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Herinneringen aan het Postkantoor van Naarden

j.J. Groen

In de loop van de maand oktober 1992 viel bij de bewoners van Naarden een fel-rood

gekleurdefolder in de busajkomstigvanPIT-Post. Deeerste regel van ditvouwblad luidde:

'Op 30 oktober 1992 wordt het postkantoor Naarden gesloten'. Een kone, koele, zakelijke
mededeling, die voor mij toch net iets meer betekende.

Precies 90 jaar heeft de post vanuit dit pand aan de Cattenhagestraat, hoek Pastoorstraat,

gefunctioneerd en daarvan heb ik 19jaar met mijn ouders in de dienstwoning gewoond

(1933 - 1952). Mijn vader was in die jaren de kantoorhouder van het Hulp-Post- en

Telegraafkantoor, zodefunctieofficieelluidde. Zijn assistente was mejuffrouwCI. Snijder,

een dochter van de aannemer Snijder (zie De Omroeperjrg. 6, p. 30). Gedurende de jaren

dat telegrammen voor Naarden nog nietvanuit Bussum besteldwerden (vóót± 1950) was

I.N. Frijhoff (van het Staatsloterijkantoor in de Sint Vitusstraat) de onvolprezen bezorger

of wel hulp-telegrambesteller.

De dienstwoning
Het woonhuis was gedeeltelijk gelegen naast het kantoor (twee kamers en een

veranda), achter het kantoor lagde keuken. Een wenteltrap leidde naar een L-vormige

4'



Statie/oto van het postkantoor, in 1952genomen door de heer Schoonebeek, tergelegen

heid van het afscheid van de heer K. Groen. Het gebouw was via drie deuren te berei

ken, de woning was genummerd Cattenhagestraat 27, de postkantooringang Pastoor

straat 18 en de dienstingang van de vroegere bestellerskamer heeft - naar mijn weten 

nimmer een nummer gehad.
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overloop, waar vijf deuren op uit kwamen, vier kamers en de wlderdeur. De kamers
lagen allen boven het kantoor. Dewlder, een idealespeelplaats,die zich over het gehele
gebouw uitstrekte was heel groot. Aan de Cattenhagestraatzijde was er nog een
kamertje afgeschut, dat was het vroegere verblijf voor een dienstbode, in diverse
stukken omschreven als 'het meidenkamertje'. Voorts was boven de beide woonka
mers een groot plat dak. Het hoektorentje en de twee dakkapellen (aan iedere
straatzijde één) waren loze ruimten. De laatsten waren slechts met een ladder via een
luik voorreparatiewerkzaamheden bereikbaar. Eénervan isslechtséénmaal door mijn
broer gebruikt als schuilplaats tijdens een razzia in 1944.Op veel kamers was vroeger

het bovenste gedeelte van de ramen voorzien van glas-in-Iood. AlsdeGooische Tram,
die de halte vrijwel voor de deur had, soms minutenlang stationair stond te draaien 
vooral ten tijde van de motortractie - trilde het hele huis en rammelden die ruitjes op
een irriterende manier. Delange granieten gangvertoonde halverwegeeen verzakking
van ongeveer een centimeter. De tuin liep helemaal door tot aan de Sint Vitusstraat,
waar wevia een schuur een achteruitgang hadden. De schuur was in de 1geeeuw een
timmermanswerkplaats. Later werdde tuin gehalveerd toen op de plaats van deschuur
woningen gebouwd werden. Devloervan deoverloop was opeen merkwaardigewijze
bewerkt. Hij was ooit voorzien van een okerkleurige verflaag, waarna men - toen de
verfnogvers was - er met blotevoeten overheen liep,kris-kras in allerichtingen, vrijwel
geen vierkante centimeter overslaand. Dit gaf een heel wonderlijk patroon, dat
jarenJang goed bleef omdat het loopgedeelte met een loper werd afgedekt. Aan onze
gasten toonden we ook steevast de 'blote-tenenverf-gang'.

De stichting van het nieuwe Postkantoor
In de tweede helft van de negentiende eeuw was de Naardense postdienst, die sinds
1874 gecombineerd was met de Rijkstelegraafdienst gehuisvest in een pand aan de
Sluisstraat (thans de Marktstraat tussen de Cattenhagestraat en de Haven). In 1892
werd in de Pijlsteegeen nieuwe localiteit betrokken. Van deverhuizingwerdop 23 mei
1892 door directeur Prew;ting van het Postkantoor mededeling gedaan aan Burge
meester en Wethouders van Naarden:

'Ik heb de eerUEdelAchtbare medetedeelen, dat hedenmiddag om half2 de dienst der
posterijen in het nieuwe lokaal in de Pijlsteeg zal worden geopend. Tot halftwaalf
hedenmorgen is het kantoor nog gevestigd in het oude lokaal in de S!uisstraat'.
Kennelijk een vlotte verhuizing tussen de middag. Met het Rijk werd een huur
overeenkomst afgesloten voor een periode van 10jaar.
Rond 1900bleek al dat het Pijlsteegkantoorte klein was, want uit een 'Uittreksel van
het register der besluiten van den Raad der gemeente Naarden' van 25 september 1900
komt naarvoren datmen bezigwasmet plannen vooreen nieuw Postkantoor. Het Rijk
was toen niet genegen zelf een kantoor te bouwen, maar wilde wel een nieuw gebouw
van de gemeente Naarden huren. Dehuurprijs mocht een maximum vanf 1.200,- per

43



Foto, gedateerd 1915, van diredeur Alings temidden van zijn personeel. Helaas is het

niet meer te achterhalen ter gelegenheid waarvan deze foto is genomen, doch het zou 

naar mijn schatting - het 25-jarig ambtsjubileum van de heer Alings kunnen zijn.

Achter hem staan nogal wat bloemen. De beide jongedames zijn zonder twijfel de

telefonistes, die hun 'heiligdom' hadden in het vertrek rechts dat afgeschermd wordt

door een grote aankondiging van 'De Nederlandsche Bank'. De derde van rechts (dus

de tweede staande in de achterste rij) is waarschijnlijk Jan Bossenbroek. Boven de

schoorsteenmantel het statieportret van H.M. Koningin Wilhelmina, met boven op de

lijst nog een afzonderlijk kroontje. Links hangt de kaart van Nederland.

jaar niet overschrijden (6% van de stichtingskosten). De tekeningen lagen reeds klaar.
Helaas beschikte de gemeente niet over een geschikt leeg terrein. Daarom besloot de
gemeenteraad voor f 5.700,- tussen de 'vrouwen-, Pastoor- en Gijgelstraat' 310
vierkante meter grond met daarop gebouwen aan te kopen.
Ter verduidelijking, de Vrouwenstraat is nu het deel van de Cattenhagestraat tussen
de Pastoor- en de Marktstraat. De Gijgelstraat isnu de Sint vitusstraattussen dezelfde
twee straten.

Op 10 oktober 1900 werd het plan goedgekeurd dOOfGedeputeerde Staten en kon
men beginnen met de sloopvan debestaande bebouwing. De beslissingom het gehele
gebouw van electriciteit te voorzien moet pas tijdens de bouw zijn genomen, want op
11juni 1902 schreef postdirecteur Preusting aan B & W van Naarden:
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'Ik heb de eer UEdelAchtbare beleefd medetedeelen, dat de kosten voor buisleiding
voor den aanleg van electrisch licht in de kantoorlokalen van het nieuwe post- en
telegraafkantoorbedragenf 43,50. Aangenaam wude het mij zijn, te vernemen ofhet
gemeentebestuur deze kosten voor zijne rekening neemt'. Hierop werd gunstig
beschikt en het ekctra werd aangelegd door de Hollandsche Electriciteits Maatschap
pij te Hilversum.
De officiëledatum van ingebruikneming was 20 oktober 1902. De huurprijs werd op
17 december 1902 vastgesteld op f 1230,- per jaar. De stichtingskosten moeten dus
ruim f 20.000,- hebben bedragen. In het huurcontract verbond de gemeente zich
onder meer om het gebouw in goede staat te onderhçmden en indien het drinkwater
voor gebruik ongeschikt zou worden voor haar rekening in de tuin een regenbak te
laten maken.

Het gebouw heeft dus 90 jaar en 11dagen als postkantoor dienst gedaan. Voor zover
ik tot nu toeheb kunnen nagaan behoort het daarmeetot de koplopers van Nederland.
Het pOSTkantoorte Veere bijvoorbeeld isondergebracht in een gebouwuit 1878,doch
de postdienst vestigde zich daarin eerst in 1906.

Directeuren en beheerders

In het blad 'De Post- en Telegraafwereld' van september [905 kondigde directeur
Preusting de vacantstelling van zijn kantoor aan in verband met zijn pensionering op
1juli 1906.Onder zijn beheer kwam detweede 'T' er nog bijen werd het op] november
[905 een Post- Te1egraaf- en Telefoonkantoor. De handbediende telefooncentrale
werd geplaatst in een afzonderlijk kamertje, met een schuifdeur van het kantoor
afgesloten. Zijn opvolger werd directeur E.A.AJings, die er de scepter zwaaide van 16
augustus 1906tot zijn pensionering op 1januari 1923. Hij heeft later nog lange tijd in
de H. van Eyckenstraat gewoond, goed verzorgd door zijn huishoudster mejuffrouw
AJieKlellver.

