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Kooyman-van Rossum

Naardens roem (1)
Lambertus Hortensius

(Montfoort 1500 - Naarden 1574)

jan Paardenkooper
Alle inwoners

van Naarden

weg die de verbinding
Hortensius?

Laatst

plantkundige
had

weinig

Als bijnaam

ST1CH1ÏNG

VIJVER13ERG,

Gansoordstraat

16, 1411 RH

Naarden,

telefoon

02159-46860.

van doen.

- hebben

zich tijdens

Zijn basisopleiding
'De Omroeper' verschijnt vier maal per jaar. De abonnementsprijs
voor 1994 bedraagt
minimaal f 20,-. Opgave van abonnementen
aan het onderstaande
adres. U ontvangt
een rekening bij toezending van het eerste nummer. Abonnementen
gaan in met het eerste nummer van de lopende jaargang. De reeds verschenen nummers van de lopende
jaargang worden toegezonden. Opzeggingen dienen schriftelijk doorgegeven te worden
vóór 1 december.

Hortensius',

en Bussum

vormt.

genoot

ging hij daarna

faam genoot

en al zo'n

vooral zeer gedegen

bezorgde

was genoemd.

vader

tuinman

16e eeuws

Hortensius

gebmik

Utrecht.

bij

- op het hof

heeft

de jonge

- genoemd.

Bestemd

voor het

te Leuven die in die tijd een enorme

telde. Gezien

in het Latijn hebben
hij tekstedities

een

Met plantkunde
in Montfoort

- 'Van 't hof

in het nabij gelegen

naar de Hogeschool

3000 studenten

ondenvijs

Naar

studies

Hortensius

wie was Lambertus

was dat Hortensius

- zal deze vader 'Van de Hove'

gekregen.

zijn klassieke

priesterschap

uit die tijd betaamt,

Wel was zijn

de breed aangelegde

Maar

die er van overtuigd

- tevens achternaam

als plaatsaanduiding
Lamhertus

'de Lîmbertus

Naarden

ik iemand

geweest moest zijn naar wie de hortensia

Hortensius

Utrecht.

kennen

tussen
sprak

met

zijn latere

genoten.

activiteiten

moet hij

Zoals een echt humanist

aantekeningen

van Lucanus

en

Vergilius.
Waarschijnlijk

in 1527lnvam

Hortensius

weer in Utrecht

waar hij de vererende

taak

4'

kreeg onderwijs in geschiedenis te geven aan de vermaarde school van de Broeders des
Gemene levens. Tijdens deze Utrechtse periode werd Hortensius tot priester gewijd.
De priesters indeze tijd hadden nietde instelling die bisschop Gijsen zo toejuichte. Dat
mag blijken uit een vertaald gedichtje (Hortensius zijn hele werk is in het Latijn) van
zijn hand:

laars met de Spanjaarden 'te Laaghussem bij Naarden'. Die onderhandelingen liepen
op niets uit zoals we weten en volgens Hortensius' eigen woorden overkwam hem het
volgende, vrij vertaald uit het Latijn door een 1geeeuwer:

'Niets smelt de zielen zoo in een
En boeit te zaam

te breken,

en uiten steeds

in 't huwlijksleven,
nu ze er niets in vinden,

Duidelijker nog bleek de tijdgeest uit het feit dat Hortensius in zijn Utrechtse periode
twee zonen kreeg.

den kelder. Terwijl ik daar achterover
snijden,

altijd denzelfden

lig, tracht hij mij met zijn zijdgeweer

kreet, om geld, uitslaande.

Hiermede

van het huis bewerinr ... vreest dat hem

In 1544werd hem het eervolle ambt van Rector der Latijnse School aangeboden door
de Raad der stad Naarden. Hoewel P.e. Hooft in zijn Historiën melding maakt van
'schoolregeerder' en Uytenbogaert inzijnkerkgeschiedenisspreektvan 'schoolvooghdt'
kunnen we aannemen dat Hortensius inderdaad hoofd van een Lîtijnse School te
Naarden was die gevestigd moet zijn geweest in het weeshuis.
Zijn verblijf in Naarden dat tot zijn dood in ]574 duurde, was zeer productief. Hij
publiceerdeomvangrijkegeschiedeniswerken overoproerenen oorlogen inhetSticht,
over de oproeren van de \"'ederdopers - een werk dat in onze ogen een bestseller
genoemd kan worden omdat er drie drukken in het Latijn en vier vertalingen in het
Nederlands van verschenen - en vooral

de keel afte

bezig hoort' hij in het

de buit ontgaan

za~ en ijlt

De brand van de stad ziet Hortensius op een afstand en daarna vertrekt hij naar
Utrecht. Eind 1573 ging hij terug naar Naarden 'en betrok eene hofstede buiten de
stad'. In 1574 overleed hij en werd in de grote kerk in Naarden begraven, waar het
Stedelijk Bestuur hem met een gldfschrift vereerde.
Misschien dat deze kleine geschiedenis van Lambertus Hortensius de berijders van de
naar hem genoemde weg wat langzamer doet rijden te zijner gedachtenis.

zijn 'Origine et interitu oppidi Nerdae
liber' of 'Opkomst en ondergang van
Naarden'.
In zijn Naardense tijd leefde hij volgens
eigen zeggen 'in zijne woning, verre van
het gewoel der straat, in stille afzondering'. Intussen zorgde hij er wel voordat
zijn eerste zoon Augustinus organist van
Naarden werd en dat zijn andere zoon,
Hieronymus, op zijn instigatie tot priester werd gewijd.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:
Jaargangen De Omroeper 1990 en 1991 à f 17,50
Jaargang De Omroeper 1993 à f 20,Het Sasburg prentbriefkaartenboekje f 5,Oud Valkeveen, van hofstede tot uitspanning f 19,95
Het Burgerweeshuis, van weeshuis tot archief f 19,95
De Naardereng f 10,Oud Naarden, verdronken stadje, middeleeuws klooster, oude buitenplaats [29,90

In het rampjaar 1572 stond Bossu met
honderd ruiters voor Naarden. Hortensius was een van de zeven onderhande-

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

(exclusiefverzendkosten)

Lambertus

Hortensius.
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TijdensdebelegeringvanNaarden

Het boomkwekersgeslacht Jurrissen in Naarden
S.P. jeanne Foreman

Daarna

artikel over de rozen-

;eschreven

door mevrouw

en vruchtbomenkwekerij
A.P. Kooyman-van

van G.A. van Rossem

Rossum

en gepubliceerd

te

În j

deed

'Kweeklust'
Tegen

Duitsland

kwart

van de achttiende

eeuw

aan de Amersfoortsestraatweg

met een meisje uit de bekende

bezat

genaamd

Naardense

een zekere
'Kweeklust'.

familie

Thierens;

Jacob

Bolten

werkte voor Bolten

het plaatsje

Nieuwstadt

een zekere Jacobus

(Nuestadt)

grens aan. Hij was daar geboren

gelegen
in 1736

Jurrissen.

van beroep

ten noorden

(de.

gedoopt

Deze was afkomstig

van Sittard

was
uit

tegen de Duitse

op 18 april van dat jaar).

zijn bedrijf

Josephus,

geboren

J. was getrouwd

in het nu nog bestaande

Haven.

