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De Leeuwenberg

A.P. Kooyman-van Rossum (1)

de Valkeveenselaan be

van het

raarlern

nu be-

ken, werd een vaart om 'Deleeuwenberg' gegraven.

1915 -1927

De kinderen Burkens, Jan en Dolphi, nu beide negentigers, hebben vele dierbare
herinneringen aan de tijd dat zij met hun ouders op de Leeuwenberg logeerden.
Met hun neefje en nichtje Van vVoensei Kooy roeiden ze, met de pieremachochel
uit het botenhuis van de Limiten, naar de zwemplaats bij de Leeuwenberg. Daar
stonden rieten kleedhokjes (voordames en heren gescheiden), waarze gingen spe-
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Het is bekend dat in de jaren dertig het
huis enige jaren werd bewoond door
'Koos', Mr. J.J. van der Leeuw, eigenaar
van de Van Nellefabriek te Rotterdam en

fervent aanhanger van Krisjnamurli
(geb. 1896).De belangen van de Van Ne1
lefabrieken werden in die periode be
hartigd door de twee broers van Van der
Leeuw. In de Krisjnamurti-beweging
nam Koos de rol op zich van, zoals wij
dat tegenwoordig noemen, P.R.-man.
Een taak die hij zeer serieus opvatte. Hij
reisde veel voor Krisjnamurti en kwam
zo ook enige malen in het voormalige
Voor-Indië, de bakermat van de bewe
ging. Hij ondernam zijn reizen graag met
zijn privé vliegtuigje. Dat was iedere keer
een hele onderneming. De ontwikkeling

Tekening A.P

Kooyrnan-van Rossurn, Huizen.

De 17e eeuwse stichter van de buiten

plaats Graeffenveld, waar de Leeuwen
berg indertijd deel van uit maakte, heeft
op deze wijze zijn visitekaartje achter
gelaten!

1927 - 1935

Op 14juni 1927 heeft Madelaine Hen
riëtte Françoise Wilhelmina Burkens
van Woensel Kooy 'De Leeuwenberg'
verkocht aan de 'Coöperatieve Vereeni
ging De Theosofische Woon- en Wo
ningcoperatie Huizen-Ommen U.A: te
Den Haag.
Een jaar later kreegarchitect ]. Rebel uit
Laren de opdracht het huis uit te brei-
den metonder meer vier gastenkamer-
tjes, waar als bijzonderheid, in de tus-
senwanden, zeewier als isolatiemateriaal werd verwerkt. Na de verbouwing kreeg
het pand de bestemming gastenverblijfvoor bezoekers van het Theosofische Cen
trum, dat in die jaren al aan de overkant van de Valkeveenselaan was gevestigd.

1650

Zoo slaeft men niet voor zich

maer voor zyn burgerij.

de boornen heeft gegeven

1657

De Leeuwenberg in de eerste helft van de negentiende eeuw. Litho A. Brouwer. Col

lectie: A.F. Kooyman-van Rossurn, Huizen.

[en en zwemmen. Tijdens het varen moesten ze goed op de, in hun kinderogen,
grote zandschuiten letten, die toentertijd nog door de vaarten af- en aanvoeren.
Een ander obstakel, waar ze goed voor moesten uitkijken, waren de schakelnetten
die overdwars van wal tot wal in het water ,verden gezet voor het vangen van de
snoek. De familiewandeldeook vaak van huize 'De Limiten' naar de Leeuwenberg,

waar het gezelschap, langs het om de berg lopende pad, naar de top klauterde. Daar
bevond zich de ronde stenen bank waarbinnen de leeuw op een grijze stenen zuil
stond. Op de zuil waren een paar dichtregels met het jaartal 1666 uitgehouwen:

Jek ben door last van die
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Het eiland 'De Leeuwenberg' op de Krijgsspelkaart van 1908.

van de vliegmachine stond in die dagen nog in de kinderschoenen.

In die tijd had cr nog geen splitsing plaatsgevonden tussen de theosofen in Naar

den en de Krisjnamurti-volgelingen. De vereniging had, naast Naarden, ook nog

een vestiging op het landgoed Eerde le Ommen bij baron Van Pallandt. Landgoed

Eerde beschikte ovcr een landingsstrip en volgens de verhalen werden ook de wei-
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landen bij de Leeuwenberg als zodanig gebruikt. Door deze mogelijkheden kon

Van der Leeuw ook in het binnenland goed van zijn vliegtuigje gebruik maken len

behoeve van zijn activiteiten voor Krisjnamurti.

Van der Leeuw had een lange, van hardhout gemaakte, glijbaan laten maken, be

ginnend op de top van de Leeuwenberg en eindigend boven het water van de zan

derijsloot. De glijbaan werd glad gemaakt door deze nat te spuiten. Zittend op co

cosmatjes kon je naar beneden rutschen om tenslotte met een plons in het water

terecht te komen. Ter ontspanning haalde Koos - waarschijnlijk ook per vliegtuig

- zo nu en dan damesgezelschap uit Parijs naar de Leeuwenberg. Ook zij werden

uitgenodigd van de glijbaan gebruik te maken en met veel plezier stortten de da

mes zich in dat avontuur! Na afloop konden zij zich afspoelen in de nieuwe bad

kamer met de bijzondere douche-installatie en zich koesteren bij de nieuwe cen

trale verwarming. Deze voorzieningen had Van der Leeuw in het houten huis la

ten aanbrengen, evenals het grote atelierraam in het schuine dak en de ondergrondse

garage in de berg. Koos van der Leeuwen zijn gezelschap hebben op de Leeuwen

berg ook van goede, waarschijnlijk feestelijke, maaltijden genoten. De enige jaren

later bij het uitbaggeren van de sloot gevonden verzameling oesterschelpen zou

daar een klein bewijs van kunnen zijn!

In het begin van de jaren dertig kreeg Van der Leeuw een uitnodiging om lezingen

in Zuid-Afrika te houden. Hij besloot er in zijn eentje naar toe te vliegen. Omdat

hij toch wel wat opzag tegen het oversteken van de Middellandse Zee, wist hij de

verkeersvlieger A. Viruly te bewegen met hem mee te vliegen van Marseille tot

Oman. Via 'camel-tracks' zette hij deze expeditie verder alleen voort, hetgeen luk

te! Het plan was verder om na de lezing het vliegtuigje te demonteren en per schip

naar Nederland terug te keren. Zijn missie in Afrika liep echter uit, waardoor hij

de boot miste en een maand moest wachten op de volgende afvaart. Dat duurde

hem te langen daarom besloot hij de terugtocht vliegend te doen. Maar helaas, bo

ven Egypte koos hij een verkeerde camel-track en tijdens slechte weersomstandig

heden botste hij tegen een heuvel en kwam om het leven. Een tragische samenloop

van omstandigheden was, dat kort daarop zijn broer op Waalhaven (nu Zestien

hoven) eveneens met een vliegmachine verongelukte.

