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In 1926lrouwde mevrouw Pela Hingst (geboren in 1903) ml1 Willem Hendrik Dudok van Heel van

Berghuis. Tussen 1920 en 1963 nam zij deel aan het leven op de buitenplaats. Onlangs heeft zij wat

herinncringcn verteld en opgeschreven. Het onderstaande artikel is daar een weergave van.

Over het leven op de buitenplaats Berghuis

P. Dudok van Heel-Hingst

Grootpapa Van Rossum (1778-1856)

Als de geschiedenis van de buitenplaats 'Berghuis' of'Berghuysen' - ZO wordt het op

een l8e eeuwse kaart genoemd - worden opgehaald, kunnen we beginnen met de

weduwe Heshuysen, die in die tijd de eigenares was. De familie Heshuysen was

concessiehouder van de Hamburger Posnvagen, woonde in de vesting en gebruikte

Berghuysen zomers als buitenplaats.

Van Rosswn vermeldt in zijn rijmelarijen niets over de vroegste geschiedenis van de

buitenplaats. Zijn verhaal begint vroeg in de 1ge eeuw toen hij vaak op Valkeveen

kwam. Hij vertelt ons dan hoe in de Franse tijd de familied'Echenique, vader, moeder

en een sportieve dochter, op Berghuis woonde. Zij ondergaan de verwoesting van hun

huisen lustwarande indeoorlogswintervan 1813-1814 en verkopen de ruïnes aan Van
Rossum.

Ikga hem Grootpapa Van Rossumnoemen, wantzo heette hij overal in de familie. Zijn

naam was voluit Ioannes Petrus van Rossum en voor degenen die de uitgaven van de

Stichting Vijverberg hebben gelezen, is hij geen onbekende.

Wat deed hij nu met Berghuis? Zelf vertelde hij dat hij eerst met grote moeite de

kapotgeslagen boel ging egaliseren. Daarnacreëerde hij eenimposantromantisch park

met op de plaats van het huis een namaak moskee. Het werd een copie van de grote

moskee van Lucknov, waarvan hij een Engelse plaat in handen had gekregen. De

moskee stond als theekoepel boven op de berg. Een lange trap voerde naar boven en

daar langs planttehij Cypressen, diewij ]uniperus noemen. Onderaan de rij Cypressen
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De koepel op de berg van Berghuis in de eerste helft van de 1ge eeuw. Litho A. Brouwer.

stond en staat nog steeds een Tulpenboom. (Liriodendron noemen wij die nu, maar
Grootpapa geeft de latijnse naam Disticha).
Door Grootpapa, die keuvelend met zijn kinderen wandelingen maakt, gaat de
omgeving van Berghuis voor ons leven. Hij vertelt over de kassen met hun tropische
inhoud, over de duiventil, over de vijveren het drama van de tuinmansvrouw diezich
daar verdronk op de bruiloftsdag van zijn oudste dochters Hermine en Mimi.
Grootpapa Van Rossum verbouwde in zijn kassen allerlei gewassen en oogstte bij
tentoonstellingen zeer veel lof over zijn producten. Na zijn dood, in 1856, werd
Berghuis verkochtaan deheerTjeenk, die in Amsterdam woonde. OokTjeenkwas een
lietbebbervan tuinbouw en daarom zette hijhet werk van Grootpapa voort. Hetaantal
kassen werd uitgebreid en onder aan de berg liet Tjeenk een klein optrekje bouwen
voor het geval hij eens even buiten wilde blijven.

Van Zandbergen naar Berghuis
Hetduurde echter 100jaar eerdeplaats weervoorzien werd van eenlandhuis. Dat ging
zo. Grootpapa Van Rossum had vele dochters, die tot zijn plezier, in de gemeente

De achterzijde van Berghuis.

De tuin achter het huis in zijn oude toestand.
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De tuin na de veranderingen in de dertigerjaren.

Naarden met hun echtgenoten neerstreken. Eén van die dochters, Wilhelmine van

Rossum, verloorechteralheel vroeghaarman engingmet haar kinderen bij haar vader

op Zandbergen wonen. Haarzoon, Henri Kuhn trouwdelatermetAdrianaMargaretha

van Buuren. Dit echtpaar sloopte het bouwvallige houten Zandbergen en liet er de

witte villa bouwen, die nu weer plaats heeft gemaakt voor de verzorgingsflats.

Hun dochter Adriana Margrietha Jacomina (laantje) Kuhn (1865-1963) - mijn latere

schoonmoeder - groeide daar op en maakte als jong meisje de dood mee van haar

moeder, dieop 48-jarige leeftijd stierf. Ze pakte flink aan en bestuurde de huishouding

van haar vader op Zandbergen. In 1890 trouwde ze met haar buurjongen van

Flevorama Joannes Petrus Dudok van Heel (1863-1939). Ze trokken in op Zand

bergen, waar al haar kinderen geboren werden (mijn man was dejongste) en bleefdaar

voor haar vader zorgen tot zijn dood in 1912.

Het was de wens dat er wel een Kuhn op Zandbergen zou blijven wonen. Dat werd de

jonge Henri Kuhn, de broer van mijn schoonmoeder. Jaantje kreeg uit de erfenis de

plaats Berghuis, die enkele jaren eerder was overgenomen van de heer Tjeenk.

Het echtpaar Dudok van Heel-Kuhn moest zo wel een nieuw huis bouwen op de berg

en dat werd het huidige Berghuis. Het werd ontworpen door de Bussumse architect

Kruisweg en gebouwd in 1913 door aannemer Jurriëns. Depiaats bleef echter de oude

opzet houden. Alleen in de dertiger jaren heeft tuinarchitect Haspels de paden langs

de Rhododendrons aangelegd, waardoor het geheel wat rechtlijniger werd.

Mijn schoonmoeder heeft daar een halve eeuw gewoond. Ik zelf ben nu de laatst

overlevende van het gezin Dudok van Heel- Kuhn en maakte Berghuis mee van 1920
tot de dood van Moeder in 1963.

Verbonden door familierelaties

Enkele Gooise dorpen ontwikkelden zich eind vorige eeuw tot forensendorpen. Het

leven in een villa aan de rand van de hei werd verkozen boven de woning aan de gracht

in een stad. Hierzette het steedse leven zich echterwel voort. Boodschappen deed men

in het dorp ofopde weekmarkt onder de bomen opde Groest in Hilversum. Erwerden

tennisbanen aangelegd en voor de kinderen verrezen er middelbare scholen en ook de

schouwburg ontbrak niet.

Ten oosten van de vesting Naarden lag dat anders. In het schootsveld van de vesting

mochten geen villa's gebouwd worden en nieuwe huizen kwamen derhalve veel op de

vanouds daartoe beschikbare plekken. In de landgoederenzone bleef derhalve een

verbondenheid door middel van familierelaties. De aandacht was sterk geconcen

treerd op de directe omgeving en men was vrijwel zelfverzorgend op het gebied van

tuinbouwproducten. Een Amsterdamse vriend van mijn vader beschreef de samen

leving 'achter' Naarden wel als: 'mensen met een onverwoestbare levenskracht'.

Weliswaar ook 'provinciaals', maar daar moet je niet te lang bij stilstaan want hij zei

ook dat J.P. Dudok van Heel van Flevorama zijn kleding in Parijs kocht. Hij zag er tot

in de puntjes verzorgd uit en leek wel een Franse markies. Dat werd toen als zeer

bijzonder ervaren.

Natuurlijk ontkwam ook Naarden, toen het gemotoriseerde verkeer op gang kwam,

niet aan het forensenleven. Maar dan komen we al bij mijn generatie en ben ik U een

beschrijving schuldig van het leven van mijn schoonouders op Berghuis.

Het alledaagse leven

Laat ik U eerst geruststellen: mijn schoonouders waren sociaal ingestelde mensen.

Moeder was president-regentes van het Burgerweeshuis in de tijd dat daar nog wezen

werden verzorgd. Verder was ze voorzitster van de Wijkverpleging, ontving vaak de

hoofdverpleegsters van het Diaconessenhuis en was dan geheel op de hoogte van het

wel en wee daar. Ze kende de vrouwen van ons personeel (de Beetwortelzaadcultuur

Kuhn en Co) en omgekeerd het hele personeel kende 'Mevrouw van de Berg'.

Ze reed in een klein wagentje en kon haar paard goed aan.

In tegenstellingtot Zandbergenhad Berghuis geen pachtboerderij. Moeder hoefde dus

niet meer de slacht te regelen en ook boter werd gekocht van de boer die aan de

overkant van Berghuis woonde. Het werd in een keulspotje afgeleverd.

In de morgen kwam de tuinbaas vertellen 'wat erof most'. Daarop werd het menu



De hal van Berghuîs.

gebaseerd. Wilde Moeder iets speciaals hebben, dan werd dat van te voren overlegd.

Ookde inmaak werd besproken en meteen geregeld voor de kinderen. Het telefoontje

'Kind, dan en dan krijg je zoveel pond groente of bessen of aardbeien' was bindend!

Wij maar jam koken of wecken. 's Winters heerlijk, maar zomers ging daardoor het

zwemmen op Oud Naarden aan mij voorbij. Goed dat ik wist, dat de kinderen in dat

ondiepe water geen kwaad konden.

Kent U de bezigheid 'Bloemen doen'? Dat was een hele morgen werk. Na het ontbijt

de plaats in met een platte mand en bloemenschaar. De ommuurde bloementuin lag

naast de moestuin achterin het landgoed tegen de slOOl tussen Berghuisen Flevorama.

Tegen de muur aan de zonzijde stonden leiperziken en aan de schaduwzijde de

morellen. Hier stond ook de vijgeboom, die trouwens op geen buitenplaats ontbrak.

Mijn schoonzuster regelde daar de planterij in de bloementuin en gafde opdrachten

aan de baas door. Zij was dus de eerste plukster. Wij waren meeplukster of alplukster.