Na het vertrek van de heer Alings was er een halfjaar een vacature. Daarna is de
directeursplaats negen maanden waargenomen door de heer H. Addens, die echter
niet in de dienstwoning heeft gewoond en waarschijnlijk elders 'en pension' was.
In 1925 werd de status van het kantoor teruggebracht tot ecn 'Hij-P.T.T.kantoor'
ressorterend onder het Hoofdpostkantoor Bussum. De nieUllTefunctionaris werd nu
een beheerder en was de heer K. Edel, die in zijn jonge jaren al een paar jaar
kantoorbediende te Naarden was geweest. In zijn tijd, begin jaren dertig, werd de
telefoon in de regio 't Gooi geautomatiseerd en werd de handbediende telefooncen
trale verwijderd. Deheer Edelbleefin functie tot I september [933,dedagwaarop mijn
vader K.Groen het kantoorovernam. Van toen afaan was het tegelijkertijd een 'Hulp
P.T.kantoor' geworden. Kort voor de Tweede Wereldoorlog verdween ook de post
bestelling uit Naarden, waartegen onder meer Ds. Drijver erg gefulmineerd heeft. Het
was hem ook een doorn in het oog dat post, in Naarden in een brievenbus gedepo-
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Zondagmorgen 20 juli 1941 constateerden

wij dat 's nachts de woning op diverse

plaatsen beplakt was met pamj1eljes met

de tekst 'Hier heerscht de Engelsche

Ziekte'. Nog een paar woningen in de

Cattenhagestraat was deze eer te beurt

gevallen. De foto is genomen door Joost

Fischer, die op nummer 33 woonde en in

de haast was opgetrommeld. Bij de '5
loodsen' aan het einde van de Catten

hagestraat stond een Duitse schildwacht

ongeïnteresseerd de straat in te staren.

Mijn moeder, die op de foto een bak water

ophoudt terwijl ik met een spons aan het

afweken ben, is ten tijde van het schrijven

van dit verhaal- januari 1993 - bewoon

stervan het Bejaardentehuis 'De Bolder'
in Huizen en tevens de oudste inwoonster

van die gemeente. Zij is geboren op 26

september 1892.

Hier heerscht de
Engelsche Ziekte

[n dezelfde, zo roerige dagen, werd er aan de huisdeur gebeld. Op de stoep stond een

militair, die zich keurig voorstelde en vervolgens de toch wat merkwaardige vraag

stelde, ofhij zich bij ons even mocht scheren! Hij bleek - zeer modern - in het bezit te

zijn van een electrisch scheerapparaat, was afkomstig uit Rotterdam, waar men 220

volt had. In de Vesting en dus ook in de Weeshuiskazerne was dat toen nog 125 volt.

In de winkel van Dubelaar had men hem verteld, dat de dienstwoning van het

Postkantoor een '220 volt enclave' was. Dat was juist, want toen wij de woning in 1933
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Vacantstelling van de directeursfunctie
van het Postkantoor Naarden anno 1905.

(Haardstedenbelasting is schoorsteen

geld).

neerd, een poststempel 'Bussum' kreeg.

Ter illustratie: momenteel kent Neder

land nog maar ] 2 Expeditieknooppunten

waar de post gestempeld wordt en dat

worden er in de naaste toekomst nog

minder!

Tot de laatste brievenbestellers, die van

uit dit kantoor aan hun dagelijkse ronde

begonnen behoorden ondermeer Van As,

De Beus, Borra, Bossenbroek en Koppe

drayer.

In de eerste dagen van de mobilisatie in 1939 werd er in het Postkantoor, in het

kamertje van de vroegere handtelefooncentrale, een bed geplaatst en moest mijn vader

er noodgedwongen slapen, daar de telegraafdienst op Regeringsbevel24 uur geopend

moest zijn voor militaire telegrammen. De technische dienst van de telefoon 

overspoeld met spoedopdrachten van militaire zijde - zag na ongeveer anderhalve

week kans een doorverbinding naar de kamers boven te maken en bovendien werd

deze 'slaap-waak-dienst' al vrij gauw versoepeld.

De heren K. Groen, IN. Frijhoff en

mejuffrouw Cl. Snijder voor de ingang
van het kantoor in 1940.
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Prentbriefkaart verzonden op /1 mei 1918 vanuit Naardcn naar Stadskanaal. De

afzender was als militair gelegerd in het Groot-Arsenaal. De kaart behoefde niet

gefrankeerd te worden daar sergeant Berkenbosch als gemobiliseerde portvrijdom

genoot. In plaats van een postzegel, de aanduiding 'militair' gevolgd door een hwuJte

kening.

betrokken was deze omschakeling aangebracht daar wij lil onze vorige woonplaats

(Krimpen aan de Lek) ook al 220 volt hadden. AUe electrische apparaten hadden
anders vernieuwd moeten worden.

Tijdens de evacuatie van de bewoners van de Vesting op ] 4 mei 1940, behoorde ons

gezin totde laatste groep verlrekkenden,daar gewacht moest worden op personeel van

het Postkantoor Bussum, dat de geldkas en overige waardevolle papieren mee nam.

Mijnouderswerden ondergebrachtbij een familie aan de Burgemeestervan Hasse1tlaan.

Ik kreeg een kamertje aan de J ulianalaan. Mijn broer was gemobiliseerd en lag bij het

2Ie Regiment Infanterie aan de Hollandse Waterlinie achter Amersfoort.

Nadat mijn vader op 1 juli 1952 de dienst verliet, werd hij opgevolgd door de heer A.

Bakker, die met zijn gezin de woning betrok. Hij bewoonde het pand tot zijn

pensionering in 1965. Het huis stond toen metges]oten luiken enige tijd leeg. In 1966

werd het betrokken door de heer l.F. Wijmenga met zijn gezin. Hij werd - wat hij toen

allerminst kon vermoeden - ook de laatste bewoner van het huis-oude-stijl. Tevens

werd hij ook degene die het langst de dienstwoning bewoonde. Hij verbleef er tot kort

na de definitieve sluiting op 30 oktober 1992.

16 maarl19/1 verzonden uit 's-Grave/and en beslernd voor Naarden.

1\1 met al hebben er in 90 jaren slechts 6 huishoudens in verbleven. Dus niet bepaald

een duiventil. Vanzelfsprekend kende zo'n groot tch>etkoming'"'' Zo kon

hel in sommige kamers 's winters knap koud zijn. <an vencIm geb,cch,n

zou echter niet gepast zijn, daarvoor had het huis teveel charme ...

Geen leven zonder anekdotes

Op Oud Valkeveen lag achter de gebouwen van de rensta( Geersen rond 1935 een

racebaan waar speedway-wedstrijden, toen nog 'din-track' genaamd, werden gehou

den. Mijn broer en ik imiteerden dat op de wlder van het Postkantoor met een oude

fiets. l.inken rapper eraf en een vast achtertandwie1, dus een doortrapper à]a een baan

racefiets. Rondjes draaien naar linksen dan was het de kunst uit te komen opeen klein
stukje cocosmat juist als de trapper in de achterste stand was en dan ... keihard

terugtrappen waardoor je met het achterwiel op dat gladde matje een flinke schuiver
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maakte. Wie een halve cirkel kon beschrijven was kampioen van de dag. Dit op het

laatst niet genoeg zijnde, konden we van een vriend een oud, licht motorfietsje

overnemen voor de schappelijke prijs van één rijksdaalder. Het ding werd naar boven

gesjouwd en daar experimenteerden we verder als toekomstige sintelspuiters. Als

brandstofgebruikten we petroleum, dat was goedkoper - driecent een liter - en rookte

veel meer. Het begrip 'milieu' was nog niet gecreëerd. Alle zolderramen open en de

walm puilde naar buiten! Zo druk in 'training' zijnde werd op een avond - net rond

donkerworden - gebeld. Moeder.deedopen en op destoep stond niemand minderdan

politieagent T. Kamer, die met onder andere Hooyer en Brouwer jarenlang het locale

gezicht van de Heilige Hermandad bepaalde. Hij vroeg moeder in volle ernst ofhet

misschien mogelijk was dat er op het dak een vliegtuigje geland kon zijn! Nu moet er

aan toegevoegd worden, dat het in de tijd was van de Fransman Louis Mignet, die in

Frankrijkde 'Pou du Ciel' (Luchtluis) geïntroduceerd had. Een toen geweldigpopulair

éénpersoonskistje dat zelfs als een soort bouwpakket geleverd kon worden. Een soort

Volkswagen-in-de-lucht.

