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Beulen voor de baas

BertWil!emen

Ven-

wendenlw"dec, zel,!s v,oocde 1,loe" ge'p"''''''', P"o"ien warCIIkieskeurige eters, ter
wijl honden waren met etensresten en Dat

als vissers, boeren, venIers.

Rolstoel

Het aantal trekhonden in Nederland was waarschijnlijk het grootst in de negen~

tiende, begin twintigste eeuw. Bekend is dat rond 1900 zo'n 80.000 trekhonden in
Nederland rondscharrelden. Ze liepen voorofonderde honden karren van vissers,
voddenboeren, bakkers of tuinders. Venters die dagen achtereen op pad waren ge
bruikten vaak een tweespan, of hadden een reservehand in de kar. Bejaarden en
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Zittend op zijn hOlldenkar verltwt boer Aart Keijer (Aart de Koel) de VestÜlgom
streeks 1910.

Handel/kar met melkbussen beladen op de Scitapenllleent voorde brug over de

Mllidertrekvaart (Gele brug) omstreeks 1900. Collectie: StadsarchiefNaarden.
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Hotldenkar posere/ld voor de Amsterda",sche Poort i/l !zeI voorjaar Vlltl 1915.

invaliden gebruikten de hondenkar ook wel als rolstoeL
Postbodes, die tegenwoordig hun post in uitpuilende t1etstasscn, ofmet karretjes
vervoeren, maakten ook gebruik van trekhonden. Ze deden dat aanvankelijk op
eigen houtje, want officieel voerden de Posterijen de trekhond pas in 1912 in. In
structies van de Poslerijen regelden welk hondenras de bestellers moesten gebrui
ken. welke verzorging en behandeling ze de honden moesten geven en welke ver
goeding ze voor de inzet van trekhonden konden krijgen.

Afgedankt
Ook het leger liet begin vorige eeuw zijn oog op de trekhond vallen en onderzocht
hoe dit beest ingezet kon worden bij 's lands verdediging. De militairen wonnen
informatie in bij bevriendecollega's in hel builen land en namen proeven. Ze ont
wikkelden een kleine hondenkar, nauwelijks zichtbaar in hel terrein, simpel van
constructie, en die behalve mitrailleurs ook munitie en gereedschap kon vervoe
ren.

Het leger koos het Belgische ras Màlin Beige uit alsdc officiële legertrekhond. Het
was een goed gevormde hond, ongeveer 75 centimeter hoog mCI een gewicht van
omstreeks 45 kilo. De hond had een lichte tred en vervoerde moeiteloos vrachten
van 150 lot 200 kilo.

Toen op I augustus 19J 4 Land- en Zeemacht mobiliseerden, kreeg het leger groot
gebrek aan lrekhonden en door het hele land werden ze gevorderd. In de periode
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HOlJdelJkarop de uitspa/1/1ilJgOud Va/keveelJ i/1 apri/1895.

1914-1918 vervulden 1200 beesten hun dienstplicht. Bijde demobilisatie in 1918
werden ze weer afgedankt en verkocht aan de meestbiedende in de burgermaat
schappij. Veel van die legertrekhonden eindigden hun hondenbestaan roemloos
onder de knarsende tweewielige kar van een voddenman, groenteboer of melk
venter.

Ook petroleum, met handelsnamen als 'De Lichtbron', 'De Automaat', of'Petro
lifer', werd door de olieboer vaak met hondenkarren rondgebracht. Begin deze
eeuw stapten veel van die olieboeren over op paard en wagen. Veel steden en dor
pen werden namelijk van elektrisch licht voorzien. De olieboer hoefde nu alleen
nog petroleum in de buitengebieden te leveren, waardoor de dagelijks afgelegde
afstanden groeiden, iets wat voor trekhonden te veel van het goede was.

Hondenleven

Veel trekhonden hadden een waar hondenleven, tot grote ergernis van de in die

tijd opkomende dierenbeschermingsverenigingen. De Trekhondenwet van 1910
moest een eind aan de misstanden maken en verplichtte de houders van trekhon

den tot een jaarlijkse keuring. De dorpsveldwachter keurde kar en tuigage, de die
renartskeurde de hond, waarbij hij de geschiktheid als trekhond uitdrukte in pun
ten. Eenhond met60 punten of meer ging het zware leven van trekhond tegemoet.
Verder bepaalde de wet dat voor de kar maximaal drie honden mochten lopen en
onder de kar ten hoogste twee. De minimale schofthoogte was 50 centimeter en
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De geleider, Iceftijd 14 jur of ollder

;I. De geleider bevindt Ûch tijdens.den!it op de ll:U ; schriftel.i)ke vergullllin~
van· ~en B.M.; aanttekenîng ÎllefV;oo op bet llllllllllerbewlJs

3- Vóór de Jur nurimum 3 honden lUast elbar (wu .. hoogte 60 eNt).
Onder de lur- maximum ;l honden 1la.;LS(elhar (nuu. hoogte 50 cM.)

4. Dr;ugriem ten minste 6 cM. breo;d
5- Borstriem van ten minste 4 cM. breedte, telkcndc tot achter de voorpooteu

6. Buikriem van ten tuiw;te 4 cM. breedte
7. Horizonta;ol gerichte streogen
8. $teunsd, waardoor de hond ongedwongeo k:m lig[:eo, Ûnen of st:un

9. In dezen uk bevindt Ûch het nununerbewijs, afgegeven door B.m W.
van de woonpwts

10. Naam van den Muder eD die vm .de ge~eeo!~, waarin hij woonpbats
heeft, alsmede het nunwltr VVI de IllSChriJVlllg 10 geverfde zwarte letter.>
en cijfers van 8 cM., op een wit bord ter rechter.:ijde van de h.r, zooved
mogdijk naar voren bevesti~d

11. Een honde0k.:l! is een voert.l:llg, met Unof meer bonden gespannen
12. De steeds bruikbare ÛIldehJke drillkbak
13. De doelmatige ligplu1k
14. De .ladiog en ~e pu-soon moe~ell uch in even wiehl b~vindeo en hel

~ewlcht ill;og nlct t6ó g(ool tiJIl, dat het lrekken ken/iJk bOVtllllUligt
1ll5panning vere15ch!

IS. De h.J.lsb;lJld, IndIen aanwezig, moel ZJjn ";ln !cda nf "411 door den
Minisler !:oedgäeurd lo;tielproduct

De trekholJdenwet van 1910 in beeld.
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Jan Boer Rookhuizen (/890-1960) met de halldenkar van de aan de Ga/gesteeg (/lU

Godelindeweg) gelegen roomboterfábriek Gooi/and.

Venters poserenl1lel hUil hOlldenkarren i/l de Gansoordstraat omstreeks 1900.

een trekhond mocht maximaal één persoon vervoeren in de hondenkar. Eengoed
gekeurde hondenkar kreeg een wit nummerhard met daarop naam en woonplaats
van de vergunninghouder en het nummer van de inschrijving.
Het ismaar de vraag of deze Trekhondenwetveel verbeterde aan de bestaande prak-

Oe Nanrder grutter Piel vnl1 Gent uit de Marktstmat met IlOlIderkar aml hel venten
in Huizen omstreeks 1900.

tijk, want bekend is dat gemeente- en rijksvcldwachters ook na 1"910nog vaak op
traden tegen eigenaren van trekhonden. Deze belaadden hun kar te zwaar, op de
verkeerde manier, ofzaten met twee afmeer op de hondenkar, wat een overtreding
was. Vooral op het platteland werd de Trekhondenwet met voeten getreden.