Niet dat je zo genoemd werd, maar je werd wel als zodanig beschouwd. Voor de

kwaliteit 'meeplukster' moest je zorgen dat er niet gemerktwerd, dat je er geweest was.

Was je 'afplukster' , dan waser nog maar weinig over voor wie na je kwam en had je zelf

de volgende week ook maar mondjesmaat. Dat laatste was dus niet best.

Om kort te gaan, na een uur was je klaar in de tuin en gingje naar het huis. Daar was

een kast vol vazen en vele kamers met vieze bouquetten. Op een oude tafel werden de

IJspret op de vijver van Berghuis met mewouw Dudok van Heel-Kuhn omstreeks 1908.

vele nieuwe bouquetten opgemaakt en die werden dan weer over de kamers verdeeld.

Drie à vier bouquetten per kamer. Wèl in acht nemend waar 'altijd' dit stond en waar

dat... Met de lunch was jeklaaren zag het huiser 'ordentelijk' uit... Ditwasaltijddetaak
van de dochter des huÎZes.lk hield er wel van.

's Winters hadden we prachtige AzaJea's. Die werden in de kas getrokken door de
tuinbaas.

Voor de jeugd van alle leeftijden was Berghuis een bron van ontdekkingen. Jevond er

sloten vol donderkoppen en voorntjes. Je kon er op de fiets over de kronkelpaden

raggeIl. Op het bedrijfwas aJtijd wel iets gaande wal nieuw voor je was. De gesprekken

met het HuÎZerwerkvolkwaren bijna niette verstaan. Alserop deplaatsietsnietin orde

was dan had het Huizer personeel steevast 'de Witte van mijnheer Wim' gesignaJeerd!

(Onze jongste zoon had spierwit haar aJs kind en nam altijd vriendjes mee).

Ik weet niet voor hoeveel kinderen de grote vijver van Berghuis het ideale krabbel

baantje geweest is om schaatsen te leren rijden. Het was er beschut en zonnig en ikzie

nog Moeder aan de kant met een ketel vol chocolademelk.

De beetwortelzaadcu1tuur

Op Berghuiswassinds 1889 ook de beetwortelzaadcultuur gevestigd. Dr. De V rankrijker

schreef daarover in 1988 in Tussen Vecht en Eem reeds een zeer goede samenvatting.
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De voormalige oranjerie van Van Rossum bij de vijver van Berghuis.

Mijn schoonvader was de stichter van de firma, die hij oorspronkelijk bestuurde met
zijn zwager Kuhn, later met zijn zoons ir. J.P.en mr. Willem Hendrik (mijn man). Het
bedrijf was gehuisvest aan de oostkant van de plaats. Berghuis herbergde de weten
schappelijke selectie. Devermeerderingen tot 'handelszaad' gebeurden op contract in
Groningen, Polen en rondom de Harz in Duitsland.
Suikerbieten zijn kruisbestuivers, soortgelijke gewassen kunnen er invloed op uitoe
fenen. Het Gooi had praktisch geen akkerbouw en was vrij veiligvoor de zaadbieten,
die men bij de selectie gebruikte. Op de gekste plekken in de omgeving kon men
derhalve geïsoleerde planten vinden, die elkaar moesten bestuiven. Het zaad wat daar
vanafkwam, werd onderzocht in de tot laboratorium verbouwde oude oranjerie van
Van Rossum. Monte easa, het gezelligehouten biljarthuisje, werd verbouwd tot een
brandvrij gebouwtje voor het speciaal geselecteerde zaad. Tegen de tramlijn werd een
nieuwe drogerij gebouwd, waarlangs de transporten handelszaad werden aangevoerd
om hun laatste behandelingen te ondergaan. Daarna werd het zaad verpakt voor de
uiteindelijke aflevering aan de klanten.
Het bedrijfbeschikte over een paard en wagen. Het paard trok ook de karretjes over
rails naar het zaadmagazijn. Dat waren de twee grote schuren van de voormalige
stoomkuiperij van oom FrederikDudokvan Heel. Deh'leeweilanden aan de westkant
van de plaats waren dan ook bestemd voor het bedrijfspaard.

Het voormaligejachthuisje MonteCasa, waar men zondags bijeen kwam om o.a. te

biljarten. Op de plek van MonteCasa staat nu nog de voormalige opslagplaats voor het

geselecteerde zaad. (Te zien vanafde Huizerstraatweg, in het bos tegenover Nieuw

Valkeveen).

J.P. Dudok van Heel
Naast de leiding van zijn bedrijf had de
oude J.P. nog veel meer functies in de
buurt. Zo was hijwasal heel lang betrok
ken bij het stadsbesruur van Naarden,
welke stad hij ook vertegenwoordigde in
het bestuurvan Stad en Lande van Gooi

land (de erfgooiers). Op zakelijk terrein
was hij Johan Schoonderbeek behulp
zaam bijdestartvanzijnwmerconcerten
in de Grote Kerk van Naarden. Deze

uitvoeringen werden van lieverlee door
de Nederlandse Bachvereniging overge
nomen en zijn nu een landelijk gebeu
ren. De afdeling Bussum van de Neder-
landseMaatschappij tot bevorderingvan /.P. Dudok van Heel (1863-1939J.
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de Toonkunst had zijn warme belangstelling. Verder was hij mede-oprichter van de

Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Voor de Raad voor de Kinderbescherming (toen
Voogdijraad genoemd) deed hij veelonderwek en zo zag men hem vaak op de fiets
het Gooi doorkruisen op weg naar de een of andere bezigheid.
Hij overleed in 1939, vlak voor de oorlog en wij waren blij dat hij die tijd niet meer
meemaakte. Hij zou zich mateloos opgewonden hebben.

A.M.J. Dudokvan Heel-Kuhn
Moeder, alias 'Jaantje Kuhn', 'Zus', 'tante
Zus van Berghuis'. 'nicht Zusvan de Berg'
hoe werd ze al niet genoemd, begon vlak
voor de laatste oorlog aan haar 24 jaar
weduwezijn op haareigen plaats. In naam
was ze president -commissaris van Kuhn
en Co, waarvan ze wel de grootste aan
deelhouder was.Over het bedrijf werd ze
geregeld goed ingelicht door haar zoons
en het huis en hofbeheerde ze met begrip
voor de tijd. Ze zag wel aankomen dat ze
inkwartiering wu krijgen en nam toen
zelf direct inwoning; een employé van de
'Chemische Fabriek' met zijn vrouw, die

A.M./. Dudok van Hce/-Kuhn (1865- de oosthelft van de bovenverdieping gin-
1%3) in 1948. gen bewonen. Toen deze familie na de

oorlog eigen woonruimte kreeg toegewe
zen, kwam een nicht, die weduwe was

geworden, de mooie kamers betrekken. Tevens hielp mijn schoonzuster bij de zorg
voor Moeder.

Er kwamen nog altijd geregeld logé's op Berghuis. Geen hele gezinnen meer tegelijk,
maar wel veel nichten die kleiner waren gaan wonen en op Berghuis genoten van de
ruimte, de bloemen, de bomen en de nachtegalen. Zo kwamen er wel leden van de
familie Hogerzeil, die zo graag nog eens bij Valkeveen wiJden zijn om 't leven op een
buitenplaats door hun kinderen te laten beleven. Moeder ontving ze, maar m'n
schoonzuster en nicht Nancy deden het werk. Er was nog maar één huishoudster op
Berghuis in plaats van de drie hulpen vroeger .

.Dan waren er nog de thee-çrinkers, eindeloze middagbezoekjes; nee, Moeder zat niet
alleen. Zelfsonze keeshond kwam bij haarzitten en z'n mooie bruine ogen zeiden dan
'de baas komt er aan'.
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Berghuis anno 1991 als kantoor.

De opdeling van het landgoed
Na Moeders dood in 1963bleefmijn ongetrouwdeschoonzuster Adriana Margaretha
Dudok van Heel (1892-1965) nog een poosje op Berghuis wonen, maar meer om het
huis op te ruimen dan als permanente bewoonster. Het grote woonhuis met de plaats
was voor ons eigenlijk te kostbaar geworden. Daarom droegen wehetover aan de N.V.
Beetwortelzaadcultuur, die de ruimte op de plaats nodig had. Kuhn en Co verhuurde
het woonhuis aan de 'Chemische Fabriek'.

Eind jarenzestigwerd het bedrijfin eengroterverband opgenomen en in deeerste helft
van de tachtiger jaren werden allebezittingen van Kuhn en Co te Naarden verkocht.
Het huis werd kantoor. De drogerij werd omgebouwd tot woonhuizen. Langs de
straanveg kwam een tuincentrum. Een hoveniersbedrijfkocht een deel van de grond
en op de plek van de oude oranjerie liet 'Naarden International' een kantoor bouwen
dat nu de bijnaam 'de pagode' heeft. Door het uiteenvallen in kleinere kavels hield

Berghuis als landgoed op te bestaan.



Boekje over de Naardereng

]n het meest oostelijke deel van de gemeente Naarden ligt, ingeklemd tussen het

Gooimeer en de bebouwde kom van Huizen (bij de Drifh.veg), de Naardereng. Dit

voormalige akkerbouwgebied bevindt zich zo'n drie kilometer van de Vesting en past

qua ruimtelijke samenhang beter bij het oude dorp Huizen dan bij Naarden. Dat is

terug te voeren op de verplaatsing van Naarden in 1350. Na de verwoesting van het
oude Naarden - deplek ligtnu inhetGooimeer - werd toestemminggegeven om ruim
twee kilometer zuidwestelijker een nieuwe stad te bouwen. De Naardereng is dus

eigenlijk één van de engen van het verdwenen Oud Naarden.

Vergeleken met de andere Gooise engen, is de Naardereng er gunstig vanaf gekomen.

Grootscheepse zandafgravingen en stadsuitbreidingen zijn de eng bespaard gebleven.