Zo k\vam hij in het bezitvan
- Amsterdam.

te Naarden

en bekleedde

- ging in vlammen

'Jac. Jurrissen
Zijn oudste

'De Beurs'

Willem
eigenares

stamde

Oude

in Naarden.

Naar-

Hij stierf in 1870.

ook boomkweker,

evenals diens broer

G.M.

Oostermeyer-Jurrissen,

van hotel Jan Tabak

(nu Golden

zoon van Jacobus J. was weer een Johannes
1839 te Naarden.
Ook deze werd boomkweker

Haarlem

en ging daarna

van zijn dertiende

naar hel buitenland

grootgrondbezitter

in Vinkeveen.

men

zijn bedrijf

Jan

maakte

J.)

en kundigheid,
'Jac Jurrissen

maar

groot

Duitsland}.

Jurrissen

en van internationale

werd een begrip

hulp

jaar opgeleid

in

In 1864 richtte

(hierna

bekendheid,

te noe-

door

eigen

van zijn schoonvader.

De

in de kwekerswereld.

en Wernershove

Jan 1. woonde

na zijn huwelijk

wit huis metde

met zijn gezin aan de Amersfoortsestraatweg

naam 'Valkehof.

Deze naam

in ] 874 despoorlijn
langs

betrokken
geboren.

naar Amersfoortgereed

een nieuw

huis

zeven kinderen.

Het adres was Comeniuslaan

gebouwwaarin
materialen

van Amsterdam

die spoorlijn

met vrouwen

een kantoor,

bouwen.

omstreeks]

(nrs.

955. Toen

k\vam, liet Jan J. opeigen

In 188]

werd

dit door

hem

in 1883 werd daar als 'slot' nog een tweeling

22 (later 24). Tegen de spoorlijn

koetsierswoning,

e.d. Het geheel kreeg de naam

in een

staat nu nog op twee huizen

15 en 15a) op de plaats van het oude huis dat werd afgebroken
terrein

de indertijd
Tulip Hotel 'Jan

op. Op 6 september
1866
een welvarende
vervener-

Josephus

met financiële

van

Josephus,
geboren
op 22
en vormde dus de vierde

tot zijn twintigste

(Frankrijk,

Deze Johannes

tevens

en Zoon'

Ewoud

869 en was regent van het Burgenveeshuis

af Lamberta

in dit vak. Hij werd

Valkehof

de Rijk.

hoek

de diligence

van de trekschuitdienst

hij een aantal functies

en directrice

generatie

groot

in 1855. OlieverfJ.A.

in

het beleg van

stopplaatswasvan

was hij eigenaar

leefde van ]804 tot]

Van Ewoud

naam

'Jan Tabak'

tijdens

aan de Marktstraat

dil hotel waareen

zoon was weer een Jacobus,

zeer bekende
Tabak').

energie

met op de achtergrond

Jurrissen

was opgeleid

nabij de Karnemelksloot.

de Beer en woonde

Jacobus met zijn zoon de firma Jac. Jurrissen en Zoon
trouwdedezoon
met Eva Al ida Rietvc1d,oudstedochtervan
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Deze

en Zoon'

Willem. Jacobus
1852-1867.

De oudste
november

'Kweeklusl'

op.

van Jacobus

in ] 78].

begonnen

hotel

Bovendien

op de plaats waar later 'Klein

over aan de zoon

met Machtilda

Naarden

ongeveer

van Bredius'

een

Deze Bolten was

hij landmeter en architect.
Als vakman

in ]8]5

en was al een eigen k\wkerij

Johannes

den - Amsterdam

het laatste

gehuwd

Bolten

Johannes

Harderwijk

boomkwekerij

8]3 - mei 1814) leedBolten'skwekerij

- gelegen
'Bosch

lag en nu het flatgebouw

genaamd
Het boeiende

(november]

grote schade en het huis 'Kweeklust'
Rubroeck'

stal en de zogenaamde
'Wernershove';

de Kweek

aan kwam

een

rozen loods voor
aan de overkant
45

heette in de wandeling 'De Kamp'. Het
assortiment aan bomen was veelzijdig
met ook vruchtbomen en zogenaamde
laanbomen. Deze laatsten werden per
spoor met wagonladingen vervoerd naar
Duitsland, vooralnaarde Rijnsteden.Specialiteit van Jac. Jurrissen en Zoon vormden echter de grote coniferen (groenblijvende heesters). Voor 1914 was de
omvang van dekwekerij uitgebreid tot 45
hectaren in Naarden en vooreen deel ook
in Bussum.
Jan J. in Rusland
In het Gooi waren intussen de nodige
kwekerijen ontstaan want de afgezande
gronden bleken uitermate geschikt voor
tuinbouw.

'Wernershove'

(/iln de Comeniuslaan.

De veranda

van Wernershove.

Voorde grote opdrachten had Jan J. in de
loop der jaren contacten met bekende tuinarchitecten als de Zochers, Leonard
Springer, Piet Wattez en Dirk Tersteeg (zelf ook kweker). Op tentoonstellingen kreeg
hij onderscheidingen en werd hij zelf uitgenodigd als jurylid. Nog toen hij tachtigjaar
was maakte hij deel uit van een jury in Parijs.
Dit internationale werk bracht ook vorstelijke ontmoetingen met zich mee. In mei
1899 was hij met hvee collega's op audiëntie bij de Russische tsaar Nicolaas IJ (18941917) in St. Petersburg. Het verhaal gaat dat deze hen te lang aan de praat hield
waardoor de treinaansluiting in Moskou zou worden genust. Dit werd opgelost door
een extra trein met] e klas slaapcoupé'svoor hen telaten rijden. 'Plusminusdertig uren
sporen tot Warschau', zoals Jan J. zelf noteerde in een klein fotoalbum 'Souvenir de
Moscou'. Een prachtig verhaal in de familiegeschiedenis. Volgens mededelingen van
familieleden deed Jan J. ook zaken in Rusland.
Toen Jan]. zeventigjaarwerd in 1909,droeg hij de directievan het bedrijfoveraan drie
zoons: Thomas, Jacobus (Ka) en Johannes (Jan J.N.). Thomas was tevens boer, Ko de
administrateur en vertegenwoordiger naar buiten, Jan J.N. de echte boomkweker
(opgeleid in het Belgische Vilvoorde). Jan J. zelfb1eeftoch de opperbaas! De jongste
zoon, Alphons ging niet in het vak maar werd chemicus.
Er w·erkten in de kwekerij nogal wat mensen uit Huizen; deze liepen vandaar in alle
vroegte om tegen 6 uur op het werk te zijn. Ook de bazen plachten dan present te zijn.
Men werkte graag bij Jurrissen omdat iedere knecht naast het loon een stukje grond
voor eigen gebmik mocht hebben.
47

Van lGveckgrond

naar bouwterrein

Na de Eerste Wereldoorlog
landzijngrenzen
waardoor

een beJangrijkafzetgebied

viel. Ook de tijd van particuliere
plaatsen
richtten

vijfenvijftig

sloot Duits-

ging voorbij

Ditschilderij

weg-

geschilderd

buiten-

van Naarden

Naast vakdiploma'sontvingjan
Nassau.

in. Daaropvolg-

Toen hij in 1921 vijftigjaarregentwas

door H.M. Krabbé

hangt thans in hetgerestaureerde

waar nu het Stadsarchief

en veel gemeenten

eigen kwekerijen

jaar regent van het Burgerweeshuis.

werd zijn portret

voor kwekerijproducten

Prankrijkeerde

(de grootvader

Krabbé).