Op een dag hing ik uit een zolderraam het doen en laten in de Cattenhagestraal in

vogelvlucht te bekijken. Er kwam een kJant op de fiets naar het postkantoor. Hel was

de beminnelijke zie1eherder pastoor Hermsen. Hij plaatste zijn fiets naast de brieven

bus en ging naar binnen. Even later kwam er iemand van de Militaire Politie uit de

barakken op de Schapenmeent. Die arriveerde op zijn groene legerfiets met

gezondshcidszadel en doortrapper. Die fiets werd ook tegen de gevel gezet. Op s10l

doen was er nog niet bij. Even later kwam meneer pastoor weer uit het kantoor en 

kennelijk geheel in gedachten ~ pakte hij de verkeerde fiets, sloeg zijn been erover en

wilde wegrijden. Dit lukte echter niet best door die ongelukkige doortrapper en voor

hij zich realiseerde wat er aan de hand was, kwam het voorwiel in de tramrails en lag

de een'laarde in een weinig met zijn functie strokende houding tussen de rails met een

groengekleurd militair rijwiel naast hem.

Donderdag was muziekdag in de Vesting (zie Th.G. Baalman in de Omroeper van

oktober 1991). Moeder legde op het meterkast je in de hal dan altijd wat cenlen en paar

stuivers. Het honorarium vooreensolistwaséén cent, voorgroepen een stuiver. Onder

deze muzikanten was er één dieop de fiets van de kant van Muiderberg kwam met een

'in wat slechte staat' verkerende trompet met een stuk touw op zijn bagagedrager

gebonden. In het voorjaar 'handelde' deze man ook in bloeiende wilgekatjes. Die kon

hij zo langs de wegplukkeil. Het muzikale gehalte was zeer twijfelachtig, doch ook hij

kreeg zijn beloning. Eens gebeurde het dat hij twee weken wegbleefen daarna weer ten

tonele verscheen. Na zijn aanbellen gaf moeder hem de gebruikelijke cent. Hij hield

zijn hand geopend, keek eerst naar zijn ontvangst en vervolgens naar moeder en zei

toen: "juffrouw, ik krijg van drie keer!"
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Eén van de laatste binnenhuisfoto's (1987). De heer Wijmenga met zijn assistente

Renee Garritsen. Zij staan naast de monumentale schouw, die geheel betegeld was met

Delftsblauwe tegels, die overigens geen antiquarische waarde hadden. Het gehee/

vroeger met een soms bijna roodgloeiende kachel ervoor - maakte wel een statige indruk.

Bovenaan de statiefoto van H.M. Koningin Beatrix en Prins Claus.
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De Roelofslaan (Valkeveenselaan) 1838-1922

H. Schaftenaar

en

laan over de ~~
Valkcvccn te kunnen beschikken. Naar hem werd de kaarsrechte laan genoemd:
Roelot:~Jaall.Via de erven Radafs en Uirk Krasser de

toen ook al bekend stond onder de naam 'Yalkcvccnschclaan' Zij
bezat daarmee de belangrijkste toegangsweg lot de uitspanning Oud Valkcvcctl. Dal

De Roe/afslaan rond de eeuwwisseling met links het bord 'Verboden toegang.

5'

gaf geen problemen want haar dochter
was de eigenares van deze uitspanning;
voetgangers werden in het bewandelen

van de weg niet gestoord. Slechts enige
dagen per jaar was het de gewoonte de
Roelofslaan te sluiten ter handhavingvan

de eigendomsrechten van mevrouw Van

Wocnsel Kooy-Mijnsscn.

Erfdienstbaarheden

Aan het begin van de hvintigste eeuw

werd de weg echter belast met een aantal

erfdienstbaarheden. Zo mocht de N.V.

Oud-Hussem Exploitatie Mij er gebruik

van maken met voertuigen zonder me

chanische beweegkracht. Als tegenpres

tatie werd hel bedrijf verplicht de weg en

de brug te onderhouden.

Toen Cornelis van Eeghen in ] 9] 2 de

bossen kocht waar hij zijn landhuis 'De

Valkewxn Boere- Duinen' liet bouwen, verkreeg hij voor f
,,;jen ""Klmg'. 2000,- het recht van weg. Tevens moest

hij een jaarlijkse bijdrage in de onder

houdskosten van f 60,- betalen. Mevrouw Van Woensel Kooy-Mijnssen verplichtte

zich daarmee de houten brug te vervangen door een sterke stenen brug, zodra het

landhuis van Van Eeghen klaar was. Van Eeghen wu dan f 3000,- aan de nieuwe brug

bijdragen. De stenen brug moet derhalve dateren van omstreeks] 9] 2/ 1913 en doet

wat betreft de stijl sterk aan architect K.P.C. de Bazel denken.

Nadat in 19] 5 mevrouw Van \'\Toensel Kooy-Mijnssen was overleden, verkochten de

erven in de omgeving van de Roelofslaan grond aan verschillende personen. Zo werd

in september ]9] 7 aan Dr. K.l)ebbes het recht verleend om tegen betaling van f 30,

perjaarvan de laan gebruik te maken tussen zijn woningen de Naarderstraat. Ook A.E.

Dudok van Heel verkreeg dit recht in verband met zijn aankoop van landgoed Oud
Naarden in 1917.

Het conflict

Toen in ] 919 de resterende bezittingen (landgoed de Limiten) van wijlen mevrouw

Van Woensel Kooy-Mijnssen te koop werden aangeboden, bevond zich daaronder

ook de Roelofslaan. W.A. van Dorp, K. Tjebbes en Floris Vos werden de kopers en

gingen vervolgens wat minderroyaal om metde toegankelijkheid. Slechts zij en enkele
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De nog onverharde Valkeveenselaan.

andere aanwonenden waren tot het gebruik van de laan gerechtigd, anderen werden
daarvan uitgesloten en derhalve werd de Roe10fslaansoms afgesloten. Dat veroor
zaakte incidenten, die uitgebreid in de publiciteit kwamen.
Op 13juli 1921liep daar bijvoorbeeld de zaak uit de hand. Toen reed een auto de laan
in, die benodigdheden aanvoerde voor 'een dagje buiten' van ongeveer 60 ouden van
dagen in het zomerhuis van een Lutherse instelling (gelegen aan het latere Roelof.<;
laantje). Meer dan eens waren de Amsterdamse regenten van deze instelling aan
gezocht een bijdrage te leveren in de onderhoudskosten van de Roelofslaan, doch
wnder enigresultaat. Toen de bewuste auto opdaagde, werd de chauffeur aangezegd,
dat de volgende dag de rijtuigen met 'Oudjes' toegang wuden krijgen, mits de
onderhoudsbijdrage zou worden voldaan. Of de chauffeur geen gelegenheid meer
vond de boodschap over te brengen of dat er een andere aanleiding was om aan het
verzoek niet te voldoen, zeker is, dat toen de volgende dag de rijtuigen verschenen de
laan was afgesloten. De afsluiting werd evenwel geopend en de rijtuigen konden hun
weg vervolgen. Toen deze echter 's middags terugkeerden, vonden ze wederom de

uitgang versperd. De heren Tjebbes, Van Dorp en Vos stonden bij de versperring en
lieten de rijtuigen niet door.
Een honderdtal nieuwsgierige omstanders waren daar toen getuige van de oratie van
VanAsperen, devaderofdirecteurvande Luthersestichting. Ervielen hardewoorden,
welke bepaald niet in het belang waren van de oplossing van het geschil. Uiteindelijk
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De oudste woning aan de voormalige RoeIafSlaan: de luinmanswoning 'het Beuke

nootje' ((lrchitect De Bazel).

De stenen brug van omstreeks 1912/1913. Een ontwerp van De Bazel?
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Het door De Bazel ontworpen landhuis 'De Valk', gehouwd voor K. Tjebhes omstreeks
1917.

waren de rijtuigen genoodzaakt lerugte keren en langs een omwegde Huizerstraatweg
te bereiken.

Het zomerhuis te Oud Naarden (arll1het latere Roe/ofslaanije) van het Herste/d

Evallgelisch Luthers Weeshuis.

De brief van Tjebbes

\'\Taarom de eigenaren van de Roelofslaan zo moeilijk deden over het gebruik ervan,

is te lezen in een brief van 28 mei 1920 van Or. K. Tjebbes aan het Bestuur van het

Hersteld Evangelisch Luthers Weeshuis le Amsterdam. Hij schrecftoen heL volgende:

van de eigenaars terreinen Wij achten het

verharde weg maakt m;

U eenige last te hewrgen.

?rI, dan een noodg!dwong

voerlieden kiezen derhalve den verharden privé-weg over onze terreinen Daar wij het

onderhoud van dien weggeheeluit eigen zak betalen en bovendien in het gehee/niet gesteld

zijn op druk verkeer, dat het karakter van eigen weg geheel zou te niet doen. is dit ('en

toestand, die wij niet langer kunnen toelaten.

verdediging van eigen rechten, geenszins hedoeld om U onaangenaam te zijn.