Wel is het akkeroppervlak sterk afgenomen door de aanplant van eikehakhout en

naaldhout.Maarveieveidwegen, akkertjes en houtwallen liggen nog op dezelfde plaats

als in het grijze verleden.

Een groot deel van de Naardereng is thans eigendom van de Stichting Gooisch

Natuurreservaat. Op II augustus 1987 werd aan dit gebied de status en naam:

'Beschermd Natuurmonument Gooise Noordflank' gegeven. Deze status werd mede

toegekend op grond van het feit dat de Naardereng één van de weinige overgebleven

relatief gave engen van het Gooi was.

Sindsdien staat dit vrij toegankelijke natuurmonument regelmatig in de belangstel

ling. De uitzichtpunten op de Aalberg en de Eukenberg werden opgeknapt. De

StichtingGooisch Natuurreservaat is bezig om oude gewassen op de akkers te telen en

het Instituut voor Natuurbeschermingseduca~~e verzorgt er soms rondleidingen,

waarbij de nadruk ligt op de flora en fauna van het gebied.

Aan één aspect van de Naardereng ontbrak het tot dusver volkomen:

de historisch-geografische wetenswaardigheden. Datgemisleidde reeds tot het maken

van fouten. Zo heeft men de Aalberg van de naam Magdalenaheuvel voorzien (zie de

Omroeper 1990, pp 107) en door de walletjes van de bijenschans bij de Eukenberg

werd een ruiterpad aangelegd (zie de Omroeper 1990, pp 80).

Om het hiaat aan gegevens op te vullen, heeft de Stichting Vijverberg een boekje

uitgegeven over de Naardereng. Vanuit historisch-geografisch oogpunt wordt hierin

aandacht besteed aan veldwegen, akkers, houtwallen, bijenschansen, uitzichtbergen

enz. Daarbij is uitgegaan van de situatie in 1832, toen de eerste kadastrale gegevens

vrijkwamen. Tevens wordt in deze publicatie de Naardereng weer voorzien van

tientallen oude veldnamen. Deze namen, waarvan sommige teruggaan tot het begin

van de 17e eeuw, werden hoofdzakelijkin archieven teruggevonden. Maar het verhaal

w8

Het uÎtzicht over de eng vanaf de Eukenberg in 1992.

bevat ook recentere informatie onder andere over het bouwen van woningen en

theehuizen en het ontstaan van kampeer- en recreatieterreinen in de twintiger jaren.

Kortom, dit boekje is dus een eerste poging om het een en ander over de geschiedenis

van de Naardereng vast te leggen.

Het boekje bevat 40 pagina's en is voorzien van ruim dertig illustraties in de vorm van

foto's en kaarten. Het kost f 10,-- en U kunt het bestellen bij de Stichting Vijverberg.
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Naarden en de literatuur (13)
Jan ter Gouw (Amsterdam 1814 - Hilversum 1894)

Jan Paardenkooper

In de 'Geschiedenis van Naarden' door J.H. en A. Maas uit 1950 staat een breed

uitgesponnen romantisch gedicht van J. ter Gouw met de titel 'Oud-Naarden'. Het is

een verhalend strofisch gedicht dat ons Naarden laat zien ten tijde van de Hoekse en

Kabeljauwse twisten. Zoal~ vele romantische auteurs uit de negentiende eeuw wordt

ook Ter Gouw geobsedeerd door het verleden en dan vooraJ het geheimzinnige, het

onverklaarbare. Vandaar dat zijn gedicht handelt over het vergaan van Naarden dat

volgens de overlevering in latere tijd bij een bepaalde waterstand nog wel eens is waar
te nemen.

Wie was deze Jan ter Gouwen waarom schreefhij juist over Naarden? Jammer genoeg

geven de heren Maas geen enkele bronvermelding in hun geschiedenis, maar wel is te

achterhalen vanwaar de belangstelling van Ter Gouw kvvam. Hij werd geboren in

Amsterdam en volgde daareen onderwijzersopleiding; hij bracht het tot hoofdonder

wijzer. In 1865 vestigde hij zich in Naarden na eervolontslaguit hetonderwijs. Hij heeft

hier twee jaar in de Marktstraat 349 gewoond. In 1867 verhuisde hij weer naar

Amsterdam waar hij verbleef tot 1880. Kennelijk was 't Gooi hem goed bevallen want

vanaf 1880 tot zijn dood in ] 894 woonde hij in Hilversum. Naast het ondenvijs heeft

Ter Gouw zich zijn hele leven beziggehouden met geschiedenis en oude gebruiken,

vooral gericht op Amsterdam. Zijn belangrijkste werk is dan ook 'De Geschiedenisvan

Amsterdam' in acht delen. Het bekendst werd hij door de samenwerking met Van

Lennep met wie hij 'De Uithangtekens' (A'dam 1867,2 dIn.) en 'Het boek der

opschriften' (A'dam 1868) maakte. Deze standaardwerken worden - hoewel mis

schien met wat te veel romantische fantasie geschreven - tot op vandaag nog steeds

door historici en verzamelaars gezocht. Door de gemeente Amsterdam werd Ter

Gouw wel op een heel bijzonder manier geëerd om zijn geschiedkundig werk Op 14

januari 1885 kreeg hij van de gemeenteraad op voorstel van B. en W. een jaarlijkse

toelage van f 800,- (Ter Gouw woonde toen al in Hilversum) 'met erkenning der

bijzondere verdiensten van den heer Ter Gouw voor de historische onderzoekingen

op het archief van Amsterdam'.

Misschien heeft Naarden deze tijdelijke inwoner ook geëerd want wij hebben een Jan

ter Gouwweg in de hoek tussen de Godelindeweg en het water achter de Lambertus

Hortensiuslaan. Ik heb niet kunnen achterhalen wie Ter Gouwdeze eer aandeed; voor

informatie houd ik mij aanbevolen.

Nu dan een aantal strofen uit het gedicht 'Oud-Naarden'. Overnemen van het hele

gedicht zou te veel plaats innemen en daarvoor is het ook niet boeiend genoeg. Het

gedicht bestaat uit 46 strofen van vier regels. De strofen zijn in vijf afdelingen

ondergebracht. De politieke situatie zoals die in het gedicht beschreven wordt, moeten

we plaatsen rond het jaar 1350 wanneer in onze contreien heftige beroering ontstaat

na de dood van Willem de vierde, graafvan Holland. De strijd die toen ontstond, is de

geschiedenis ingegaan als de Hoekse en Kabeljauwse twisten. GraafWillem liet bij zijn

dood geen kinderen na en erfopvolgers van zijn macht waren zijn vier zusters van wie

Margaretha de invloedrijkste was. Zij had wel een zoon, ook Willem geheten, die in de

ogen van bepaalde groeperingen een aanvaardbare opvolger was in tegenstelling tot

zijn moeder die tenslotte maar een vrouw was.

De eerste strofe van het gedicht luidt dan ook:

'Geen wijven in den gravenstoel'

Zoo klonk door 't Gooi de kreet,

'Aan Willem hulde en mannen trouw,

'En wèg met Margareet!

In de derde strofe komt Naarden in beeld evenals in strofe acht en negen:

Daar heft aan d'oevervan de zee,

met torens, muur en gracht,

Het oude Naarden fier zich op
Als Gooilands weer en wacht.

Daar rijst het steenen Schepenhuis

Met spitsen geveltop

En klept zijn eigen stedeklok

En roept zijn poorters op.

Daar, naar 't aloude Gooier-recht,

Vergadren Stad en Land,

En slissen over hei en meent,

Berechten bosch en zand.

In de tiende strofe komt de partijkeuze van Naarden aan het licht:

Daar neemt een kloeke Schepen 'twoord:

'Erfgooiers, vroom en vrij

Wij buigen voor geen wijf de knie,

Aan Willem zweren wij'



Om een lang verhaal niet noglangertemaken: Ter Gouw beschrijftdan datde Hoeken
de Naarclense Kabeljauwen verraderlijkoverrompelen in de nacht en de stad in brand
steken:

De roode haan kraait dagen lang

En dooft op 't lest zijn gloed;

En 't plunderrot keerde over zee

Met ~fgekoelden moed.

In de fantasie van Ter Gouw - omdat hij twee jaar in Naarden woonde? - beginnen de
Hoekse en Kabeljauwse twisten in Naarden:

ZÓÓ ving de felle kampstrijd aan

Van Hoek en Kabeljauw,

Met dwazen moed bij dwazer leus

Van mutsen rood en grauw

Oud-Naardens vlam ontstak dien brand,

Die Holland heeft doorwoed

En fel geteisterd, allereerst

/nlîchter!aaien gloed.

Het gedicht eindigt dan als volgt:

En als de wandlaar langs het strand

Vraagt Waar Oud-Naarden stond?

Dan bruischt slechts d'open zee hem aan,
Die 't overschot verslond.

Maar somtijds nog wijkt zij terug

Met stille huivering,

En gunt een blik op 't kille graf,

Waarin een stad verging.

Stichting J.P. van Rosswn

A.F. Kooyman-van Rossum

Beginnende in de 17eeeuw brachten verschillende Amsterdamse bankiers, kooplie
den en bestuurders de zomer door op hun verblijven buiten de stad. Ook het Gooi was
toen al in trek bij deze Amsterdammers. Joannes Petrus van Rossum (1778-1856)
koopman te Amsterdam, leerde het Gooi en de omgeving van Naarden kennen door
bezoeken aanzijn aanstaandeschoonouders,de familie Hugues. François Hugues,een
uit Frankrijk afkomstige wijnhandelaar en Amsterdamse poorter, was destijds eige
naar van de hofstede Valkeveen. Doordeze regelmatige bezoeken werd Van Rossum's
enthousiasme voor het buitenleven gewekt en wilde hij zich ook graag in deLestreek
vestigen. In 1810 lukte het hem zijn eerste eikehakhoutbosje te kopen!