BurgefW"eeshuis,

is gevestigd.

J. deonderscheidingvan

hem metde

van Jeroen

pand van hetvroegere

benoeming

ridder in deordevan

Oranje-

in de orde van de 'mériteagricole'.

Hij

was hier zeer trots op.

den decrisisjaren.
[n het Gooi kwam echterdewoningbouw
op gang, zodat
werd.

kweekgrond

Op 29 april

van Naarden
terrein

van fan).

begrensd

door

Teraardebestelling

bouwgrond

1925 besloot

Gevestigd in

de Raad

aan te kopen

het

Amersfoortsestraanveg,

Brediusweg

en Godelindeweg,

groot

plusminus
79.742 m2bouwterrein
en water; benevens plusminus23.704
m2grond en
water, dit laatste bestemd voordeaanJeg
van wegen en plantsoenen.
De prijs was f 1,50
per m2 voor het bouwterrein
wegen enz. Op dit gebied

met water;

f 1,- per

voor de gronden

m2

is het schilderskv"artier
onder

gegraven.

van het

bleven

woningen

de grond

verhoogd,

J. overleed

waarna

Naarden

aangelegd

rondom

ver de naam
plantsoen.

grond
werd in

dom van 89 jaren overleden kweeker, wijlen den heer r.J. Jurrissen, ter aarde be-

den

Jan Jurrissen
werkzaam.

van Bussum;

de ge-

en heer

pastoor

J.

van Naarden J.P. Dudok

slid de heer J. van Asperen.

de

den Bond van Plantenhandelaren;

van de oorspronkezulke mooie

op 4 november
besloot

1928,

het plantsoen

bovengenoemde

vij-

terwijl het koor de tweestem-

Verder

lute verricht was, had de begrafenis plaats

de
laag

op het R.K. kerkhof aan den Amersfoort-

A. Springer,

schestraatweg.

D.F. Tersteeg,

tuinarchitect

Leonard

uit Haarlem;

tuinarchitect;

mej. Tine

Het was ruim half één toen de stoet bij de

Cool, tuinarchitecteen

de heeren G.A. van

begraafplaats

Rossem, B. Dudokvan

Heel, F. Dudokvan

aank'l'lam,

Naarden werd gereden
huis en het Raadhuis.

daar eerst door

Heel, H. Kuhn, notaris Scheffelaar Klots

langs het Wees-

De beaardingsplechtigheid
door pastoor Hermsen.

in de wande-

van Vlek' genoemd

Jr., eenige oud-weezen
den overledene.

werd verricht

en personeel

van

Onder de talrijke

is verdwenen.

Bron: dagblad

\'\Tan-

hier weer wor-

was ook buiten

de Gooi- en Eemlander

Het einde van 'Jac. Jurnssen
Na het overlijden

1928.

zijn beroep
en

kwekers

en Zoon'

van de weduwe

huis aan de Comeniuslaan
Naarden.lntussen

Hij was dertig jaar raadslid

8 november

van donderdag

en

terwijl
voor de

zeereerwaard

Hcrmsen,

door

te geven van fan furrissen-

Jurrissenplantsoen

in juli /925.

wethouder

meenteraadsleden

van Heel, Vlek en het oud-gemeenteraad-

werd opgedragen

aarde

onder

de tuinen

daarom

neer zal deze juiste naam

Jurrissen-Rietveid

burgh,

De Requiem-mis

verkregen
precies

den aangebracht?

van Wemershove

St.

Vitus de plechtig gezongen uitvaart plaats.

heeren: Krelage, voorzit Ier van den Neder!.
Tuinbouwraad:
Jac. Smits, voorziUervan

heet nog steeds zo, maar de naam van fan

Het echtpaar

het Bur-

mige mis van Heller zong. Nadat de abso-

De vijver werd

ling 'het meertje

veranda

Van Aken, vertegenwoordigende

ger Weeshuis; de heeren Ds. Hogerzeil,
wethouder van Naarden, MI. A. Moolen-

steld.
Om tien uur vond in de parochiekerk

die zich om de groeve hadden

geschaard, merkten wij o.m. op: burgemeester M.P. van Wettum en den heer

vijver

ten'iijl

op het niveau

lijke kweekgrond;
tuinen.

aanwezigen,

een

terrein

Met de daaruit

alleen

huizen

Jan

voor

van de percelen

daar te bouwen
midden

werd

-;;::

bestemd

gevestigd.

V oor het ophogen
het

J.J. Jurrissen

Hedenmiddag
werd het stoffelijk overschot van den te Naarden in den ouder-

/773

E.A. Jurrissen-Rietveld

afgebroken

en de grond

zetten de drie genoemde

de gronden

geleidelijk

werden

zoons

verkocht.

op 4 januari

verkocht
op kleinere

1935, werd het

aan de finna

Mauritz

schaal het bedrijfvoort,

Zij vormden

de vijfde

generatie

Jumssen.

Ook kleinzoons

- dus de zesde

generatie

- wten

nog in het kwekersvak.