Eigen zak
Dierenliefhebbers waren niet tevreden met de Trekhondenwet en wilden het liefst

helemaal een eind maken aan het gebruik van trekhonden. In ]912 werd deAnti
Trekhondenbond opgericht, later omgedoopt in de Bond van Bescherming van
Honden, die nog steeds bestaat. Leden van deze bond trokken het land door, om
als inspecteurs met politiebevoegdheid de naleving van de Trekhondenwet te con
tro~eren. Het kwam wel voor dat mensen die hun trekhond absoluut niet konden

missen door inspecteurs van de Bond aan een bakfiets of paard en wagen gehol
pen werden. Vaak betaalden de inspecteurs dat uit eigen zak. De gelukkige moest
dan wel beloven de honden kar af le danken en de hond alleen nog als huisdier te
gebruiken.
]n 1927 werd de Trekhondenwet aangescherpt. Bepaald werd dat de eigenaar eten
èn een drinkbeker bij zich moest hebben. Meerijden op de kar werd verboden, een
bepaling waar alleen invaliden en bejaarden ontheffing van konden krijgen.
Veel gebruikers van hondenkarren stapten nu over op paard en wagen, een lrans
portfietsofecn vrachtautootje. Toch werden trekhonden nog tot in de jaren veer
Ligveel gebruikt.
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Met de l10ndenkar op de oprit van lIet landgoed Oud-BlIssem omstreeks 1905.

Na 1945 liep het aantal trekhonden in Nederland snel terug. Veel mensen gingen
over op bak- en transportfietsen die net als hondenkarren zo'n 20 kilometer per
uur haalden. Anderen kochten een auto of een bromfiets. Toen in 1962 de Wet op

de Dierenbescherming in werking trad en de trekhond verboden werd, waren daar
nog maar weinig mensen de dupe van.

Zwitserse klederdracht

Wie nu nog een hondenkar wil zien moet naar een museum of een folkloristische
dag, waar het Bernerwägeli-team vaak present is. Deze vereniging probeert de her
inneringaan trekhonden en honden karren in Nederland levend te houden. Ze leidt
Zwitserse Sennehonden op tot trekhond, keurt trekhonden van particulieren en
geeft demonstraties.
De Sennehond werd oorspronkelijk in Zwitserland gebruikt om melkbussen op
melkkarretjes, dewägeli, van de boerderij naardekaasmakerij te brengen. Het Ne
derlandse wägeli-team gaat bij optredens dan ook altijd in Zwitserse klederdracht
gekleed.
Ook in Vlaanderen bestaat sinds 1989een trekhondenvereniging: de Vlaamse Ver

eniging Trekhonden met hond en kar. Ze leidt jonge honden op tot trekhond en
neemt deel aan optochten bij heemkundige-, folkloristische- en ambachtelijke fes
tiviteiten.
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'Timbertown' nabij station Naarden-Bussum

Het is al weereelJ eeuwgeledcn dal er ten noordwesten v(/f/l,et station Naarden-Bus

werden aangelegd die nadielllJaardepersoncn Sandtmal1l1 el

man een apotheek exploiteerde, een toen

nog bij wet verboden zaak. Nadat hij

zijn tabaksmakelaardij had neergelegd,

begaf Sandtmann zich op het pad van

de huizenexploitatie en bouwde enor

me complexen woningen aan de Cein

tuurbaan en in de Sarphatiparkbuurt.

Maar ook komen we hem begin jaren

dertig tegen als eigenaar van 'Altrix' in

Vreeland, een fabriek waar geconden

seerde melk werd bereid. Een toen nog

nieuw product. Sandtmann was dus een

zakenman pur sang.

Wat Sandlmann met de grond van plan was, werd enigszins duidelijk toen hij op

12 januari 1898 zijn Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen 'Ze

ker Bezit' oprichtte. Hij is al projectontwikkelaar en gaat twee maanden later met

zijn vrouw, vier kinderen (twee zonen en twee dochters) en een dienstbode op zijn

perceel in het huis Anne-ville wonen. Dat huis ligt aan de Zwarteweg, op het toen

malige adres 'Spiegel 63ge', op net iets meer dan 600 meter uit de forten vandaan

waardoor het in steen kon worden opgetrokken. Anne-ville is een creatie van Sandt

mann zelfen vanuit dit huis (gereedgekomen in 1898) ontwikkelde hij binnen zijn

in Naarden gevestigde maatschappij de verdere bouwplannen voor de pas gekochte

grond. Die grond was toen nogzijn ruime achtertuin. Vanuitzijn huis had hij zicht

op alles wat er zou gaan gebeuren. Over de bouwplannen vernemen we voor het

eerst iets in 1901. In mei van dat jaar geeft Sandtmann aan de gemeente te kennen

[n J 897 komt zijn naam voor het eerst

in de Naardense archieven voor. Op 17

augustus van dat jaar kocht hij van me

juffrouw Perk, een ongehuwde Naar

dense rentenierster, een stuk grond in

het Spiegel (1). Anderhalve hectare niet

afgegraven zandgrond op de rand van

een voormalige zanderij en beplant met

vliegdennen. Voor de prijs van 1250

gulden. Hetstuk nam min afmeer een

driehoek in tussen de Fortiaan en de Zwarteweg met als bijkomstigheid de aanwe

zigheid van een deel van het tracé van een oud landweggetje genaamd de Water

steeg.

weliswaar van

J 926 geen uitbrei

'I een aantal parti
zonetemvesteren.

) hebben

'en, wegen aanleg-

(1859-193'

weitjes en

Laten we met de ontwerper George Ernest August Sandtmann beginnen. Hij werd

op 26 december 1859 in Amsterdam geboren. Daar toonde hij al op jeugdige leef

tijd veel initiatief, gepaard gaand met durf en kennis op zakelijk gebied. Van oor

sprong was hij tabaksmakelaar, maar al spoedig deed hij ook heel andere zaken. Zo

komen we hem tegen als uitgever van de eerste Amsterdamsche theatercourant, een

blad dat veel verzet ontketende, wat door hem krachtig werd weerstaan. Van durf

en initiatief geluigt ook het feit dat hij de eerste was die in Amsterdam als handels-

gen toegestaan en in

steen worden gebouu.

plannen.