In 1818 kocht Van Rossum, ondertussen getrouwd en vader van vijf kinderen,
Zandbergen aan de Amersfoortsestraatweg. Dit houten huis was in 1817 als herberg
herbouwd na de verwoesting van hetoude JanTabakin 1813bijhetbelegvan Naarden.

Van Rossum woonde zomers op Zand
bergen; in later jaren verbleefhij het hele
jaar in het Gooi en was onder andere
gemeenteraadslid van Naarden.

Zijn leven lang is Van Rossum doende
geweest zijn grondbezit ten oosten van
Naarden uit te breiden. Zijn bezit om
vatte tenslotte de voormalige hofsteden
oflandgoederen Kommerrust, Berghuis,
Gravenveld en een gedeelte van Oud
Valkeveen. Voor andere gedeelten be
dacht hij zelf namen zoals F1evorama,
NieuwValkeveen en Sterrebos. De ver

worven gronden, die grotendeels uit
hooggelegen heide en dennenbossen be
stonden, ging hij ontginnen tot tuin
bouw- en weidegronden. Later werd het
afzanden een lucratieve bezigheid. Op de
afgezande gronden creëerde hij, gebruik

joannes Petrus van Rossum (1778-1856) makendvandeaanwezigezanderijsloten,
door A. Brouwer. parkachtige bossen in vroeg landschap-

113



Op de algemene begraafplaats aan de

Amersfoortsestraatweg bevindt zich,

binnen het hek op de voorgrond, het graf

van ].P. van Rossum.Het huis Zandbergen aan de Amersfoortsestraatweg omstreeks 1870.

pelijke stijl met heuvels, waterpartijen en gebogen paden. Dekoepels, dieop de heuvels

van Berghuis en Nieuw Valkeveen werden geplaatst, gaven een prachtig uîtzichtop de

in cultuur gebrachte ontginningen en de wijdere omgeving zoals de Zuiderzee. Op

Flevorama en Nieuw Valkeveen liet hij huizen bouwen, waar twee van zijn gehuwde

dochters gingen wonen.

J.P. van Rossum was ook, geheel in de geest van dietijd, eenijveraarvoordeverbetering

van de land- en tuinbouw in het Gooi. In 1848 werd in het nieuwe Jan Tabak de

Hollandsche Maatschappij van Landbouw,afdelingGooilandopgericht. Van Rossum

werd de eerste voorzitter. Op zijn tuinbouwgronden experimenteerde Van Rossum

onder andere met nieuwe aardappelrassen, mais- en pompoensoorten, het kweken

van exotische bloemen en het fokken van lakenvelders. Lakenvelders zijn bruine

koeien met zulke witte vlekken, dat het lijkt of de koe een rugdek om heeft. Tot voor

de tweede wereldoorlog zag men deze koeien vaak op de bij landgoederen behorende
weilanden.

Over de geschiedenis van de groep landgoederen tussen Naarden en Huizen, ook over

die welke een periode tot de Van Rossum-familie behoorde, doen veel verhalen en

legenden de ronde. Vaak worden die vertellingen niet door feiten gestaafd. Nu alweer
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enige jaren geleden is men begonnen

allerlei gegevens over dit gebied te verza

melen, hopende op die manier de ge

compüceerdeontwikkelingsgeschiedenis

van de Gooise Noordflank te kunnen

ontwarren en ordenen. Resultaten van

ditspeuren in archieven heeft U bijvoor

beeld al kunnen lezen in artikelen van

Henk Schaften aar in de Omroeper, lVE
en in de boekjes Oud- en Nieuw Valke
veen.

Naast de gegevens die J.P. van Rossum

zelf heeft nagelaten, blijkt dat nog veel,

wel is waar over het hele land verspreid,

waardevol historisch materiaal in depar

ticulierearchievenvannakomelingen van

Van Rossum verborgen zit. Daar ook

verschillende afstammelingen in de

streekhistorie geïnteresseerd zijn geraakt

is onlangs de Stichting J.P. van Rossum

opgericht met als vestigingsplaats - hoe

kan het anders - het gerestaureerde Burgerweeshuis, nu Stadsarchiefte Naarden.

Het doel van deze Stichting is het verzamelen van gegevens en objecten over J.P. van

Rossum en zijn nakomelingen voorzover het de geschiedenis van de landgoederen van

deze familie en latereeigenaren en bewoners betreft. Verder stelt de Stichting zich voor,

gevonden materiaal te verzamelen en te inventariseren. HetStadsarchiefvan Naarden

heeft reeds zijn medewerking voor dit karwei toegezegd.

Mede door deze activiteiten tracht de Stichting mee te werken aan verantwoorde

vastlegging van de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied en ... aan te tonen, datde

nog aanwezige landschapsstructuur van en bij de landgoederen ons aller respect

verdient en als waardevol dient te worden aangemerkt.

Het correspondentie adres van de stichting is:
Stichting T.P. van Rossum,
CésarFrancklaan 14,
1272 ECHuizen.
te1.021S2-S1223
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Rf.]. de Gaaijer

eoVENAANZICHT

samenhang met de buitenmuren van de

bebouwing, zoals die vanaf 1832 op de

kadasterkaarten voorkomt. Op de stads

plattegronden uit het begin van de 17e

eeuw lijkt de percee\sbegrenzing wel de

lijn van de gevonden fundering te vol

gen. Op grond van de geringe zwaarte,

diepte en het verloop van de fundering

lijkt het erop of dit het restant van de
muur om de kloostertuin was. Aan de

straatkant bevond zich tegen de funde

ring nog een extra versterking: misschien

wel de basis van een stoeptrede voor een De stoep van de tuinpoort?

poortje naar de kloostertuin?

Op de vogelvluchtkaart door laan Blaeu

anno 1649 staat een tekening van het klooster. De huizenblokken zijn echter door het

perspectief vervormd. De kaart van landmeter Bonefatius uit 1630 toont alleen de

De bovenkant van de fundering bevond zich ongeveer 30 cm onder het straatniveau en

reikte tot 70 cm diepte. Er waren nog zeven steenlagen aanwezig. De onderste laag was

56 cm breed, de bovenste 35 cm.

VOoRMALIGE WEESHUI5K.A:Z.E.RNE

BESTAAND Gt=:BOUW

middeleeuws kJooster. Mogelijk zouden

daarvan nog resten in de bodem aanwe

zig zijn. Zaterdag 11 januari is dOOf een

groep vrijwilligers (leden van de archeo

logische werkgemeenschap, afdeling
Naerdincklant) gegraven in de grond
grenzend aan de Jan Massenstraat en het

bestaande gebouw aldaar. Binnen een

oppervlakte van 7,5 x 4,5 meter werd een

oude fundering blootgelegd en een
drinkwaterkclder.

Het waterkeJdertjezal,geziendegebruikte

bouwmaterialen, niet ouder zijn dan de
18eeeuw.

De fundering daarentegen moet veel

ouder zijn want deze vertoonde geenRestant van de tuinmuur?

Onder de gesloopte hoek van het kazernecomplex aan de Jan Massenstraat werd een

oude fundering blootgelegd.

De muur van de kloostertuin?

Januari 1992 werden graahverkzaamheden verricht in verband met het bouwrijp

maken van het voormalige Weeshuiskazerne-complex. Op dit terrein stond ooit een

Wroeten in de Weeshuiskazemegrond
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fors verstoord. Onder dit voormalige
g~bouw kwamen de resten te voorschijn
van een kelder en een cilindervormige
waterput. Behalve stenen en enkele

plavuizenwerdweinignoemenswaardigs
opgegraven. De enige merkwaardige
voonverpen, die naar boven kwamen,

waren twee vreemd gevormde rode dak
pannen. Eén ervan was geheel intact en
had een lengte van 31 cm en een breedte
van ]6 cm. In de lengterichting was al
leen een gootvormige baan geel gegla-

zuurd. Anderhalve rode pan met een baan geel

Uit verschillende bronnen blijkt dat dit glazuur.
type dakpan uit de middeleeuwen stamt.

Hieronder volgt een korte omschrijving over de toepassing van deze dakbedekking.

'Nonnen en monniken'

In de late middeleeuwen werden in de steden de houten woningen vervangen door
stenen. De rieten daken verdwenen en ervoor in de plaats kwamen leien, daktegels en
dakpannen. De soort dakbedekkingwas vaak afhankelijk van de streek waarin de stad
lagals gevolg van produktie en transportmogelijkheden. De grondstof voor de sleen
en pannenbakkerij uit de omgeving bepaalde mede de uitvoering en de vonD.
Degevonden dakpan isvervaardigd in het I]sselgebied. Dit type isveelvuldigtoegepast
op de daken van de IJsselsteden Deventer, Kampen, Zwolle en Hattem. Nog steeds
vindt men ze daar in redelijke aantallen terug. In het omliggende gebied, zuidelijk
begrensd door Nijmegen en westelijkdoor Amersfoort, worden devondsten spaarza
mer. Uit de bodem van Amersfoort kwam slechts een enkel exemplaar omdat in deze
stad hoofdzakelijk de daktegel, een geheel ander type, voorkwam.

Op de afbeelding is te zien hoe de dak
bedekking er in de I]sselsteden heeft uit
gezien. Opvallend is de overeenkomst

met de Romeinse daken en de nog steeds
voorkomende dakbedekking in Zuid
Europa. De opbouw van het dak bestaat
uit onder- en bovenpannen. De onder
pannen worden 'nonnen' en de boven
pannen 'monniken' genoemd.
De 'weeshuispan' met het geglazuurde
gootje iseen 'non'. Het geelbruine lood-

contouren van destraten, maar dezezijn qua vorm en schaal redelijkweergegeven. Ter
illustratie is het vogelvluchtaanzicht (Blaeu) van het klooster door mij getekend op
Bonefatius' stadsplan. De kloostergebouwen zijn waarschijnlijk fantasie, maar de
liggingvan de gevonden fundering ten opzichte van de Katrepel komt overeen met de
pennestreek van landmeter Bonefatius.
Tussendeuitgegraven aarde langsde fundering bevonden zich nogal wat botten en 16e
en 17eeeuws schervenmateriaal, waaronder een klein stukje geïmporteerd I6e eeuws
majolica. Ook werdindielaageen gebroken zilveren knopspeld aangetroffen. Despeld
is I mm dik en heeft een lengte van 30 mm, terwijl de knopdiameter 3 mm is.