Kleinzoon
49

te

Willem Thomas (Wim) Jurrissen Sr. ging na experimenten in de groenteteelt (tomaten en champignons) over naar bestuurlijk werk; hij werd voorzitter van de afdeling
Naarden-Bussum van de Rabo-bank en bestuurder en vele jaren voorzitter van de
groenteveiling Naarden. Hij stierf op 29 maart 1973.
Kleinzoon FrankJurrissen (zoon van Ko J.) dreef nog, gedeeltelijk op gehuurde grond
een eigen kwekerij onder de aloude door hem geërfde firmanaam Jac. Jurrissen en
Zoon. In september 1973 werd nog het 200-jarig bestaan van de zaak gevierd op het
terrein van Frank J. aan de KarnemelkslooI. Ook dit terrein kwam onder het
bestemmingsplan van Naarden (Zuidwest lIl) en is volgebouwd sinds 1990, waarmede inderdaad een einde is gekomen aan de kwekerij Jac. Jurrissen en Zoon.
Met het einde van de boomkwekerijen is een karakteristiek landschap in dit deel van
het Gooi verdwenen.
De zevende generatie
Tevermelden valt nog, dat elders in de wereld nazaten van Jan J. nog wel in de branche
werkzaam waren en zijn.
De kleinwon Leo Schrakamp (overleden in 1960) dreef een boomkwekerij op Long
Island. Ook in de Verenigde Staten is alweer een volgende (zevende) generatie
gevestigd. Thomas Jurrissen (zoon van bovengenoemde Wim Jurrissen Sr.) heeft in

New Jersey een eigen bedrijf (aanvankelijk met h'lee broers): aanleg van tuinen
en parken.
Maar ook in Naarden zijn nog leden van
defamilie Jurrissen. Roos-Marieen Frank
Jan, dochter en zoon van Frank wonen
met hun moeder in Naarden. Ze studeren maar in een andere richting dan hun
vader, die naar Canada emigreerde.
Dan is er de jongste zoon van Wim
Jurrissen Sr. Willem Thomas (Wim)
Jurrissen Jr medewerker bij de Wilde's
rozenkwekerij, dus nog weer in het vak!
Hij '\Toont meI zijn vromv naast zijn
moeder mevrouw H.E.C. JurrissenSchuder en zijn zuster Coby Jurrissen in
het stijlvolle huis - gebouwd in 1899- aan
deAmersfoortsestraatweg 11en 13op de
oudste plek van de \Toegere kwekerij.
In de mooi aangelegde en onderhouden
Het rechter pilaster van het oude hek van
tuin staat nog hel vroegere ingangshek
'Kweeklust'.
met de naam 'Kweeklust'. Dit vormt als
het ware de band van de eerste tot en met de zevende generatie Jurrissen in Naarden.
Bronnen:

Amersfoortsestraatweg
50

/1 en /3.

5'

1748-1804)

'Water de brij met stroop erbij'
Herinneringen

ging het fout,

van Jannetje Brands-Bakker

Als gevolg
Gemt,

H. Schaftenaar

daarvan

genaamd

de Franse
verliet

De tabaksschuur

op de heide ten oosten
1830. Later werd
RebouM,d. Litho A.

Op haar eerste verjaardag

verhuisde

nam"de VestingKattenhagestraat

ze

1 14 vlak

deHuizerpoortstraat.

Daarbrachtzehaar

door lol 1924 om vervolgens

na'" B,""um "
van de twintigste

zich nog veel te herinneren

was een dergelijke
en een vrouw,
mogelijkheid

tijd de dorpskern

de heide ten oosten
zich op Berghuis

Brands-Bakker

ging wer-

en huwde

met haar in 1817.
metdebijnamen

Klaas Kluit
omstreeks

1830

zelfstandig

de overstap

naar

gehad,

een tabaksschuur

Had je enkele koeien,

leegkwam.

eeuw weet zij

startte

zijn boerenbedrijfje.

temidden

wegens

Deze
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De

(jachtopziener) benoemd in het nog onbewoonde bosrijke gebied tussen Naarden en
H ui7.en.Hij nam toen zijn intrek op de blekerij Schoonzigt aan de Valkeveenscheweg,
nu de Meentweg. De blekerij stond op de plek waar in het voorjaar van 1860 het huis
DrafÎ1a werd gebouwd. Via enkele Valkeveense verhuizingen vestigde zijn zoon
Willem Hendrik zich met vrouwen kinderen (waaronder )annetje), zoals reeds
geschreven, in 1895 in de Vesting. Over de omgeving van de Huizerpoortstraat gaan
Jannetjes vroegste herinneringen. Hetzijn wat fragmenten over het leven aan het prille
begin van de nv:intigsteeeuw. We laten Jannetje Bakker nu zelf aan het woord.
Koken boven een houtvuurtje
'Vande Kattenhagestraatverhuisden weeerst naareen zeer oudewoningin een steegje
aan de Huizerpoortstraat dat doorliep naar de Kloosterstraat. Een restant van deze
steeg is nogsteeds aanwezig. In deze steegwoonde ook mevrouw DeBruijn, die kousen
repareerde. Bijde voordeur lag een mestvaalt waar allerlei huisafval gestort werd. Een
paar keer per jaar werd deze waardevolle mest naar de groentetuinen gebracht.
Viade verhuizing naar een woning in het midden van de straatwerd onze uiteindelijke
bestemming Huizerpoortstraat 12, op de hoek van de Pijlstraat. Het was een huisje
bestaande uit een smal gangetje, twee kamers waarvan één met bedstee waarin zich een
krib bevond waar de kinderen sliepen. Onder de bedstee bevond zich een klein
keldertje, waar de 'inmaak', zoals andijvie en zuurkool, werd opgeslagen. De bovenverdieping bestond uit een onbeschoten zolder. Een houten aanbouw moest de
keuken voorstellen, waarin later een plee werd ondergebracht. Aanvankelijk deelden
weop het binnenplaatsjeeen plee metde buren. Water,gasen electra warener nog niet.

DePijlstraat
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met de Vestingschool

en het Postkantoor

aan het begin van de 20c eeuw.

Gekookt werd er in een gietijzeren pot boven een houtvuurtje in een grote zwart
geblakerde schuur, die tegen de Vestingschool was aangebouwd in de Pijlstraat.
Het eten, meestal aardappelen en stamppotten, had daardoor SOlnseen rokerige
bijsmaak. Mevrouw Menist, die bij de wal in de Gansoordstraatwoonde, braadde vet
uit. We kregen er gratis kaantjes, die we verder uitbakten en door de stamppot
mengden. Een lekkernij was'Waterde brij, metstroop erbij', een gekookt mengsel van
,vater en veel bloem, waarin je lang moest roeren. Soms kwamen er pinda's en
sinaasappels op tafel, die waren in die tijd erg goedkoop. Ons brood bestond uit zelf
gemaakt roggebrood. Dat wil zeggen we kneedden van meel een brood - het meel
haalden we bijVrakking achter het Kerkpad en later bij bakker Van Rooijen ofMenke
- en brachten dat naar de oven van de bakker.
Melkwerd gehaald bij Marie de Gooijer, de oudste dochter van de boer opde hoek van
de Gansoordstraat en Pijlstraat. Dat was een goed Rooms gezin. Vaak zat de hele
familie te bidden.1kherinner me nog de dochters Cal', Emma enAlie. Aardige mensen
die De Gooijers. Alsde stal openstond, gingen we daar naar binnen om melk te halen.
Aan de voordeur stonden ook geëmailleerde bakken met melk, die vrijwel altijd aan
de waterige kant was.
De water- en vuurwinkel
Moeder liep elke dag met de kruiwagen
naar het Bos van Bredius of de bossen
van Valkeveen en sprokkelde daar hout
voor de kachel of om ermee te kunnen
koken. Ze had zo haar trots en waardigheid. Kwam ze gelijktijdig met haar hoog
opgetaste kruiwagen met de Gooische
Stoomtram voorde Utrechtse Poort, dan
week zij geen duimbreed en ging tot
groot ongenoegen van het kleine machinistje als eerste door de poort. Als de
financiën het toelieten werd er aan de
haven bij BijlllOuwereen emmer steenkool, turfofbriketten gehaald. Diesteenkool bestond uit één grote bonk. Jemoest
cr zelf met een hamer of moker nog
k!eine kooltjes van maken. De kooltjes
gingen vervolgens nat in de kachel om er
langerpleziervan te hebben. Debriketten
waren bestemd voor de strijkbout.
Voor de afwas of een kopje koffie werd

