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De Naardense Suikerfabriek

A.P. Kooyman-van Rossum

Van rietsuiker naar bietsuiker

In vroeger eeuwen werden beenvortelen, een variatie van de wilde biel:,geteeld als
groente en de verwante mangelwortel, de voederbiet, gebruikt als veevoer. Als zoet
middel werd suiker gebruikt die bereid werd uit het sap van suikerriet. De schepen
van de Oost- en West-Indische Compagnie brachten de ruwe rietsuiker naar Eu
ropa, die hier in suikerfabrieken verder werd geraffineerd.
In 1806 vaardigde Napoleon hetContinentaalStelse1 uit waardoor handel met En
geland onmogelijk werd gemaakt en alle verbindingen met de overzeese gebieden
werden verbroken. Dat hield ookin dat aanvoer van suikerriet voor de suikerpro
ductie ophield. Om toch in de behoefte aan suiker te kunnen voldoen, verscheen
in ISII een decreet van Napoleon dat in de door hem bezette tanden, dus ook in
het door hem ingelijfde Holland, beetwortelen moesten worden verbouwd en fa
brieken tot stand gebracht om deze beetwortelen tot suiker te verwerken.
In die tijd bestonden in Duitsland en Frankrijk al primitieve fabrieken om suiker
uit beetwortelen - later suikerbieten genoemd - te verkrijgen. Volgens de in Duits
land ontwikkelde methode verrezen ook in Nederland enige kleine fabrieken. De
bietsuiker, gewonnen volgens de eerste procedé's was echter zó duur en het sui

kergehalte zó laag (maximaal 2 %), dat de bedrijfstak niet floreerde.
Na de val van Napoleon kwam de handel weer vrij en door de technische vooruit-
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De Huizerstraatweg bij de Suikerfabriek omstreeks de eeuwwisseling.

gang, vooral door de verdere onhvikkeling van de stoommachine, vond er een ze
kere uitbreiding van de suikerindustrie plaats. Er werden pogingen ondernomen
de bietsuikerindustrie tot een zelfstandige bedrijfstak te ontwikkelen, daarbij in
spelend op de afnemende productie van granen, koolzaad, vlas, hennep en tabak.
De eerste meer moderne bietsuikerfabriek in Nederland 'verd in 1858 gebouwd.
In 1873 waren dat er a123.

Engeland was echter in Europa ondertussen het centrum geworden van de inter
nationale rietsuikerhandel. De Nederlandse raffinaderijen waren voor ruwe sui

kervoornamelijk aangewezen op de eigen bietsuikercultuur. In 1884 (het jaar van
de suikercrisis) was de wereldproductie van bietsuiker en rietsuiker ongeveer ge
lijk. Net aJsin andere landen, kwam dat door de beschermende maatregelen (1850).
In 1902 werden in Brussel bij een Internationale Suikerconventie besluiten geno
men waarbij premies en rechten werden genivelleerd. Schaalvergroting was het
antwoord van de bietsuikerindustrie. Suikerfabrieken zonder expansiemogelijk
heden waren echter ten dode opgeschreven.

N.V. Gooische Beetwortel Suikerfabriek 1871-1902

HetGooiheeft gedurende dertigjaareen suikerfabriek gekend. Op 28 oktober 1871
werd de acte gepasseerd van de N.V.Gooische Beetwortel Suikerfabriek te Naarden.
De oprichters waren Joannes Petrus Dudok van Heel (1931-1900) en Henry Kuhn
(1840-1912), beide kleinzonen van J.P.van Rossum (1778-1856). Van Heel werd di
recteur en Kuhn, die twee hectare grond inbracht, gedelegeerd commissaris.
].P. Dudok van Heel had een degelijke technische opleiding genoten. Na zijn school

tijd werd hij in 1845 op veertien jarige leeftijd met zijn oudere broer naar de fa
briek van Paul van Vlissingen en A.E. Dudok van Heel gestuurd, waar stoOInl11a-
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chines en andere werktuigen werden vervaardigd.
Uit dit bedrijf kwam later Werkspoor voort.
Voor de jongens Van Heel begon de werkdag
's ochtends om 6 uuren gedurende een reeks
van jaren werd grondig op alle afdelingen
van de fabriek gewerkt. Na hun leerjaren

begeleidden zij opdrachten in hetbinnen
en buitenland.

Topjaren waren er haJverwege de negen
tiende eeuw. Door te lage inschrijvingen
op grote projecten, zoals de bovenbouw
van de Moerdijkbrug en de brand in het
hoofdgebouw op Oostenburg op 29 januari
1867 (het bedrijf was onderverzekerd), ont
stonden er financieringsproblemen. In 1869 was
l.P. Dudokvan Heel zijn vader als directeur
opgevolgd. Door het uitbreken van de Frans- lP Dudok van Heel (1831-1900).

Duitse oorlog (1870-1871), redde het be-
drijfhel nie(meeren in 1871werd het gesloten. J.P.Dudokvan Heel heeft alle schul
den van het bedrijf betaald, maar moest daarvoor wel zijn fraaie grachtenpand te
Amsterdam en een belangrijk deel van zijn Naardense gronden verkopen. Echter
in hetzelfde jaar kwam met hulp van derden de oprichting van de Naardense Sui
kerfabriek aan de Huizerstraatweg tot stand.

Tegenwoordig zou men er niet over pie
keren op die plek aan de Huizerstraat
weg, zomaar tussen de landhuizen, een
fabriek te vestigen. Het grondbezit al
daar en de gunstige ligging ten opzich
te van de woonhuizen van de heren Du
dok van Heel en Kuhn moet een be

langrijkerol gespeeld hebben. Later zou
echter blijken datdit terrein ook in eco
nomisch opzicht een slechte keus was.
1n februari 1872 werd de bouw van de

fabriek aangenomen voor f64.383,-. Op
10 juli meldde de Naardense verslagge-

H. Kuhn (1840-19/2).
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Gebouwen van de Suikerfabriek in de jaren tachtig van de negentiende eeuw.

ver van de 'GooÎ- en Eemlander' dat de 'beehvortelsuikerfabriek haar voltooiing

nadert'. Op zondag4 oktober] 872 kwam het eerste met beetwortels beladen vaar
tuig bij de suikerfabriek aan wal. De krant schreef: 'In de fabriek za] deze winter
een aanzienlijk aantal werklieden werk vinden', De courant houdt ons goed op de

hoogte want in de aflevering van 14 februari is het volgende te lezen: 'Aan het ein
de van de week is de eerste zogenaamde campagne gesloten. Honderd werklieden
zullen ontslagen worden doch ook in een getijde dat elders overvloed van werk te
vinden is. De campagne heeft uitmuntende resultaten opgeleverd niet alleen voor
de werkende en neringdoende klasse in deze gemeente en omstreken maar dank

zij kunde en activiteit van directieookvoor de aandeelhouders. Devoordelen voor
Rijks schatkist zijn niet gering, de opbrengst aan accijns bedraagt eene lonne gouds.'
Tijdens de derde campagne in 1874waren er zelfs 130 mensen in dienst.

In oktober 1873 vond in de Suikerfabriek een bedrijfsongeval plaats. De 14-jarige
Jacob Doorn uit Huizen kwam per ongeluk bij het uitblazen van een lamp meteen
hand in het kamrad van een machine. Bij een poging om met zijn andere hand de
eerste hand los te trekkcn, werd ook die hand gegrepen. Met moeite is de jongen

bevrijd uit zijn bemlrdc positie en in Amsterdam in het Binnengasthuisgeopereerd.
Helaas moest de ene arm boven de pols en de andere tot boven de elleboog wor-
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Gehouwen van de Suikerfabriek in de jaren tachtig van de negentiende eeuw.

den geamputeerd. In de Cooi- en Eemlander werd een oproep gedaan een hulp
comité te vormen daar de ouders van Jacob in behoeftige omstandigheden vef
keerden en Jacob anders voor zijn hele leven tot de bedelstafveroordeeld zou wor
den. Inderdaad werd in Amsterdam een comité van gezaghebbende lieden gefor
meerd en een paaf maanden later kon professor Gunning namens het comité
mededelen dat ten behoeve van Jacob Doorn f 12.000,- \\las ingezameld. Het geld

werd belegd en Jacob kreeg daarvan f 12,- per week uitgekeerd. Hij kon bij zijn
moeder, die pas weduwe was geworden, blijven wonen. Zij had wel de verplichting
Jacob schoolonderwijs te laten genieten omdat hij daar 'behoefte aan had'. Het ein
de van dit roerende verhaal is dat een werktuigkundige, de heer Kern van de Nieu

wendijk te Amsterdam, een kunstarm voor dc rcchterarm voor Jacob maakte en
de jongen daarmee kon eten, drinken, schrijven, een 5 cent stuk van tafel nemen
en nog veel meer dingen. De krant eindigde met: 'Wij moeten de hand des kun
stenaars, den vernuftigen, vindingrijken heer Kern allen lof toezwaaien.'