Merkwaardige dakpannen

Vrijdag 17januari werd meteen graafmachine de funderingvan de kazemevleugel uit
1936, die haaks stond op de Jan Massenstraat, uitgegraven. De onderste laag stenen,
60 cm hoog en ongeveer 1 meter breed, bevond zich op tw"eemeter diepte. Op dit

fundament lageen 40 cm dik zandpakket. Hierop rustte de gemetselde fundering uit
1936.WaarschijnJijk is in dat jaar de grond tot een diepte van anderhalf tot twee meter
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glazuur moest de waterdichtheid van de pan vergroten. De breedte van de strook

glazuur is een huJpmiddel bij de datering. Bij een bepaling uit Deventer anno 1434

moest de streek minstens een breedte hebben van twee vingers en vanaf 1514 moest

het drie vingers zijn. Vaak werd als goedkope uitvoering alleen het dak gedekt met

'nonnen'. In dat geval werden de zijnaden met latten afgedekt of met kalk gevoegd.

Deze opbouw werd 'enkel dak' genoemd. Het dure zogenaamde 'dubbel dak' vergde

een sterkere en duurdere dakconstructie. Hierbij werden over de naden van de

'nonnen' de bovenpannenof'mçmniken' gelegd. Dezebovenpannen waren tapsvormig

en niet geglazuurd. Documenten uit de 14e eeuw maakten zelden onderscheid tussen

onder- en bovenpannen. Waarschijnlijkwerdenzepaarsgewijs verkocht toen het riet

op grote schaal vervangen werd door pannen. Pas in de 15e eeuw werd, ten behoeve

van reparaties, duidelijk vermeld ofhet om onder- ofbovenpannen ging. Ook kwam

toen het prijsverschil tussen beide soorten op de rekeningen tot uiting. De prijs blijkt

gebaseerd te zijn op het gewicht; gemiddeld woog de duurdere onderpan 2,1 kg en de

goedkopere bovenpan 1,35 kg.

Stellig hebben de gevonden 'weeshuisnonnen' op het kloosterdak gelegen. De 'mon

niken' hebben op hun beurtweer de 'nonnen' gedekt (Depropaganda uit de SO-jarige

oorlog heeft zijn sporen in het spraakgebruik achtergelaten). Het klooster van het
zusterenconventder Franciscanessen is omstreeks 1438 van de Bussummerstraat naar

de Susterenstraat (Kloosterstraat) verhuisd. Bij deze nieuwbouw zijn de

'weeshuisnonnon' mogelijk vanuit Kampen via de Zuiderzee naar de Naardense

zeehaven verscheept. Uit oude documenten blijkt het onderlinge contact russen

Naarden en de IJsselsteden Kampen en Deventer.

Met de vondst van anderhalve 'non' is Naarden de meest westelijke vindplaats van dit

type I]sseldakpan geworden.

Bronnen:
- Hausbau in den Nicdcrlanden. Jahrbuch für Hausforschung, band 39. Jonas Verlag.
- Thuis in de late middeleeuwen, het Nederlandse burgerinterieur 1400 - 1535. Uiig. Waanders.
- Geschiedenis van Gooiland. Or. O.Th. Enklaaren Or. A.c.J. de Vrankrijkcr.
- Naerdinçklant. Or. A.c.J. de Vrankrijker. Uitg. De Kern, Den Haag 1947.

De opheffing van de Hamburger Postwagen

Rob Huten Hzn

De Hamburger Postwagen, sinds 1664 geëxploiteerd door de Naardense onderneming

'Heshuysen &Comp.', reed totOsnabrück en gaf vandaar aansluiting op een groot aantal

verder gelegen Duitse steden, waaronder Hamburg. In 1831 werd de onderneming

plotseling opgeheven. Verschillende schrijvers hebben als reden van de beëindiging, de

opkomstvan de stoomboot genoemd. In het boek over de Nailrdense geschiedenis van J.H.

en A. Maas staat bijvoorbeeld:'Door de oprichting van een stoombootdienst te Hamburg

kreeg de Firma Heshuysen een ernstige concurrent en had het bedrijf geen levensvatbaar

heid meer. Tengevolge daarvan werd het op I juli 1831 opgeheven.'

Volgens mij waren er echter andere factoren die de onderneming de das om deden. In het

hierna volgende zal ik enkele omstandigheden toelichten die een rol hebben gespeeld in de

nadagen van de onderneming en bijdroegen aan de opheffing.

Afuankelijk van de klanten

'Hildebrand' heeft in zijn boek 'De Camera Obscura', waarin hij onder andere het

reizen in het begin van de 1ge eeuw beschrijft, veel kritiek op de diligence: 'een

schokkende, nauwe, dreunende, vuile, tochtige, harde, tuitelige doos, een soort van

grote rammelende builkist op vier wielen; in de ene hebben wij geen plaats voor onze

dijen, in de andere geen ruimte voor onze knieën; uit deze komen wij met bevroren

tenen, uit gene met een stijve nek; wij rijden ons ziek, wij rijden ons hoofdpijn.'

Hij had daarentegen ook lof voor dit vervoermiddel: 'Doch hier breng ik u de eer, die

u toekomt, edele van Gend en Loos, Veldhorst en van Koppen, warme mensen

vrienden! In uw wagens zit men op brede banken; de plaatsen zijn ruim; de kussens en

ruggestukken welgevuld; de bakken diep; de veren buigzaam; de wielen breed; de

portieren niet tochtig; de raampjes bescheidenlijk zwijgende; uwvier paarden altijd in

geregelde draf.'

Van het reizen perstoombootmoest Hildebrand echter niets hebben. Dat was bepaald

geen pretje.

Maar we hoeven Hildebrand niet te volgen om te begrijpen dat de stoomboot naar

Hamburg voor Heshuysen & Camp. geen concurrent van betekenis was. Met de

wagendienst, dus over de weg, kon men veel meer steden bereiken dan met de boot.

En dat geldt nogsteeds! Een postwagen wasin die periode beslist noggeen achterhaald

vervoermiddel. Op tal van plaatsen hield men, na het opheffingsjaar van de Hambur

ger Post, wagendiensten in stand. Een Utrechtse almanak uit het jaar] 853 vermeldt

er dan ookeen groot aantal. Wat dat betreft had Heshuysen &Comp. inlS3l dus nog

niet opgeheven hoeven te worden.



Het Vliegend Hert in 1897 met ernaast

het stalhouderijgebouw. Collectie: Het

Nederlands Vestingmuseum.

Concurrentie van de Staatspost

De families Heshuysen en Thierens waren tot in het begin van de 1ge eeuw de

'aannemers' van 'het rit op Duits]and', waarvoor zij pacht betaalden aan de overheid.

Door hun aanzienlijke positie - ze waren juridisch onderlegd, ze kenden 'de weg' 

werden hun problemen aanvankelijk op 'hoog niveau' opgelost. Hiervan getuigt

bijvoorbeeld de ~1eun die zij aan het begin van de 18e eeuw kregen bij het proces tegen

de bisschop van Münster (zie de Omroeper nr.3 jaargang 1991).

Onder de verlichte Franse invloed werd deze exclusiviteit, waar ze overigens schatrijk

van waren geworden, gebroken: In 1809 bepaalde koning Lodewijk Napo]eon, dat in

ons land een Konink]ijk~ Paardenposterij moest worden opgericht. De adjunct

inspecteur der Posterijen schreef toen een brief aan Naarden over het het instellen van

een Staatspoststation. Helmus van Ommeren werd door hem aangemerkt alsde enige

Naardense voerman en dus moest Van Ommeren volgens het decreet van de Koning

tot Postmeester worden aangesteld. Inde briefstond verder dat Van Ommeren zonder

te talmen moest aanvangen anders zou Naarden, aangeduid als 'gouden standplaats',

haar Paardenposterij verliezen (1). Zo werd Helmus van Ommeren de nieuwe

Naardense Staatspostmeester. Een saillant detail hierbij is dat Van Ommeren de

eigenaar was van 't Vliegend Hert en dus de buurman van J.P. Thierens, firmant van

Heshuysen & Comp. Een bittere pil dus
voor de concessiehouders van de

Hamburgerwagen, want jarenlang had

Van Ommeren in zijn 'Vliegend Hert'

voor Heshuysen & Comp. gewerkt!

Zo ging dat ook in andere plaatsen op de

routenaarOsnabrück. Logementhouder
Hendrik Wilbrink te Voorthuizen had

in 1795 nog een gedegen contract met

Heshuysen & Comp. afgesloten voor de

verzorging van het traject tot Deventer

(2). Maar ook WiJbrink werd op 29 au

gustus 1811 tot 'Keizerlijk postmeester'
benoemd voor het IJsseldistrict en had

vervo]gensmetHeshuysen&Comp. niets
meer te maken. Kortom de staat stelde

nu haar regels, wees zelf postmeesters

aan en maakte het onmogelijk dat der

den als Heshuysen en Comp. nog kon

den functioneren. Het was dus gedaan

met de monopolie-positie van de eige

naren van de Hamburger Postwagen.

Duitse concurrentie

Tocn in 1814 de Fransen vertrokken en oude rechten weer werden hersteld, kon de

Hamburgerwagen, ondanks het blijven bestaan van de Staatspost, weer gaan rijden.

De nauwe samenwerking met de Duitse postmeesters bleek echter ook een achter

haald verschijnsel. Sterker nog, het sloeg om in concurrentie.