Collectie:
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Een gedeelte van de Huizerpoortstraat
den.

in de jaren

vijftig. Collectie: StadsarchiefNaar-

meestal voor een cent kokend watergehaald bijBijlhouweropdehoekJan MassenstraatJ
Huizerpoortstraat, die een grote heldere en mooie water- en vuurstand had met
apparatuur waaraan prachtige koperen kranen zaten.
Het drinkwater werd verkregen uit de pomp schuin tegenover ons huis waar de
Larense Marretje Dille\v:itwoonde.
Kleding moesten we zelf maken. Zo afen toe kochten we wat lapjes van een jood met
de naam 'Japie van elke week' die met stoffen door de vestingstraten ventte. Nog zie
ik mevrouw Menist die elke ochtend vroeg op pad ging, de boeren langs, met een rol
wit katoen op haar rug en een eUemaat (stok van één meter) in haar hand.
In geval van ziekte en kwalen werden we soms geholpen door militairen van de
garnizoensinfirmerie. Zo werd mijn zusje Klaasje,die last had van winterhanden, ooit
geholpen door Valk, die naast zijn werk in het militair hospitaal ook nog een zilver- en
goudwinkeltjehad in de Jan Massenstraat. Eén raam werd gebruikt voor de uitstalling
en in de huiskamer vond de verkoop plaats. Later kochten wij er onze trouwringen.
Mulders vangen op de meent
De Vestingschool werd rond de eeu\.\'\v1sselingnog bezocht door honderden scholieren. Ik zat in de klas bijjuffrouw Maas, de heren Bakker en Van Hemert en juffrouw
Lenstra. De laatste was een strenge. Ze had een rietje, scherpe nagels en kneep als de
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beste. Op de hoek van de Pijlstraat en de
Gansoordstraat was een postkantoor.
De directeur van het postkantoor, de
heer Alings, en de geniebaas waren sportieve lieden. Als de gracht bevroren was,
gingen zeeen bijt hakken om bijzeer lage
temperaturen toch nog een duik te kunnennemen.
Elkezondagliepen wenaar Huizen, naar
mijn grootouders aan moederszijde, die
op een boerderij aan de Koedijk woonden. Ook bracht ik daar altijd de zomervakantie door. We vingen op de meent,
op 'het Harde', mulders (meikevers),die
we met een dun draadje aan hun poot
lieten rondvliegen. Dat was een :wlige
tijd daar.
Als kinderen speelden we vaak in de
straat ter hoogte van de Joodse begraafplaats. Dal was een groot veld aan de wal
omgeven doorschuttingen. Ookdegaanderijen aan de binnenzijde van de
Utrechtse Poort waren geliefde plekken

Naarder/se

jeugd

Willem

Hendrik

Bakker

(1852-1936)

1934 aan de koffie op het binnenplaatsje
van ]-]uizerpoortstraat

bij de Utrechtse Poort omstreeks

12.

de eeUlvwisseling.
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Collectie: StadsarchiefNaarden.

Aan het werk in 1906
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Poort met rechts, achter de huisjes, de Turfioods.
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Ze

Een erfenis van de familie Dudok van Heel
Hun landhuizen in het parkgebied van Naarden
A.F. Kooyman-van

Rossum

)udok
huizen

mee op

merendeel

zijn met enkele leden vall de familie
De Jan Massenstraat
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in 1916. Collectie: StadsarchiefNaarden.

Overstroming in de Vesting
Wat grote indmkop mij maakte was de watersnood in 1916. Men had vergeten de
schotbalken te plaatsen in de Grote Pijp onder de Zeebrug, waardoor 's nachts de helft
van de Vesting onder water kwam te staan. Ons hele gezin zat op zolder en keek
vandaar door het raam naar de toestand buiten. W ehoordendekoeien vanStreefkerk,
die een sta] had aan de wa], loeien. Dezelfde nacht nog werden de beesten daar in
verband met verdrinkingsgevaar weggehaald. In onze huiskamer stond een halve
meter water. Al ons ingemaakte voedsel, in het keldertje onder de bedslee, was naar de
bliksem. Door de Huizerpoortstraat dreven planken, stokken en andere troep. 's
Middags zakte het water en konden we aan de schoonmaak beginnen.'

Aantrekkelijke parkzone
Hetmeestzuidoostelijkdee] van degemeente Naarden,dezogenaamde landgoederenstrook, met daaraan grenzend ook nog een stukje Huizer grondgebied, vormt een
aantrekkelijke parkzone voor bewoners en bezoekers.
Het woordenboek vermeldt als betekenis voor park: 'een terrein bij of om een kasteel
oflandhuis bestaande uit bos en weiland, meestal door vijvers en kunstmatige aanleg
verfraaid'.
Deze omschrijving gaat geheel op voor het boven beschreven gebied, globaaJ de
omgeving Bollelaan, F1evo]aan, Huizerstraah'leg, Naarderstraat, Valkeveenselaan,
Meentweg en Oud Huizenveg omvattend. Op een tocht door deze wijk zal men geen
kasteel aantreffen, maar wij vinden er wel, niet één landhuis, maar véle landhuizen,
vaak gelegen op de grens van bos, weiland en water.
Dit parkgebied, geënt op een natuurlijk landschap, is door de mens zo zwaar
gemanipuleerd, dat nu van een kunstmatigoftewel cultuurlandschap gesproken moet
worden. Gelukkig voor ons ervaren 'wij dit omgebouwde landschap nog steeds als
aantrekkelijk en prettig om er te vertoeven.
Wat eraan vooraf ging
Om rond de vesting Naarden inundatiemogelijkheden en een beter schootsveld te

60

61
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7. De Bikkel,
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4. Zuiderhof,
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de dochters
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AE.

Dudokvan

Heel (1802-1873).

Dudok

van Heel in Naarden
van Van

leeftijd kwamen

Rossum

5. Zuiderhof
op

van de vesting Naarden,
11. De Breidablik,
12. 'tGraeveveldt,
13. 't Graeveveldt,
14. Het Plankenhuis.