Dc Cooische Suikerfabriek was voor die tijd geen groot maar wel een zeer modcrn
ingericht bedrijf. Het was de eerste fabriek in het land die direct met diffusie- en
niet met persbatterijen werkte. De brede technische kennisvan].P. Dudok van Heel
zal er toe bijgedragen hebben dat deze nieuwe apparatuur in de fabriek werd geïn-
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Personeel van Kuhn & Co În 1892 voor Monte Casa op de buitenplaats Berg/lUis.

J.G. Kroonenburg

Kuhn & CO, beetwortelzaadcultuur

Het suikerliietenzaad werd in die tijd geïmporteerd en was zeer duur, zodat men

J n ] 889 zetten twee jonge mannen in Naarden samen een

bedrijf op, dat tot ver in de twintigste eeuw het enige in

zijn soort in Nederlandzou blijven. Hetgingom de teelt,

veredclingen hetverhande1en van suikerbietenzaad. Zij

richtten hiertoe de firma Kuhn & Co op, waaruit gelei

delijk een wereldwijd leverend bedrijf zou groeien. De

ene firmant was HendrikWiIlem Kuhn,diein 1883 eind

examen handelsschool had gedaan en daarna campag
nes van verschillende suikerfabrieken meemaakte. De

andere was zijn neef, later zijn zwager Joannes Petrus Du

dok van Heel, wiens vader opridlleren direkteur was van

de Suikerfabriek in Naarden. Kuhn kende de Suikerfa

briek, want hij had er in 1886 en 1888 in de najaarscampagne gewerkt.

de negentÎende eeuw. Foto: H. \tv. Kuhn.

Toen J.p. Dudok van Heel in 1900 overleed, werd hij door zijn zoon J.P. jr. opge

volgd als directeur van de Suikerfabriek. Door het tot stand komen van de reeds

genoemde Brusselse SuikerconvenLies werden allerlei premies afgeschaft. De 'Gooi

sche Suikerfabriek' kon zich daardoor niet meer handhaven. Schaalvergroting bleek

onmogelijk vanwege de beperkte capaciteit van de Muidertrekvaart en de zande

rijsloot. In 1902 ging de fabriek voorgoed dicht.

Als laatste herinnering uit de tijd van de Suikerfabriekresten nog steeds een paar ge

bouwen op het terrein van Quest compleet met een door J.P. Dudok van Heeljr. in

gemetselde steen. De letters van deze 120 jaar oude steen zijn inmiddels zo verweerd,

dat ze niet meer te lezen zijn. Dit laatste concrete bewijs van wat ooit een nieuw be~

gin was, zal dan ook wel- om plaats te maken voor de nieuwbouw van Quest - sa

men met de reeds geplande sloop van de oude panden voorgoed verdwijnen ...

stalleerd. De suikerbieten werden in de beginperiode voornamelijk betrokken uit

de Betuwe, de IJsselstreek en in kleine hoeveelheden uit de Haarlemmermeerpol

der. Later kwamen ze vooral uit Friesland en in mindere mate uit Groningen.

Een bewijs van de toen al krappe toevoermogelijkheden te water is een krantebe

richt van 1893. Tijdens de suikercampagne in november van dat jaar bleek een

groot aantal bietenschuiten afgemeerd te liggen in de buitengracht bij de Utrecht

se Poort, wachtend op verdere doorvaart naar de Suikerfabriek. 'Wel 70 masten

staken boven de vestingwallen uit'. Het zou zeker twee weken duren, voordat de

laatste schepen gelost konden worden. Het gevolg was een invasie van schippers

kinderen op de Naardense scholenl
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Het voormalige laboratorium van Kulm & Co.

ging onderzoeken ofde zaadwinning hier kon plaatsvinden. Een medewerker van
het bedrijf had een aardige proef genomen. Hij had de bieten van het najaar be
waard en deze in het voorjaar uitgeplant. Ze brachten bruikbaar zaad voort. De

jonge Van Heel zag hier toekomst in. Hij zocht op de fabriek goede bieten uit en
teelde hiermee verder. Kuhn had intussen het onderzoeken van bieten op suiker

gehalte geleerd en was ook begonnen met het lelen van zaad. Het lag voor de hand
dat beiden samen het werk zouden aanpakken. Met de hulp van vader Kuhn kon
den ze beschikken over bouwlanden op de buitenplaatsen Zandbergen en Kom
merrust, die dienst gingen doen als proefvelden. Erwerd een selectiemethode uit
gewerkt en de toenmalige oranjerie van Berghuis werd als laboratorium ingericht.

De zaken breidden zich uit. Weldra \verd er ook zaad geteeld in de Betuwe, langs
de Ijssel en later in Groningen. Het kwam per schip 'in het stro', dus nog aan de
bloemstelen, naar Naarden. Daar werd het in een grote loods opgeslagen en in de

winter gedorst. Het zaad werd geschoond en bij te hoge vochtigheidsgraad omge
schept. Inmiddels togen de firmanten er zelf op uit om orders binnen te halen,
voornamelijk bij boeren in Brabant. Ze gingen op de fiets de boerderijen langs en
kregen vaak te horen dat goed zaad alleen in Duitsland te krijgen was.
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Tussen de Chemische Fabriek en de Oostdijk staan omstreeks 1946/47 vele veldjes

met 'steklingen' van Kuhn & Co.

De gekweekte bieten werden op hun suikergehalte geselecteerd, waarbij bieten met
een te laag gehalle werden verwijderd als veevoer. Bieten met voldoende suikerge
halte werden nader onderzocht om voor verdere veredeling te dienen. Zo probeerde
men jaar op jaar het suikergehalte te verbeteren, zodat er uiteindelijk een kwaliteit
kwam die geëxporteerd kon worden. Door de bijzondere kwaliteit kwamen er steeds
meer orders binnen. Een zeer belangrijke mijlpaal was hel in 1898 binnenhalen
van de eerste exportordervan een grote Hongaarse suikerfabriek voor levering van
100.000 kilo zaad. Het bedrijfbegon te floreren. De erkenning kwam in 1909 met

een vergunning om het predikaat 'Koninklijk' te mogen voeren.

De bioloog Klaas Tjebbes werd naar Zweden gezonden; hij kreeg in 1912de leiding
over de beetwortelzaadcuJtuur in Hilleshög. De kwaliteit daar werd zodanig dat
Naarden, indien nodig, zijn eigen voorraad met het Zweedse zaad aanvulde. Later
werd in Polen de zaadproduktie opgestart door de Naardense kweker H. Westra,
die zijn opleiding kreeg in Boskoop. Het grote zaadveredelingsbedrijfbevond zich
in Ozazow, twintig kilometer van \Varschau.

Afnemers van zaad vond men in Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Italië, Duits
land, Bohemen, Oostenrijk, Hongarije, Rusland, Zwitserland en Amerika. Ten dele

ging dit in licentiebouw. Later kwamen daar vele andere landen bij. De afzet van
bietenzaad liep op tot boven de twee miljoen kilo.



Een tegenslag kwam in de jaren 1940-1945 toen het merendeel van de klanten on
bereikbaar was. Men kon toch blijven leveren aan België, Frankrijk en Duitsland,
zodat het niet rampzalig werd. Moeilijker werd het toen na de slag om Arnhem, de
proefvelden in de Betuwe onder water kwamen te staan en het Croningerland on
bereikbaar werd. De moeilijkheden waren in 1949overwonnen. De afzet bedroeg
toen weer meer dan twee miljoen kilo. In dat jaar werd door Kuhn & Co 1038 ha
beplant, meer dan de oppervlakte van de gemeente Bussum. Jarenlang heeft men
aan de Huizerstraatwegop het terrein van 'Berghuis' (nu tuincentrum T.v.d. Roest)
de hel blauwwitte kassen kunnen zien waar het beetwortelzaad werd veredeld.