Een speurtocht naar Sandtmann en zijn laan

Pim en Marjon van GeIder

staat in het hier volgende artikel. (Red.)
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Anne-ville omstreeks 1900 aan een nog onverharde Zwarteweg.

dat hij er villa's ofhuizen wil laten bou
wen. ]n hetzelfde jaar belooft de ge
meente hem 350 gulden als tegemoet
komingin de kosten van het verharden
van een deel van de 'vVatersteeg. Over
een lengte van 85 m en een breedte van
3Vl m zal het weggetje van klinkers wor
den voorzien met terzijde bermen van
1Vl m, staat iJlhet stuk Toen hij in maart
1902 de gemeenteraad verzocht om de
naam Watersteeg te herdopen in een
passender naam, stelde aannemer an
nex raadslid Van Rijn meteen maar de
naam Sandtmann voor. Mogelijk hoop
te hij op een bouworder. Kruidenier Thuring, die connecties in de weeshuissector
had, voelde uiteraard meer voor de naam 'Pater Wijn ter'. Een beslissing werd toen

nog niet genomen. De discussie werd verschoven naar een volgende vergadering,
maar dat werd uiteindelijk vier jaar later.

Op 14oktober 1902blijkt uitde notulen van de gemeenteraad dat westelijk van de

5'

Kadasterkaart van omstreeks 1912 waarop aangegeven degrClls van de verboden

kring (cirkellijn).

\Valersteeg, overeen lengte van21 0 meter, hettracévoor een nieuwe weg (2) is uit
gezet. Het is het eerste bericht over de laan die drie jaar later naar Sandtmann zou
worden vernoemd. Ook voor dit tracé diende Sandtmann een bestratingsplan in.
De nieuwe laan zal op dezelfde wijze verhard worden als het stukje Watersteeg. Van
wege de lengte berekende de gemeente nu een bijdrage van 865 gulden. Echter on
der de voorwaarde dat er langs de nieuweweg villa's zouden worden gebouwd met
een huurwaarde van elk minstens 200 gulden per jaar.
De verharding van beidewegen volgde echter de bouwvan de woningen. Die heeft
nogal wat jaren op zich laten wachten en als gevolg daarvan ook de tegemoetko
ming van de gemeente aan Sandtmann. Pas in 1911gingen de wegen in onderhoud
naar de gemeente over en daarna kreegSandtmann zijn geld. Eerst voldoen aan de
voorwaarden en dan betalen, was namelijk de afspraak met de gemeente. Onder
tussen werd in 1906 een besluit genomen over de naamgeving van de wegen. Het
stukje Watersteeg werd genoemd naar Jan Nagtglas (3) en de nieuwe weg kreeg de
naam van Sandtmann. Kennelijk had men bij de gemeente het volste vertrouwen
in de goede afloop van Sandtmanns plannen.

Dat het zo lang duurde eer de plannen concreet werden, had onder meer te maken
met de beschikbaarheid van gemeentelijke voorzieningen. De bouwlocatie lag zo
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Sierelemem ill SllIldtmallllS vil/ahol/wop de !loek Fortlaall/Salldtrmmnlaall. Deze

allSichtkaart werd verzonden in 1916. De bOlllwergwlf/ing voor het lIuis met 'liet

torelltje' werd op 15 maart J 912 verleel/d.

De voormalige MllzÎekschool an" de Nagtglaslanll. De foto moel omstreeks 1914

zijn gemaakt. Let op de ,'ersÎerillgen in de geveltoppen. De hoUiwerglltllling werd op

20 april/909 verleend.
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Snlldlma/J/Jlnnl/ lSen 20, enigejarelllladeopleveril/g iu /912//3. Debollwver

gunning werd op 5 april 1912 verleend.

ver uit de Naardense bebouwde kom dat aansluiting op de gemeentelijke nuts
voorzieningen niet tot de mogelijkheden behoorde. Een aansluiting op de gas-, ri
ool- en waterleidingen van Bussum lag dus voor de hand. lben Sandtmann een
dergelijk verzoek aan B & W van Bussum richue, kreeg hij echter nul op hel re·
quest. De burgemeester van Bussum motiveerde het met: 'Naarden heeft naar Bus
sum en Bussum niet naar Naarden gebouwd. Naarden wil zoveel mogelijk van Bus
sum profiteren. Ook wat betreft de verlichting'. Doordat het verzoek in eerste in
stantie zo werd afgehandeld, moest Sandtmann dus wachten op de beleidsbeslissingen
van twee elkaar beconcurrerende gemeenten.
Soortgelijke problemen ontstonden er ook in 1912, toen de meeste woningen reeds
waren gebouwd. Op 22 januari van dat jaar waarschuwde namelijk de Inspecteur
van de Volksge-.londheid de Naardensc overheid voor brandgevaar aan de Sandt·
manIlIaan:

Aan de Sandfmfl/1Il1aall zijn een groot amltal dubbel-verdieping-woonhuizen ge

bOIllVd, allen zeer die"t op eIkauder geplaatst en allen van hout,feiteIijk een geI/eele
kolonie vallllollterzlll1iull.

DitsÛlijnl mij een hoogst gevaarlijkebollwwijze; liet ligt toch voorde/Wild, dar wan-
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neer in een vall deze huizen bmnd ontstaat, in minder dan geen tijd de gehede buurt

tot den grond toe afgebrand

van mensclJen/evens.

In een mondelinge toelichting bad de Inspecteur er aan toegevoegd dat in de wo

ningen niet meer dan één gezin zou moeten wonen, dat ze minstens 20 meter uit
elkaar zouden moeten staan en dat het beter was geen blokken van twee of drie wo

ningen meer te bouwen. Naarden werd derhalve aangespoord tot een herziening

van de bouw- en brandvoorschriften. Maar de woningen waren intussen al ge

bouwd. Naarden trok we1lering uit de zaak en besefte dat men bij brand in deze

gemeentelijke uithoek weer afhankelijk zou zijn van Bussumse hulp. Niet komen

opdagen ingeval van noodsituaties kon natuurlijk niet en Bussum besloot dan ook,

nu zonder morren maar wel tegen een forse vergoeding, ermee in te stemmen.

Over de bouwfase is eigenlijk niet zoveel bekend. Deskundigen denken dat de wo

ningen, gezien de ongeschoolde hand

waarmee de overgebleven bouwteke

ningen zijn gemaakt, door Sandtmann

zelf zijn ontworpen. Dit wordt beves

tigddooreen bericht in de Bussumsche

Courant dat in verband met zijn over

lijden in 1934 werd gesdlreven. De oud

ste woningen in de laan zijn de num

mers I tot en met 7. Die moeten om

streeks 1905 zijn gebouwd. Drievande

vier werden in steen uitgevoerd. Hel
houten huis nummer 7 vertoont ech

ter geen verwantschap met die van de

seriematige huizen verder in de laan.

De bouwvergunningen van de overige

huizen, waarvoor de aanvragen onder-

twee villa's aan de Sandtmunl1laan.

Het betreft hier de nummers 4 en 4a.
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tekend zijn door Sandtmann zelf, dragen dagtekeningen lopend van 20 april 1909

tot 5 april 1912. Aanwijzingen over aannemers ontbreken helaas. De woningen

moeten in ieder geval tussen 1909 en 1912 tot stand zijn gekomen. Het eerst wer

den de twee huizen aan de Nagtglaslaan (de latere muziekschool) gebouwd. Daar

na kwamen de woningen in de Sandtmannlaan tot stand, werkend van de Zwarte

weg naar de Fortiaan.