Irritaties bij het gemeentebestuur

Het gemeentebestuur van Naarden reageerde hierop met de volgende brief aan het

College van Regenten van het Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis der Hersteld

Evangelisch Lutherse Gemeente:

te doen opmaken tegen eell paar personen, verhol/den (/an
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wegens het loopen op den, op dat oogenblik door een paar palen afgesloten weg. De beide

personen werden door den Kantonrechter vrijgesproken.

De heer Tjebbes schijnt thans de manier te willen toepassen om zonder ooit zelf met ons

gemeentebestuur over dezezaak of over zijne grieven te hebben gesproken, ons op eene vrij

zonderlinge wijze door derden, mensc1,et1 die uiteraard ter zake geheel onkundig zijn, op

de z.g. plichtetl te doen wijzen.

Wij behoeven U niet opmerkzaam te maken op het dwaze van zulk een manier van

handelen en volstaan met U in ovenveging tegeven den heer Tjebbes te verwijzen naarons

bestuur, dat toch zeker wel in de "eerste plaats in aanmerking komt om bemerkingen of

grieven aan te horen over speculeeren op 's heeren Tjebbes goedheid, klachten, welke tot op

heden volkomen achtenveg'e bleven, doch welke wij natuurlijk met alle belangstelling

zullen aanhoren en overwegen.

Van particulier naar openbaar

Het zat dus niet goed met de Roelofs]aan en naar aanleiding van het conflict op 13 juli

1921 vroeg men zich in een krantenartikel dan ook af: 'Wordt het niet hoog tijd, dat

Naarden's Gemeentebestuur de nodige stappen doet, opdat de Valkeveenschelaan in

eigendom kome aan de Gemeente?'

Dat werd dan ook twaalf dagen later gedaan bij monde van het gemeenteraadslid I.P.
Dudok van Heel.

A] op 8 augustus 192] kwam de raad in een besloten zitting bijeen om over dit

onderwerp te vergaderen. l.r. Dudok van Hee] wist le vertellen, dat de eigenaars we]

met een verkoopprijs van zes tot acht duizend gulden genoegen zouden nemen. Maar

in verband met de verschillende erfdienstbaarheden besloot de gemeenteraad aan B

& W onderhande]ingsvrijheid te geven tot een bedragvanf 12.000,-. Het vrij gebruik

van de weg was bovendien voor de toegankelijkheid en waarde van de achterliggende

terreinen van groot belang.

Op 30 mei 1922 werd het voorstel door de gemeenteraad aangenomen, waarbij de laan

en het bruggetje voor f ]1.000,- werden aangekocht. De Roelofs- ofVa]keveenselaan

wu ten eeuwigen dagen een openbare weg blijven en moest het karakter van 'laan'

behouden. Zowel de brug als de laan moesten door de nieuwe eigenaar in goede staat

worden gehouden en er zou voldoende politietoezicht moeten zijn. De koslen van

overdracht kwamen voor rekening van de gemeente Naarden. In de rondvraag van

dezelfde vergadering vroeg l.r. Dudok van Hee] nog om overleg met Gedeputeerde

Stalen, opdat de 'Roe]ofs]aan' door grenswijziging op het grondgebied van Naarden

zou komen te liggen. Zover is het echter nooit gekomen, de laan bleef in Huizen en

werd pas met ingang van 14 augustus] 936 officieel de Valkeveenselaan genoemd.
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Naarden en de literatuur (IS)

Herman Pieter de Boer (Hillegersberg 1928 -

Jan Paardenkooper

Wat heeft Herman Pieter de Boer, bekend om zijn visserspet, zijn liedleksten voor

Conny Vandenbos en Lenny Kuhr, zijn verhalenbundels en enkele lichtvoetige

romans met Naarden te maken? Niet dat hij erover heeft geschreven, maar uit de

stadsarchieven blijkt dat H.P. van ]8-] ]-]94] tot 20-9-1942 gewoond heeft op de

Juliana van Stolberglaan 110. Hij was - dertien jaar oud - toen al een druk bezet baasje

gezien zijn lidmaalschap van kortbaklub Olympia, zwemdub Naarden en de Vrijzin

nig Christelijke Jeugdgemeenschap.

Na twaalf ambachten en dertien ongelukken kwam De Boer in de redamcwereld

terecht als tekstschrijver. Net als Heere Heeresma, Dimitri Frenkel Frank en Hans

Vervoort ontwikkelde hij door dat werk een geheel eigen, compacte stijl. De Boerwerd

de meestervan het zeer korteverhaa] metdeonverwachtep]ot. Dit soort verhalen leent

zich uitstekend om te worden voorgelezen. Het gaat wat le ver deze teksten tot

literatuur le rekenen, maaronderhoudend en geestigzijn zewel. Zijn doorbraak bij het

lezerspubliek kwam met de verhalenbundel 'De vrouw in het maanlicht en andere

zonderlinge verhalen' uit ] 973. Dil succes - ik heb hier uit 1980 de zesde druk van dit

werkje voor me - is ongetwijfeld ook te danken aan de samenwerking met Pat Andrea

die vanafdatmomentzijn bundels met prachtigeeigenzinnîgetekeningenillustreerde.

Als voorbeeld van m'n kort verhaal geef ik nu 'Hulp' uit 'De vrouw in het maanlicht'.

Hulp

'Wat doejenou,jochem!' riep Berend toen hij het huisje binnenkwam. ]ochem stond boven

op een stoel. Van de balk hing een dik touw meteen strop. Daar had hij zijn kop in.

'Dat zie je toch,' zei ]ochem nijdig, 'ik ga mezelf ophangen. Ik zie er geen gat meer in. Wil

je me helpen? Schop die stoel dan weg.'

'Waar leven is daar is hoop,' zei Berend. 'Kom op, waar gaat het nou helemaal om. Het
is vast niks.'

'Noem dat maar niks! Al mijn geld vergokt. Alleen maar schulden, en niemand leent me

geld.'

'0, als het dat is,' zei Berend, 'dan wil ik je wel helpen '

En hij schopte de stoel weg.

vcel succes had hij ook met'Hetdamesorkestenanderestadsverhalen' uit] 976en 'Het
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herenhotelen andere verhalen' uit 1978. Deze twee bundels spelen in een gefingeerde
stad aan de rivier de Mora in de dertiger jaren en vertonen in tegenstelling tot 'De
vrouw in het maanlicht' een zekere eenheid.

Een relatief groot aantal herdrukken beleefde het 'Nederlands gebarenboekje' uit
1979, eveneens met tekeningen van Pat Andrea. Dit boekje is nog steeds aardig om
iemand van wieje niet weet ofhij van lezen houdt,cadeau te geven. Wegens het succes
kwam er nog een vervolg: 'Nieuw Nederlands gebarenboekje' waaruit het volgende
voorbeeld is.

Vrijwelonbekend iseen bundeltje uit 1978, getiteld 'Zeven sonnettines' uitgegeven in
slechts 120exemplaren. De teksten zijn een soort verbinding tussen de korte verhalen
van H.P. en de liedjes die hij voor vele artiesten heeft geschreven.

Tussen Spoorweg en Rijksweg tijdens

de Spoorwegstaking 1944-'45

H. Wa/dorp

TijdelJsen vlok IJa de Tweede Wereldoorlog maakte de heer H. Waidorpeen aantalfoto's

waarop enkele unieke N(wrdellse gebeurtenissen werden vastgelegd. In dit artikel heeft hij

een viertal Va/J deze foto 's Vall eell begeleidende tekst voorzien. Over de ontsporing van de

10como/ieflJij de hrug over de Kamel1lelksloot en de daarop volgende represaille schreef

eerder (DcOmroeperjaargang 2, nl/mmer 2) EI.H. Marfjllel/ie het artikel 'Een locomotief

verdwijnt in de Kamemelks/oot'. (Red.)

Voetbal

Die vrije trap moet hier genolllen wordelI.
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Klaas

die 110ren bij een flinke boot.

Ffet bouwsel vordert wOlUlerwel,

Klaas zweet eli hamert als de hel,

tenvijl hij smeekt om 's hemels zegen

de ark is klaar,

Het wachten is nu op de regen.

Voor degenen die gedurende de Tweede Wereldoorlog in het nog niet bevrijde gebied
leefden waren de laatste maanden van deze oorlog het moeilijkst. Niet alleen wasereen
spoorwegstaking, doch er was een groot gebrek aan voedsel, dus honger. Ook kolen
en electriciteit ontbraken veelal. Geen wonder dus dat er een grote stroom van
hongerige stadsbewoners op wek ging naar plaalsen waar mogelijk nog iets eetbaars
te krijgen was.
In Naarden kon men in die tijden de stedelingen zien langs trekken die per fiets (vaak
zonder banden) hoopten 'achter de IJssel' iets van hun gading te kopen ofte ruilen bij
de boeren in dat gebied. Het waren meestal jongevrouwen ofmeisjesdie met gezichten
waarop de ontberingen te le7Á'nstonden, voorbij trokken.
In tegengestelde richting kwamen de sterk vermoeide Amsterdammers terug met wat
etenswaren. Soms was hun onderweg een gcdeelte daarvan 'geconfisqueerd'.