Het bed rij fis zeIfstandig gebleven tot 1968 en inde jaren tachtig van 'Berghuis' ver
dwenen. Als aandenken aan deze wereldfirma is het handelsmerk op het gebouw
aan de Huizerstraatweg (nu woningen) nog aanwezig. In dit gebouw werd onder
andere het zaad in zakken verpakt en per wagon (Cooische tram) naar het ran
geerterrein bij station Naarden-Bussum vervoerd voor verzending over de gehele
wereld.

Zojuist verschenen:

Oude Naardense buitenplaatsen
de geschiedenis van Kommerrust en Berghuysen

In het boek, dat 152 pagina's en honderd afbeeldingen telt, wordt de
geschiedenis beschreven van de landgoederen gelegen tussen
de Bollelaan, Flevolaan en Huizerstraatweg. Het is onze vijfde

monografie over de Naardense zandgronden en een gedetailleerde
studie met heel veel nieuwe gegevens.

Het boek kostf 35,- en is te bestellen door dat bedrag over te maken op gi
ronummer 218 648 ten name van de Stichting Vijverberg te Naarden, onder

vermelding van 'Oude buitenplaatsen'. Het boek wordt dan zonder
verzendkosten bij U bezorgd.
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De N.V.Chemische Fabriek 'Naarden', 1905-1986

A.P. Kooyman-van Rossum

Het begin (1905-1914)
Na hel sluiten van de Naardense Suikerfabriek in 1902 zat J.P. Dudok van Heel

(1863-1939) niet bij de pakken neer. In 1905 werd door hem met enige anderen,
waaronder de heren Baron Collot d'Escury, C. Kruysmulder, F.Wurfbain en D.J.
van Houten van de cacao fabriek te Weesp, de naamloze vennootschap De Chemi
sche Fabriek 'Naarden' opgericht. De directie werd in de eerste jaren gevoerd door
de heer B. Kruysmulder. J.F. Dudok van Heel had in zijn hoofd gezet glycerine te
gaan destilleren en kreeg het voor elkaar contracten afte sluiten voor de Cape Ex
plosives Works ltd. in Zuid-AJrika via de Heers Consolidated Mines ltd. en later
ook met Kynoch ltd. Zo ging 'Naarden' in hun opdracht ruwe glycerine destilleren
tot dynamietglycerine voor de diamantmijnen in Zuid-Afrika.

Na een moeizaam begin werd in 1908 de scheikundige Or. Willem Anne van Dorp
(1882-1970) bij de Chemische Fabriek 'Naarden' benoemd. Enige jaren daarna
werd Van Dorp als directeur aangesteld. Hij werd belast met de technische én met
de commerciële leiding van het bedrijf. Deze benoeming wekte grootongenoegen
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Links, Dr. Willem Anne van Dorp

(1882-1970).

bij zijn vader. Van Dorp sr., ook chemi
cus, was van mening dat de zich toen
snel ontwikkelende kennis der chemie

ingezet moest worden voor de weten
schap en niet ten dienste gesteld mocht
worden van een commerciële onderne

ming! Ondanks de kritiek uit zijn om
geving ging Van Dorp aan de slag bij
'Naarden'. Het lukte hem het bedrijfgoed

op poten te zetten, nieuwe apparatuur
aan te schaffen, het laboratorium te ont
wikkelen en goede mensen als mede
werkers te kiezen. Vader Van Dorp, die
tocn op Rubroeck aan de Amersfoortsc

straatweg woonde, kwam latertoch maar

zo nu en dan eens kijken en een proefje in het nieuwe laboratorium doen ...

[n ]905 was de onderneming begonnen met 14 man personeel die op voor ons nau
welijks voorstelbare, maar voor die tijd gewone, voorwaarden kwamen werken: 72
uur per week voor een weekloon van f 8,40. Het aantal personeelsleden breidde
zich echter voortdurend uit. De meeste arbeiders kwamen uit Huizen. De visserij
en de daarbij behorende mandenmakerij gingen al in het begin van deze eeuw lang
zaam maar zeker achteruit en veel gezinnen hadden eenmoeilijk bestaan. In de tijd
van barre armoede, zoals in de winter van 1921, stelde Jan Bout van 'Ons Belang',

als vertegenwoordiger van de gezamenlijke Huizer vissers, voor 'bij Kuhn en Van
Dorp' aan te kloppen voor wat aardappelen .... Erwaren Huizers die blij waren dat
de mogelijkheid zich voordeed bij de 'Chemische' te kunnen gaan werken. Iedere
dag liepen zij daarvoor van Huizen naar de fabriek en 's avonds weer terug.
Om verwarring tevoorkol11en, zette in het begin de boekhouder vanwege vele de
zelfde achternamen in Huizen, zijn mensen maar met hun - niet altijd vleiende 
bijnamen opde loonlijst. Dat was practisch en eigenlijk niet zo bijzonderwantdeze
bijnamen werden in de omgang door iedereen, dus ook op het werk, gebruikt.
Later toen ook mensen uit Bussum en Naarden naar de Chemische Fabri~k kwa

men, mochten de Bussummers over het terrein van Zandbergen van de familie
Kuhn fietsen, om zo langs het Zandbergenlaantje de kortste weg naar de fabriek te
kunnen nemen.

Jaren achtereen hebben in alle afdelingen van de fabriek hele families, vaders, 20-
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nen en dochters bij de 'Chemische' gewerkt. Zo raakten veel geZitlllen door de ja
ren heen nauw verbonden mei het bedrijf.

In 1909begon naast het destilleren van glycerine de productie van kummelolie uit
karwijzaad. Daarmee werd het gebied van de etherische (vluchtige) olieën betre
den. Het assortiment van deze olieën zou in de volgende jaren steeds uitgebreider
worden door het starten van destillatie van allerlei zaden, planten, stengels en wor
tels, het onllrekken van aroma's aan vruchten en natuurlijke grondstoffen en ten
slotte het produceren van synthetische stoffen. Alles ter bereiding van reuk- en la
ter ook smaakstoffen.

In 1912 werd sacharine in grote hoeveelheden in productie genomen. Het is ook
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De tweede leidende figuur was Gerrit Rijs, een timmerman en fijn schrijnwerker zoals men thans

zdden vindt

"'"

"b'

wondering.

~"
""'
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streek had gewoond en onder Huizen grond bezat.

een partij van bijvoorbeeld dertig vaten.

den een ongelooflijk goed geheugen.

Hoewel de fabriek in de gemeente Naarden was gevestigd, bestond hel grootste gedeelte van de

arbeiders uit Huizers .

.,.

Dr.W.A.vaIiDorpsr.

IOjuIJil959

het jaar dal' 'Naarden' eindelijk geld is gaan opleveren. Een jaar laler kreeg de fa
briek e1ectrische stroom, waardoor de overschakeling van stoom- naar electrische
machines kon beginnen.

De periode 1914-1940
Hel jaar 1914 begon voor de 'Chemische' met een incident. De commandant van
de Hollandse Waterlinie ordonneerde dat de sloot achter de fabriek afgedamd
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De Chemische Fabriek in 1924. Deglycerine-destillatiezaal in /930.

moest worden. Hij realiseerde zich daarbij niet dal daardoor het waterpeil in slo
ten en vaarten behoorlijk zou kunnen gaan stijgen. Op een gegeven ogenblik kwam
het water inderdaad zo hoog te staan dat het rookkanaal van de fabriek in elkaar
stortte. Dat voorval was voor de 'Chemische', op het moment dat de oorlog 1914

1918 op uitbreken stond, slecht te verteren wegens de toch al slappe markt. Van
Dorp deed zijn beklag bij decommandantvan de Waterlinie. Ofdatgeholpen heeft?

Het wetenschappelijk laboratorium ilJ 1930. Tekening: Quo Dicke.