De huizen staan op een stenen voet en zijn verder uit Amerikaans grenenhout op

getrokken. De buitenplanken zijn 2 1/2 cm dik en hebben een breedte van 17 V2 cm

werkend. Voor de binnenbekleding is zogenaamd 'wagenschot' gebruikt. Dat zijn

slechts 1 cm dunne planken van mindere kwaliteit. De dakbedekking bestaat uit

pannen. Alles geheel in overeenstemming met de voorschriften van de Eerst Aan

wezend Ingenieur derGenie, zonder wiens toestemming bouwen in deze zoneon

mogelijk was.

Wat we van de woningen weten, danken we aan wat nu nog zichtbaar is. Aan het

begin van de laan, buiten de 600-metergrens van de verboden kring, staan, zoals

reeds opgemerkt, twee stenen villa's. De ernaast gelegen huisnummers 5 en 7 zijn

twee villa's onder-een-kap die binnen de verboden kring liggen. De eerste is van

baksteen en de tweede is uit houten balken opgetrokken. Een merkwaardige CODl

binatie, waarbij de vraag ontstaat waarom nummer 5 een uitzondering op 's Lands

defensieregels heeft kunnen verwerven. Een verklaring hiervoor is nog niet ge

vonden. Daarna gaat alles verder in
houtbouw: tien dubbele villa's en twee

combinaties van drie. Eén van de dub

bele stellen is in 1954 door brand ver

loren gegaan en door een twee-onder

een-kap in baksteen vervangen. Verder

dan nog de dubbele villa in de Nagt

glaslaan, die voorheen dienst deed als

muziekschool. Ooit achtentwintig hou

ten huizen in dezelfde stijl dus.

Onderling vertonen de huizen nogal
wat verschillen. Dat heeft onder meer

te maken met de vorm van de laan die,

Sandtmannlaan 5 en 7. De villa combi

natie in steen (nr. 5) en hOllt (nr.

vermoedelijk uit /905.
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Een blok van drie villa's in de buitenbocht van de Salldtmanniaan. Het zijn de nrs.

22,24 eli 26. De middelste woning heeft een piat dak. De bouwvergunning werd op
1 augustus 1911 verleend.

weliswaar in gebogen vorm, een draai van negentig graden maakt. Daardoor ge
ren twee woningen in de binnenbocht met hun zijgevels naar binnen en zijn zo
doende van voren breder dan van achteren. Om dat straaleffect te minimaliseren

zijn die huizen (nrs. 17en 21) dwars op de straatrichting gebouwd. De kamer-en
suite bevindt zich aldus evenwijdig aan de laan, waardoor er eigenlijk geen sprake
is van een voor- en een achterkamer.
Verderverschillen de daken nogal van elkaar. Sommige huizen hebben puntdaken
met in het midden een platgedeelte. Andere zijn geheel van een platdak voorzien.
Weer andere daken hebben een wolfseind aan de laanzijde met ernaast op het plat
te deel een extra kamer.

Omdat de huizen per twee ofviertegelijk werden gebouwd, zijn er ook verschillen
opgetreden in bijvoorbeeld de kozijnen van de erkers en de balkonhekken aan de
voorzijde (waar die van de achterzijde juist overal identiek zijn en uit ijzeren spij
len bestaan). Het lijkt erop dat de timmerfabriek wel de maten heeftaangehouden
maar tijdens de loop van het bouwproces de details veranderde.

Dat uiteenlopen van de details doet echter geen enkele-atb reuk aan de toon van het

Sandtmannfaall JO eni2 met zndeldak en wolfrend. De bouwvergunning werd op 2
augustus 1910 verleend.

geheel. Integendeel zelfs, het is een lust voor het oog als je nu door het smalle, in
middels wellommerrijke, laantje fietst. Van horen zeggen weten wedat Sandtmann
voordît project een reis naar Scandinavië had gemaakt. Hoewel toen vanuit Noor
wegen vele houten geprefabriceerde woningen naar ons land werden geëxporteerd,
vinden we van de kenmerken van die prefabs niets terug in de Sandtmannlaan. On
getwijfeld zal Sandtmann er ideeën hebben opgedaan, maar we moeten niet ver
geten dat het hier niet om vrijstaande architectonische schoonheden gaat, maar
om een serie woningen, die bovendien in een bepaalde zone werden gebouwd waar
voor aanvankelijk geen kopers te vinden waren.

'Ne zien dan ook dat 'Zeker Bezit' de meeste van haar woningen aanvankelijk moest
verhuren. In weerwil van het advies van de Inspectie van de Volksgezondheid ge
beurde dat vaak aan twee gezinnen en dat betekende meestal 10 personen per wo
ning, want groot waren de huizen wel. Of dat prettig wonen was, is zeer de vraag
want het plafond van de parterre was ook de plankenvloer van de verdieping. Een
tweede voordeur ontbrak, evenals een tweede toilet. Gemeenschappelijk gebruik
was dus onaf\vendbaar. Pas in 1921, toen de onzekerheid over deelname van Ne

derland aan de Eerste Wereldoorlog al weer tot het verleden behoorde en boven-
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Sandtmannlaan 4 en 4a met zadeldak en makelaar. De toiletten van de twee huizen

bevinden zich in de sierlijke uitbouw naast de entree. De bouwvergunning werd op

15 september 1909 verleend.

dien gebleken was dat Naarden als vesting geen strategische waarde meer had, wer
den de meeste huizen verkocht. Kopers waren toen veelal boekhouders en andere
kantoorlieden die hun werk hadden in Amsterdam. Op nummer 20 ging een zoon
van Sandtmann wonen. Maar deze overleed daar in ]924 reeds op 36-jarige lecf-

]n zijn boek

'Ik ga m'n eigen baan> uit Prins- Willekes Mac-
Domld] in""""een1e zich "0"" deni"Mc Mo',n,;;a,i-a,_,deewij"metlw,lee"
een schooltje op in Bussum, wa,,, il"o'" h"etj" bij hielp Ze ,had"",,,,,,, we

den naar m, grc"" te leeen kl,mmen v~:~~:I;;~:,:~;~;;I;r;
"Jacke, die bijhetkoJjle deinl,enwa,-htte ha,,, m'oed'en"",' afg:ehoold.

de nwed,er achte""" een vijf rneted"nge ,plank 'weernete, bo-

ven de grond zag lopen, riep ze 'lneke: van seh,ik ,~p ~Icg"",,,1 en

Nog even terug naar de Eerste Wereldoorlog. Het heeft er bij het uitbreken van die
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Sandtmannlaan 25 en 23 met zadeldak en sterk overhangende kap. De bouwver

gUl/ning werd op 15 maart 1912 ver/eel/d.

oorlog even om gespannen ,vat er met de woningen zou gaan gebeuren. Rond de
Vesting werden toen in korte tijd alle bomen gekapt en in de zone lot 300 meter
werden schuren en andere kleine optrekjes preventief geruimd. Buiten die zone
kregen de bewoners de schokkende commando's om hun huizen leeg te halen en
te verlaten. Op enkele oude niet al te duidelijke tijdschriftfoto's zien we de beang
stigende voorbereidingen aan de Sandlmannlaan. De huizen worden leeggehaald
en de gezichten van de bewoners staan duidelijk op tilt. Zou Nederland betrokken
worden bij de oorlog> dan zouden hun woningen aan de rode haan worden prijs
gegeven.
Hoe akelig snel deze houten woningen dan kunnen verdwijnen, bleek op woens
dag 24 februari 1954. Tn het huis Sandtmannlaan 9 was op de bovenverdieping
brand uitgebroken. Ondanks de twaalf waterstralen van de brandweerkorpsen van
Naarden en Bussum, bleek er geen redden aan. Ook de tweede villa onder dezelf
de kap (nummer 11) brandde tot op de fundering af en het had maar weinig ge
scheeld of de ramp had zich uitgebreid naar de belendende dubbele villa's en naar
de overzijde van de straat waar het hout al aan het smeulen was.