In 1815 werd in het koninkrijk Hannover een nieuwe postwet ingevoerd. Het

graafschap Bentheim viel inmiddels onder het bestuur van Hannover, waardoor

Hannover veel invloed kreeg in de plaatsen die 'de Naarderpost' aandeed. Allerlei

middelen werden door de Hannoverse postdirectie gebruikt om de particuJiere

ondernemingen tot sluiting te dwingen. Zos]ootop 25 september 1825depostmeester

van Osnabrück een vervoersverdrag met de postmeesteres van Rheine zonder reke

ning te houden met de belangen van Heshuysen & Camp. (3). Door de vertrektijden

in Osnabrück en Naarden te wijzigen deed Thierens nog een poging het hoofd te

bieden aan de concurrentie. Het waren helaas de stuiptrekkingen van een niet meer
levensvatbare onderneming.

Het einde nabij

Naast de perikelen van de Franse tijden de Duitseconcurrentie zou ook de leeftijd van

Thierens een rol gespeeld kunnen hebben bij het ter zie]e gaan van de Hamburger

wagen. In 1828 was Thierens 69 jaar. Het heeft er in ieder geval veel van weg dat

Thierens het voor gezien hield en aan de afbouw bezig was. In 1826 had hij reeds zijn

zanderij buiten Naarden verkocht aan J.P. van Rossum (4). In 1828 verkocht hij zijn

woonhuis aan de Regenten van het Burgerweeshuis, waardoor het kantoor van de

onderneming verplaatst werd naar het huis van notaris De Roeper in de Gansoord

straat.Bovendienover]eedop24 mei 1829delaatsteschermmeestervande Hamburger

wagen Johann Diederich Hufen.

Alles overziende moet bij Thierens vast de gedachte weleens opgekomen zijn om zijn

moeizaam draaiende Hamburger Postwagen op te heffen. De genadekJap kwam

echter in 1828 toen de postmeesteres van Rheine een overeenkomst sloot met de
Hannoverse Postdirectie. Hetcontract hield in datzea] haar rechten over zou doen aan

Hannover. In ruil daarvoor kreeg ze een levenslange uitkering (5). Daannee was de

samenwerking tussen Heshuysen & Comp. en de Duitse collega's van de baan.

Hannover gaf Heshuysen & Camp. geen duimbreed ruimte. De Hamburgerwagen

kwam nietverderdan de Duitse grens. Het internationale karaktervan de Hamburger

Postwagen kwam daarmee te vervallen. Niets onderscheidde haar meer van de

Staatspaardenposterij en daarmee viel het doek voor Heshuysen & Comp.

J.P. Thierens maakte de opheffing aan de pleisterplaatsen van de Hamburgerwagen

bekend. A]s voorbeeld volgt hier de tekst van zijn brief aan de gemeente Amersfoort

(6).
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Naarden den 18 Mei 1831.

1ngevolge Art: /3 van Zijner Majesteits besluit van den 24 sten November 1829no. 102,

hebben wij de eer U Edel Achtbaren kennis te geven: dat de dienst der Wagenposterij of

diligence van Naarden op Osnabrück Vise Versa,gedreven onder de firma van Heshuysen

& Comp: - alhier gevestigd, met U/time lunij dezes laars 1800 Een en dertig, geheel zal

worden gestaakt.

De Administrateur der voorsc11r

Onderneming, zoo voor zich als de

overige Geinteresseerden.

].P. Thierens.

Door hetverdwijnen van deze onderneming kwam, na 167 jaar, een breuk in de band

tussen Naarden en vele Nederlandse en Duitse steden.

Bronnen:

Bij de Stichting Vijverberg zijn verkrijgbaar.

Complete jaargangen De Omroeper 1988, 1990 en 1991 àf 17,50

Het Sasburg prentbriefkaartenboekje f 5,-
Oud Valkeveen, van hofstede tot uitspanning f 19,95

Nieuw Valkeveen, een landgoed in de zanderij f 15,90

Het Burgerweeshuis, van weeshuis tot archief f 19,95

De Naardereng f 10,
(vxlusief verzendkosten)

Besteladres:

Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, tel. 02159-46860.

Naarden in 1966:herstel en verandering

Peter Korver

Vijfentwintigjaargeleden kon de toenma

lige burgemeester van Naarden, N,J.C.

eramer, in zijn nietmjaarstoespraak mel

ding maken van een nieuwe mijlpaal in de

Naardensegeschiedenis. De gemeente had

in het voorafgaande jaar, 1966, inwoner

nummer 17.000 kunnen bijschrijven. Er

waren méér redenen om met voldoening

terug te kijken. Op de toren van de Grote

Kerkprijkten na eeuwen defraaie kantelen

weer. Aan de openbare scholengemeen

schap Godelinde waren na de aldaar uit

gevoerde experimenten ter voorbereiding

van de mammoetwet de eerste 32 MEAO

diploma's van ons land uitgereikt. Aan de
Cort van der Linden/aan werd een andere

school voor voortgezet onderwijsgebouwd:

deMinisterparkschoolvoorChr. Mavo. Er

waseen recreatieplan Gooimeerin voorbe-

reiding, waarvoor de gemeente al een sub- Collectie: StadsarchiefNaarden.

sidietoezegging ten bedrage van f 320.000,

had gekregen van het rijk. De restauratie

van de vesting en de Grote Kerk waren gaande. En, niet onbelangrijk, Naarden was

financieel gesproken kerngezond.

1966

In dit artikel kijken we terug op de situatie in Naarden van ruim 25 jaar terug, het jaar

1966. We bevinden ons dan halverwege de roemruchte 60-er jaren. Het conflict in

Vietnam neemt in hevigheid toe. In maart trouwde prinses Beatrix met Claus von

Amsberg in een roerigAmsterdam. Een bredeontevredenheidmetdegezapigemanier

waarop ons land bestuurd werd, kwam tot uiting bij de verkiezingen voor de

Provinciale Staten en de gemeenteraden: de Boerenpartij van boer Koekoek behaalde

een spectaculaire winst (van 2 naar 8 %), ten koste van vooral PvdA en KVP en de

Provo's, die veel van zich deden spreken, drongen door in de gemeenteraad van

Amsterdam. Het was het jaar dat mgr. Bekkers overleed, 'een moderne bisschop die
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zijn tijd begrijpt', zoals De Gooi- en Eemlander schreef. In Muiden vond er opnieuw
een krachtige ontploffing plaats in de Kruitfabriek, waarbij wonder-boven-wonder
géén doden, maar wel honderden lichtgewonden vielen. Op dezelfde dag vond een
eerste zachte landing met een (onbemand) ruimtevaartuig plaats op de maan: de
bodem blijkt hard te zijn!Op 15september vindt de oprichting van 0'66 plaats, tenvijl
een maand later het kabinet Cals sneuvelt in de 'Nacht van Schmelzer'. Bob Dylan en

in ons land Boudewijn de Groot geven stem aan de onvrede van de jeugd. Beatles en
Rolling Stones geven gezicht aap de jeugdcultuur.
Het was het jaar dat de populaire kinderserie 'Ja zuster, nee zuster' voor het eerst op
tv verscheen. In de zomer van dat jaar werd de nieuwe Majella geopend (om na 25 jaar
weer gesloten te worden). In Naarden vierde pastoor Kooy zijn 40-jarig priester
jubileum, al verkeerde hij op dat moment ergens in het buitenland op vakantie. Zijn
plannen om op de Keverdijk een moderne bijkerk te bouwen, hadden inmiddels
concrete vormen aangenomen.

Sanering
Binnen de vesting werd in deze tijd geklaagd over de 'kaalslag': verschillende open
plekken, waar verkrotte woningen waren afgebroken, wachtten op een nieuwe
bestemming. Niet dat de gemeente geen beleid aan het ontwikkelen was! In 1964
bracht B & Ween nota uit, die in feite was opgesteld door de stedebouwkundig

Kaalslag aan de Wuyvert. Een bulldozer rijdt uÎtde schuur van 'Piet van Gent'.

Collectie: Stadsarchief Naarden.

,,6

September 1962: beleid ontwikkelen voor de Vesting. Tweede van links is burgemeester

N.j.C. Cramer. Collectie: StadsarchiefNaarden.

adviseur, prof. Wieger Bruin. Hierin werd gesteld dat de vesting tekenen van verpau
pering vertoonde. Van de circa 660 woningen dienden er ruim 200 binnen tien jaar
verbeterd teworden. Ook zou er een betere situatie gecreëerd moeten worden voor de
80 winkels en ambachtelijke bedrijven, die slechts met moeite het hoofd boven water
konden houden. Opmerkelijk isdat de steller van de nota meent dat de stichting van
een bejaardentehuis aan de Koningin Wilhelminalaan zou kmmen bijdragen aan de
welstand van de vesting. Immers, door de verplaatsing van de velebejaarden met zeer
lage inkomens, die men in de vesting trof, zou de koopkracht in de oude stad vergroot
kunnen worden! Maar van veel meer belang achtte de nota de realisering van een
centrumplan. Er zou een aantrekkelijk winkelcentrum moeten komen aan een plein
tegenover de westzijde van de Grote Kerk, met ook een veel fraaier uitzicht op dit
monumentale gebouw. Een en ander betekent dat er een doorbraak gemaakt moet
worden van het Burg. Wesselingplein naar de St. Vitusstraat. De43 woningen van een
heel stratenblokzullen moeten verdwijnen. De nota zeb>thet ietsvriendelijker en heeft
het over 'amovering' van de bebouwing tussen Vitusstraat-Pastoorstraat
Bussummerstraat. De gemeente trekt er in 1966een speciale ambtenaar voor aan. De
middenstand ondertussen reageert zeer lauw. Op de door B & W rondgestuurde
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Hoek Pastoorstraat/St. Vitusstraat nog in

de oude staat. Collectie: Stadsarchîef
Naarden.

vragenlijsten in verband met de plannen reageren slechts vier neringdoenden en
daarvan voelen erlweevooreen vestiging aan het nieuwe plein. B& W moet ookbitter
vaststellendat de eigenaren van deop te ruimen panden trachten erfinancieel voordeel
aan te behalen: 'Er iseen tendens waar te nemen om van de gemeente te plukken wat
le plukken valt'. Het plan Wieger Bruin rou een verstoring hebben betekend van het
zes eeuwen oude stratenplan binnen een uniek cultuurmonument. Dit gevaar werd
onder de bevolking onderkend en gaf een aanzet tot de voorloper van de huidige
Vereniging Werkgroep Vestin~tad. Van het plan isuiteindelijk niet veelgerealiseerd.