Van de Rijksstraatweg tussen Amsterdam-Naarden-Crailo-Laren was de Gooische
Stoomtram reeds enige jaren verdwenen. Het trambedrijfwas reeds grotendeels vóór
het uitbreken van de oorlog omgezet in een busbedrijf. Door het ontbreken van
motorbrandstof werd echter gedurende de oorlogsjaren de stoomtram weer in ere
hersteld, als vanouds met stoomtram-locomotieven. Er mocht echter niet van de

Rijk.%traatweggebruik gemaakt worden, waar (naar men beweerde) de beruchte
veldmaarschalk Göring één aan deze weg gelegen woningen betrokken had. De tram
reed dus van het station Naarden-Bussum via Huizen en Blaricum naar Hilversum.

Toch reed er op II april 1941nog één maal voor het laatst een stoomtram in de vesting
van Naarden. Dat was tergclegenheid van een uitvoering van de Matthäus Passion in
de Grote Kerk.

Op de foto zien wij de tram in de Marktstraat wachtend op de terugkeer van de
bezoekers van het concert, met aan beide eindcn een locomotief, daar zich hier geen



omloopspoor bevond.
Op de spoorbaan was het aanmerkelijk rustiger. Overdag was er bijna geen trein
verkeer aangezien de Duitse spoorwegen bevreesd waren voor aanvallen vanuit de
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lucht op hun militaire treinen. Alleen 's nachts hoorde men het doffe geluid van de

Duitse stoomlocomotieven die bij iedere overweg hun komst aankondigden, daar de
overwegen niet bewaakt werden.
Toch viel hier ook nog wat te beleven. Op 26 september 1944 verspreidde zich het
gerucht dat er in de afgelopen nacht een gekantelde locomotief het spoor van
Amsterdam naar Hilversum versperde. Dit bleek maar al te zeer waar. De 'onder

grondse' had de kleine draaibrug over de Karnemelksloot, juist na het Naardermeer
bij het begin van de behuizing van Naarden, enkele centimeters opengedraaid,
waardoor de spoorstaven niet meer aansloten. Het gevolg was dat een locomotief uit
de richting Amsterdam hier ontspoorde.
Het plan dit feit op een foto vast te leggen was gauw genomen, al was het risico wel
bijzonder groot, want het fotograferen van dergelijke feiten werd door de bezettende
macht zeer zwaar bestraft. Gelukkig werd de foto zonder veel moeite genomen, doch
toch stonden mij nog twee momenten van schrik te wachten.
Het eerste was het ontwaren van h'lee Duitse militairen, die zich in mijn richting
begaven en het fotograferen ongetwijfeld gezien zouden hebben. Gelukkig lieten zjj
niets blijken en kon ik ongestoord mijn woning bereiken. Het tweede was een daglater
toen enige hevige knallen van handgranaten de vernieling van een huis dicht bij onze
woning als represaille voor de geslaagde ontsporing aanduidden.
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A.F. Kooymarl-van Rossum

Een terugblik op de familie Kuhn

lussen de

De naam Kuhn duikt in Naarden voor het eerst op in 1839, wanneer Jeanne Marie
Wilhelmine, in 1818 geboren als 6e dochter van J.P. van Rossum (1778-1856) van
Zandbergen aan de Amersfoortsestraatweg, huwt met Hendrik Willem Kuhn (1813
1844). H. \IV. Kuhn iskoopman in Amsterdam onder andere bij de faovan Heukelom.
Het jonge paar krijgt drie kinderen, Henry (1840), Jenny (1843) en Marie (1844).
Kllhn wordt door zijn schoonvader Van Rossum beschreven als lijnde rank, bleek en
mager, wat een zwakke gezondheid doet vermoeden. Dat blijkt ook het geval te ,..ijn,
want schoonzoon Kuhn overlijdt al op 31 jarige leeftijd.
[n die jaren laat J .1'. van Rossum de buitenplaats Nieuw Valkeveen bouwen en in 1853
gaat Wilhelmine daar met haar kinderen en enig personeel wonen.
In 1856overlijdt J.r. van Rossum en Wilhelmine Kuhn-van Rossum koopt evenals

haar ouderezllsters Dudok van Heel-van

Rossum en Mijnssen-van Ros$um een
deel van de gronden uit de boedel van
haar vader terug. Zij verwerft het ouder
lijk huis Zandbergen en daaraan gren
zend 46 ha afgezande en daarna in cul
tuurgebrachtelanderijen. Zokomt Henry
Kuhn (1840-1912) in] 856metzijn moe
der en zijn zusjes op 16-jarigc leeftijd op
Zandbergen terecht. Hij zal zijn helever
dere leven op Z,,1ndbergen blijven wo
nen. Doorerfenissen en aankopen wordt
hij later ook nog eigenaar van een deel
van het nabij gelegen Kommerrust en
Berghllis.
BijZandbergen hoort een pachtOOerderij,
zodat er steedsveelte doen isop de buiten-

H.W Kuhn (1813-1844). plaatsom herhelebedrijfgaandetehollden.

Gelukkig kwam ook aan deze oorlog een einde. Met grote inspanning werd de ergste
oorlogsschade hersteld, onderduikers durrden zich weer op straat te vertonen, de
jonge mannen die bij de diverse razzia's voor werk in Duitsland in het oosten
bevonden, konden weer naar hun huis terugkeren.
De eerste trein met terugkerende Nederlanders bereed deGooische spoorlijn op 2juni
1945. De Nederlandse locomotief was met vlaggen versierd. Het was een warme
zonnige dag, de trein reed niet hard en overal waarde [rein reed werden de thuiskomers
met luid gejuich begroet! Ook vanuit de trein liet men zich niet onbetuigd. Zittend op
de treeplanken en staande op de daken van de rijtuigen werd druk teruggezwaaid en
bedankt voor de vrolijke ontvangst. Ook op station Naarden-Bllssum bleef de trein
geruime tijd stilstaan om de thuiskomers gelegenheid te geven uit te stappen. Toen
deze trein zijn weg naar Amsterdam vervolgde konden de hierbij geplaatste foto's
genomen worden. Men kan de opgetogen jongelui op de daken der rijtuigen zien
zwaaien naar de bewoners der huizen langsdeJuliana van Stolberglaan. Ook ziet men
de palen staan voor de electrische bovenleiding, waaraan de rijdraad nog ontbreekt.
Behalvede versierde locomotiefbevond zich in deze [rein een merkwaardig allegaartje

van diverse rijtuigen. Bijgebrek aan voldoende materieel diende alles wal maar rijden
kon te worden ingezet.

Een ernstige aanval gebeurde niet ver van de brug van de Karnemelksloot op 30
november 1944,toen daar een Duitsemunitietrein beschoten werd, hetgeen een grote
ravage aanrichtte. Over dit voorval werd reeds eerder geschreven.



Casa Cara, het huis van grootmoeder Kuhn-van Rossum.

Wanneer Henry in 1863trouwt met Adriana Margaretha van Bumen (1840-1890),
verhuist moeder Wilhelmine naar haar nieuw gebouwde huis genaamd 'Casa Cara',
een vriendclijkogende kleinewittevilla aan deoverkantvande Amersfoortsestraatweg.

Het jonge paar blijft op Zandbergen wonen.

Ook nadat zij haar intrek heeft genomen in haar nieuwe huis blijft mevrouw Kuhn
van Rossum tot op hoge leeftijd een centraal punt in haar familie vormen. Regelmatig
beweken verwanten haar. Zij vinden haar dan meestal zittend in steeds dezelfde
leunstoel. Als herinnering is het dan ook meestal dit beeld, dat de jongere generatie

voor ogen staat als ze aan tante Kuhn denken. Bijlatere generaties staat zijook bekend
als 'ouwe grootje'.
'Ieder jaar verschijnen een paar keer de 'Hoempa's', een groepje Duitse muzikanten
op de wegtussen Zandbergen en Casa Cara', herinnert zich een achternichtje, getuige
een aantekening van haar over een regelmatig terugkerende gebeurtenis uit het eind
van de 1geeeuw. 'Tante Kuhn kwam dan met haar stoel op de weg zitten en wij, de

jeugd dansten, op de muziek van de 'Hoempa's', de Lancier, de Quadrille, verschil
lende kinderdansjes en deden in een kring spelletjes. Het 'verkeer': een boerenwagen,
een malle Jan stopten tot dat de dans uit was...'
Stelt U zich eens voor, omstreeks 1900speelt dit zich afop de Amersfoortsestraatweg

ongeveer ter hoogte van de huidige Godelindeschool.
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De noordgevel van het reeds voor de helft afgebroken Zandbergen in 1870. (Uit het

schetsboekje van H.M.E. van Rossum-Dudok van Heel).