Tijdens de oorlogsjaren worstelden veel be
drijven in ons land, waaronder ook de Che
mische Fabriek met geringe handels- en pro

ductievemogelijkheden. Om te trachten meer
samenhang tussen deze bedrijven te brengen
werd in 1918 de Vereniging voor de Neder
landse Industrie opgericht. W.A. van Dorp
werd tot voorzitter benoemd. Hij heeft in die
functie veel nuttig werk verricht. Van Dorp
heeft het zeer gewaardeerd dat hij, na zijn af
treden alsvoonitter, voor zijn veleverdiensten
tot erelid van deze vereniging werd benoemd.
Ook 1920was nog een somber jaar voor 'Naar
den'. De situatie was zeerprecair. Tijdens de na
oorlogse jaren moest hel bedrijf:~levenweer op
gang komen. Ookondememingen inde landen,
die in de,vereldoorlogwgenaamd neutraal wa
ren gebleven en dievóór dewereldoorlog inter
nationaal opereerden, moesten opnieuw hun
weg in het buitenland tradlten te vinden.

Maarde 'Chemische' kroop langzaam maar ze
ker weer uit het dal en de totale productie nam
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de daarop volgende jaren steeds toe. Wel ~
vonden er voortdurend verschuivingen LSn'_

plaats in belangrijkheid en mogelijkhe
den van producten. Zo werd er in 1920
een begin gemaakt met de fabricage van
vanilline. Dat was één van de eerste pro
jecten waarin een chemische methodiek
werd toegepast voor het bereiden, van een
smaakstof. Daarvoor werd deze stof ver

kregen op natuurlijke wijze uit vanille
stokjes, de gedroogde doosvruchten van
de vanille-orchis.
In 1926 werden de voor de farmaceuti

scheen frisdrankenindustrie belangrijke
theobromine en caffeïne door extractie

van cacaoschroot in productie genomen.
Het aantal activiteiten van de fabriek

breidde zich verder en verder uiten ging De 'vanillebouw' În 1936.

men zich ook bezighouden met reuk-
stoffencomposities. Voor deze laatste branche werden buitenlandse parfumeurs
en preparateurs aangetrokken. In zijn beschrijving van de geschiedenis van 'Naar
den' constateert directeur Van Dorp sr.: 'Het is merkwaardig dat die buitenlandse
parfumeurs en preparateurs op zedelijk gebied in het geheel niet deugden en tel
kens aanleiding hebben gegeven tot allerlei moeilijkheden met het personeel'.

Van Dorp zelf had in die tijd wat moeite om zijn reukstoffen in Frankrijk aan de
man te brengen. Hij memoreert: 'Bij één van onze afnemers werd ingekocht door
een lieftallige ongehuwde dame, die in een zekere periode een baby verwachtte.
Terwijl ik discreet trachtte hier niets van te laten merken, schonk de bij de cliënte
le een buitengewoon beminde vertegenwoordiger van (concurrent) Givaudant
haar een prachtige wieg vol zilveren speelgoed en staagde door die gift ons geheel
te verdringen!' Hij gaat verder met: 'Wij waren in die jaren vertegenwoordigd door
een oude heer, Feigel geheten, die alle dessous kende van alle bekende firma's te Pa
rijs en die telkens medelijdend zijn schouders ophaalde als hij moest constateren
dat ik in zijn ogen een volkomen onbruikbare tegenspeler was.'
Na 1929 groeide de reukstoffenafdeling gestaag. Begin 1940 vond de eerste aan
koop van een buitenlandse vestiging plaats: de firma R. Jonas-Hanart, Distellerie
d'Huile EssentielIes te Brussel, eengerenommeerd, uit 1855daterend bedrijf. Daar
na zouden nog vele buitenlandse vestigingen volgen en 'Naarden' tot een echte in
ternationale onderneming maken.

keert nog În de meest oorspronkelijk staat.

De directie heeft zich steeds ingespannen de werk- en leefomstandigheden van de
medewerkers zo gunstig mogelijk te laten zijn. Ten behoeve van kantoorpersoneel
werden bijvoorbeeld langs de Naarderstraat in 1918 enige dienstwoningen ge
bouwd, ontworpen door de Gooise àrchitectTh. Rueter. Deze huizen staan er nog
steeds. Zij zijn in de loop der jaren wel aan particulieren verkocht en hier en daar
wat verbouwd maar de oorspronkelijke stijl is nog duidelijk te herkennen.

De 'Chemische' in oorlogstijd (1940-1945)
Als bijzonderheid uit de periode 40-45 moet vermeld worden, dat gelukkigerwijs
het hele personeel anti-Duits bleek te zijn. Daardoor was het mogelijk in de oor
logsjaren allerlei zaken in de fabriek te ondernemen, die de Duitsers, als ze het ge
weten hadden, niet welgevallig geweest zouden zijn. Zo werd de eigen drukkerij
intensief gebruikt voor illegale berichten. Vooral de oude parfumeur Kosheeft daar
samen met andere 'medeplichtigen' veel werk verzet.

De directie heeft halsstarrig geweigerd tetryl, een krachtige explosieve stof, welke
door 'Naarden' voor de Nederlandse defensie werd geproduceerd, aan de Duitsers
te leveren. De ruimte waar tetryl lag opgeslagen heeft:men zelfs onder water laten
zetten. Op een gegeven ogenblik hebben directeuren van Duitse fabrieken \vaar
mee 'Naarden' voorde oorlog goede relaties had, de voorraad theobromine (te ge
bruiken in de geneeskunde) in beslag laten nemen om naar Duitsland te vervoe-
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I
De Chemische Fabriek in 1939.

ren. Na de oorlog zijn de relaties met deze fabrieken niet hersteld!
Door de soort onderneming die 'Naarden' was, konden allerlei produclen gemaakt
worden ter vervanging van die welke in de loop van de oorlogsjaren steeds minder
of niet te krijgen waren. 'Naarden' kon bijvoorbeeld zelf jenever maken. Deze je
never werd in de oorlogsjaren prompt tegen etenswaren zoals aardappelen geruild.
Met de schuiten van de fabrieken met een paar tlessen jenever als ruilmiddel werd
over het IJsselmeer naar Friesland gevaren. De schepen kwamen volgeladen met
piepers terug. Ook W.A. van Dorp jr. kreeg een vergunning om met zijn Segelschiff
'de Vrijheid' - zijn vrouwen een knecht werden als bemanning opgegeven - aard
appelen uit het Friese te halen.

Door gebrek aan allerlei grondstoffen en het stopzetten van de e1ectrische stroom
kwamen steeds meer afdelingen in de fabriek stil te liggen. Maar de onderzoekers in
de laboratoria gingen door en de afdelingen die nog wel draaiden bleven voor rede
lijke resultaten zorgen door het leveren van surrogaten voor bijvoorbeeld thee. Voor
Simon de Wit, toen een bekendegrootgrutter, werden theetab1etjesgemaakt van een
door 'Naarden' bereid plantenextract: melksuiker, aardappel, zogenaamde gebran
de suiker en een 'Naarden' -parfum. Ook werden vlees- en jusaroma's gemaakt van
onder meer ondermelk, uien en prei. Er moet wel bij bedacht worden, dat men in

die tijd nog helemaal niet gewend
was voor het bereiden van het eten

te kunnen grijpen naar al die kant
en klare en uitgedokterde spijzen
zoals wij die nu kennen. Iedereen
was toen dolblij als er iets op' de
markt kwam wat een beetje in de N.V. CHEMISCHE FABRIEK
richtingvandesmaakvanbijvoor- "NAAR DEN"
beeld thee ofjusextract kwam.
De essencefabriek was gevestigd in het gebouwtje, dat tot voor kort vóór het fa
briekscoOlp1exstond en enige maanden geleden is afgebroken. Daarin bevond zich
ook de bedrijfswinkel waar het personeel in de oorlog zijn gerantsoeneerde 'pint
je' kon komen ophalen.
In die jaren werd op verzoek van de regering voor de volksgezondheid door samen
werking van onder meer de Gist- en Spiritusfabriek te Delft en 'Naarden' het voor
die tijd nieuwe product vitamine-C ontwikkeld en op de Nederlandse markt ge
bracht ter aanvulling van de wel heel erg sobere en minimale voeding in die dagen.
Tijdens de oorlog werd in de fabriek een gaarkeuken ingericht, waar het personeel
en de om\vonenden tegen een geringe vergoeding, in een meegebracht pannetje,
een ,varme maaltijd konden halen.