Restauratie

In het voorjaar werden de werkzaamheden voltooid van de restauratie aan bastion
Oud Molen. Omdat de toestand van het Vestingmuseum dat vereiste, werd nu eerst
bastion Turfpoort aangepakt. De Stichting Vrienden van de Vesting Naarden kreeg
vervolgens van 'Domeinen' de beschikking over kazemat Y en kanonremise X. Het

museum kreeg de-L.eruimten 'om niet'. Ze werden afgegraven en hersteld.
Voor het herstel van de toren van de

Grote Kerk, de 'gemeentetoren', had de
raad in 1965 reeds! 640.525,- uitgetrok
ken. Nu echter bleek dat ook de spits
dringend toewasaan vemieuwing,kwam
de raad met een aanvullend krediet van f
122.625,-.Voor iedereen duidelijkwaar
neembaar wasde terugkeer vande kante
len boven op de toren. Oude tekeningen
hadden het oorspronkelijke bestaan van
hen aangetoond. Toch mankeert er nog
wel het een en ander aan de historische

kennis van het gemeentebestuur. Sinds
de festiviteiten rond het 600-jarig be
staan in 1950 is er een Naarder vlag in
gebruik De Stichting voor Banistiek en
Heraldiek maakt de stad er nu opmerk
zaam op dat de vlag niet voldoet aan de
regels van de vlaggenkunde. Ten on~
rechte is de dubbelkoppige adelaar aan

gebracht op een wapenschild. Ook hoort
het embleem niet midden op de vlag

'maar op 1/3 van devlaglengte,gerekend
vanaf de broekzijde'.

Gemeenteraadsverkiezingen
Ook in Naarden zalde invloed van de geest van verandering, ZO kenmerkend voor de
6O-erjaren, zich doen gelden. Aan twee zaken isdat goed te merken: de verandering
in de politieke cultuur en de noodzaak om te komen tot vergaande vormen van
samenwerking met andere Gooise gemeentes.
TOl aan de raadsverkiezingen van 1966waren alle raadszetels steeds keurig verdeeld
geweest over de partijen die bij de traditionele zuilen hoorden: katholieken, prot.
christelijken, socialisten en 'algemenen' of liberalen. De KVP, de Prot. Chr. Samen~
werking, PvdA en WO regelden in een niet al te open sfeer al jaren met elkaar de
Naarder zaakjes. In 1966 laten de kiezers hier. net als elders, blijken maar matig
tevreden te zijn met de bestuurscultuur en bereid te zijn om de stem uit te brengen op
een nieuwe partij.
Allereerst was er ongenoegen in de KVP. Het raadslid N.}.). Rood was op een
onverkiesbare plaats terecht gekomen van de rogenaamde 'groslijst'. Hij richtte nu
met anderen een afdeling op van een landelijke splinterpartij, de conservatieve
Christen Democraten Unie (CDU) en hoopte met deze groepering via de achterdeur
toch in de nieuwe raad gekozen te worden. Netjes stelt hij zijn KYP-zetel ter
beschikking en zegt: "Zoals bekend ben ik altijd zeer geporteerd geweest voor de
samenwerking van christenen en als zodanig trekt de CDU~gedachte mij aan. Ik kan
mij voorstellen dat een bepaalde groep het niet zo prettig vindt dat ik heb besloten
mede te werken aan de uitdraging van deze gedachte.lkben misschien een schaap dat
moeilijk te hoeden en te scheren is." Het feit dat de lijsttrekker van de nieuwe partij
tegenover de voorzitter van de plaatselijke KVP woont, wordt aanleiding tOl heuse
straatincidenten, die mij als 11~jarige,wonend in dezelfde laan, voor het eerst laten
kennismaken met het verschijnsel politiek. Het lukt de heer Rood, mede dankzij een
aanhangonder leden van de katholieke sportclub Be Fair,gekozen te worden len koste
van een zetel voor de KVP. Dit ondanks de oproep van laatstgenoemde partij op haar
folder:

'Stem met om mee

op de KVP

M<Ulk het vakje rood
voor de nlUlm: C de Grool.'

Nieuw voor Naarden is de benoeming van een wethouder van 'jeugdige leeftijd'. De
30-jarige R.W.M. Gerrits, voorzitter van de landelijke KVP-jongeren, wordt door de
raad gekozen ten koste van de oudere, alom gerespecteerde, heer J. Leebeek.
Dezwaarste klapbij deverkiezingen moet de PvdAincasseren: 2 vande5zetels moeten

worden ingeleverd en komen terecht bij de PSP en de Boerenpartij, die voor het eerst
deel gaan uitmaken van het stadsbestuur. Met de entree van drie nieuwe partijen in
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1966 kreeg ook in Naarden de ontzuiling gestalte. Vier jaar later zou D'66 met twee

zetels vertegenwoordigd worden. Nu, in 1992, bestaat ruim een derde van de 17

raadsleden uit vertegenwoordigers die geen deel uitmaken van de oude verzuilde

partijen. Een en ander kunt u aOe-ten aan onderstaandecijfers van de gemeenteraads

verkiezingen:

De Naardense kerkvisitatie en oude straatnamen

H. Schaftenaar

Het koor van de Grote Kerk van het

zllide"gezietl ;111891.

Een belangrijke aanleiding voor een

nieuwe serievisitalies waren de besluiten

van het concilie van Trente (1563). Aan

vankelijk verzetten de Utrechtse kapitte

len zich tegen de invoering van deze ver

ordeningen. Echter door het optreden

van Alva werd hetverzet gebroken en con

fonn de uitspraken van het T rentse con

cilie werd. weliswaar langzaam en

schroomvallig, ook weertotvisita tieover ~

gegaan.

Drie jaar VÓÓr de uitmoording van Naarden bracht kanunnik Jacobus Cunretorff van

het kapittel van Oudmunster (Utrecht) in opdmcht van aartsdiaken Harman Ren

nenbercheen bezoek aan deSint Vituskerkvan Naarden om depastoorteondervragen

overaUerlei zaken in zijn parochie. 'Kerkvisitatie' werd zo'n bezoek genoemd. Vanouds

was de bisschop verplicht zijn diocees te visiteren, maar vanwege de uitgestrektheid van

zijn gebied werddevisitatieopgedragen aan deaartsdiaken.ln de 15eeeuwkwam het er

meestal niet van om de parochies te bezoeken. maar toen in de 16e eeuwde ketterij 7jch

ontwikkelde, werd dit middelterhandge~

nomen om het euvel te bestrijden.

Ondanks het soms aantreffen van treuri

getoestanden inde parochies werd er wei

nig tijd gestoken in de bezoeken. Binnen

één of twee dagen wasde afgezand van de

aartsdiaken weer in Utrecht terug. In de

parochies was men er ook niet blij mee.

TeAbbenbroek riep bijvoorbeeld de heer

van Montfoort geërgerd uit: "Heer

Officiaal! visiteer eerst de Utrechtse kapit

telen en zend de publieke vrouwen van

daar weg; als daar en elders de Trentse

decreten worden opgevolgd. dàn zal ik

uwe visitatie toelaten."

1962 19661990

partij

'Co%'.,t.%L,t.IL
VVD

261930,95278230,35277233,16
PvdA

219826,05160617,53120214,32
KVP

183221.64153616.83
PCS

161419,83148316,23
CDA

( 3506hl,41)( 301933,06 \113020,13
PSP

4665,11
CDU

4705,\1

BP

8269,01

D'66
135616,23

Levend Naarden
4325,21

Nao.rden 1990
88210,52

Bronnen

Archîefrk Gooi- en Eemlander.
GemeemebladNaardcn.
De Vrankrijker, 1976, Nieuwste geschiedenis van Gooiland 1925-1975.
Vrienden V<lll de vesting Naarden 1953-1978.

Gooise samenwerking

De angst om als gemeente samengevoegd te moeten worden met het grotere Bussum

is altijd sterk geweest in Naarden. Toch wordt in 1966 een begin zichtbaar van

samenwerking tussen de Gooise gemeentes en onze burgemeester N.J.C. Cramer

speelt daarin een vooraanstaande rol. De snelle bebouwing van de laatste open

gebieden in het Gooi en de toewijzing van de woonruimte maken de insteUingvan een

samenwerkingsorgaan noodzakeJ.ijk. Na een beraad van vertegenwoordigers van de

zes Gooise gemeentebeshlren met dievan de provincie en het ministerieop 24 oktober

op het departement van Volkshuisvesting wordl daartoe besloten. Burgemeester

Cmmer stelt met de secretaris van Hilversum en de directeur van de Vereniging van

Nederlandse Gemeentes daartoe de regels op. Op 17 maart 1967 wordt de 'Gewest

raad' in het Raadhuis van Hilversum gdnstaUeerd. Niet in dat van de oude Gooise

hoofdstad Naarden dus en met opgeving van enkele lokale bevoegdheden.