Het oude, houten Zandbergen raakt in de loop der jaren in verval. Wanneer het regent
en tegen het plafond wordt getikt, komt het hemelwater naar beneden en moeten de
paraplu's opgestoken worden om droog te blijven. Men zegt dat dit witte huis in ]869
gedeeltelijk isafgebrand. Dit maal werd het vanwege brandgevaar vervangen door een
stenen villa, die op een verhoogd terrein wat verder van de wegwordt gesitueerd. Dit
huis zullen vele ouderen zich nog herinneren, daar het in 1961is gesloopt.

Henry Kuhn was de eerste van de familie die in de gemeenteraad van Naarden werd
gekozen. Hierin had hij zitting van 1877 tot 1890, waarbij hij vanaf 1879 tevens
wethouder was. Zijn vrouw was van 1882 tot haar overlijden Regentes van het
Burgerweeshuis. Deze Henry kreeg een won en een dochter. Als mevrouw Kuhn-van
Bumen reeds voor haar 50e jaar in januari 1890 overlijdt blijft haar dochter laantje
(A.M.I. 1865-1963) zelfs na haar huwelijk, in datzelfde jaar 1890 met haar neef van
Flevorama, LP. Dudok van Heel (1863-1939) op Zandbergen wonen. Zij heeft daar
niet alleen gewrgd voor haar groeiende gezin met tenslotte vier kinderen, maar ook
voor haar vader. De dieren en de moestuin, die toen ook nog bij Zandbergen hoorden,
vielen ook onder haar wrg.
Haar broer Henk (H.W. 1864-1957) woont in die tijd met zijn vrouw A.J. Wolters
(1871-1959) op de boerderij Kommerrust gelegen aan de huidige Bollelaan. Later,
ongeveer in 1905, bouwt hij het huis 'Den Hul' naast 'Casa Cara' op de plaats van het
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der Eykoverdoet.

De kleinzoon van H.W. Kuhn, Henry (Hank) Kuhn (1930-1984) en zijn echtgenote
M.G. Dura wilden de traditie 'een Kuhn op Zandbergen' voortzel1en. Met veelgeduld
en doorzettingsvermogen lukt het hem uiteindelijk om in 1973 een vergunning te

van de Suikerunie te Rilland in Zeeland.

Devoormaligedrogerij gelegen naast het
tuincentrum van Van der Roest aan de

Huizerstraatweg, nu een appartementen
complex met het handelsmerk van Kuhn
en Co op de zijgevel geschilderd, herin
nert nog aan het op een haar na 100
jarige bestaan van dit bedrijf.
In 19120verlijdt HenryKuhn.Zijndoch
ter mevrouw Dudokvan l-Ieel-Kuhn edt

de buitenplaats Berghuis van haar vader.
dit landgoed stond toentertijd geen
ènhuis, maar het echtpaar laat op de
.vendoor architect Kruiswegen heeft

In 1957ov"lijdt f'I.W. Kuhn en hve" jaa.clateoiJn ";htg"no,,,. "ad,,, P'ueg,em""t,,,
nog kmk tijd i" L~.ndl)"gen gc·wo'Jnd,wc>cdtd",illaln verkocht,
en vervangen door de service-flat Alleen de grote rode beuk
l aan de dagen van weleer. De zonen Henry en Bruno (I H95-

1949)zijn dan al overleden. Dederdezoon Henk( J905-1980) woont inmiddels elders.

H. W. Kulm (1864-1957) ilJ juli 1944.

H.W. Kuhn zich met zijn echtgenote
, ~ Kuhn heeft na 1913 de laatste resten van de

(proef)boerderij laten opruimen en de villa laten verfraaien. Op de van de
een Ook wordt een nieuwe op

1930

weer afgebroken om plaats te maken voor de bouw van een garage door architect
Negrijn. J)ezoon van H.W. Kuhn, weer een H. (Henry) Kuhn (1894-1946) isdan met
de autotechnicus H. van Asselt (1887-1967) een garagebedrijf begonnen. In de

huidige kantoor van Stork, alwaar hij tot 1912 woont.

H.W. Kuhn en zijn neef, later zijn zwager, l.P. Dudok van Heel hebben in 1889samen
de firma Kuhn & Co opgericht. Zij krijgen van Henry Kuhn startkapitaal en een stuk

grond van Berghuis bij de hoek van de Huizerstraatweg tegenover de Chemische
Fabriek (nu Quest), waar zij zich bezighouden met de beetwortelzaaclveredeling. Dat

wil zeggen met de teelt, veredeling en het verhandelen van suikerbietenzaad. Suiker
bieten werden toen in het algemeen beetwortelen genoemd. Het bedrijfis gedurende

vele jaren enig in zijn soort in Nederland geweest en opereerde zowel in het binnen
als het buitenland. Voor zijn baanbrekend werk op het gebied van de
Suikerbietenveredeling is aan I-I.W. Kuhn in 1932de Prof.dr. L. Broekema ereprijs
uitgereikt met als rede zoals op de plaquette vermeld staat:'Grondvester van de
wetenschappelijke suikerbietenveredeling in Nederland' Als H.W. Kuhn later niet
meer actiefbetrokken is bij de dagelijkse gang van het bedrijfblijft hij nog enige jaren
commanditairvennoot. Na de dood van LP. Dudok van Heel in 1939blijft mevrouw
Dudok van Heel-Kuhn tot 1957commissaris van Kuhn en Co. In 1987isKuhn &Co

na veelreorganisaties tenslotteovergenomen door de firma Van der Have, onderdeel
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De villa Zandbergen.

krijgen voor het bouwen van een huis op het laatste stukje grond van de buitenplaats
Zandbergen. Het huis ligt ver achter de voormalige villa Zandbergen, aan het
overgebleven stuk van hel Zandbergenlaantje, een weggetje dat ooit van Zandbergen
naar Berghuisliep. Dit huis wordt nogsteeds bewoond door zijn echtgenote Iet. Henry
was ook de volgende generatie die in de gemeenteraad gekozen werd, zoals ook zijn
echtgenote Iet daarin nu plaats heeft.
Helaas ishij vrij jong overleden, maar van zijn drie kinderen Eveline, Hayco en Joost,
vertegenwoordigers van de 6e generatie van de familie Kuhn in Naarden, houdt de
jongste de traditie hoog, door een gedeelte van zijn ouderlijk huis weer als domicilie
te kiezen.

Hopelijk zal hij met zijn echtgenote J.C.A. Hollander nog lange tijd op deze voor hem
historische bodem kunnen wonen.

Met dank aan mevrouw H.G. Egter van Wissekerke-Rueb en mevrouw H. Henny-Kolff.
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Naarden gaat met haar tijd mee

F.].J. de Gooijer

Met de kippen op stok
De torenklokken van stad en land wezen eeuwenlang de plaatselijke zonnetijd aan.
Men zette om 12uur de klok gelijkaan de zonnewijzer als die de hoogste stand van de
zon aanwees. Zolang hetreizen tevoetofpertrekschuitging,gafdit weinig problemen.
Het meeste verkeer vond plaats in de provincie Holland waar het tijdsverschil gering
was. De Hamburger Postkoets vermelde wijselijk alleen de vertrektijd in Naarden.
Verder werd alleen de reistijd genoemd, want zelfs in Oost-Nederland liepen de
klokken al één kwartier voor op het Westen. De oude primitieve uurwerken waren
echter onnauwkeurig, een kwartier meer of minder telde niet. De meeste mensen
stonden gelijk met de zon op en gingen kort na zonsondergang naar bed.

Chaotische tijden
De chaos in de tijdsaanduiding begon juist in de meer 'moderne' tijd. Nieuw
aangelegde straatwegen verhoogden nietalleen de snelheid, maar ook detoenamevan
diligences. Deze onderlinge 'lijndiensten' moesten op elkaar aansluiten. In verschil
lende almanakken, waarvan de Enkhuizer als enige is overgebleven, stonden allerlei
tijden. Vermeld werden vertrektijden van trekschuit en diligence, maar ook s]uitings
tijden van stadspoorten. Naarden sloot vroeg in de avond de poorten en daarmee
tevens de straatweg van Amersfoort naar Amsterdam. De tijdstabellen, die men
raadpleegde, waren zeer ingewikkeld. Door de lengtevariatie van de dagen was het
tijdsverschil tussen voor- en najaar een halfuur. Om die reden werd de meridiaan van
de stad vermeld in de tabel met de daarbij horende zonnetijd. Het is logisch dat de
handelsstad Amsterdam het meest als uitgangspunt diende. Amsterdam koos daarom
in 1832voor een middelbare tijd. Voortaan werden destadsk]okken maar één keer per
jaar gelijkgezet aan de hoogstezonnestand. A]sgevo]gvan het aannemen van een vaste
gemiddelde tijd, liepen de klokken daar niet meer gelijkmet de zonnewijzer. Het was
jammer dat niet allesteden dit voorbecldvo]gden. Haarlem hield vastaan dezonnetijd.
De klokken van Amsterdam liepen in februari een kwartier voor op Haarlem en in
november een kwartier achter. Naarden heeft waarschijnlijk in deze periode de
plaatselijke middelbare tijd aangenomen die weinig verschilde van de Amsterdamse.