9. De Rietkraag,
10. Oldenheem,

(sta/-

gebouw),

en zij hun echt-

genoten meestal in de kring van Amsterdamse zakenlieden
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deze jongere
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(1807-1869)
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trouwde

Naarden
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Everardus Dudok van Heel (1802-1873). Dit echtpaar koos Flevorama als hun
buitenplaats. Zij zijn de eerste Van Heelen die zich in het Gooi vestigden en zij hebben
in Naarden voor een uitgebreid nageslacht gezorgd. Het is mede aan de anderhalve
eeuwaanwezigheid van deze familie te danken, dat hel gebied zich heden ten dage nog
steeds aan ons presenteert als een landschap rijk gestoffeerd met in verschillende
perioden gebouwde landhuizen.
Terwijl l.P. van Rossum vooral, ondanks aUerlei andere initiatieven die hij heeft
ontplooid, in de Gooise geschiedenis bekend zal blijven als 'ontginner'; zullen zijn
nakomelingen van de Dudok van Heel-tak herinnerd worden als 'bouwheren',
opdrachtgevers van het laten ontvverpen en bouwen van veel huizen. Slechts hvee
huizen zijn weer verdwenen, de andere tien kunnen wij nog dagelijks aanschouwen.
De meeste Van Heel-huizen zijn beeldbepa1cnd voor de plek van hellandschap waarin
zij staan. Ze maken zelf deel uit van dat landschap. Het zal niet vaak voorkomen dat
een dozijn lanclliuizen door verwanten zo dicht bij elkaar in één gebied wordt
gerealiseerd.
Op een paar huizen na staan al deze landhuizen vermeld op de recent gepubliceerde
lijst van het voorlopige monumenten inventarisatieplan het zogenaamde MIP-plan
van respectievelijk de gemeenten Naarden en Huizen. Het zijn Flevorama, De
Viersprong, Plankenhuis, Oldenheem, Breidablik, Berghuis, De Rietkraag,Zuiderhof
en De Bikkel.
Ter verduidelijking het volgende: het MIP-plan bevat een inventarisa.tielijst met
bouwwerken die nog niet tot rijksmonument zijn bestempeld, maar waarvan de
gemeenten vinden dat ze als monument beschermd zouden moeten worden. In
overleg meteigenaren en via hoorzittingen nl.ldeze lijst inde nabije toekomst bijgesteld
worden. De centrale overheid heeft de gemeenten deze inventarisatie van potentiële
mOlmmenten opgelegd. De inventarisatie omvat de jongere bouwkunst tot 1930.
Flevorama (Flevolaan 4 en 6)
In 1856 overleed l.P. van Rossum en zijn grondbezit viel uiteen. De meesten van zijn
zes dochters en drie zonen kochten op de boedelveiling grotere ofkleinere delen van
hun vaders terreinen lerug. Hermine Dudok van Heel-van Rossum heeft op deze
manier de buitenplaats Flevorama in eigendom verworven samen met het omringende basen het voor het huisgelegen weiland. HetwiUe huisop de heuvel isin de verte
te zien vanaf de Huizerstraatweg bij de hoek van de Flevolaan.
Ter plekke stond in 1856 al een buitenhuis van bescheiden afmetingen met bovenop
een belvédère die een prachtig uitzichl bood over de Zuiderzee. De zee met de
vissersboten waren toen vanuit dat huis duidelijk te zien omdat het bos in het
tussenliggende gebied nog niet volgroeid was.
A.E.Dudok van Heel liet het oude huis slopen om het te laten vervangen door een veel
grotere villa in classicistischestijl, ontworpen door Van Gendt, de bouwmeester van

het Concertgebouw. Later is het huis aan de achterkant nog vergroot en met een
koetshuis uitgebreid. De huidige eigenaar heeft onlangs de grote wintertuin (serre) als
aanbouw voltooid.
Abraham Everardus Dudokvan Heel werd als eerste in een gezin met dertien kinderen
geboren. De naam Van Heel is afgeleid van Hedel, de plaats waar de familie oorspronkeJijkvandaan kwam. Deovergrootmoeder vanA.E.was kort voor zijn geboorte
overleden en als nagedachtenis aan haar werd haar familienaam 'Dudok' - deze naam
werd met uitsterven bedreigd - aan de naam Van Heel toegevoegd. Zo is de naan'
'Dudok van Heel' ontstaan. Later, na 1811,werden dergclijkenaamstoevoegingen pas
geldig na een koninklijk besluit.
Na 7.ijnhuwelijk met Hermine van Rossum woonde het jonge paar in bij schoonvader
l.P. van I{ossum in Amsterdam. Deze woonde 's winters op de Herengracht 196-198
in een ruim huis dat plaats bood aan de beide gezinnen. In de zomerwerd Amsterdam
door de hele familieverruild voor Zandbergen en voor het gezin Dudok van Heellater
Flevorama.
Dudok van Heel was mededirecteur van de in 1827 door Paul van Vlissingen
opgerichte fabriek voor stoom- en andere werktuigen 'Paul van Vlissingen en Dudok
van Heel', voorloper van Werkspoor. In Nederland kwam in die tijd, jaren later dan
in Engeland, schoorvoetend de industriëleont\\likkeJingop gang. In de nieuwe fabriek
werden voor die tijd moderne stoommachines gemaakt en verkochtaan scheepswer65

ven en fabrieken.

Er braken

goede tijden

aan voor het bedrijf.
Samen met zijn oudere broerwerdJoannes
Petrus Dudok

van Heel (1831-1900)
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de fabriek ingestuurd
om het vak gedegen
te leren. Doorkneed
in de techniek van de
stoommachine
de fabriek

vertegenwoordigden

Pau! van Vlissingen

van Heel in Engeland,
Egypte.

Italië, Duitsland

en

cle producten
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Zij verkochten

begeleidden

zij

en Dudok

de installaties

van de stoom-

machines.
De broer hield zich bezig met
de voor die tijd nieuwe suikerfabrieken
die in binnen-

en buitenland

T.P. was verantwoordelijk
van de machines
Na het overlijden
Flevorama

verrezen,

voorde

inbouw

op schepen.

Het huis Drafna

van vader

A.E. heeft

enigejarenleeggestaan.

Daarna

isJ.P. Dudok

Op

Fabriek
f.P. Dl/dok

van Heel naar het grote huis

gegaan en heeft tot zijn dood
Flevorama gewoond.
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van Heel (1831-1900).
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verhuurd

geweest
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een keuze

wens werd

teerd en meegegeven

van Heel (1943),

die met zijn familie jarenlang

1975 ging trouwen,
jonge

vrouw

gevorderde

mocht

van grootmoeder,

achter

het koetshuis

veronderstelde

maar voor korte duur zou zijn. Tot hun vreugde
Mevrouw

Dudok

buitenplaats
De nieuwe
herstellen.

op de Stukken

hij van zijn grootmoeder,

de tuinmanswoning
leeftijd

Toen haar kJeinzoon,A.E.
zij nog leefde

bewonen.