1935-1959

Hoewel Koos van der Leeuw niet de eigenaar was van de Leeuwenberg, heeft hij het

in zijn testament (door een schuldvereffening met de theosofische vereniging) toch

voor elkaar gekregen, dat zijn oude schoolvriendin Anna Maria Johanna de Mees

terop 12 januari 1935 het hele eiland in haar bezit kreeg. Zij was de dochter van to~

neelspeler Johan de Meesteren gehuwd met de Rotterdammer Marius Roland Holst.
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Het gezin Roland Holst woonde toen te Sloterdijk en gebruikte de Leeuwenberg 's
zomers als buitenverblijf, waar ook verdere familieleden gastvrij werden onthaald.

Gezichten vanafde Leeuwenberg omstreeks 1875-1880. Van boven naar beneden:
J. Het uitzicht naar het zuidwesten over de weilanden aan de Valkeveenselaan met

achtergrond de boerderij Nieuw Valkeveen. 2. Het uz'tzicht naar het noordoos

het zuiden metgeheel rec11ts de

Na de Duitse inval in mei 1940 verbleef de familie Roland Holst gedurende de zo

mer langer op de Leeuwenberg, vrezend dat Duitseofficieren een verlaten huiseer
der zouden vorderen. Daarna werd het huis tol ongeveer [955 verhuurd aan de fa
milie Rothbarth.

lectieHogerzeil,

[n de periode 1936/37 heeft de famîlie Stork op de Leeuwenberggewoond. Tijdens
de bouw van hun nieuwe huis 'De Grundel'

(arch. J. Rebel), aan de Nieuw Bussummenveg in Huizen, vonden zij daar een jaar

lang onderdak. De zoons Stork bewaren de beste herinneringen aan die plek te
midden van de natuur, de vogels en de heerlijke zwem- en roeiplaats. Bijslecht weer
vermaakten zij zich hockeyend in de lange gang van het huis.
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Het huis op de Leeuwenberg na de aanbouw van 1928. Collectie: R. Roland Holst,

Naardcl1.
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Van april 1943 tot eind 1945 bivakkeerden de glazenierster Giselle Waterschoot van

der Gracht en F.w. Buhri in het houten huis. Tijdens hun verblijfdedende Duitsers
's avonds onverwacht een inval. Op dat moment was juist buurman Frank Dodd,

wonend in 'Het Beukenootje' aan de Val

keveenselaan, op bezoek. Deze Dodd,
een Engelsman, werd toen gearresteerd
maar wist gelukkig te ontsnappen (2).

Toen de familie Rothbart de Leeuwen

berg betrok, ''las het huis eenvoudig in
gericht en in heldere kleuren geschilderd.

De zitkamer, met het uitzicht op deberg,
was zachtgroen en rood. In een hoek be
vond zich de open haard met ervoor een
groene zitbank. Achter de bank had men
het bureau zo geplaatst, dat je vandaar

Collectie: R. Roland Holst,
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Roland Holst, Naarden.

het volle zicht had op de vlammen in de
haard. Langs de wand waren 'kistban

ken' getimmerd, waarin men spullen kon
opbergen. Om in de ziLkamer te komen
passeerde je eerst de wit geschilderde eet
kamer. Hier stond, temidden van wit

meubilair, een grote ronde geletafel. Ook
de knoppen van deuren en kasten waren
geel en de haard was met gele tegels be
kJeed. Daardoor maakte de kamer, zon

der een straaltje zon, toch een zonnige
indruk. Ook de gastenkamertjes en het

atelier boven, waren in 'de Stijl' kJeLlrengeel, blauw, rood en wit gehouden.

Het huidige huis op de Leeuwenberg. Collectie: R. Roland Holst, Naarden.
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Het monument in 1996 /liet op de achtergrond het huis. Foto A.P. Kooyman-van

Rossulf1, Huizen.

1959- 1996
Na het vertrek van de familie Rothbarth en verschillende andere huurders werd in

1959 het huis verhuurd aan een neef van de eigenares, de heer R. Roland Holst. Na
haar vertrek naar Amerika werd hij in 1961de niemve eigenaar. Vanwege de slech
teconditievan het hOLlhverkwerd het huis in 1964gesloopt en vervangen dooreen
stenen bungalmv(arch. Falkenburg). Een oude, uitdezanderijsloot opgeviste, steen
met het jaartal 1666werd toen naast de voordeur ingemetseld en op de oude woon
plek werd een zwembad gegraven. Met de berg, de oude zanderijvaarten, het wei
land en het bos langs de rand, vormt het complex 'De Leeuwenberg' één van de
fraaiste plekjes tussen Naarden en Huizen. Een stukje landschap dat nu alweer meer
dan 35 jaar door de familie R. Roland Holst wordt beheerd en verzorgd.
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_< :11 j390,-. Per kaartblad f 20,

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:

[5,-
(cveen,

De Naardereng f 10,
Oud Naarden, 'verdronken stadje, middeleeuwsklooster, oude buitenplaats' f 29,90

De \Veeshuîskazernevan Naarden, 'over susteren, soldaten,walenen wezen' f29,90

Oude kaart van Naarden en omgeving,(facsimile in fun-color)
'dc Kaart van Fabius' f 15,-

Krijgsspelkaarten,(facsimilein full-color) uit de periode 1910-1913,
schaal] :

enberget

De prijzen zijn exclusiefverzendkosten.
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Een eeuw Rehobothschool

C. van het Maalpad

In mei 1994 vierde de Rehobothschool haar

deren waren mensen die elkaar in 60jaar niet meer gezien hadden en er werden heel

wat oude herinneringen opgehaald.

Als je deze herinneringen vergelijkt met de huidige situatie blijkt, dat er in die 100
jaar nogal het een en ander is veranderd. Vroeger gingen de kinderen meestal eerst
twee jaar naar de kleuterschool en daarna naar de lagere school, tegenwoordig gaan
ze vanaf hun vierde jaar naar de basisschool. 'vVasmen voorheen ondenvijzer(es),
nu is men leraar/lerares. De schoolleider heette vroeger hoofd der school maar is
nu directeur. Zat je vroeger in de le klas, dan zit je nu in groep 3. De kinderen za
ten vroeger in houten banken in tegenstelling tot het huidige meubilair van tafel
tjesenstoeltjes.

Maarook het onderwijssysteem en de aard van de leerstofzijn in 100jaar drastisch
veranderd. Die verandering, ook welonderwijsvernieuwinggenoemd, begon on-

De Bussummerstraat in de jaren twintig met gehee/links de Rehobothschool.
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straat. Collectie: P: Vuijst,

geveer 40 jaar geleden en verliep stapsge,vijs. Dat betekent dus dat er in de eerste
60 jaar van het bestaan van de Rehobothschool weinig veranderde. Ik kwam in
1936 als leerling op deze school en de herinneringen van mijn lagere schoolperio
de zijn typerend voor de jaren die liggen tussen de oprichting van de school en de
onderwijsvernieuwing.

De oude Rehobothschoo/ als hedrijfs

pand.

In die periode kende men in ons land verschillende onderwijssystemen. De be
kendste waren het Montessori-onderwijs, het Dalton systeem, de Jenaplan school
en het systeem van Friedrich Fröbel! Dit laatste werd toegepast op de kleuterschool
in de Bussummerstraatwaar in de loop der jaren honderdenNaardense kindertjes
werden toevertrouwd aan de zorgen van juffrouw Van Dalen.