Een jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog is Sandtmann met zijn
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vrouwen een van zijn dochters naar Remagen in Duitsland verhuisd. Anne-ville
werd toen verkocht aan Hendrik Lesa

ge, een aannemer uit Amsterdam. Net
na het uitbreken van de oorlog kwam
Sandtmann echter weer terug naar
Naarden en ging op Sandtmannlaan I
wonen. Evenals Anne-ville een stenen
huis en dus buiten de tweede verboden

kring. Ook hij moest tijdens de mobi
lisatie zijn huis tijdelijk verruilen voor
een andere stek, toen ergens in Bussum.
Daar had hij ook al veel vrienden ver
worven. Bekend washij in de jaren twin
tig van 'de soos' die elke middag bijeen
kwam in een café in de Vlietlaan.
Sandtmann heeft zich nooit tot het aan

vaarden van openbare functies laten
verleiden. Wel werd erdoor gemeente
bestuurders, vooral door die uit Naar

den, dankbaar gebruik gemaakt van zijn
diensten als adviseur. Helemaal toen op De brand van 1954.

28 mei 1926 de Vesting als militair steunpunt werd opgeheven en de gemeente
Naarden zelf grote woningbouwprojecten ging ontwikkelen.
Sandtmann is 74 jaar oud geworden. Op 18 oktober 1934 overleed hij in zijn wo
ning in de naar hem genoemde laan. Hij werd op de algemene begraafplaats van
Bussum begraven.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nogverkrijgbaar:

De Omroeper, jaargang 1990 (€ 10,50), t995, 1996, 1997, ]998, t999 (€] [,50),

2000,2001,2002 (€ t 2,50),2003 (€ 15,-) per jaargang.

Oude Naardense buitenplaatsen, 'de geschiedenis 'l'Jn Berghuysen en Kommerrust' € 16,

Tussen Zandbergen en Valkeveen, 'negentiende eeuwse '\Vandelingen' over

de buitenplaatsen vanJ.P. van Rossum'€ ]6,-

Gids voor de vestingwerken van Naarden € 16,-

De kaart van Fabius, facsimile van Naarden en omgeving in [uU-colar € 7,-

Beste/adres: GalisoordstTIJat 16, 14111?J-/ Naarden, tel. (035) 6946860
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Wie des-

Schijnbaar in alle gemoedsrust schilderde Peter vanafzestig meter hoogte de let
ters keurig onder elkaar. Zijn broer, als passief element in het waagspel, keek van
af de grond tot het uiterste gespannen toe of alles goed ging. Hij kon zijn jongere
broer duidelijk tegen de heldere nachtlucht aan de hoge pijp Ûen hangen. Met een
zucht van verlichting constateerde hij op een zeker moment dat Peter aan de laat
ste letter bezig was. Toen hij die voltooid had, veronderstelde Daan dat Peter aan
stonds naar beneden zou komen. Maar tot zijn grote verbazing en ook ergernis rek
te Peter zich nog een keer uit om met verdubbelde ijver een ferm uitroepteken on
der het geheel aan te brengen. Pas daarna kwam hij naar beneden. Wat er toen
onderlinggezegd werd, weten we niet, maar de samenzweerders keerden weer be
houden terug in de ouderlijke woning, ongezien en ongehoord, ook niet door de
ouders.

een stevige ploertendoder, hield beneden de wacht.

Het schilderwerk was de volgende ochtend mijlenver in de omtrek te zien en bleek

als een magneet te werken op honderden Naarders en Bussumers die op hun vrije
zondag deze opmerkelijke uiting van vaderlandsliefde van dichtbij kwamen aan
schouwen. Ook Daan en Peter mengden zich doodgemoedereerd onder de kijkers,
samen met hun moeder. Toen ook enige zwarthemden (NSB-ers) poolshoogte
kwamen nemen en een van hen uit nijd bijna van zijn fiets tuimelde, maakte Peter

Daan (links) elJ Peter de Moulin.

vaceerde tekst aal/le brengen, /lota belle,

Twee Naardense jongens, de bezetting en alle daarmee samenhangende narighe

den al enige tijd beu, zinden in die dagen op 'een goeie mop', om de gehate Bezet
ters eens heerlijk te kunnen treiteren. Koninginnedag leek hen daarvoor een ui
termate geschikt tijdstip. Zonder hun
ouders van hun voornemen in kennis

te stellen, werden de voorbereidingen
thuis in het diepste geheim getroffen.
De eenentwintigjarige Daan de MOLl-

lin en zijn negentienjarige broer Peter
uil het Rembrandtkwartier, verlieten in

de nacht van 30 op 31 augustus de ou-
derlijke woning en slopen gewapend
met de nodige attributen naar het ter
rein van deGooischeStoomwasserij aan
de]an terGoU\vweg. Hun ouderlijk huis
lag weliswaar dichtbij, maar de maan
lichte nacht zou toch een gevaarlijke
spelbreker kunnen zijn, temeer omdat
ook de latere NSB-burgemeester van
Naarden op een steenworp afstand
woonde. Op het fabrieksterrein aange
komen, bond Peter, de behendigstevan
de twee, een pot met witte verf met een
touw om het middel. Slechts gekleed in
zwembroek en gympies en met een gro
te kwast onder de riem van de zwembroekgestoken, begon hij langs de ijzeren hou
vasten in de buitenmuur de schoorsteen te beklimmen. Broer Daan, gewapend met

/94/ werd ilJ de nachtelijke lIren op de schoorsteenpijp

Oranje boven!

Huzarenstukje op Koninginnedag 1941 van
de gebroeders De Moulin
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z.ichdaarover duidelijk vrolijk en grap
te tegen zijn moeder: 'Daar heb je de
helden vande NieuweOrde'. Ongeluk
kigerwijs stond er een ander lid van die
orde toevallig net achter hem, die hem
prompt in de kraag greep, terwijl alle
overige toeschouwers werden wegge
jaagd. Peter moest mee, maar moeder
De Moulin had nog net kans gezien een
haar bekende politieman;en goed va
derlander, te waarschuwen, dat het haar

zoon was.Peter werd meegenomen naar
het politiebureau, moest zijn per
soonsbewijs afgeven, maar kwam kort
daarna dankzij een verzachtend plei
dooi van de politieman, met zijn per
soonsbewijs weer heelhuids thuis.
De tekst op de schoorsteen bezorgde de
gemeente Naarden nog handenvol werk.
De Duitsers eisten onmiddellijke ver-
wijdering. Gemeentewerklieden waren Toeschouwers drommen samen om het

dagenlangbez.igomde letters met boen- wOllder val! Naarden re bekijken.

ders te verwijderen. Toen dit niet lukte
en de tekst zichtbaar bleef, beval de bezetter de restanten met verf te bedekken.

