn boek ‘Het Lege Land’, een proefschrift over de ruimtelijke
orde van Nederland in de periode 1798-1848.



Toegang op de inhoud van alle
jaargangen van De Omroeper
www.stichtingvijverberg.nl

De stichting vijverberg werd opgericht
in 1989 en heeft als doelstelling: de bevordering van het bestuderen, vastleggen en
verbreiden van historische en historischgeografische kennis van Naarden en haar
omgeving. Om deze doelstelling te verwezenlijken geeft de stichting het historisch
tijdschrift voor Naarden De Omroeper uit.
Sedert haar oprichting verschenen monografieën 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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