Op verreweg de meeste scholen werd het klassikale systeem gehanteerd. Eén van
de grootste voorvechters van dit systeem was de in Naarden begraven Comenius.
A/lekinderen moesten volgens hem tegelijkertijd, dezelfdeleerstofaangeboden krij
gen. In onderwijskringen weleens betiteld als 'de stilzit, luisterschool'. Ditwas ook
typerend voor de Rehobothschool. De
kinderen moesten altijd stilzitten in hou
ten banken. In de ochtend was er ten

minste nog een onderbreking, het speel
kwartier. 's Middags zalen de kinderen
echter hvee uur onafgebroken in de bank.
Praten was niet toegestaan. Je mod1t geen
eigen initiatief ontplooien, doch alleen
maar luisteren en doen wat de meester

zei. Zelfs als je iets op de grond had la
ten vallen moest je eerst netjes je vinger
opsteken en vragen of je het mocht op
rapen. Je zat de hele dag op een droogje
en alleen als het 's zomers erg heet was
mocht er om beurten een slokje water
worden gedronken. Bij het in- en uit
gaan van de school liepen alle klassen
netjes in de rij. Praten was verboden en
als je toevallig een stukje buiten de rij
liep was de kans groot dat je moest
schoolblijven.

Tucht en orde, 60 lang. Behalve
schoolblijven een heel scala aan

Eén van de lokalen van de Rehobothschoo/ in de Bussummerstraat. Collectie: P. VUijSl,Noorden
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strafmogelijkheden toegepast: met je armen over elkaar zitten, met je ogen dicht

zitten, in de hoek staan (soms met je handen op je rug) en op de gang staan. Ook

kon je een klap krijgen ofaan jeoor getrokken worden. Soms werd er klassikaal ge

straft. Kortom een streng systeem van orde en tucht. Het wonderlijke is echter dat

ik met plezier aan de lagere school terugdenk.

De leerstof was ook anders en er werd op een andere manier schrijfles gegeven. Wij

leerden schrijven met een kroontjespen. De methode die werd gebruikt heette 'De

lopende hand'. Erwerd in een schuine richting geschreven, dun op, dik neer. In het

midden van de schoolbank zat een inktpot waar je de pen tot aan het gaatje moest

indopen. Als je over het gaatje indoopte was de kans erg groot, dat je een vlek maak

te en dat was niet best. Als je er vlug bij was en met de punt van je vloeipapiertje de

inkt probeerde op te zuigen leek het minder erg, maar toch .... er zat een vlek.

Voor linkshandige kinderen was schrijven een regelrechte ramp omdat ze ged\vongen

werden met hun rechterhand te schrijven en eigenlijk kon je met een kroontjespen

niet zo goed links schrijven. Pas in de tweede helft van onze eeuw werd een nieuw

soort pen ontworpen, de zogenaamde redespen. Hiermee werd rechtop geschre

ven waardoor het handschrift van schuin naar rechtop veranderde. Voor links

handige kinderen was het grote voordeel dat je met zo'n pen veel makkelijker ook

links kon schrijven.

Maar wij schreven dus schuin en als je klaar was met schrijven moest je pen wor

den afgedroogd. Daarom had ieder kind een inktlap nodig en na iedere zomerva

kantie werd bij het komen in een nieuwe klas op de eerste dag gecontroleerd ofie

dereen een inktlap had. Zo niet dan kreegje nog een kans om hem 's middags mee

van KOlltrik,H. List,].
Kooi,]. Mauritz, Timmerman, K. Kleinstra, G.

Weisz,]. Wilcke, C. Lookman, W Lee-
lber, W Beekman, R. van den Berg, C. Kruyswijk, M. Collectie:

C. van het Mnalpad, Leidschendam.

te nemen. vVie dan nog geen inktlap had mocht niet mee doen en moest met z'n

armen over elkaar zitten. Sommige kinderen hadden een heel mooie inktlap wel

ke bestond uit een paar lapjes zeemleer met aan de bovenkant een lapje glimmend

zeemleer met een versiering erop. Deze inktlappen kon je in de Marktstraat kopen

bij Steenbergen of bij Everhard en Zn. Maar de meeste ouders hadden daar geen

geld voor, dus maakte moeder zelf een inktlap van wat oude lapjes met een knoop

in het midden.

Het aanvankelijk leesonderwijs werd op de Rehobothschool volgens de spellende

methode gegeven met behulp van de leesplank van Hoogeveen: aap, noot, mies,

wim, zus, jet enz. Hoogeveen ging ervan uit, dat een kind eerst de letters moest le

ren en als het daarna de letters los van elkaar uitsprak met de klanken aa - aa - p,

werd verondersteld dat het kon lezen dat er 'aap' stone!.
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Het linker gedeelte van de Rehobothschool aan de Kloosterstraat

Met de onderwijsvernieuwing werd het leesondenvijs op een andere leest geschoeid.

Ook het zangonderwijs veranderde. Omdat de Rehobothschool een christelijke
school isworden erwel geestelijke liederen gezongen maar het zingen van de alou
de vaderlandse liederen is ook op deze school verdwenen. Wij zongen veel liede
ren uil 'Yalerius Gedenkklanken' en uit 'Kun je nog zingen, zing dan mee'. Alle kin
deren kenden deze liederen vroeger en er werd thuisofbij het wandelen (o.a. dauw-
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trappen) veel samen gezongen. Dat gaf een zeker saamhorigheidsgevoel.
In de hoogste klassen werd ook twee- of zelfs driestemmig gezongen. Vooral de
heer lansen ,vas een meester in het aanleren van meerstemmige liedjes. Helaas is
deze vorm van zingen van de Nederlandse basisschool verchvenen.

Voor de jongens was het extra belangrijk dat ze goed leerden zingen omdat het
vroeger traditie was dat het jongenskoor, dat in de uitvoering van de Matthäus Pas
sion in de Grote Kerk zong, werd samengesteld uit jongens die in Naarden en Bus
sum woonden. Als je mee wilde doen moest je eerst voorzingen bij de oude heer
Schoonderbeek die in de Gansoordstraal woonde. Pas als hij je goedkeurde mocht

je meedoen en dat was voor ons jongens een grote eer. Als je geluk had dat je wat
laat de baard in de keel kreeg, kon jeeen aantal jaren meezingen. De repetities wer
den al weken voor Pasen in gebouw Concordia in Bussum gehouden maardatstuk
lopen hadden de jongens er graag voor over. Zodoende heeft de Rehobothschool

in de loop der jaren heel wat jongens 'afgeleverd' aan het knapenkoor. Als de gro
te dag daar was en het koor onder leiding van dr. Anthon van der Horst met de in-

59



Collectie: mevr. Visser-Modde-

leiding van de Matthäus was begonnen, schalden de hoge jongenssopranen door
de Grote Kerken werd uit volle borst gezongen: '0Lamm Cottes unschuldig'. ]on
gens die hebben meegedaan zullen deze tekst nooit meer vergeten.