Wegens

door

In Naarden
Nieuw

werd

Valkeveen.

in chaletvorm,

Zij aarzelde

(Meentweg)

loannes

Petrus

Dudok

van Heel, genoemd

naar grootvader

Amsterdam
maar liet, voordat hij later naar Flevorama
Drafna als buitenhuis
bouwen.

Van Rossum,

Het huis werd

Noorwegen,

1886). Dat verkJaarlde

woonde

ging, in 1860 het houten

door

machines.

zijn jonge

echter

haar

producten,
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deed denken .... Haar
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het vaderland

op de heuvel
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van Aagot

naamgeving.
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genoemd

Frithjofna

Dudok

In dewandelingwerd

genoemd.
Wij zullen zien, dat er in de buurt,
Drafna was destijds het eerste.

zanderij

naar het plaatsje

van Heel-Egidius
meestal

'het Chalet'

ook nu nog, meer

chalets

staan,

in

In 1870 vestigde J.P. zich permanent
op Drafna. In 1871 trok JoannesPetruszich
als directeur. In 1875 verhuisde
het gezin naar Flevorama.

l.P. Dudok

Dudok

van Heers

ondernemingslust

Dudok

van Heel (1859-1924)

en

van Heel toen mededirecteur

was nog niet

e.E

Dudok

in

(1833-

Drahla

Helaas ging in 1867 de fabriek,

waar

van

Drammen

te

chalet

Noorse

voor

vaak exotische

dat haar aan 'thuis'

haar man ingewilligd.

het huis herbouwd

blijven.
De

begeleid

uit om, als geschenkje

uit de vele aangeboden

naar Amsterdam

verblijf

luister

daarbij

naar Parijs had gebracht.
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pas in 1989 verlaten.
weer in oude

rieën

de reeds

paar dat hun

zijn zij er echter lang kunnen

huis en tuin

in

te doen

l.P. de 'Koninklijke'

van Heel met een scheepslading

van Heel zijn echtgenote

naar een paviljoen
prompt

(1ge eeuw).

vertegenwoordigde

vlammen
op. Ook de Frans-Duitse
oorlog veroorLaakte
1ge eeuw een moeizame
tijd voor het bedrijf.

Drafna

66

zolang

van Heel werd zeer oud en heeft Flevorama

is daarna vrij spoedig verkocht.
eigenaar getroost zich veel moeite

laan 2a had gewoond,

het jonge

verrukt

Dudok

en Dudok

uit allerlei delen van de wereld.

(1894-1991)

gebleven.

Parijs

aan de Parijse expositie,

Dudok

totdat de kleinzoon van l.P., A.E. Dudok van Heel (1891-1973)
van Het Plankenhuis
naar Flevorama
is verhuisd. Diens weduwe, mevrouw
E.A. Dudok van Heel-Onnen
is nog tot 1989 op Plevorama

van P.H. Witkamp
van

van Paul van Vlissingen

verjaardag,

is Flevorama

op het plaatje

de wereldtentoonstelling

in de zeventiger

gedoofd.

jaren
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van Heel (1860-1934)

startte
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was, in
van de
terug
A.E.
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Kommerrust
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wortelfabriekaan
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~
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~

G.F. Dudok

bedrijf in de oude
heeft toen niet kun-

dat die onderneming

•.

zou uitgroeien

van dien - tot wat Quest

nu is.

van zijn schoonvader,
enige

jaren

een Dudok

De Bongerd.

(1861-1922).

\'\Turfbain

verhuisde

eigenaar

van Heel betrokken

met M.G. Wurfbain

van Drafna.

naar

de

grote

[n 1885 werd het

en wel door zoon G.F. (1860-

George

Frederikwas

en Zn, commissionairs

de familie

lid van de firma
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villa

'De

Bongerd'

aan
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Amersfoortsestraatweg.
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zal men nu zoeken

naar het houten

Boissevain

er lange tijd heeft
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Theosofisch

Lyceum,

villa en niet meer

chalet Drafna.
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is DrafÎ1a in 1942 gesloopt
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als woonplek

Nadat

het grote gezin

tijd in gebruik
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voor een Dudok

is geweest

door de huidige

als

stenen

van Heet.

verhuisde

e.F. Dudok

van Heel 'De Bongerd'

zijn gezin van DrafÎ1a naar

Amersfoortsestraatweg
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huize

naast het 'Zandbergen'

was in 1870 in de plaats gekomen
van Rossum.

Het landhuis

gesloopt

van de villa het

bouwen.

Na voltooiing

'De Bongerd',
van de familie

van het oude bouwvallige

van de villa

dat was gelegen

het

bos

naar

familiehuis

het weiland

Hij liet architect

een

huis

te

Jan Rebel een

deed uiterlijk

denken

aan een Gooise

tuinarchitect

boerderij

G.P. Tersteeg

met rieten

Die zag kans op het aflopende

talud van huis naar weiland

aangetrokken.

een tuin op verschillende

te ontwerpen.
heeft

gewoond.
Wurfbain

het gezin

van zoon
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en Zn.

Vlak voorde

bewijdingvan

Fritjof

Aage
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commissionair

1945 hebben

de Duitsers
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in effecten

op Zuiderhof
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het huis nog een maand

bij
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als verlofcentrum
voor temggekeerde
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om in die korte tijd veel van het interieur van het huis te vernielen.
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Zuiderhofis

door een ander

materiaal

aan het eind van de jaren zestig verkocht.
vervangen

steeds te pronken

maar verder

Het rieten dakis

staat het huis op een paar kleine wijzigingen

met in de rug het bos van Flevorama

van Tersteeg

weiland

met de bomen

is in de twintiger

gemengde
of architectonische
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vom1.
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en het prachtige

van Kommerrust

jaren
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na nog

uitzicht

de zogenaamde
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aan de

Kuhn. Dat Zandbergen

houten

kreeg G.F. Dudok

met een rieten dak in een geliefde stijl uit die tijd: de

Naardense

Later
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ligging.

tuin naar het laaggelegen

(Amersfoortsestraatweg)

In 1903 liet

(BoUelaan

de familierelatie

Voor de tuin werd de bekende

De tuin
De Bongerd

van een landhuis

dak en schilderachtige

niveaus
weer door

van Heel (1860-1939).

maken

boerderijstijl.

on-

- met alle be-

Van 1875 tot 1885 was J. Peelen uit Amsterdam
1934) gehuwd

In 1933

'Bongerd'

vanHeeldegelegenheidopeenuithoekje
van Flevorama bij het westelijk talud van
bouwen.

ontwerp

in

bijna een eeuw tot zo'n omvangrijke

huis echter

Zuiderhof.

op de terreinen

Zuiderhof
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-.

genoeg

later een chemisch
suikerfabriek.
Men

zwaren

is

Toen,

G.F. zich al aan
over de Amers-

Beethovenpark.

weer gesloten.

derneming

gebouwde

de verouderde

en kwam

ongunstig
en na het

van J.P. werd de fabriek

Jammer

overleden.

de Huizerstraatwegop.