Een verzoek van de toenmalige, onder controle van de Duitsers staande, vakbond
om een groot aankondigingsbord op te
hangen waarop affiches geprikt konden
worden voor de voorstellingen van
'Vreugde en Arbeid', een pro-Duits ge
tinte organisatie, ,verd, net zoals door
het Bussumse bedrijf 'Bensdorp', ge-

Op 8 november 1883 werd de stOOI11

tramlijn van Bussum naar Huizen

van Kuhn & Co. Deze bedrijven



weigerd. 'Naarden' deed een tegenzet: in
1941werd van de heer Paul den Texeen lap
grond van Drahla gekocht, 29.000 m2 groot
en à f 1,75 per m2. Dit perceel, de zoge
naamde Ezelenwei was en is nog steed ge
legen op de hoek van de Valkeveenselaan
en het Vogellaantje. Op dit terrein werden
tennisbanen en andere spelmogelijkheden
aangelegd voor het personeel. De toen op
gerichte tennisclub 'Chefana' bestaat nog!

Gedurende de oorlog zijn gelukkig weinig mannen tussen de 18 en 40 jaar van
'Naarden' verplicht naar Duitsland vertrokken voor de 'Arbeitseinsatz'. Het kon
voor de Duitsers aannemelijk gemaakt worden dat het bedrijf van 'vitaal' belang
was voor de gemeenschap, waardoor 'onmogelijk' mensen aan het bedrijf konden
worden onttrokken. Daarnaast zag men kans mensen te behoeden voor de ar
beidsdienst in Duitsland doorverschillende 'Ausweise' (ontheffingen) te bemach

tigen door jongeren op papier gewichtige functies te geven. Vooral de woorden
'Ober' of'Haupt' maakten veel indruk op de Duitsers. Zo werkten de 'Oberab
steller in Munitiollsfabrik' en de 'Haupt-krontroller' in de centrale keuken, bij de

vitaminenfabricage of bij de tablettering van de (surrogaat)theetabletjes.

Door gebrek aan kolen werd op hout gestookt. Er werden grote partijen stobben
opgekocht die per wagonlading werden afgeleverd. Op het fabrieksterrein stond
een soort guillotine waar de 'houtploeg' iedere dag de stobben met een valbijl in
stukken kliefde. Daarna werden de houtbrokken met de lintzaag in hanteerbare
stukken gezaagd.
Veel kJeding of gebruiksartikelen waren alleen nog op de bon of met toewijzingen
verkrijgbaar. Daar het personeel 'zware' arbeid moest verrichten (dat was dan bij
voorbeeld aardappelschillen en soepscheppen voor het personeel en omwonen
den) lukte het toch nog wel eens werkschoenen, werkkleding, ondergoed offiets
banden toegewezen te krijgen.
Veertien dagen voor het einde van de oorlog hadden de Duitsers ook nog even het
plan ontwikkeld om belangrijkeapparatuUfvan de Naardense fabriek afte breken
en naar Duitsland te transporteren. Zij kregen echter niet de kans om dil plan tot
uitvoering te brengen omdat juist toen de capitulatie plaatsvond ...

Na de bevrijding in mei 1945 waren er geen kolen meer om de fabriek weer op gang
te brengen, maar men was weldankbaar dat de gebouwen ongeschonden uit de oor
log waren gekomen. Het bleek mogelijk, zo goed en kwaad als het ging, met 125 man

personeel meteen aan de slag te gaan in een niet al te verwaarloosd gebouwencom
plex..Bovendien zag men kans de in de oorlog venvorven kennis om te zetten in pro
(hlcten die in verschillende delen van de wereld verkocht konden worden.

In de zomer van 1945 is meteen het besluit genomen niet meer op kolen te gaan
stoken maar over te gaan op olie.
Er brak voor de hele industrie in Nederland, dus ook voor 'Naarden', een nieuwe,

spannende opbouwperiode aan.

'Naarden International' (1945-1986)

Mr. W.A. van Dorp (1913), 7.00nvan Or. W.A. van Dorp, trad in 1939 in dienst bij
'Naarden'. Na zich grondig georiënteerd te hebben op de verschillende afdelingen
van het bedrijf, werd hij in 1949 benoemd tot mededirecteur naast zijn vader. In

De Chemische Fabriek in het begin van de jaren vijftig.
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Dr. WA
bestaan van

1953 droeg Dr. W.A. van Dorp de lei
ding van de Chemische Fabriek over aan
zijn zoon en werd hijzelf benoemd tot
gedelegeerd commissaris. Als bijzon
derheid moet wel genoemd worden dat
de heer Van Dorp sr. in 1958 als eerste
van al zijn mede\verkers een 50-jarig
dienstverband met de NV Chemische

Fabriek 'Naarden', te midden van al zijn
mensen heeft kunnen vieren. Hij is ten
slotte na een zeer werkzaam leven op 88

jarige leeftijd in 1970overleden, betreurd
door iedereen die bij 'Naarden' heeft ge
werkt.

W.A. van Dorp jr. reisde na 1945de wereld rond om de mogelijkheden voor 'Naar
den' buiten de landsgrenzen te verkennen. Hij kwam tot de conclusie dat het con
cern door de complexe naoorlogse economische ontwikkelingen zich alleen maxi
maal zou kunnen manifesteren als een groter afzetgebied buiten de landsgrenzen

werd gevonden. In deze gedachtengang was verdere specialisatie van producten
onontkoombaar. Dit uitgangspunt bleek een juiste stelregel te zijn. Parallel aan de
realisering van deze specialisatie vond in de daarop volgende reeks van jaren in snel
tempo in het buitenland, tot in Ameri
ka, Azië, Afrika en Australië toe, met suc
ces de ene na de andere vestiging plaats.

Ondertussen was de structuur van het

bedrijfveranderd en de naam gewijzigd
in 'Naarden International13V'. Door de

groei van 'Naarden' ontstond behoefte
aan uitbreiding van de administratieve

afdelingen. Na het overlijden van me
vrouw Dudok van Heel-Kuhn in 1963,

van de aan de overkant gelegen buiten
plaats 'Berghuis', werd dat pand als

Mr. WA. van Dorp i111977.

hoofdkantoor in gebruik genomen. Deze functie heeft 'Berghuis' vervuld, tol' dat
op de plaats van het voormalige laboratorium van Kuhn & Co, een nieuw kantoor
verrees. Dat gebouw is bekend geworden onder de namen 'De Pagode' en 'Het
Landhuis', respectievelijk zo genoemd door de buitenwacht en de mensen die bij
'Naarden' in dienst \varen.

Het spreekt haast vanzelf dat om tot zo'n bedrijfsexpansie te kunnen komen, de
interne organisatie ook steeds up to date moet zijn. Dat was bij 'Naarden' inder
daad het geval. Als voorloper van een ondernemingsraad functioneerde in en na
de oorlog reeds het personedsoverleg 'De Kern'. In 1959werd ditoverlegorgaan in
een wettelijk voorgeschreven ondernemingsraad omgezet.
Het jaar daarop werd 'Naarden Technicum' opgericht met het doel de bedrijfsop
leidingen te coördineren om zoveel mogelijk de juiste mens op de juiste plaats te
kunnen laten functioneren. Een volgende stap was dat in 1970de personeelsleden
aandeelhouder werden van de op de beurs genoteerde 'Naarden International'. Te
vens werd de vrije zaterdag ingevoerd.

Toen in 1977Mr. '0-l.A. van Dorp zijn functie als voorzitter van de raad van bestuur
van 'Naarden International' neerlegde, waren 26 buitenlandse vestigingen een feit.
De hele internationale onderneming telde toen ongeveer 3000 medewerkers, waar

van er bijna 1000 in de fabriek te Naarden werkzaam waren.
Wat de productie betreft, werd de in 1945 uitgezette lijn gerealiseerd: specialisatie
in reuk- en smaakstoffen. Ten tijde van het afscheid van de heer Van Dorp in 1985
als president-commissaris, nam de onderneming met zijn duizenden producten
ongeveer 8% van de totale reuk- en smaakstoffenproductie van de wereld voor zijn
rekening en stond 'Naarden International' met zijn aroma's en parfumcomposi
ties op de tweede plaats in de wereld.
Met het neerleggen van de bestuursfunctie van Mr. W.A. van Dorp werd een pe
riode van 80 jaar afgesloten waarin de familie Van Dorp steeds actiefbij 'Naarden'
was betrokken en een zwaar stempel op het bedrijfheeft gedrukt. Natuurlijk zou

den veel ontwikkelingen niet zonder de grote inzet van de medewerkers zijn ge
lukt, maar toch zijn 'Naarden' en 'Van Dorp' wel heel lang synonieme begrippen
geweest. De beide Van Dorpen hebben gemaakt dat opeenvolgende generaties me
dewerkers zich nauw betrokken voelden bij het reilen en zeilen van hun fabriek.