Aan handenarbeid werd in de eerste 60 jaar van het bestaan der school geen aan
dacht besteed. wel aan handwerken. De meisjes kregen les in 'nuttige handwerken'
van de onderwijzeressen van klas 1en 2. Dat kon omdat de kinderen uit deze klas
sen om I] .15 uur naar huis gingen. Deze lessen \varen erop gericht de meisjes te
leren draad en naald te hanteren omdat ze moesten leren haken, breien, borduren

en sokkenstoppeil. De jongens kregen in die tijd gymnastiek of tekenles. Nou ja,je
kreeg er geen les in, je mocht een tekening maken.

Tekenen betekende in die tijd, een zo getrouw mogelijkecopie maken van een voor
beeld waarvan een hele stapel in de kast lag. Deze vorm van tekenen was ongeveer
300 jaar eerder door Comenius geïntroduceerd. Eén van zijn onderwijskundige
boeken was bekend onder de naam 'Orbis Pictus'. Het was een plaatjesboek met

bijschriften. De plaatjes stelden bepaalde voorwerpen voor, zoals eenzeilschip met
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alles erop en eraan. Bij ieder onderdeel
stond een cijfer, dat verwees naar de
naam van dal onderdeel, dat naast de

tekening stond afgedrukt. Om de leer
lingen goed te laten kijken, moesten ze
de plaatjes zogoed mogelijk natekenen.
De opvattingen van Comenius hebben
ertoe geleid, dat bij wetsherziening in
1889 het tekenonderwijs in Nederland
werd ingevoerd. Een kamerlid verde
digde dit met de opmerking: 'Goed te
kenonderwijs is nodig voor kinderen uit
die klasse waaruit later de handwerks
lieden voortkomen'. Deze vorm van te

kenonderwijs heeft zich tot ver in de ja
ren vijftig gehandhaafd.
VeelNaardenseoud-leerlingen van voor
1950zullen zich nog wel herinneren hoe
de vakken aardrijkskunde en geschie
denis werden onderwezen. Bij aard
rijkskunde ging het er voornamelijk om
de namen van heel veel plaatsen, zeeën,
bergen en rivieren te leren. Bijgeschie-
denis moesten veel jaartalle'n uit het Vóór de Rehobolhsclwol stonden twee

hoofd worden geleerd en de feiten die f::;~i;;~;E:tfi~~?:~;;~;':::'!:~;
bij die jaartallen hoorden betroffen
voornamelijk veldslagen en regerende Collectie: mevr.

personen. Naarden.

De tot nu toe geschetste gang van zaken
gedurende de eerste 60 jaar van het bestaan van de Rehobothschool heeft gedu
rende die periode vrijwel geen verandering ondergaan. Er is echter één verande
ring geweest welke niet onvermeld mag blijven. In 1935 heeft de toenmalige mi
nister van onderwijs Marchant de 'nieuwe spelling' ingevoerd, waardoor alle kin
deren vanaf 1936 volgens die spelling leerden lezen en schrijven. In het dagelijks
leven kwam er van de nieuwe spelling niets terecht. Er was in de crisisjaren geen

geld om alle bestaande boeken op de scholen te herdrukken in de nieuwe spelling.
De kinderen lazen in de oude spelling maar leerden schrijven in de nieuwe. Een
zeer verwarrende situatie. Ook de kranten bleven in de oude spellingverschijnen,
evenals officiële mededelingen van de overheid. Dat de oudere mensen de oude



spelling bleven schrijven is mooi te zien in jaargang 6 van 'De Omroeper' op p. 47
, waar staat vermeld dat op 20 juli 1941een woning was beplakt met pamfletjes met
de tekst: 'Hier heerscht de Engelsche ziekte'.

In de traditionele school ging hel voornamelijk om kennisoverdracht, het leren

van feitenkennis. In het huidige onderwijs stelt men, dat het in de opvoeding gaal
om het tot ontwikkeling brengen van de individuele mogelijkheden en de sociale
vaardigheden van het kind. \'\(ie in de huidige Rehobothschool aan de Westwal
straat een kijkje gaat nemen, ontdekt een mooi, functioneel gebouw waarin een
fijn opvoedkundig klimaat heerst. Er wordt vanuit het kind-zijn gedacht en men
probeert om ieder kind zo goed mogelijk te begeleiden en tot z'n recht te laten ko

men. Daarbij is het tegenwoordig van geen enkel belang uit welk geestelijk of gods
dienstig milieu het kind afkomstig is. Tegenwoordig bestaat de schoolbevolking
uit kinderen welke afkomstig zijn uit Protestantse, Rooms-Katholieke, Moham
medaanse ofbuitenkerkelijke gezinnen. Samen met deze kinderen probeert men
op deze school tot een wij-gevoclle komen.

Herinneringen aan Floris Vos (1871-1943)

M. Tjebbes

Vos-

Het nu

Een kennismaking met grote gevolgen
Mijn eerste herinnering aan 'Oom Floris' gaat terug naar het jaar] 923 of 1924.
Mijn familie woonde in een villa aan de Valkeveenselaan, genaamd 'de Valk'.Van
uil het huis had men een mooi uitzicht op het aangrenzende weiland 'de Limieten'.
Dit gebied was ontstaan door zandafgraving en behoorde toen bij de modelboer
derij. Later is hier de boomkwekerij 'de Limiten' gevestigd.

Het was in die tijd gebruikelijk, dat men

zijn buren bezocht Ier ondersteuning
van de goede verstandhouding. Op een
middag meldde Floris Voszich bij onze
voordeur, maar werd niet direct open
gedaan. Hijliepwatrondenzageen lief
klein jongetje op het gras in de tuin. Dat
jongetje was ik.Geheel in zijn lijn duur
de het niet lang of hij had met mij
vriendschap gesloten. Mijn Moeder was
dan ook wel wat verbaasd toen ze zag,
dat haar zoontje dolgelukkig was met
de vreemdeling: Een man, die zijn ge
negenheid demonstreerde door te laten
zien dat hij, ondanks zijn leeftijd van 60
jaren, zo goed op zijn hoofd kon staan.
Ik zie nog de afgezakte broekspijpen en
de ouderwetse sokophouders voor me,

en de onafscheidelijke hoed, die ietwat Ploris Vos. Collectie: M. Tjebbes, Hui-

verfomfaaid was geraakt tussen het gras zen.



en het glunderend kale hoofd. Moeder kon een dergelijke introductie blijkbaar
goed waarderen. Ik denk 7.elfs,dal haar latere huwelijk met deze kindervriend mede
door dit voorval is gestimuleerd.

Mijn tweede kennismaking stamt uit de tijd, dat mijn Vader, Klaas Tjebbes, de lei
ding kreeg over het genetisch proefbedrijfHilIeshög in Zuid-Zweden. Dit was een
onderdeel van de Svenska Sockerbeet Aktibolaget, een coöperatie van boeren, die
de veredeling van suikerbieten zaad nastreefde waartoe in ons land suikerbieten
werden verbouwd. Het zaad werd gedroogd in het gebouw, dat de lezer nu kent als
het onderkomen van het sympathieke Plankenierstheater. Tijdens een van de za

kelijke bezoeken aan dit bedrijfbezocht Floris ook onze familie. Bij deze gelegen
heid vertoonde hij ons hoe hij de zes patronen van zijn jachtgeweer door de, door
mij opgegooide, hoed kon schieten voordat deze weer op de grond was beland. Wat
een onvergetelijk feest voor een jongen van rond acht jaar.