Zoveel hoofden, zoveel zinnen
Met de komst van de telegraaf en de spoorwegen werd eenheid van tijd een noodzaak.
Deze diensten kozen omstreeks 1860 de Amsterdamse tijd. De overheid liet de
tijdsbepaling verder over aan de vrijblijvende beleefdheid van de gemeentebesturen.



I. De Greenwichtijd voor post, telegraaf en de spoorwegen, benevens een aantal

streken.

Naarden spreekt een woordje mee
Naarden koos voor de Greenwichtijd. Vanaf dat moment voerde de gemeenteraad
regelmatig een klucht op over de klokketijd.
I-[etbegon al in 1893.Majoor Van der Wal en 32 anderen verzochten degemeenteraad
terug te keren tot de Amsterdamse Uit hel verzoek bleek dat de

De gemeenteraad ondersteunde het voorstel van het
m;ckh"mo!"," In te voeren.

Ac",""n G' 59 "ncl,""n 1899. Ze wilden de klok

nog verder achteruitzetten. Hun wens was geen in-, maar terugvoering van de
zonnetijd. VolgensArentsen hadden alleom] iggendegemeenten nogsteecls zonnetijd.
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Met 6 tegen 1 werd dit onzinnige idee ven\'orpen.
Eindelijk in ]902 nam de gemeenteraad een beslissing met 7stemmen vooren 2tegen.
De Greenwichtijd werd vervangen door de Amsterdamse. De klokken werden verzet
in de nacht van 30 juni op 1 juli. Als één van de redenen voor verandering werd

genoemd: 'dat door de tegenwoordige tijdrekening vele militairen te Jaatkomen, ook
officieren wensen verandering'. Nu bleefalssmoes alleen een open of dichte brug over.
Je zou overigens verwachten, dat militaire verlofgangers baat hadden bij de
Greenwichtijd, omdat de spoorwegen die ook gebruikten.
De horlogemakers klommen in 1904 in de pen. Zij verzochten de Minister van
Binnenlandse Zaken om invoering van een uniforme tijdsbepaling. Zij vroegen en
kregen steun van de gemeenteraad.

Tenslotte werd in ]908 een wet aangenomen, die een einde moest maken aan de
tijdanarchie. De Amsterdamse tijd werd vanaf 1 mei 1909 voor heel Nederland
ingevoerd. Natuurlijk was dat legen de zin van 'den Nederlandsche bond van
vereenigingen van den Handeldrijvenden en lndustrieële Middenstand'. Deze bond
stuurde een rekest tot invoering van de middeneuropese tijd naar de Minister van
Binnenlandse Zaken. De raad om steun gevraagd, nam het rekest voor kennisgeving
aan. De bond met de lange naam moest wachten tot 16 mei 1940, toen de Duitse
bezetter de verlangde tijd invoerde.

Literatuur:

Bij de Stichting Vijverberg zijn verkrijgbaar:
Complete jaargangen De Omroeper ]988, ]990 en 1991àf 17,50

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

Het Burgerweeshuis, van weeshuis tot archief f 19,95

De Naardereng f 10,-
(exclusief verzendkosten)

Besteladres:

Gansoordstraat 16,14] 1 RH Naarden, tel. 02]59-46860.



Een terugblik op de Marktstraat (2)

A.c. Slinger

Als vervolgopzijnartikel in devarige Omroeper, behandelt Toon SlingerT/u de rechterzijde

van de Marktstraat. Het artikel is aangevuld met gegevens uÎt de documentatie over de

Naardense winkeliers van Freek Udo. (Red.)

Tussen het Ruysdaelplein en de Gansoordstraat (Eerste Marktstraat)

Waar nu, op nummer 6, de'Rabo-bankis gevestigd, had J. Doorenspleet aanvankelijk

zijn slagerij. Doorenspleet was zeer bekend om zijn gekookte worst. In de jaren dertig

liet hij echter op nummer 46 een nieuwe slagerij met woonhuis bouwen. B.J. Muller

betrok toen met zijn rijwielhandel dit pand. Muller was een echte Mokumer, die op

dak een flinke stellage had gebouwd voor zijn duiven. Later verhuisde Muller naar

nummer 19. Marktstraat6 werd toen het meubelmagazijn van l.B.J. (Joke) Oosterhof,

die op den duur naar de Cattenhagestraatverhuisde, waar nu het Chinese restaurant

is gevestigd. Na een grondige verbouwing, vooral van de voorgevel, werd op Markt

straat 6 een filiaal van de Coöperatieve Boerenleenbank gevestigd. De bank werd op

14 juli 1962 geopend en de eerstedrieëneenhalfjaarvoerde mevrouw L.M. Marquenie

De hoek Eerste Marktstrant/Ruysdaelplein in het begin van de 20e eeuw.
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hier het beheer. Aanvankelijk was er in deze bank een heel bijzonder loket. Het had de

vorm van kast, waardoor het mogelijk was zijn zaakjes af te handelen, zonder dat de
omstanders het hoorden en 'heel' Naarden het aan de weet zou komen. Van het

'kastloket' werd vooral in het begin veel gebruik gemaakt. Door de gestage groei van

de bank werd er in de zomer van 1992 een woning bij het oorspronkelijke gebouw

getrokken.

Tussen de Gansoordstraat en de Raadhuisstraat (Tweede Marktstraat)

Op de hoek MarktstraatlGansoordstraat (nr. 12) had A. van den Bom zijn sigaren

magazijn. Van den Bom was een correcte verkoper, vriendelijk en keurig in het pak.

Hij droeg een snorretjeenecn goudkleurige bril en had meestal een sigaar in zijn mond.

Voor degenen die direct een sigaar wilden opsteken, knipte hij het puntje van de sigaar

af en met het gasvlammetje op de toonbank werd de brand erin gestoken.

Van den Bom was ook de eerste winkelier, die vanwege de winkelsluitingswet twee

sigarettenautomaten aan zijn winkelpui had bevestigd. Het waren lange rode bakken

met in het midden een hendel, welke naar linksen rechtskon zwenken. Na inworpvan

een kwartje werd de hendel naar het begeerde merk bewogen en viel hetpak rookwaar

in een bak onder de automaat. Dr. Dushkind, 20 sigaretten voor 15 cent, een dubbeltje

mei een plakkertje aan het pakje retour. Ikherinner me nog de slogan: 'Blijfkalm, neem

een Dushkind'. Aan de andere kant zat voor dezelfde prijs een pakje North State. De

tweede automaat was voor de meer bedeelden. Daar moesten twee kwartjes in om de

merken ChiefWhip en Caravellis te bekomen.

Naast A. van den Bom, op nummer 14, was een rijwielhandel, een filiaal van de firma

Willemsc uit Bussum. In de etalage stond een fiets met een levensgrote pop erop. De

pop was gekleed in een graat jasje, een plusfour, geblokte sportkousen, sportschoenen

en een geruite pet. Het geheel werd electrisch bewogen via een stekkeronder het zadel.

De wielen draaiden, de pop bewoog de trappers, het voor- en achterlicht brandden.

Zelfs kon depop zijn kop bewegen en met de ogen knipperen. Deslogan was: 'Piet Pelle

op zijn Gazelle'. Nu is in dit pand de 'Winkel van SinkeI' van Piet de Roos gevestigd.
PA de Roos heeft hier alweer vanaf mei 1969 een zaak.

Marktstraat nummer 16 was in de jaren dertig, evenals nu, een bovenwoning. Vanuit

dit perceel runde Jan van den Bom - hij maakt thans nog dagelijks zijn rondje door de

Vesting - de Vesttax. Met dat taxibedrijf werd men voor 10 cent naar het station

Naarden- Bussum gebracht. Op Marktstraat 12 en 14 zat in de jaren vijftig en zestig de

manufacturenzaak van Van den Bom en Kuiper 'De Magneet'.

Philip S. Heilbron had op nummer 18 zijn manufacturenwinkel. Specialiteit van deze

zaak was Manchester werkpakken, maar er werden ook hoeden, petten, bedden,
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kantoor van de dienst Gemeentewerken op de plek waar ooit de slagerij van Van

Gelder was gevestigd.

Op nummer26wasdekruidcniers- en delicatessenwinkel van H. Welsch. Later zaten

daar achtereenvolgens Peters, Kaper en Bark. De laatste verhuisde op den duur naar

dewinkel van Schenk. Bark was altijd in de weer. Vrijdags stond hij tot diep in de nacht

zijn bestellingen klaar te maken om die zaterdags te bezorgen. Het winkeltje stond

stampvol met allerlei artikelen, waar alleen Bark feilloos alles wist terug te vinden.