Als in het noordelijk deel van het Gooi over de 'Sjemise' werd gesproken, was dat
echter ook synoniem met die 'stinkfabriek' en met de verontreiniging van het wa
ter rondom de fabriek. Al in 1913werden door het bedrijf de eerste maatregelen te
gen deze overlast genomen. Na de lozingen op het oppervlaktewater leek in de ja
ren zeventig het wegwerken van het vervuilde water via de zogenaamde deepwell-
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methode een uitkomst te bieden. De bedoeling was het afvalwater onder een dik

kleipakket op minstens 200 meter diepte te lozen in de daar aanweLige aardlagen.
Hierin bevond zich reeds van nature zout water. Door de aanwezigheid van de on

doordringbare kleilaag zou er geen gevaar bestaan voor verontreiniging van het zich
daarboven bevindende zoete water. Een geologisch onderzoek ter plekke toonde
echter aan dat het kleîpakket onderbroken werd door zandige afzettingen. Dat be
tekende heteinde voor de deepwdl-lozing. Nog tijdens het directeurschap van Mr.
'N.A. van Dorp ismen toen overgegaan tot de bouw van een waterzuiveringsinstal
latie. Het werd de eerste industriële biologisch reinigende installatie in het Gooi.

Maar in het bedrijfsleven blijft alles steeds in beweging en zo brak voor 'Naarden'
het ogenblik aan dat 'Uni1ever' zijn oog op de Naardense onderneming liet val
len .... ]n 1986ging 'Naarden' over naar deze multinational en werden aan de Hui
zerstraatweg de bedrijfsactiviteiten voortgezet onder de naam 'Quest'. Na ruim 80

jaar is het zelfstandig bestaan dus opgehouden.
De onderneming heeft veel invloed gehad op de hele omgeving. In sociaal opzicht
door de duizenden ,verknemers, die er in de loop van de decennia hun baan heb

ben gehad en zich met harL en ziel voor de zaak hebben ingezet. Landschappelijk
vormt de fabriek een vreemd complex temidden van kwekerijen, bossen, weilan-
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den en buitenplaatsen, daLbovendien door de constante uitbreidingen bijna over
de grenzen van zijn terrein uitpuilt. Daarnaast heeft het bedrijf eigenlijkgeduren
de de hele periode van zijn bestaan velen geprikkeld in hun (terechte) verzet tegen
de vervuiling van het milieu. Dat verzet noopte de directie zich voortdurend te be
raden, hoe steeds strengere milieu-eisen moesten worden ingepast als geaccepteerd
onderdeel van het fabricageproces, teneinde devestigingsplekaanvaardbaar te hou
den voor de omwonenden.

De 'Chemische' is nog niet echt weg, maar iser toch ook eigenlijk niet meer. Daar
om lijkt dit het goede moment om de beschrijving van de geschiedenis van dit be
drijf te beëindigen.

De Chemische Fabriek i/11976.
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Van Stoomweverij tot Wapenkamer.

De geschiedenis van het gebouw Kooltjesbuurt 9-13 te Naarden.(l)

David Kips

Een Amsterdamse fabrikant in Naarden

In juli 1868 werd de stoomketel geplaatst in het ketelhuis van de fonkelnieuwe fa
hrickvan ].A.Bos in de Kooltjesbuurt, het huidige Koolljcsbuurt nr9.(2) Hetmar
keerde een belangrijke stap in de aktiviteiten van deze energieke fabrikant. Jan An
thonie Bos was een geboren Amsterdammer die in 1861op 31-jarige leeftijd met
zijn gezin naar Naarden was verhuisd om ereen fabriek van geweven stoffen te be
ginncn.(3) Met steun van het stadsbestuur was hij in het gebouwde Manege in de
Turfpoortstraat een handweverij begonnen waar jute zakken voor het verpakken
van koffie (zg 'goeniezakken') werden geproduceerd. Vijftien jaar eerder had het
gebouw ook een weverij gehuisvest, toen de firma Salomonson haar calicot-fabriek
in de voormalige Waalse Kerk had moeten ontruimen.( 4)

De stad had het gebouw gratis aan de fabrikant ter beschikking gesteld op voor
waarde dat alleen armlastige Naarderszouden worden aangenomen.(S) Ook moest
Bos, als men hem daarom vroeg, maandelijks opgeven wat hij elke werknemer aan
loon had uitbetaald opdat het stedelijk armbestuur daar bij de bedeling rekening
mee kon houden. In de volgende jaren probeerde Bos tot soepeler afspraken te ko
men. Dat lukte slechts gedeeltelijk. Zo gold de bepaling over het verplicht aanne
men van armlastige Naarders, sinds mei 1864 niet meer voor meesterknechten en
hoger personeeL Anderzijds stelde de gemeente in 1866 de nieuwe eis dat er onaf
gebroken dertig weefgetouwen in de fabriek in bedrijf moeten zijn.(6)

De weverij in de Turfpoortstraatwas een succes. Zij schiep werkgelegenheid in een
tijd dat velen in Naarden dringend om inkomsten verlegen zaten. Een door het ge
meentebestuur in deze tijd geconstateerde toegenomen welvaart onder de 'min
dere burgerstand', werd door haar onder meer aan de aanwezigheid van de zak
kenfabriek toegeschreven.(7) In eenjubileumboekjeuit 1864, uitgegeven naar aan
leiding van de herdenking van het einde van de Franse bezetting een halve eeuw

;08

Kooltjesbuurt 9-13 vóór de restauratie. 1967. Foto: Rijksdienst voor de Monumen

tenzorg.

eerder, wordt de fabriek en haar fabrikant geroemd: 'Eere daarom den Heere Bos
alhier, die door zijn weverij menigeen een stuk broods verschaft en luiheid en be
delarij met de rampzalige aankleve van die, grootelijks tegengaat!'.(8) In de stoet
die tijdens het feest door de straten van het stadje trok, reed ook een praalwagen
van de fabriek mee, versiert met groen en bloemen in de nationale kleuren. Op de
wagen demonstreerden arbeiders de verschillende werkzaamheden van het bedrijf
en achter de wagen werd een vierkant banier van rood fluweel meegedragen, afge
zet met goudkleurige franje, waarop met gouden letters de tekst 'Werklieden der
snelspoelweverij' was aangebracht.
De fabriek was ook een succes voor Bos zelf, wiens jaarinkomen van f 400 in 1861
(het eerste jaar dat hij in Naarden woonde) steeg naar f 900 in 1867.(9) Maar Bos
hadambitieuzerplannen. Hij wilde een nieuwe fabriek, werkend met stoomkracht.
Dat werd de, in twee fasen gebouwde, voormalige stoomweverij in hel gebouw

Kooltjesbuurt 9-13.