Op vergeli.ikbare manier heb ik geleerd hoe je een katapult moest maken. Eerst
werd in het bos een passende jonge eik gezocht, waarvan twee takken een vork
vormden. Dit werd net zo lang bewerkt tot ereen handzaam voorwerp uit ontstaan

De tweede stal van 'Oud-Bussem' omstreeks 1970, vóór de restauratie. Collectie: M.

Tjebbes, Huizen.

was, waaraan de rubber slangen en het leertje voor de steen zich goed lieten be
vestigen. Echter niet dan nadat wij schoenmaker Bus in Laren voor het leerwerk
hadden bezocht en zelfs een rit naar Amsterdam hadden gemaakt om het enige

goede rubber te kopen. Neen, bij dit soort klusjes mocht men niet over één nacht
ijs gaan. Je moest de dingen doen, zoals het behoorde. Conclusie: Oh-Wee die kat,
die het vogelnestje durfde benaderen in de grote noteboom bij het zuivelhuis.

Floris had principes. Hij zou nooit een schuine mop vertellen en hij leerde ons zorg

vuldig met alcohol om te gaan. Een zwak moment na het bezoek van een wieler
wedstrijd in het RAl-gebouw leidde ertoe, dat zijn Bugatti dwars door de deur van

de garage reed en er aan de andere kant ook weer uitkwam. Nooit hebben wij aan
gedurfd om enige toespeling op dit voorval te maken.

Floris trok het land door met een grote kaart van 't Gooi, waarop de aan te leggen
weg van Amsterdam naar onze omgevinggetekend was. Hij had de vooruitziende
blik om Waterstaat aan te raden niet alleen een tweebaans weg te maken, doch ook
de ernaast gelegen stroken grond meteen te onteigenen omdat hij voorzag, dat het
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De eerste stal van 'Qud-Bussem: gezien vanuit het voederlokaal in september /904.

Collectie: M. 'J]ehbes, Huizen.

verkeer zodanig zou toenemen, dat twee dubbele banen straks nodig zouden zijn.
Ook het bestrijden van tollen kwam uit deze instelling voort. Met deze laatste ac
ties behaalde hij een grole mate van bekendheid, zoals aan het eind van dit hoofd
stuk over de bestorming van de Muider tol moge blijken.

Ik ,veet niet hoe Floris met Van Woensel Kooy in contact is gekomen. Daarbij be
hoort de vraag, hoe zijn deze heren op de gedachte gekomen een modelboerderij
te stichten? In publicaties kan men wel lezen wat men beoogde, maar het blijft on
duidelijk hoe deze mensen elkaar hierin gevonden hebben. Van Woensel Kooywas
een idealist. Met Oud-Bussem wilde hij aantonen, dat een zorgvuldige melkvoor
ziening mogelijk was. Hoewel hij bepaald niet onbemiddeld was, kon Van Woen
sel Kooyde financiële hulp van Floris heel goed gebruiken bij zijn grootse plannen.
Floris stamde uit de welvarende Utrechtse zakenwereld.

Hoewel de oprichting van de modelboerderij gegrond was op idealistische motie
ven, vergete men niet, dat aankopen van grote stukken grond in het Gooi in die ja~
ren een prima investering was. Er was niet alleen ruimschoots geld te verdienen met
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zandafgravingen ten behoeve van de omliggende gemeenten, maar de waarde van
deze terreinen werd flink opgevoerd door het aanleggen van nieuwe toegangswe
gen, zoals van de Brediusweg naar het station. Naast de schone idealen was er dus
ook ruimte vrijgehouden voor een grootscheepse speculatie in bouwterreinen.

Een mens met een geheel eigen stijl
Floris was de man van het grote gebaar, hij zou nooit iets in het klein doen. Als mijn
moeder hem vroeg, ofhij wat kersen wilde kopen, kwam hij met twee grote manden
vol thuis: 'Want zulk edel fruit moest alleen in ruime hoeveelheden gegeten worden'.
Een 'kersenbad' noemde hij dat. Zo ging het ook met zijn onafscheidelijke hoed. De
aanschafging met 12stukstegelijk. Bijhuiselijkefeesten werd erzo overdadigingekocht,
dat wij altijd moeite hadden de voorraden in de daaropvolgende weken op te maken.

Floris was de landedelman ten voeten uit. De verhoudingen met hetpersoneel wa
ren feodaal. Er was nooit enige twijfel over het feit, dat Floris het laatste woord had
en dat zijn woord doorslaggevend was. Maar dat hield ook in, dat hij voor zijn on
dergeschikten op de bres stond. De baas had het recht er bepaalde luimen op na te
houden, maar daar moest veel tegenover staan. Door alle publiciteit rond zijn ac

ties tegen de tollen heeft het publiek hem onevenredig veel hierover bejubeld.

Belangstelling en dadendrang
In mijn ogen zijn zijn activiteiten ten behoeve van de Gooise boeren van veel gro
ter belang geweest. Het feit, dat hij op de eerste schaardag voorzitterwas, toont dit
onweerlegbaar aan. De Gooise boeren waren namelijk verenigd in de 'Vereniging
Stad en Lande van Gooiland', die hun gezamenlijke erfgronden beheerde. De 'Erf
gooiers' waren geen eigenaren van de gronden maar hadden erfrecht op het ge
bruik van de gemeenschappelijke gronden van de Meent. Men kon scharend- of
niet scharend Erfgooier zijn en er waren regels voor het aantal koeien, dat men op
die Meent mocht laten weiden.

Toen de Gooise gemeenten meer behoefte aan bouwgrond kregen probeerden zij
heiden en weiden van de boeren te verkrijgen, en wel in zo'n tempo, dal de boeren
wel wat geld voor het verloren areaal kregen, maar tegelijkertijd hun bestaansmo
gelijkheden zagen albrokkelen. Floris Vos koos de zijde van de Gooise boeren en
er volgde een langdurige zware strijd tegen de gemeentebesturen. Hetverhaal gaat
zelfs, dat hij hierbij in de gevangenis belandde omdat hij zich verantwoordelijk
stelde voor de oproerige vechtpartijen, die met deze strijd gepaard gingen. Ten
slotte kwam er verandering in de wetgeving, waardoor de boeren beter beschermd

werden tegen de gemeenten ende ambitieuze projectontwikkelaars. Het isdan ook
volkomen terecht, dat vriend en vijand in Floris de leider van deze actie hebben ge-



De achttiende eeuwse boerderij 'Oud-Bussem' aan de Flevo/aan in september 1904.

Collectie: M. Tjebbes, Huizen.

zien. Het feit, dat Floris Vos op de eerste 'schaardag' na het invoeren van de Erf
gooierswet in 1912de voorzitter was, toont dit onweerlegbaar aan. Een oorkonde,
hieraan gewijd, onderstreept dit nog eens. Dat hieraan de karaktereigenschap van
Floris ten grondslag lag om altijd voor de verdrukten te willen opkomen, is echter
bij iedereen niet zo bekend.