Met deze actie waren de lotgevallen van de gebroeders De Moulin in WO II nog
niet ten einde. Door zijn studie medicijnen in Utrecht kwam Daan terecht in het
studentenverzet. Zijn activiteiten leidden ertoe dat hij in 1943moestvluchlen. Via
Parijs en een gewaagde voettocht over de Pyreneeën belandde hij in het lleutrale
Spanje, waar internering volgde. Vandaar werd hij naar Engeland overgebracht,
waar hij een streng antecedentenondermek moest ondergaan. Na als goed Neder
lander te zijn geaccepteerd, volgde een hartelijke ontvangst bij koningin WilheI
mina in Londen. Daan kTeegecnopleidingom viaeen kort verblijfin Australiëuit
eindelijk een militaire opdracht te vervullen in Nederlands Nieuw-Guinea.
Broer Peter volgde korte tijd later het voorbeeld van Daan. Zijn vlucht naar Span~
je verliep met meer ontberingen. Onderweg in Frankrijk werd hij door de Duit
sers opgepakt. Hij wist zich echter vrij te kopen ten koste van een hoeveelheid si

garetten die hij als ruilmiddel voor onderweg had meegenomen. Vervolgens ver
stopte hij z.Îch in de harmonica van een trein die onderweg naar het zuiden door

de Maquis (Franse verzetsbeweging) werd opgeblazen. Hij overleefde die aanslag
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door de flexibiliteit van zijn schuilplaats. Bij een poging de Pyreneeën te voet over
te trekken, verdwaalde hij en kwam weer terug in Frankrijk. Een tweede keer luk
te het beter. Ook Peter belandde na korte internering in Spanje in het felbegeerde

Engeland. Doorliep daardezelfde procedure en opleiding als zijn broer en bracht
de rest van de oorlogstijd in Australië door.
Na de oorlog volgde een gelukkig weerzien van broers en ouders in Naarden. De
broers vervolgden hun studie. Daan werd chirurg en later hoogleraar in dat' spe
cialisme. Peter ontwikkelde zich tot een succesvol accountant.

Terug naar de schoorsteenpijp van de stoomwasserij. Het 64 meter hoge gevaarte
heeft ruim dertig jaar de omgeving gedomineerd. Tervergelijking: het haantje van
de toren van de Grote Kerk bevindt zich op 67 meter boven de grond. De pijp werd
in 1929 gebouwd en in november 1962 gesloopt. Anders dan Peter de Moulîn,
klommen de slopers omhoog via een steigenje van binnenuit. De eerste tien me
ter werd steen voor steen met de hand verwijderd. Daarna ging het met grote brok
ken tegelijk. Twee weken waren er voor nodig om de gehele schoorsteen en daar
mee ook een zichtbare herinnering aan een unieke verzetsdaad van twee jonge
Naarders te doen verdwijnen. [n2üü2 stierf Daan de Moulin in zijn woonplaats

Boxtel op 82-jarige leeftijd. Zijn broer Peter, die in de jaren vijftig llaar Aruba ver
trok, overleed in Groningen in 2003 op 81-jarige leeftijd.
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De Koepelkamer met rechts /tet kantoor

van mevrouw Hogerzeil in 1920.

j.f.A. Hogerzeil-Mijllssetl (1875-1943),

geschilderd tloor haar schoonzoon arro
Mmdlik.

Na de verhuizing nestelt mevrouw Ho
gerLeil.die in de wandeling 'Dop' wordt
genoemd, zich in een kleine kamer aan
de achterkant van het huis. Die ruimte

is verbonden metde 'koepelkamer', een

Aal1vankelijkgcbruikt de in Vlissingen
wonende familie Hogerzeil NieuwVal
kcvcen als vakantiehuis. Maar als do

mineeHogerl.eil in 1914 met emeritaat
gaat, vestigt hel gezin zich blijvend in
Naarden. Terwijl mevrouw Hogerzeil
zich met hart en Ûe] werpt op het be
woonbaar maken van het huis. neemt haar man zitting in de gemeenteraad en gaat
zich met allerlei sociale instellingen bezighouden.
Huize Nieuw Valkeveen is enige jaren verhuurd geweest en mOel grondig worden
opgeknapt. Aannemer Jurriëns wordt in de arm genomen en naast de noodzake
lijke reparaties worden er ook moderne voorzieningen zoals warm en koud stro
mend water en elektriciteit aangebracht. De af\verking binnen en buiten worden

gedaan door het Bussumse schilders
en behangersbcdrijfDronkelaaren Sie
den burg, dat vrijwel alle grote land
huizen in Valkeveenin onderhoud heeft.

ter van /.p. vall ROSSl/111 (J 778-1856), de

stiellIer VIlll herla/ldgoed, CIl (/Is zodanig
van huis uit bekelld met het beheer Vatl

een grote plaats. Ze koel" /zet landgoed

(zonder de boerderij (/(11/ tie Meel1/weg)

ill 1911 el1gillgermetluwrmall, domi

nce Hogerzeil, en killderell WOllen. Over

lJct run1/ell ltan liet toenmalige Nieuw

Valkeveen gaal hel onderstaande ver

haal. Ank Kooym(1n-vatl Rossum pIltte

gegevem lIit een olul kasboek (1911-1928)
en vllide tlie aanlIIel verhalelluit 1war

familie. (Red.)

Het 'il/is Nieuw Valkel'eell aatl de HlIizersrrafltweg.

Een nostalgische terugblik op Nieuw Valkeveen

Fragmenten uit hel kasboek (1911-1928) van 'Dop' Hogerzeil

'Uitde/wl/d te koop' siol/rl er in /927 als vctte kop bovetl rie volgeIlde tekst ill het Hall

delsblad: 'Eell schil/erellde builel/plaats op eet! halfuur sporen van Amsterdam CII aall

de tramweg ge/ege/J. Het groole Heeren/wis bel'at 16 kamers, badkamer, keukeIl en is

I'(/orz;en vall electrisch lidlt, waler/eidillg en warmwatervoorziening, \V.c.'s. garage

etI w;nmallslluis. Park "'efgmote vijvcrsctl prachtigoudgehoomte, ",aestuitl, boom

gaard. Tezamen 18H.A'
Al SI/el werd hekend dat dit het Naardetlse la/ldgoed Nieuw Valkeveen berrof eIJ wer

dell er ollderhandelillgc/I gevoerd 01/1 het complex als villapark te garm exploilerell.

Eell verkoop met dal doel sprong op het nipperrje af cuuiteil/delijk werd een plal1ter

IIÎt Nederlands-Indië de nieuwe eigenaar. Silldsdienliep de zorg voor al liet gecu/ti

werde van Nieuw Valkeveen langzaam maar zeker lerugell tegenwoordig is hel park

vergroeid tot een indrukwekketld stukje ruÎge tlatuur.