De nieuwe fabriek in de Kooltjesbuurt
Mogelijk ontleende Bos zijn inspiratie aan de begin 1867 in het naburige Hilver
sum geopende Hilversumsche Stoom spinnerij en Weverij. Dit was een indruk-
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wekkende en moderne fabriek, niet in het minst door de aanwezige stoommachi

nes.( 10) In juni 1867 vroeg Bos de gemeente Naarden toestemmingvoor het plaat
sen vaneen stoommachine in een nieuw te bouwen weverij in de Kooltjesbuurt ten

noorden van de Oude Haven en het volgend jaar kocht hij daar voor 200 gulden
250 m2 grond.( 11) Daarop bouwde hij het eerste deel van de nieuwe fabriek, het
huidige Kooltjesbuurt nr 9. Het was een langwerpig stenen gebouw zonder ver
dieping. Een houten kap van eenvoudige constructie ondersteunde een spits pan
nendak. Het gebouw was (van. binnen) minstens 20,75 meter lang en 7,25 meter
breed. De machinekamer lag achterin, tegen de ooslmuur van het gebouw. ( 12)

Een deur in de achtergevel kwam uit in het ketelhuis waarin de stoomketel stond
opgesteld. Dit nu verdwenen gebouwtje van ca 10 bij 3,1 meter, was tegen de ach
termuur van de fabriek aangebouwd. Het puntdak stond dwars op het dak van de
rest van de fabriek en was iets lager.Achter het ketelhuis stond een ronde, vrijstaande
schoorsteen die door een rookgangmet hetketclhuisverbonden was. De stoomke

tel was gemaakt door de Nederlandsche Fabriek van Stoomwerktuigen in Amster
dam. De cilindervormige ketel had een wanddikte van 11 mm, een lengte van 5,20
meter en een middellijn van 81 cm. De ketel had een onderliggende vuurplaat van
7,5 m2, een stoomfluit meI vlotter, waterpeilglas en een stoommeter. Erwaren twee
veiligheidskleppen, beiden met een hefboom met een gewicht belast en afgesloten.
Het apparaat werd minstens eenmaal per jaar door de Dienst voor het Stoomwezen
geïnspecteerd. Daarbij werd in 1875 een scheur in de vuurplaat ontdekt. De ketel
leverde de stoom voor een machine ('werktuig') van nominaal 5 paardekrachten.( 13)

Met de machine werden eerst alleen klos- en spoeJwerktuigen aangedreven. Hier
bij werd garen voor het weven op klossen en spoelen gewonden. Dit was een rela
tief eenvoudige procedure waarvoor een stoommachine met gering vermogen vol
stond. Ook het maken van de ketting en het zogenaamde 'boom en' gebeurde ma
chinaa1.( 14) Het weven zelf gebeurde de eerste jaren nog op handweefgetouwen,
moge1ijkgrotendeelsin de oude fabriek in de Turfpoortstraat. ]n 1872had Bosech
ter een eerste stoomweefgetouw in de fabriek op de Kooltjesbuurt in bedrijf. Om
meer van deze getouwen te kunnen plaatsen kocht hij een stuk grond aande noord
oostkantvan de fabriek waarop een nieuwe fabriekshal werd geplaatst, tégen het be

staande gebouw aan.(15) Ditwas een eenvoudige, bijna vierkante stenen aanbouw
zonder verdieping, bestaande uit één ruimte van 14,8 meter lang en 14,6meter breed.
Het dak bestond uit twee spitse pannendaken gescheiden dooreen zakgoot. De zak
goot werd in het gebouw ondersteund door een rij van zes gietijzeren pilaren. In de
oostelijke buitenmuur werd een dubbele toegangsdeur gemaakt. De buitenmuur
van de oude fabriek bleef als binnenmuur gehandhaafd. Achter de nieuwe hal werd
een houten loods neergezet voor opslag van steenkolen voor de stoomketel.

De plaatsing van het voorgebouw
Waarschijnlijk is in deze tijd ook het voorgebouw langs de voorzijde van de fabriek
geplaatst. De belangrijkste funktie van dit 22,5 meter brede voorgebouw met een
diepte van slechts 2,65 meter, lijkt te zijn om als fraaie façade van de fabriek te die

nen. Het doel de fabriek groter lijken doordat' het, in tegenstelling tot de rest van het
gebouw, voorzien is van een verdieping. Een strakke rechte dakrand en een symme
trische verdeling van een groot aantal ramen en vierbrede deuren over de gevelwand,
versterkten dit effekt. Latere ingrepen hebben de symmetrie in de gevelindeling gro
tendeels teniet gedaan. Oorspronkelijk waren er beneden drie identieke, dubbele
deuren, ieder met ramen aan weerskanten. Het grootste deel van de verdieping was
magazijn, de rest kantoor. Het magazijn had een eigen toegang in het midden van de
voorgevel waardoor goederen in en uit konden worden getakeld. Zo had het gebouw
tenslotte de vorm gekregen, die het grotendeels vandaag nog heeft.

De overheid steunde Bos op verschillende manieren. De eerste jaren was hij voor
de fabriek vrijgesteld van de jaarlijkse heffingover inkomsten uit onroerend goed.
Ookontving het bedrijfvier jaar lang een subsidie van het stedeiijkArmbestuur.( 16)
Stad en armbestuur hadden baat bij de fabriek omdat de armste werknemers niet
langer ofin elk geval minder beroep op ondersteuning hoefden te doen. Ook \verd
er door zg 'bestedelingen' van het Armbesluur werk voor de fabriek verricht, zo
als weven ofhet naaien van koffiezakken. Het loon werd uitgekeerd aan het arm
bestuur. De bestedelingen zelfkregen één dubbeltje per week.( 17)

Door een toeval weten we iets over de omvang van de produktie in het begin van
de jaren zeventig. Op het stadsarchiefis een schrijven uit 1874 aanwezig waarin de
Commissaris van Noord-Holland gegevens verlangd over de fabrieken van jute.]n
de marge staan enkele getallen genoteerd die alleen op de fabriek van Bos kunnen
slaan. Dat was immers de enige fabriek van jute in Naarden. Volgens de notities
werd er jaarlijks 150.000 kilo jute tot koffiezakken verwerkt en werd er daarnaast
nog 15.000 kilo 'voorpaklinnen' vervaardigd.( 18)

Het einde van de Stoom weverij
In deze tijd raakte Bos echter in moeilijkheden die tot de ondergang van de fabriek
zouden leiden. Hij had het bedrijfin 1861gefundeerd op de aanwezigheid van goed
kopearbeidskrachten. Daarin was na enige jaren verandering gekomen. In en rond
de vesting werd vanaf 1868 een enorme bouwaktiviteit ontplooit. De wallen wer
den verhoogd, niemve werken en talloze gebouwen aangelegd. Dat leverde werk op
voor vele handen. De zanderijen nabij de vestingwerkten op volle toeren om zand
te leveren voor ,verken in Amsterdam en de aanleg van de Oosterspoorweg. Ook de
aanleg van de spoorv.eg en de woningbouw in Bussum, zorgden voor werk. De in
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Het is niet bekend of de verkoop de problemen van Bos heeft kunnen oplossen.
Zijn ondernemersilIst was echter ongebroken. Enkele maanden na de veiling be
naderde hij de gemeente met plannen voor een nieuwe weverij.(31) Het is de laat~
ste keer dat ik zijn naam in het archief heb gevonden.

Het gebouw als artil1eriemagazijn
In 1877 werd het nu militaire gebouw ingericht als magazijn voor opslag van ar
tillerie materieel.(32) In de inrichting van de oude fabriekshallen veranderde wei
nig. Descheimuur, die als voormalige buitenmuur een deel van het dak droeg, bleef
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gemaakt en bleek de voorgevel van de
stoom,veverij op de openbare weg te
staan. Voor hij aan het Rijk kon verko
pen, moest Bos eerst zelf dit strookje
grond van de gemeente kopen.(29)

De veiling van de inventaris
De fabriek moest leeg opgeleverd wor
den en kort na de overeenstemming met
het Ministerie van Oorlog, werd de in
ventaris geveild. De veiling had op 17
mei 1876 plaats en gebeurde ter plekke:
eerst in de fabriek in de Kooltjesbuurt,
daarna in het gebouw aan de Turf
poortstraat. Er was genoeg belangstel
ling. De kopers kwamen niet alleen uit
de omgeving, maar ook uit plaatsen als
Amsterdam, Amersfoort en zelfs Rijs
sen. Onder de verkochte goederen wa
ren 10 stoomweefgetollwen ('power
looms') en 46 handweefgetouwen. Op
vallend genoeg werden de stoomketel
en destoommachine nietverkocht. Het

drijfwerkvan de fabriek (ijzeren assen,

koppelingen, e.d.) ging voor f 285 van ""'an ,d,Stao,mw,evc,lj 17
de hand. Het hoogste bedrag werd be- mei 1876. Colht,ldtad;a"hl,J'Naac-
taald voor een hydraulische pers met den, Gooi en Eemlander.

een vermogen van 500.000 pond die i
1225 opbracht. De steenkolenloods bracht i 20 op. De totale opbrengst bedroeg