In 1916 nodigde Floris 300 Duitse kinderen uit om een zomer op Oud-Bussem te
komen doorbrengen. De stallen waren dan toch leeg. Van dit bezoek is een mooi,
in leer gebonden, fotoboek in omloop. Het was een sympathiek gebaar, dat zo bij
zijn karakter paste.

Als voorbeeld van zijn voortvarendheid noem ik U nog de plannen voor een nieuw
stadion. Op de heide, richting Tafelberg, is een grote natuurlijke kuil, waar Ploris
een stadion wilde maken. Dit plan werd in 1928 niet door de voorbereiders van de
Olympische Spelen overgenomen. Dat is maar gelukkig ook, want het zou deze
prachtige omgeving zeker schade hebben gedaan.
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Dit soort regiona\e- en landelijke activiteiten, deed hem in 1928 zelfs de Tweede
Kamer bereiken. Enerzijds was dit een gelukkige periode in zijn leven, anderzijds
was het ook de afsluiting van een tijd van belangrijk zijn.]n die jaren sloeg de in
ternationale crisis toe. Het lidmaatschap van de Tweede Kamer camoufleerde deze
harde klap, doch dit kon niet verhinderen dat Floris spoedig tot nutteloosheid ge
degradeerd werd.

Aan deze beschrijving van de persoon Floris Voswil ik graag nog iets toevoegen. Hij
beschikte over een zuiver instinct om te bepalen wat hij moest doen oflaten. In de
dertiger jaren drong het geleidelijk tot ons door, dat in Duitsland in de politiek ge
heel verkeerde opvattingen werden gehuldigd. Nu wij exact weten welkeellende hier
van het gevolg isgeweest, is het niet moeilijk aan te geven hoe belangrijk het was dat
er bij het ontstaan van het Nationaal Socialisme mensen waren, die de gevaren hier
van direct onderkenden. Zo ook Floris Vos. Hij liet niet na te wijzen op het onrecht

vaardige en het ondemocratische van dit systeem met het daarbij behorende antise
mitische denken. Hij wees daarbij op de gevaren van afzijdigheid en nihilisme.

Je kop in het zand steken was er bij hem niet bij. Erwas in die jaren een groepering,
'Waakzaamheid'. Ik weet niet ofhij daarin een rol speelde, maar ik weet wel, dat hij
er achter stond en dat goed liet merken ook. Achteraf gezien heeft het mij wel ver
baasd, dat de bezetter hem niet als tegenstander heeft herkend.

Een man met fantasie

Floris was een groot verteller. Hij schiep persoonlijkheden: 'Apotheker Fijn van
Draad uit Weesp werd opgevoerd alsde plichtsgetrouwe man, die het niet kon ver
kroppen, dat zijn klanten hun noodzakelijke geneesmiddelen niet kregen toen de
brave man tijdens het pillendraaien door de dood werd overvallen. Na herhaald
overleg met Onze Lieve Heer werd het compromis aanvaard. Hij mocht nog één
keer een uurtje terug naar zijn geliefde werkruimte om de bestelde pillen afte ma
ken, echteronder de voorwaarde, dat hij in de vermomming van een spin zou gaan.
Een voorwaarde, waaraan Petrus streng de hand moest houden.'

Zo herinner ik mij ook het verhaal, waarin de Heer Asscher beticht werd van het
ontvreemden van Floris zijn mooie gouden dasspeld. Laat Asscheruitgerekend de
directeur van de bekende diamantslijperij zijn! Geen wonder dat dit voorval ge

paard ging met de grootstmogclijke terughoudendheid bij de politie en aarzeling
bij Floris ofhij dit wel zou aangeven. Geen wonder, datde leden van de Tweede Ka
mer, als Floris zijn verhalen vertelde, de voorkeur gaven aan de koffiekamer boven
de officiële debatten.

Als kleine jongen was ik diep onder de indruk. Zondags ging de verhalenkraan ex-



tra wijd open. Tijdens hel scheren, dal ging nog met zo'n ouderwets open geklapt
mes, volgde ik gespannen alle belevenissen en werd extra geboeid als er kwajon
gensachtige grappen in de geschiedenissen verwerkt werden.

De tollen

De verbinding tussen Amsterdam en 't Gooi werd kwetsbaar toen omstreeks 1930
de auto aan zijn opmars begon. De verbinding met Amsterdam liep via de enige
straatweg, d\vars door Muiden, waarbij dat groeiende verkeer de nauwe doorgang
moest delen met de stoomtram.

Het passeren van Muiden was niet gratis. Een slagboom, compleet met man met
pel deden een aanslag op je offervaardigheid. Gezien het, naar huidige maatstaven,
minimale aantal auto's was dat oponthoud niet zo ernstig. Auto's in die dagen wa
ren nog niet zo betrouwbaar als thans, waardoor lekke banden en verstopte carbu
rateurs een normaal verschijnsel waren. De automobilist in die dagen was dus ge
wend aan vertragingen. Desondanks nam de wrevel van de automobilisten vrij snel
toe. Er vormden zich bij de tol steeds meer rijen auto's en er viel dan menig hard
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Her interieur van de herberg 'Oud-Bussem' met gedekte tafel. Col/ectie: M. Tjebbes,
Huizen.

woord. Voor Floris Vosdus het ideale leefklimaat. De man, die al menigmaal op de
bres had gestaan voor een algemeen erkend onrecht of een onredelijke toestand, die
man zette zijn acties niet onvoorbereid op. Erwerden automobilisten gevonden, die
de wrevel moesten aanwakkeren. Steeds waren er kleine ruzietjes bij de tol. Dàn wei
gerde iemand te betalen, dàn werd er gekibbeld over het tarief. De tolwachter riep
dan de hulp in van de plaatselijke politie-agenten als het heel hoog opliep kwam de
burgemeester er zelfs in eigen persoon aan te pas. Gaandeweg kwam de tol in Mui
den meer in de publiciteit. De pers had trouwens best in de gaten, dat er een fijne
rel op komst was. Ook de afdeling public- relations was blijkbaar dus goed opgezet.

Intussen werd er op Oud-Bussem een soort ramwerktuiggereedgemaakt. Daartoe
werd aan de voorzijde van onze vrachtauto een zware ijzeren balk bevestigd. Het
voertuig was een lompe, open vrachtauto met kettingoverbrenging, massieve ban
den en een houten, horizontaal stuur met koperen knoppen, waar de bestuurder
bij moest blijven staan. Het had geen versnellingsbak en de maximale snelheid be
droeg 8 km per uur.
Op een dag, dat men veel verkeer verwachtte kwam de actie op gang. Voorop Flo-
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ris in zijn onafscheidelijke Chrysler, gevolgd door zijn trouwe medewerkers en de
vrachtauto. Ik mocht ook mee. Onderweg werd de vrachtauto bemand met be
langstellende passanten. Verder was ervoor vriend en vijand voldoende drank aan
boord. Blijkbaar had men niet zo'n vertrouwen in de plaatselijke kroegen.