Naarden stond op de drempel van de nieuwe rijd.
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Op 26 en 27 september 1569 was de parochie Naarden aan de beurt. Uit het verslag

blijkt dat ook hier depastaorde nodige reserves in acht nam bij het beantwoorden van

de vragen. Als het even kon bleefhij op de vlakte. Het achterste van zijn tong liet hij

zeker niet zien. Het ging volgens hem eigenlijk allemaal wel goed in de parochie

Naarden. Soms kon hij er echter niet onderuit en moest hij toegeven dat er sprake was

van wat problemen. Iedereen wist bijvoorbeeld dat één van zijn kapelaans, Assuerus

Clueting, een concubine en kinderen had. Dat gafhij dan ook ronduit toe, maar over

het in concubinaat leven van Johannes Arnoldus met zijn dienstmaagd Guilhe!ma zei

de pastoor niet veel: "het zijn ge~uchten, dat heb je niet van mij!" En op de vraag 'zijn

cr die verdacht worden van ketterij?' antwoordde hij voorzichtig: "een enkeling'. Nee,

ging het over de parochianen dan was de pastoor heel erg op zijn hoede.

tieverslag bij een aantal altaren een overzicht van de inkomsten in de vorm van de

huurpenningen van huizen en pacht van landerijen. Hierbij worden namen van

huizen, straten, landerijen en ook personen genoemd. Vele bekende Naardense

straatnamen worden vermeld met het jaartal van de schenking erbij. Daarom weten

we nu bijvoorbeeld dat de naam 'Peperstraet' er al in 1466 was. Het 'Oosteijnde', de

latere Oosteindestraat (nu het einde van de Gansoordstraat), kwam in 1465 al voor.

De 'Gansoeijestraet' (Gansoordstraat) wordt in het jaartal 1502 genoemd en de 'Sinte

Catharinenstraet', de latere Huizerpoortstraat, in 1508. Het is ook aardig om te lezen

dat Naarden ooit een 'Weverstraet' (1546) en het 'Sevenhuysstraetken' (1532) had.

Een verrassing staat er bij de inkomsten van het altaar van Sint Severus. Dit altaar

ontving onder andere 'twaliffnyeuwestuversendeeen halven,op Jan Maess. huysende

hoffstede' (1534). Ik moest hierbij ogenblikkelijk aan de Jan Massenstraat, ook in het

verleden als 'Jan Ma(a)zenstraat' geschreven, denken. Waarschijnlijk had Jan Maes

hier zijn boerderij en is de straat naar hem genoemd.

En zo worden er tientallen namen genoemd: het Geert de Bolenshuys (1507), het

Kievetsveen (1527), Legebussen=Laag Bussum (1561), Oudebussen=Oud Bussum

(1528), deSchipstraet (1539) (nu de Kloosterstraat) en bij deze huis-,straat-, veld- en

plaatsnamen staan meestal ook persoonsnamen. Hetvoert te verdeze hierallemaal op

te sommen. Te meer daar geïnteresseerden de Verslagen van Kerkvisitatiën kunnen

raadplegen in het Stadsarchief van Naarden, alwaar het in de boekenkast staat.

Bron:

Verslagen van Kerkvisitatiën in het bisdom Utrecht uit de 16e eeuw. Werken uitgegeven door het
Historisch Genootschap, derde serie, nr. 29, Amsterdam 1911.

(Met dank aan Jan Roos voor de vertalîngvan een gedeelte van de Latijnsetekst).

Bijzonder interessant is het visitatiever

slagvoorgenealogen en geïnteresseerden
in straat- en veldnamen. Om de altaren

te onderhouden waren cr namelijk se

dert de 15e eeuw schenkingen gedaan.

Daarom bevindt zich in het visita-

Toch zijn er interessante gegevens uit het Naardense kerkvisitatieverslag te halen. Zo

heeft De Vrankrijker in zijn bock NaerdinckIant (1947) de kerkvisitatie als bron

gebruiktvooreenopsommingvan de twintig altaren van de Grote Kerk. Bij mijn weten

is er daarna in Naardense publicaties geen gebruik meer van deze bron gemaakt. Dat

is jammer, want er staan veel meer gegevens in het verslag. Zo wordt over het

kerkgebouw bijvoorbeeld geschreven dat

de wanden in 1569 net gepleisterd wa

ren. In de kerk stond een stenen doop

vont, een zilveren monstrans met hostie

en drie zilveren potjes met olie voor de

doopleerlingen en zieken. Alle versierse

len van de kerk worden in het verslag

genoemd en waren in goede staat.

Over de Latijnse school wordt vermeld,

dat aan de Naardense jongens uit Vergi
lius' Aeneis en uit de werken van Cicero

werd voorgelezen. Op zon- en feestda

gen stonden het Evangelie en de brieven

Paulus op het programma en ook is te

lezen dat er gebruikt gemaakt werd van

een Griekse grammatica.

De koorgang met de nissen waar in 1569

nog de altaren stonden.
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Toen men de situatie dacht meester te zijn, begon omstreeks zeven uur de massa vet

weer hevig te branden. Een gloeiende vetstroom liep als lava naar de zanderijsloot. in
allerijl werden nog enkele met vaten vet geladen schepen naar veiliger oorden

versleept, maar dit lukte slechts gedeeltelijk. Eén van de schepen ging verloren

ging Hendrikvan Steeg, de onbezoldigd rijksveldwachter, tegen de wind in per rijwiel

poolshoogte nemen. Toen hij opdeplekwasaangekomen, was het hele fabrieksterrein

al een grote vuurpoel. Tonnen vet en copra stonden in brand. Met vet gevulde

reservoirs werden zo heet, dat de gassen sissend de openingen verlieten en met
verblindend wit licht verbrandden.

'De totaal vernielde kostbare machineri

ën. Dat de brand een zoo geweldigen

omvang aangenomen heeft, is natuurlijk

eensdeels te wijten aan de groote brand

baarheid der aanwezige stoffen, maar

anderdeels ook aan de omstandigheid,

dat de geheele fabriek van hout opgetrok

ken werd, in verband met het feit, dat ze

gelegen was in het schootsveld der

Naardensche forten, waarin het verbo

den is steenen gebouwen op te richten'.

'De groote tank, die vijf duizend liter olie

bevatte en als een reusachtige flambouw

dagenlang is blijven oplaaien. Een

schitterend gezicht; waar men urenlang

naar zou kunnen kijken, wanneer de
brandende olie maar niet tevens een

walgelijken stank over heel de omgeving

verspreid had'.

De brandweer stond hiervoor een onmogelijke opgave. Metslechts twee handspuiten

uit 1887 en enkele op de waterleiding aangesloten slangen, ging men de vuurzee te lijf.

Tot ovennaat van ramp werkte een spuit niet naar wens en dedruk op de waterleiding

was ook niet voldoende. Nadat het motorspuit je van de 'Chemische Fabriek' te hulp

was geroepen, besloot men de belendende percelen nat te houden. Dat nam niet weg

dathetkantooren een woningvan de Melkfabriekookverloren gingen. Om halfzeven

stonden alleen de Melkfabriek en de villa 'Rusthoek' nog overeind.

Op het stuk grond tussendeGalgesteeg,dezanderijslooten deAmersfoortsestraatweg,

waar nu enkeleautobedrijven in hetvoormalige pand van King Carszijngevestigd, was

het aan het begin van deze eeuw ook een en al bedrijvigheid. Hier tegenover

Zandbergen stond naast het huis 'Rusthoek', de N.V. Oliefabriek 'Noorwegen' beter
bekend onder de naam 'V etfabrick'.

In dit bedrijf werkten ruim tachtig arbeiders. Naast dit bedrijf stonden panden, die

toebehoorden aan de Melkfabriek. Al deze gebouwen waren grotendeels van hout,

want ze stonden in de 've~boden kringen'. In tijd van oorlog moesten deze obstakels

snel opgeruimd kunnen worden door er bijvoorbeeld de brand in te steken.

De brand in de vetfabriek

Dat laatste gebeurde in de nacht van 15 op 16 december 1919, al was daarbij van opzet

geen sprake. 's Ochtendsom vieruur kwam de brandmelding binnen en directdaarop

'In den vroegen morgen, donkerzwarte nacht nog natuurlijk, tegen vieren tusschen

Maandag en Dinsdag is het fabriekscomplex der Naardensche vetterij van de Firma

Dudok van Heel geheel in vlammen opgegaan. De serie foto's, die wij van de ramp

geven, opent met een heel merkwaardig snellicht: brandende klompen vet drijven weg

op de sloten, hoog opvlammend, als met reusachtige toortsen garlSch de omgeving in

fantastischer! gloed zettende, waarin het landschap in al zijn grilligheid silhouetteert'.

(Bron: Het Leven van Dinsdag23 dec. 1919)
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waardoor de brandende vaten de rietkraag in vlam zetten. Toen werd de situatie pas
echt hachelijk Viahet rietwerden dehonderden vaten,dieindetuin van'Rusthoek'lagen,
een prooi der vlammen. Een uitermate angstig kwartier brak aan. Met knallen als
kanonschoten vloog vat na vat in de lucht. Brandmeester Rookhuizen kreeg de deksel
van een exploderend vat tegen zijn been en werd per rijtuignaar het Majellaziekenhuis
afgevoerd.

Nadat het vuur minderde en de inktzwarte rook\volken ten hemel waren gestegen,zag
men een chaos van venvrongen buizen, ketels en ijzer. Alleen de schoorsteen en de
portiersloge met het bord.'geen werklieden nodig' stonden nog overeind.
In de weken na de ramp moesten nog vele vragen beantwnord worden. Viaverklarin

gen van werlm~mers werd duidelijk dat hel broeien van een stapel vettige zakken de
oorzaak was. De schade was zeer groot maar gelukkig was men verzekerd. Met
brandmeester Rookhuizen liep het goed af. Na een maandje ziek thuis en een
vergoeding van f 130,- van de gemeente Naarden, kon hij weer uitzien naar de
volgende fik.

Naar een artikel uit de Naarder Koerier (Schaver) en met foto's uithetStadsarçhidvan Naarden.

'Een overzicht van de nog rookende puinhoopen der fabriek. Alleen de hooge schoor

steen is blijven staan'.

136

als het binnen buitengewoon
goed moet zijn