De laarsre die Nieuw Valkeveetl als ouderwetse buitenplaats exploiteerde was Jacoba

johaw/Q Adolphi/le Hogerzeil-Mijl/ssel1 (1875-1943). Zij was eell acll/erkleilJdoch-

Ank Kooyman-val'l RosstlnJ
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De kinderen Hogerzeil in 1919.

serreachlig vertrek met mooi uitzicht op een groot grasveld omringd door hoge
bomen. Zij heeft er een bureau met leren stoel neergezet en vanuit dit als 'kantoor'
aangeduide vertrek, regelt zij het hele bedrijf. Daar ook worden door haar nauw
gezet alle werkzaamheden vastgelegd en dankzij die administratie kon dit verhaal
worden geschreven.

Zo is terug te vinden dat voor het grote huis de meubilering moest worden uitge
breid. ]n de eetkamer komt een nieuw ameublement. Om 's winters de kou van de

openslaande deuren tegen te houden, worden er zeven tochtdekens aangeschaft.
De ouderslaapkamer wordt ingericht met een pitch-pine lits jumeaux, twee naast
elkaar geschoven grenenhouten bedden. De rest van de familie moet slapen in ij
zeren ledikanten. Ook voor logés, de 'juf' en de dienstboden worden ledikanten
en dekens aangeschaft. Iedere slaapkamer krijgt een één- oftweepersoonswastafel
met daarop een '\'\Teener wasehstel'. Zo'n stel bestaat uit een lampetkan, een was
kom en een zeepbakje, alles van steen en in dezelfde decoratie.
Het huis raakt langzamerhand goed ingericht voor het grote gezin, waar in 1918
nog het nakomertje Hein wordt geboren. Met deze zoon komt het kindertal op
acht, maar er blijft voldoende plaats voor logés en inwonend personeel. Een van
hen is de kokkin Weia Vegt uit het Groningse Beerta, die op dit dienstadres de Naar
dense loodgieter Piet van Rooijen ontmoet en met hem trouwt.
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pel op een modeme kaart.

Buiten wordt eerst de toegangsbrugver
nieuwd. Daarna volgen de bruggen over
de vijver achter het huis. Ook de dienst
woningen naar een ontwerp van de be
faamde bouwmeester K.P.C. de Bazel
naast de Chemische Fabriek moeten

onder handen worden genomen. Ze
krijgen waterleiding, een gootsteen en
een met zink bekleed aanrecht. De kos
ten voor deze renovatie worden deels

betaald uit inkomsten uit het eigen bos.
Eikenhakhout op stam bijvoorbeeld
wordt ter veilingaangeboden en brengt
1000 gulden per jaar op. Boombladeren worden na compostering goed verkocht
aan de nabijgelegen kwekerijen.
Het grotere werk bestaat uit het rooien en omspitten van een bosperceel dat tus
sen het landgoed en de Chemische Fabriek (tegenwoordig Quest) isgelegen. 'Leen
dertsche Boogaard' en 'Akerstuk' zijn de namen dievoor dieplek in de boeken staan
vermeld. Twee jaar lang wordt er afwisselend door Kriek, Van Huissteden, Keijer,
Rebel en Slokker dagelijks gespit. Met' het vruchtbare slib uit de nabije zanderij
sloten - de baggeraars Piet en Jan Doorn zijn er een dag in de week druk mee bezig
_wordt de bodem verrijkt. Om het stikstofgehalte te verhogen, wordt gele lupine

ingezaaid. Tot slot wordt het perceel veranderd in een klaverrijke weide. Nu be
vindt zich daar de boomkwekerij Nieuw Valkeveen.
Aan de andere zijde van het landgoed, langs de Meentweg, wordt in 1918 een wei
land tot bouwland getransformeerd. Tweeduizend kilo gebluste kluitkalk, besteld
in Lochem en per trein aangevoerd naar het station Naarden-Bussum, is er nodig
om daar de zuurgraad van de bodem wattevermînderen. Uiteindelijk lezen we dat
er haver wordt ingezaaid, waarbij de Huizer Dirk Vos wordt ingehuurd als 'mus
schenjager'.

Om door de tuin en het bos te kunnen rijden, wordt er voor de kinderen een bokje

met bokkenwagen aangeschaft. In die begintijd lezen we ook over dehit Odin met een
bijpassend wagentje. Vanwege het paardengedoe op de plaats krijgt de tuinbaas een
extra jas. In de boeken komen we Odin en de tuinbaas tegen in Huizen bij smid Van
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De bokket/wagetl met daaritl Hei" Hogerzeil voorde stal in 1920.

De hit Odin dielldeaallvallkelijk op de

Limitetl. Links de vorige eigenares I'afl
Iret paardje mevrouw Van Woellsel

Kooy-Mijl!sse/J, dieeel! tante was WJIJ

mevrouw Hogerzeil.

Freek Roodhart plukt bOlle" op Nieuw

Valkel'eell.
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Haltutll voor nieuwe hoefijzers. In 1919
wordt Odin ingeruild voor een zwart
paard luisterend naardenaam Moortje.
Tuinbaas is in die tijd Freek Roodhart.
Dagelijks brengt hij met paard en wagen
de jonge Jan Hogerzeil naar school in
Bussum. Van die pendel maken ook de

kinderen van Van Dorp gebruik die op
'Huizerend' aan de Flevolaanvronen. Van

Dorp vergoedt voor die dienst jaarlijks
200 gulden. Tuinooas Freekblijkt een be
langrijke functie in het reilen en zeilen
opde buitenplaats te hebben. Samen met
'Dop; dieeen enorme liefdekoestert voor
alles wal groeit en bloeit, weet hijde bui
tenplaats in een prachtige staat te hou
den. Tweeknechts, Wijgcrt Jongerden en
Piel Vos,en in de drukke tijd bovendien V.l.fI.r.: Preek Roorfhart, Piet Vos el!
nog enkele tijdelijke arbeidskrachten, Wijgert J01Jgerdel!.

staan hun terzijde.

Freeks han gaat echter vooral uit naarde kwekerij. In 1916worden daar voordui
zend gulden een verwarmde kas, enkele broeibakken en schuttingen met leiperzi
ken en peren geplaatst In het koude seizoen verwarmt de baas zich in zijn schuur
tje, waar in een potkacheltje een knappend houtvuurtje brandt. Brandstofis in de
directe omgeving in overvloed aanwezig.
leder najaar raadpleegt Freek de catalogi van de in die tijd landelijk bekende kwe
kerijen als Jurrissen, Van Rossem en Mauritz. Maar ook Moerheim uit Dedems-
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De/ail uit de bestellijst van Moerhei11l voor Nieuw Valkevecn. Een lood is eell oude

l/aam voor 50 gram.