Vanzelfsprekend werd er eerst weer heibel gemaakt bij de tol. Toen Floris en de be

ambte het eindelijk eens waren over het tarief, bleek hij uitsluitend groot geld bij
zich te hebben, hetgeen niet gewisseld kon worden. De gebruikelijke pesterijen dus,
maar over het tariefvan de vr~chtwagen werden ze het niet eens. Ik weet niet welk

steekhoudend argument gebruikt werd, maar ik herinner me nog heel goed dat
zich op de brug bij de tol een flinke rU7.ieontwikkelde.

Onder heftig protest van de overheid en gnuivende bijval van het publiek baande
onze vrachtauto zich een weg naar de brug, waarna hij de slagboom vernielde. Om
staanders, die zich toch niet zo gelukkig voelden bij een dergelijk optreden, lieten
zich snel tot beter inzicht brengen door middel van het ruim voorhanden zijnde bier.

Ik was toen ongeveer 11jaar en ik begreep er nog niet zo heel veel van. Wel herin

ner ik me, dat ik het gevoel had, dat er iets heel nuttigs gebeurde en dat ik met ge
rechtvaardigde trots opkeek naar de held van het feest: Floris Vos.

Tenslotte ...

Dit is inmiddels alweer 60 tot 70 jaar geleden. Uit de veelheid van gegevens kan ik
moeilijk een duidelijke omschrijving van zijn persoonlijkheid geven. Het was een
vat vol tegenstrijdigheden, maar geen hol val. Bravour ging bij hem samen met
vaste maatstaven, geldverkwisting met zakelijke zorgvuldigheid. Zijn trouw aan
zijn idealen dwong respect af en wijsheid kon hem evenmin worden ontzegd. Hij
kon roekeloos zijn en weer zeer nadenkend. Hij kon 7ich zo inzetten, dat hij zich
zelf leek te vergeten, maar de ijdelheid en de bevrediging daarvan deed hem af
breuk. De uitgesproken leiderverkommerde,juist door die tegenstrijdigheden, in
zijn latere leven tot een tragische persoonlijkheid.

Als jongetje was hij voor mij een held, die alles kon. In de latere jaren kreeg ik meer
oog voor de zwakke plekken in zijn karakter. Mede door het feit, dat ik binnen het
bedrijf'Oud Bussem' werkzaam ben geweest, kreeg ik inzicht in feiten en details. Ik

ontdekte daarbij hoezeer hij in de jaren voor de oorlog mijn moeder een bedrijf
overliet dat. noch ten aanzien van de realisering van de oorspronkelijke idealen,
noch ten aanzien van het opgewassen zijn tegen de crisisjaren, over voldoendevol

wassenheid beschikte. Het was echter een fascinerend mens, aan wie ik bijzondere
herinneringen bewaar.
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'Vergane glorie' (2)

De Cattenhagestraat

A.G. Slinger

1en2) endiein

extra informatie te voor~

Het begint in de Cattenhagestraat op nummer 3 met het grote 16e eeuwse pand
van Everhard, waar zijn handelsdrukkerij was gevestigd. Boven de zaak was een
woonhuis en in de eerste winkel ernaast, nummer 7, was de rook- en tabakwaren

zaak van A. Vlaanderen. Voor zijn deur stond in die tijd een fietsenrek met recla
me voor 'Van Rossum's Troost'. Bij Vlaanderen kon je ook koffie en thee kopen.

Op nummer9 had G. Kelderzijn brood- en banketbakkerij annex lunchroom. Hij
had het pand in 1926 gekocht van 'Moos' Zeldenrijk. De zaak van Kelder droeg de

De winkel van A. Vlaanderen. Collectie F. Udo, Naardell.
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naam 'De Tijdgeest'. Kelder was de enige bakker met een broodsnijmachine. Het
was een gigantisch ding van wel anderhalve meter lang en het maakte een hels ka
baal als hij in bedrijf was.
Kelder was lid van de vooroorlogse toneelvereniging 'de Naardensche Dilettanten
Club' (N.D.C.). [n het blaadje van die club stond altijd de slogan: 'Gaat men naar
een uitvoering van N.D.C. neem dan een snoepje van Kelder mee'.

De buurman van Kelder was H. Maijerop nummer] ] in het mooie patriciërshuis.
Vroeger was daar een koffiehuis gevestigd en in de jaren dertig werd het vergader
zaaltje en repetitielokaal van de mondorgelclub 'Kunst na Arbeid'. Maijer was de
Naardense wethouder voor de S.D.A.P.en had een agentschap van het Vrije Volk.
Ook ventte hij met het blad Vrijheid, Arbeid en Brood.

Daarna volgen drie winkeltjes. Nummer 13,de aardappelen - en groentehandel van
H. van de Lugt. Later vestigde zich hier M.H.G. Dubelaar met zijn electro-tech
nisch bureau. Nummer ]5, waar met grote dikke gouden letters 'Albert Heijn' op
de etalage stond. A.H. Wevers was er de filiaalhouder. Nummer 17, de brood- en
banketbakkerij van ET. van Dam later Evert Top.
Vervolgens het deftige huis van notaris K. Hoeflake op nummer 19, waar later de
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Naast de Nauwe Steeg, de brood- en banketbakkerij van cr van Rhijn.
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gemeente-arts G. Verburgt ging wonen. Ernaast woonde in het bovenhuis, num
mer2 t, de familie H. van DOOrIl.Van Doorn had een handel in huisbrandolie en

ventte daarmee veelal buiten de vesting met een klein tweewielig wagentje, waar
op een grote ton stond van de Bataafsche Petroleum Maatschappij.
Beneden woonde J. Maas met zijn filiaal voor Philips radio's en grammofoons. Sa
men met Ben Muller probeerde hij deze handel van de grond te krijgen. Het lukte
hen echter niet, want de Radio Centrale van Schoemeijer aan de Lambertus Hor
tensiuslaan met zijn draadomrQep was goedkoper en storingvrij. Na Maas hadden
de gebroeders Van Buuren hier hun aardappelen- en groentehandel. Ze stonden
echter vooral bekend onder de naam 'Hans en Grietje'.

Op nummer 25 had Anth. van Dijk 7ijn herenkapperszaak met een winkeltje in
rookwaren en cosmetica. Op het uithangbord boven de deur was de tekst 'Coiffeur,
scheren en haarsnijden' t'elezen en op de stoep stond wederom een houten fiet
senrek met een schild waarop reclame werd gemaakt voor Eau de Cologne.

Op de hoek tegenover het postkantoor was op nummer 29 de brood- en banket

bakkerij van Joh. Kuijer gevestigd. Kuijer was bekroond om zijn Gooische Mop
pen! Ernaast, op nummer 31, woonde G. Nissen Sr,een sigarenmakermeteen klein
winkeltje. In de etalage lagen de geelgroene kartonnen doosjes metvijfsigaren van
zijn merk 'Het Stadhuis'. Eerder deze eeuw zat hier de melksalon van vld Velde.