De hoefsmederij van Cornelis Nap

(rechts) in 1914. In 1939 werd de gevel

van dit pand gesloopt en vervangen door
een moderne.

Het huis nummer 32 wordt thans geres
taureerd. Hier zal zich het restauratie

atelier voor antieke klokken van e.G.
Mouthaan vestigen. In de tweede helft

van de vorige eeuw zetelde in dit pand het
Genie-bureau.

Op nummer 36 (nu Hubo) was de aard-

In de smederij van de hoefsmid e. Nap &
Zn. is nu restaurant De Oude Smidse

gevestigd (nr. 30). Nap was een serieuze,

rustige en uitstekende vakmaIl. Ik heb de

man nooit zien lachen. Vaak stond ik te

kijken alsereen paard werd beslagen. Dat

stonk aJtijd zo lekker!

De chocolade- en suikerwerker Piet van Gent had op nummer 24 (nu het Wol

winkeltje) zijn zaak. Hij was vertegenwoordigervan Bensdorp en Van Houten Cacao.

De waren werden in de regio bezorgd met paard en wagen. Piet zat, weerofgeen weer,

aJtijd hoogopde bok van de roodbruine kar meteen lange koetsiersjas en een hoed met

pluim op.

Naast Peters was 'Naarden's Bazar' van R.G. Steenbergen (nr. 28). Hij deed in

souvenirs, schrijfwaren, speelgoed, ga

lanterieën, huishoudelijke artikelen enz.

enz. In de panden 26 en 28 vestigde zich

laterde heer Zwart, die de zaak van Steen

bergen voortzette. Het vertrek van de

heer Zwart was een groot verlies voor de
Naardense winkelstand.

dekens, vloerzeilen en karpetten verkocht.

Heilbron was de strijdbare voorman van

de joodse gemeenschap in Naarden. He

laas werd ook hij met zijn gezin, na aan

vankelijke gedwongen verhuizing naar

Amsterdam, op transport gesteld naar de

Duitse vernietigingskampen. Na de

Tweede Wereldoorlog heeft P. Woud

stra hier zijn confectiehandel gedreven.

Daarnaast staat het stadhuis. In de jaren

dertig lagen de treden van het bordes nog

in het verlengde van de ingang. Zondags

2.1t ikdaarvaak meI nog meer kinderen in

afwachting van het opengaan van de

Zondagsschool. Met schone kleren en

gewassen gezichten keken we naar het

verkeer dat toen nog veelvuldig door de

Vesting ging in de richting van Oud Val

keveenofOud Naarden. ZoookdeGooise

stoomtram. Het gebeurde nog wel eens
dat de stoommachine daar zulke zwarte

rook afblies dat wij met zwarte gezichten

de bijbeiverteJlingen van juffrouw

Schubert en juffrouw Kinkenberg moes
ten aanhoren.

Tussen de Raadhuisstraat en de

Regenboogstraat (Markt)

Op de hoek naast de pomp staat het

De herenkapperszaakvan W. Valk, later

Fa. Valken Zoon, wasop nummer20. De

zaak was kraakhelder had een prettige

oudelwetse aankleding- en leek wel een

albeelding van een plaatje van Anton

Pieck. [n 1986 vestigde Te Riele hier zijn

zaak (Kantoor-Boekhandel- Huishoude

lijkeartikden-Speelgoed). Nu zit hier'De

Vranse Gans'.

Marktstraat 20 in het begin van de jaren

dertig me/links mevrouw f.M. Valk

Stiibener en dochter Wil/ij. Omstreeks

1920begol/ Willem Valk hier zijn

kapperszaak.
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appelen- en groentehandel van Kees (Corne!is) de Rijk, die ook bekend stond als
'huisjesmelker'.

Daarnaast (nr. 38) was de winke! van Betje Wilhelm met duizend-en-één artikelcn.

Mevrouw Wilhelm was de oudste winkelierster van Nederland, zij overleed op 94
jarige leeftijd. Het gehele pand, van de zolder lot de kelder, stond volgestouwd met alle
mogelijke artikelen, men kon hetzo gekniet denken. Het sorteren en verkopen van de
goederen eistc weken werk! Onder de goederen bevonden zich bijvoorbeeld honder
den ansichten met afbeeldingen' van de gemeente Naarden, verder veel religieuze
voorwerpen zoals rozenkrapsen, bidprentjes, kerkboeken veel met heel grote letters
voor oude van dagen en een leger van heilige beelden in alle soorten en maten.

Tussen de Regenboogstraat en de Kloosterstraat (Korte Marktstraat)
Loodgieter en zinkw-erker R. Lantman (later L. Bieshaar) had op de andere hoek zijn
zaak, maar in de winkel werden ook tabakswaren verkocht door zijn vrouwen
dochters Grad en Marie. Rond de eeuwwisseling was dit pand de sigarenfabriek 'De
Smid van Naarden'.

André Maassen had zijn dames- en herenkapsalon op nummer 42. Later verhuisde hij
naar de Peperstraat 13,het adres waar Okhuysen nu al weer meer dan 30jaar zijn zaak
heeft.

En wie kent nog die lekkere vlocrbroodjes van de brood- en banketbakkerij van H.
Roose, die op nummer 44 (nu 'Kantje Boord') gevestigd was? Voor 7 cent per stuk
haalde ikdaar altijd een halfbroodjevan 400 gram. Laterzaten op dat adres de bakkers
Letterman en Bakelaar.

Op nummer 46-48, waar in het begin van de jaren dertig de nieuwbouw van slager J.
Doorenspleet kw-am,had coiffeur P. Wijn zijn zaak. Ook daar werden tabakswaren
verkocht. Wijn verhuisde na de sloop van zijn pand naar Cattenhagestraat 12. Na
Doorenspleet kw-amenPiet en later Henk Mei in de slagerij. De laatste jaren iser een
groentezaak gevestigd.

In 1930vestigde P. Kruijswijk zich als zelfstandig schoenmaker op nummer 50. Ook

de verkoop van schoenen was voor hem een bron van inkomsten. Door de geboorte
van zijn zonen Herman en Jan werd het pand te klein en verhuisde het gezin in 1934

naar de Turfpoortstraat 20, het huis waar juffrouw Lcnstra, een bekende en geliefde
onderwijzeres van de Vesting School, ooit woonde. In zijn pand kwam toen het
beroemde snoepwinkeltje van 'Pouwtje'. P. Kruijswijk was jaren aktief als secretaris
van de middenstandsvereniging 'De Eendracht'. Onder zijn leiding werd velejaren de

De 'Markt' in hel begin van de 20e eeuw.

Sint Nicolaas intocht georganiseerd. Ook de jaarlijkse braderie had zijn grote belang
stelling. Bekend waren ook de vossejachten, waarbij een aantal mensen tijdens de
braderie door Naardenzwierfmeteenafwijkingaan hunkieding.Aandebraderiegangers
dan de beurt om deze vossen op te sporen en naar het stadhuis te brengen, waar men
dan een prijs in ontvangst mocht nemen.

Op de hoek van de Marktstraat/Kloosterstraat, nummer 52, was het café van G.
Demmers, later 'Ome Willem' (W. Rietkerk). Beneden was de gelagkamer, boven kon
men biljarten.

Tussen de Kloosterstraat en de Oude Haven (Sluisstraat)
Opde andere hoek (nr. 54)had horlogemaker C.H.L. de Jong zijn horlogewinkeI. Ooit
zetelde hierdesigarenhandel 'De Viersprong' van H.van Raaijen]r. met het Naardense
sigarenmerk 'Oud- Molen'. Rond 1915werd ditSigaren-Magazijn 'De Zon' genoemd.

Enkele huizen verder stond het herenlogement van]. Rijnenberg, bijgenaamd Jan de
Kat. Hier kwamen veelal mannen met een negotie, scharenslijpers en andere door
gaande reizigers. De deur van het logement stond meestal open. Een benauwdc lucht
kwam je altijd tegemoet als je erlangs liep. Op de grond bij de tafeltjes stond een
vierkant houten bakjetergroottevan een schoenendoos. Het bakjewas halfgevuld met
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zaagsel: een kwispedoor. Hierin spuwden

de mannen hun pruimtabakssap. In onze

kinderogen waren daar enge figuren bij.
H. VAN RAAIlEN Jr.

Op nummer 64 was de schoenmakerij I mlmll, 1111lUilSIlll1

van Mart vld Greft. Eerst had hij zijn

werkplaats op de Jan Massenstraat 9. Mart was altijd vergezeld van een Duitse herder,

die hij Silax noemde. Na de oorlog is vld Greft naarde Kapelstraatin Bussum verhuisd.

Als laatste noem ik nog het café 'De Beurs' van C. de Greef op nummer 66, waar men

kon biljarten en een zaal huren voor allerlei bijeenkomsten. Met mooi weer stond er

buiten op een tafeltje voor het café een papegaai, die iedereen nafloot. Later nam K.

Verhoeven de zaak over en nu is hier W. Koopmanschap de eigenaar.
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