Wat ook de motieven van Hoszijn geweest, feit is, dat hij in het voorjaar van 1875
probeerde zijn fabriek te gelde te maken. In mei 1875 polste hij majoor ].A.Schuur
man, als Eerstaanwezend Ingenieur der Genie in Naarden belast met aanleg en on
derhoud van de militaire gebouwen ter plaatse, ofhet Ministerie van Oorlog inte
resse had voor zijn fabrieksgebouw. Volgens de ingenieur zou Bos het gebouw van
de hand willen doen omdat hij door de hoge lonen niet meer met succes in Naar
den kon werken.(22) De militairen hadden zeker interesse in het gebouw. Voor
huisvesting van troepen was het niet geschikt, maar wel als magazijn voor artille
rie materieel. Gezien de te verwachten toename van het materieel zou men anders

zelf zo'n magazijn moeten bouwen. De vraagprijs van Bos, i20.000voar de grond
en het gebouw, vond men echter te hoog.(23) Na twee eigen taxaties, die men voor
de fabrikant geheim hield, kwam Oorlog met een tegenbod van i 8.000. Bedoeld
als openingsbod in onderhandelingen, werd het bedrag door Bos, met, zoals hij
schrijft, 'het oog op de tijdsomstandigheden', geaccepteerd.(24)

1872geopende suikerfabriek van Dudok van Heel leverde nieuwwerk op, oplopend
tot ca 130 arbeidsplaatsen tijdens de najaarscampagne.(19) Het vele werk deed de
lonen stijgen. Erwas arbeidsonrust. In februari 1874weigerden enkele arbeiders in
de fabriek van Boshet werk nog langer voor het aangeboden loon te doen. Dit leid
de tot een staking die het bedrijf stillegde. Na een week gingen de meeste stakers
weer aan het werk en verliep de staking.(20) Tenslotte moet de wet op de kinderar
beid van 19 september 1874, nadelig voor Bos zijn geweest. De wet verbood arbeid
van kinderen beneden de twaalf jaar. AJsovergangsbepalinggold de eerste twee jaar
nog een uitzondering voor kinderen vanaf tien jaar. Ditverkleinde het aantal goed
kope jonge arbeidskrachten. Hoewel Bosbeweerde, dat er nooit kinderen beneden
de tien jaar in de fabriek hadden gewerkt, zat hij dicht tegen de grens aan. Zo ver
loor in september 1874 een tienjarige jongen bij een ongeval in de fabriek hveevin
gers van de rechterhand doordat hij in een machine beklemd raakte.(21)

In elk geval voor wat de grond betrof kwam hij er daarmee goed vanaf. De mili
tairen schatten de waarde van het (lege) gebouw op i6700 en de 725 m2 grond op
i 1500, ietsmeerdanf2 perm2• Volgens hun inlichtingen had Bos zelf meer moe
ten betalen.(25) In werkelijkheid had deze voorde grond slechtsf 457 betaald.(26)
Of Bos veel profijt van zijn winst heeft gehad is de vraag. Hij verkeerde in finan
ciële moeilijkheden. Het geld uit de verkoop van de fabriek moest niet aan hem
zelfworden uitbetaald, maar aan een door hem gemachtigde procureur, mr Hen
drik Pove!, die op dat moment blijkbaar zijn financiële zaken behartigde.(27) Zijn
inkomen, dat jarenlang op f 900perjaarwerd geschat, daalde in 1876toti 400.(28)
Overigens bleek bij de afwikkeling dat Bos niet altijd even zorgvuldig was geweest.
Zo was zonder de benodigde toestemming een gemetselde afvoer naar de haven
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gehandhaafd. De hallen bleven daardoor als twee grote ruimten bestaan. Op de
plaats van het oude ketelhuis werden tegen de buitenmuur twee privaten aange
legd. De inrichting van het voorgebouw werd ingrijpend gewijzigd. De linkerhelft
[nr 9] ,verd ingericht als woning voor de conducteur der artillerie. De bestaande
dubbele toegangsdeur in de gevel werd vervangen door een enkele deur met bo
venlicht en cr werd een trap naar de verdieping gemaakt met een eigen raampje in
de bovengevel. In een nieuwe aanbouw aan de westkant kwamen privaten en een
keuken met een pomp, aangesloten op een welput binnen het gebouw. De verdie
ping van de rechterzijde [nr 13] werd ingericht als kantoor. Mogelijk werd daarbij
de bestaande dubbele toegangsdeur in de gevel vervangen door de enkele deur met
bovenlicht, zoals die nu nog aanwezig is. De dubbele toegangsdeur in het midden
van de voorgevel, na de verbouwing de enige vóóringang van het magazijn, werd
verbreed. Het gebouw heeft elf jaar gediend voor de opslag van materieel van de
artillerie. Daarna kreeg het een andere bestemming.

Het gebouw als kleding- en wapenmagazijn
In 1888werd het gebouw door aannemer j.J.Aarts uit Naarden ingericht als garni
zoenskledingmagazijn en wapenkamers.(33) Voor de inrichting werden 20 wa
penrekken en 600 kapstokpennen vanuit de wapen- en kledingmagazijnen in de
Weeshuiskazerne overgebracht. Op de bestaande klinkervloeren werden houten
vloeren gelegd. De westelijke hal werd ingericht tot kledingmagazijn. De bestaan
de doorgang naar de andere hal werd afgesloten en er kwam een nieuwe toegangs
deur in de ooslgevel. Het noordelijk deel van de hal werd als kleedkamer afge
scheiden dooreen rasterwerk. In de oostelijke hal werden door binnenmuren twee
wapenkamers gemaakt, één voor de infanterie en één voor de artillerie, elk met een
eigen poetskamer en een eigen ingang. In de noordwesthoek van de hal werd een
kantoor voor de administrateur van het kledingmagazijn afgescheiden. De be
staande woning in het voorgebouwwerd bestemd voor een gehuwd militair. In de
rest van de verdieping van het voorgebouwwerden kantoren ingericht voor de ma
gazijnmeester der artillerie en voor de kwartiermeester van de infanterie. Water
werd geleverd door twee pompen: één binnen en één buiten het gebouw. De pom
pen waren aangesloten op een welput in het gebouw. In 1892 werd tegen de zuid
westelijke gevel van het kledingmagazijn een stenen uitbouw gemaakt van 7,2 bij

Ca. 1892. Bestemming

enla.
teur; 3.

Privaten; 9,

/2. Bureel Kwartiermeester der infimterie; 13.

Trap; 17, 1gen21. Garnizoens-Bureel.
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6 m met een raam en buitendeur.(34) In de uitbouw werden vijfkledingrekkenge
plaatst. In 1900 werd de woning verbouwd tot'garnizoensbureel'. Het gehele voor
gebouw bestond sindsdien uit kantoorruimten. [n ]909 werd het gebouw aange
sloten op de waterleiding.(35)

Ook na de opheffing van de vesting Naarden in 1926 bleef het gebouw in militair
gebruik. In 1935 viel de infanterie-wapenkamer in de oostelijke bal onder het be
heer van de magazijnbeheerder van het mobilisatie cenlrum van het l8e Regiment
Infanterie. De wapens waren bestemd voor de bij een mobilisatie op te roepen man
schappen van dit regiment. Er lag een groot aantal uiteenlopende wapens opge
slagen, van pistolen en geweren tot klewangs en lichte mortieren. In juli 1935 was
de inhoud van het magazijn: 165 klewangs, 78 revolvers, 291 pistolen, 1176 gewe
ren, 572 karabijnen, 107 mitrailleurs en 4 mortieren van 8. Voor de bewaking was
het gebouw opgenomen in de patrouillegang van de militaire politie.(36)

Kort na de oorlog werd het gebouw door het ministerie van Defensie afgestoten.
In november 1949 werd het met de grond in erfpacht uitgegeven aan aannemer
H.Haakman in Naarden, die er jarenlang zijn bedrijf in uitoefende. ]n september

]990 werd het gebouw, dat inmiddels de status had van een beschermd monument,
gekocht door eoen Hagedoorn BV in Huizen. De nieuwe eigenaar voerde in over
leg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg tussen februari 1993 en januari
1994 een uitvoerige restauratie en renovatie van het complex uit. Het hernieuwde
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pand kreeg een kantoorbestemming. Op het moment zijn er verschillende bedrij
ven in gevestigd.
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