In het grote gebouw op nummer 6 woondc de familie G.A. van Keule. Het was in

die tijd Christelijk Militair Tehuis. Eerder 7ctelde hierdeherberg'het Vliegcnl Hert'.
Het I3urgcf\veeshuis stond op nummer 8. De laatste bewoners waren circa twintig

Aan de andere zijde van de Cattenhagestraat waren minder winkels. Wel stonden
er kapitale panden. Het begon met het zogenaamde 'Glazen Paleis' waarvan de in
gang zich bevond aan de Marktstraat. Het gebouw strekte zich vooral uit langs de
Cattenhagestraat, waar wel 8 tol 10 ramen waren. Ik herinner me dat in de bene
denverdieping het grote gezin van de familie vld Berg-Oostwouder woonde. Bo
ven woonde Arie Sterken met zijn vrouw, zoon Klaas en dochter Sjoerdje.
De eerste winkel bevond zich op nummer 4. Het was de manufacturenhandel van
J.c. (Moos) Zeldenrijk. In de St. Nicolaasweek speelde Zeldenrijkaltijd voor Sin
terklaas. Van buitenafkon men hem, met zijn Pietermanknecht, achter in de win
kel zien zitten. Elke klant, dat wil zeggen de kleine kinderen ervan, kregen een ca
deautjevan hem. Je moest dan wel iets van enigewaarde bij hemkopen. Geen klos
je machinegaren ofboUetje stopwol van 4 cent en dan een cadeautje van JO cent.
Nee, zo gul was Moos ook weer niet.

Het laatste deel van de Cattenhagestraat.

drijven als de automobielhandel van D. Koudijs jr. (nummer 45), de autogarage en
het taxibedrijfvan H. Hilhorst (nummer49), de boerderij van Maas (nummer 57),
en in een schuur achter zijn huis had Bierhorst een sigarenmakerij (nummer 73).

...----- ....IZitdagen Tandarts I
1-·De zitdagen van Tandarts SCHLl]ECHER •

• uit Baarn, len huizevanden heerVan Rhijn, =
= ~::;~r;:~~ia~II~n~~geSIr., Naarden,blijven I
= ~~~~:lag Inam. 3-6 uur. =
• Minvermogenden Maandag 6-7 uur.•• •
••••••••••••••••••••••

Na de uitdragerij van tweedehands spullen van Keesom op nummer 37 volgt op
nummer41 en 43 de brood- en banketbakkerij van c.J. Van Rhijn. Corvan Rhijn
had de eerste automatiek in Naarden, waarmee hij de winkelsluitingswet omzeil
de. Zondags werden zijn automaten druk bezocht. Eigenlijk was het niet meer dan

dubbeltjeswerk. Er werden moccapunten, tompoezen, repen, rollen frujetta enz.
getrokken. Naast zijn bakkersvak was Cor een begaafd pianist en accordeonnist.
Hij begeleidde menig radio-artist (Willy Derby, Thole en van Lier, de KiJima's) als
ze hier in de regio op de snabbeltoer waren. Vele foto's met handgeschreven tek
sten in een vitrine in zijn lunchroom ge
tuigden van zijn activiteiten. Later heb
ik de fOlo'svan hem gekregen. Cor was
ook leider van een dansorkest je dat na

toneeluitvoeringen op het bal speelde.
Boven hetpand woonde de vadervan Cor,

de aannemer B.E.] (I3artel) van Rhijn.

Verder waren er aan deze zijde van de
straat geen winkels meer. Welallerlei be-
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Links de slagerij van Galenkamp met vrijwel daarnaast de winkel 'de Faam' van

Rijsberman.

Slager Galenkamp vóór zijn winkel. Collectie F Udo, Naarden.

joodse kinderen uit Duitsland, die ik nog in groepsverband in de vesting heb zien
wandelen. Ze waren er maar zeer kort want de accomodatie was er niet meer ge
schikt voor.

De deur links van de hoofdingang was de entree voor de wijkverpleging. Daar zwaai
den de gemeentelijke wijkzusters Appels en vld Kous de scepter. Ze waren nog in
verpleegcostuum gestoken met gesluierde hoofdbedekking.
De achterkant van het Burgerweeshuis - ingang Nieuwe Haven - deed dienst als
stempellokaal voor de plaatselijke werklozen. Twee maal per dag moest men er
stempelen om een uitkering te krijgen.
In de bovenverdieping woonde J. Hulscher.

Naast het l3urgerweeshuis, op nummer 12,bevond zich de manufacturen- en four
niturenhandel 'de Faam' van W.N.J. Rijsberman. Omstreeks 1932vestigde zich hier
de herenkapper P. Wijn, die daar ook een klein winkeltje met rookwaren dreef.

Op nummer 14 was de rund- en varkensslagerij van de familie J.H. Galenkamp.
Het hele gezin, vrouw, dochter en twee zoons, hielp mee in het bedrijf.
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SCHOEN HANDEL EN REPARATIE-INRICHTING i
L. HANSUM - NAARDEN. i

CATTENHAGESTRAAT No. 24 -:- (t. o. h. Postkantoor). ;

"" WERKPLAATS, PASTOORSTRAAT No. 22. iii I
M. ~

Hiermede berichten wij aan het geachte p~bll,k dal de prijzen voor Rlpa- !!!.
raUewerk thans zijn •• la volgt: ~

HEEREN ZOLEN" EN HAKKEN f 2,50 !I
DAMES ZOLEN EN HAKKEN - 1,75 EI

GELIJMD 40 cent en OENAAIO 150 cont hooge •. §
KINDERWERK naar grootte. ~

Tevens vestigen wij er Uwe aandacht op dat vanaf heden al het ~

Reparatiewerk wordt GEHAALD en BElORGD, zonder eenige prijs- I
verhooglng. Briefkaarten worden vergoed. ~

Allareparatlin Wl>rden door ons vakkundig ullge'loerd,en t.!n allen tijde ~
gegarandeerd als 1.~ klas werk. ""'"

;llllllillllllllllIIIWOO~IIIIIIIII1I~~llllllllnlllllllllllllll11II~lllllillllllll~llIlllllllHIMIIII~II~III!III~IIImIII;

Na het wachthuis voor de tram (later politiebureau) en de woning van dominee
EW. Drijver, bevond zich op nummer 20 de zuivelhandel van Wim Kos.

Nog twee winkels volgen. Op nummer 26 was aanvankelijk de winkel en schoen
makerij van Hanssum. Na bewoning door de schilderen behanger H. Rookhuizen,
vestigde zich hier de joodse familie Sa!. Prins met een verfhandel genaamd 'De Verf
ton'. In 1942 werd deze familie gedeporteerd en keerde na Wo II niet meer terug.

De laatste winkel, nummer 28, de commestibles en koffiebranderij van Thuring,
stond op de hoek met de Pastoorstraat. Later werd de zaak voortgezet door zijn
schoonzoon Toma. In die winkel rook het altijd zo lekker door de vers gebrande
koffie.

lbt slot wil ik de schilder en behanger LP.Toorman nog noemen, die op nummer
38 woonde. Als hij in functie was droeg hij altijd een lang wit schildershemd, net
als Koopmanschap, de schilder uit de St. Vitusstraat.
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