vaart, waar ene Ruys de directie voert, is een belangrijke leverancier. De oudste
dochter van Hogeo.eil is gehuwd met de zoon van Ruys en dat brengt nauwe con~
tacten tussen Moerheim en Nieuw Valkeveen met zich mee. Het wekt dan ook geen

verwondering dat de later als tuinarchitecte populair geworden kwekersdochter
Mien \{uys, in haar jonge jaren het ontwerp maaktvoorde bloementuin van Nieuw
Valkeveen. Uit die tijd zijn, in het handschrift van Freek, enkele bestellijsten van
zaden, bomen en planten bewaard gebleven. Daardoor is na te gaan wat er in de
bloementuin en in het park heeft gestaan en wat de familieaan fruiten verse groen
ten van eigen grond heeft kunnen eten. Het bestelde zadenassorlÎmenl bevat ieder
jaar wel vijftig verschillende soorten. Van andijvie tot rabarber, van Leidse win
lerprei tot raapstelen, peterselie, artisjokken, meloen, hel is maar een willekeurig
greep uit de lijsten. Daarnaast worden er jonge plantjes als bloemkool, mieriks
wortel, lavendel, citroenmelisse en aardbei besteld. Pootaardappelen zijn van de

soort 'vroege Muizen' en de zevenhonderd jonge uitjes van het 'Zwijndrechtse' ras.
Bonen groeien er in de moestuin in vele soorten. Ooit was de oogst zo groot dat
een deel voor 140gulden (een flink bedrag voor die tijd) kon worden verkocht. We
lezen over Haarlemse en Vlijmse krombekdoperwten, vroege peulen, capucijners,
bruine bonen enz. Als de oogst wordt binnengehaald, moet het hele gezin helpen
bij de verwerking. Ook de vrouw van de tuinbaas en haar 7.Ustermoeten 'doppen'.
Ongernrijfeld heeft mevrouw Hogerzeil met dit werk haar bijnaam verdiend.

Terug naar de bestellijsten, waaruit we kunnen opmaken dat er in de bloementuin
aan de zijkant van bet huis naast vaste planten, veel eenjarig goed en zaaigoed stom!.
Het moet, geheel in overeenstemming met de aard van de vrouw des huizes, een
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Ballen doppen voor I,ct huis in 1923.

kleurige border zijn geweest. Eens in de
paar jaar worden de bollen aangevuld.
Met honderden tegelijk worden er hya
cinten, tulpen en narcissen gepoot. Maar
ook het kleinere spul, zoals krokussen,
anemonen, winterakoniet, scilla's en al

lerlei soorten ranonkels, isfavoriet op de
buitenplaats.
In 1916ondergaat de oude boomgaard,
gelegen op de hoek van de Huizerstraat
weg en de Meentweg, een verjonging.
Vande perenbomen worden de nu alweer
ouderwetse rassen als Seigneur d'Espe
ren, Soldat Laboureur en Bonne Louise
d'Avranches aangeplant. De appelbo- de border in

men zijn onder meer van de soorten Bel-
lefleur, Goudreinette, Cox's Pippin en de Notarisappel. [n 1995stond op de zolder

van het huis nog de speciale kast met opengeboorde schranken, waar de appels en
peren de winter door bewaard werden.

Er isgeen betoog voor nodig om duidelijk te maken dat in deze omgeving de kîn-
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De boomgaard in 1972.

Roeien meteen deel van het gezin in dezanderijsloot bij de Koepelbrug in augustus
1922.

deren Hogerzeil met neefjes, nichtjes en hun aller vriendenschaar genoten van de
ruimte, de vrijheid en de mogelijkheden die het bos hun bood. 'Klimmen op de

Zwemmen in de vijver van Niellw Valkeveen in dezomervan 1920.

rots', 'stuivertje verwisselen bij de cirkel van sparrenbomen' of'verstoppertje spe
len tussen de rododendronstruiken', waren spelletjes die tien jaar geleden nogdoor
enkele bejaarde Hogerzei1en met nostalgie in hun stem werden genoemd. De kin
deren spelevaren op de vijver en de zanderijsloten met steeds groter wordende
bootjes. Zo wordt de kiem gelegd voor een zeilclubje, waarvan verschillende leden
zich in latere jaren ontwikkelen tot ervaren zeezeilers. Mooi is het verhaal over de
oudste jongens uil het gezin Hogerzeil die het op zeker ogenblik tijd vinden om
broertje Hein maar eens zwemmen te leren. Hein krijgt een touw om zijn middel
waarvan het uiteinde aan de mast wordt vastgeknoopt. Vervolgens kieperen ze de
benjamin in het water. Verbaasd is het stel als hun op het lawaai toegesnelde moe
der boos opmerkt dat deze vorm van zwemles absoluut niet voor herhaling vat
baar is.

Minder leuk vindt de jeugd hetverplichte bladharken in het najaar en een noggro
tere plaag blijkt het verwijderen van de stekelige krabbescheerbladeren uit de vij
ver.

Een bijzondere plek op de buitenplaats was de 'berg' met daarop een houten koe
pel met bovenverdieping. Ooit bood dathooggelegen bouwsel uitzicht over de wij
de Zuiderzee en was het een attractiepunt voor jong en oud. Zeurende kinderen
uit de omgeving van Valkeveen kregen steevast te horen 'dat hun wil in het koe
peltje van tante Mijnssen (hier werd de grootmoeder van mevrouw Hogerzeil mee
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De scherpe bladeren van de kmbbescheer.

bedoeld) zat'.
Omstreeks ]920 verkeert de koepel in

een verregaande staat van verval. Het
dak vertoont overal gaten en van de fraai

getinte ruitjes zijn er al vele gesneuveld.
Steeds hoger groeiende bomen verhin
deren het vrije uitzicht, wat mogelijkde
reden isgeweest omhet gebouwtje dan
maar afte breken.
Uit het kasboek van 'Dop' blijkt dat in
die periode weleen poging is onderno
men om meer variatie aan te brengen
in het bos. Vooral mooi bloeiende bo
men of die met fraaie herfstkJeuren kre

gen de voorkeur. Het huidige rodo
dendronbestand stamt dan ook uit de

tijd van mevrouw Hogerzeil.

Toen in de tweede helft van de jaren De koepel van Nieuw Valkeveen.

twintig de oudste kinderen uit het ge-
zin Hogerzeil volwassen werden en de ouderlijke woning verlieten, raakte het gro-

De heer ell mevrouw Hogerzeil in de jaren dertig.

De Croquet/aan op Nieuw Valkeveeri, één van de foto's uit de serie van 1927.
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te huis wat leeg en rezen er plannen om te verhuizen. De heer Hogerzeil wilde ech
ter nog wel graag zijn zittingsperiode in de Naardense gemeenteraad volmaken.
Uit die periode dateert nog een politierapport je over Nieuw Valkeveen. Daarin le
zen we dat Elbert Rookhuijzen, in Naarden beter bekend als Eppie de Houten
Bommerd, melding maakte van een brand aan de Huizerstraatweg. De dienst
doende veldwachter schreef toen: 'Ik heb mij er heen begeven, waarbij mij door
wethouder Hogerzeil werd medegedeeld dat zijn kinderen achter in de tuin een
paasvuur stookten. Hij wist niet dat daar vergunning voor nodig was'.
Kort daarna, op 30 april 1928, wordt Nieuw Valkeveen verkocht en komt er een
einde aan het buitenleven van de familie Hogerzeil. Ze vertrekken voorgoed naar

Den Haag. Een jaar eerder liet mevrouw Hogerzeil een serie schitterende foto's van
haar buitenplaats maken. Ze herinneren ons nu aan een waar lustpark, een land
schappelijk beeld dat nooit meer zal terugkeren.
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