De gekozen plek bleek echter
voor de aanvoer
van bieten
overlijden

van Heel- Wurfbain

foortsestraatweg.
De aanleg van de ventweggafdedoorslagdat
hij verhuisde naar

buitenland
opkomende
J.P. wildezichookindeze

begeven.

Samen
Dudok

Dudok

in 1922 op De Bongerd
het was [927 (!), ergerde
het toenemende
verkeer

al jaren-

en werkz.:'lam

binnenen
suikerindustrie.
branche

werden

van J.P.

De stallen van Zuiderhof
familie
kleinzoon

gebleven.

met hun karakteristieke

Na verbouwing

van de bouwheer,

F.eF.

bouw

van de stallen,
Dudokvan

worden

met binnenhof

zijn wel in de

deze nu bewoond

door de

Heel ([ 936). Het stallencomplexis

zo
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gesitueerd dat ook vandaar van hel verre
uitzicht over de weilanden genoten kan
worden.
Hethuisen hetstallencomplexstaan beide
op de lijst van het MIP-plan. De tuin is
één van de zes tuinen in Noord-Holland
die ingeschreven staan in het Register
Monumentale Villatuinen in NoordHolland. In het voorwoord van dit register staat dat deze tuinen door de Provincie vooral zijn bekeken vanwege de samenhang met de viUabouw ]870-]930,
waarin de nadruk werd gelegd op het
zoeken naar een relatie tussen huis en
tuin.
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De Bikkel (Van Woense! Kooylaan 27)
Op De Bikkel aan de Van \Voensel Kooylaan woonde de oudste zoon van G.F. Dudok
van Heel,)oannesLodewijkDudok van Heel (1887-1969), directeur van eenhandelsfirma te Amsterdam.
Het pand aan de Van Woensc1Kooylaan wasaanvankelijk gebouwd voor )vr. De Negri
in ]920. In 1925 heeft J.L Dudok van Heel het gekocht en verbouwd. Hij noemde het
huis 'De Bikkel'. Wellicht geïnspireerd op de vorm van het huis? Nade brand in 1930
is door architect Jan Rebel uit Laren een niemv huis gereconstrueerd om de, bij de
brand gespaard gebleven, schoorsteenpartij. De oorspronkelijke eigenaar liet het huis
zo ontwerpen dat de achterkant op het zonnige zuiden was gericht. Het gevolg is dat
De Bikkel, diagonaal gelegen ten opzichte van de Van Woensel Kooylaan, nu wat
verscholen achter de bomen tussen de buurhuizen inligt.
De tuin was de grote hobby van J.L Dudok van Heel. Het in de grote tuin bezig zijn,
vormde de lust van zijn leven. Een liefde die is overgegaan op zijn tweeling-kleinzoons
die nu samen eigenaar zijn van het hoveniersbedrijf'Thijm tuinen'
Na het overlijden vanJ.L. heeft zijn dochter,met haar man nogenigejaren op De Bikkel
gewoond. Toen alle kinderen het huis uit waren, hebben de heer en mevrouw

7'

De Bikkel omstreeks
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Thijm-Dudok

geworden,
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van Heel De Bikkel,
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een
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van de
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zo dicht mogelijk
door

gekozen

zijn Noorse

naar een Noors

op de hoek

van De Viersprong

bouwpakket,

bij deChemische

Door
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De overtuin
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Berghuis

(Huizerstraatweg

Johannes
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Kuhn

Dudok
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van Heel (1863-

zoon van
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en ging op Zandbergen

Samen metzijnlaterenvager
stichtte
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reldoorlog

bood zij onder andere
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van Rossum.

zoon

de buitenbocht

in

Heel was directeur

Mevrouw

van Berghuis,
westelijke

in 1917

uithoek

van

en Kruisweg.

die komende

van

op dat punt in de richting

van de BolJelaan

'De Rietkraag'

Een toepasselijke

op de laaggelegen

van voorzitter

].r.

Van der Goot

de zanderijsjoot,

gronden

ooit deel uit van de voormalige

woondeveledecennia

wat uitgebreid.
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paar op de meest
van
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Ook deze ].P. Dudokvan
jaren de functie
Gooiland.
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door het architectenbureau

de nieuwbouw

Deze percelen

in mei 1993 tijdens een excursie van nazaten

Heel (189]-197]),

langs het Zandbergenlaantje

voor

Dudok
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Dit huis werd door de bewoners

Kommerrustwas
in de 18e eeuw.

Berghuis

Het echtpaar
1890.

had, ,verd er voor het jonge

een huis gebouwd

was gesitueerd

omboog.

later is het huis
als kantoor in ge-

hoog op de heuvel staande

trouwplannen
Berghuis

WeDuitse

heeft ook in onze tijd zijn statige brakter

De Rietkraag
Toen

gastonder-

huiswerdengezet.
Mevan Heel-Kuhn
overleed

Het nogsteeds
Berghuis

aan de

In de Tweede

lingen bij de vesting. Na het beleg van
Naarden
in 18]3 had Van Rossum de
gekocht

moes-

de vriendelijke

op Berghuis.

gronden

van Berghuis
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een goede

ontvangsten
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Kruisweg.

Op het nieuwe
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van Heel liet
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jaren gewoond,
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bedrijf
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be-
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A.M.].
,vonen.
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A.B. Dudok

van

genoemd.
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buitenplaats

Kommerrust.

dat ten offer viel aan de afgravingswoede
van Kurul en Co. Daarnaast

van de Kamer

van Koophandel
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Het Plankenhuis

in de jaren

twintig.

Als aantekening bij de aanvraag voor de bouwvergunning lezen wij het volgende:
'faecaliën loozen in een waterdichte beerput. Voor drink\vater wordt voorzien door
een geboorde welput'.
Na het overlijden van haar echtgenoot heeft mevrouw HIJ. Dudok van HeelKloppert (1891-1990) nog vele jaren in De Breidablik gewoond.

kind van A.E. (1859-1924). Het was een
zeer sociaal voelend mens. Zij was lerares
Engels en onder andere oprichtster van
de Luitgardeschool voor meisjes, later
een gemengde school in Bussum. Zij was
directrice van deze schooL

Het Plankenhuis (Stukkenlaan 10)
Het 'Plankenhuis' is met recht een familiehuis te noemen. Het houten huis werd ooit

Het laatste familielid dat op het Plankenhuis heeft gewoond isM. Dudokvan Heel
(1924). Na enige jaren heeft het gezin
Dudok van Heel-Heydendaal het Plankenhuis alweer verlaten en is hel pand in
andere handen overgegaan.

ook als 'pre-fab' huis, als een bundel planken, uit Noorwegen gehaald. Vier generaties
Dudokvan Heel hebben in dit huis gewoond. ToenA.E. Dudok van Heel (1891-1973)
in 1917trouwplannen had, heeft hijhet houteo huis van de heerOtten gekocht en heeft
wat laten verbouwen voor hij er is gaan wonen. Hij was directeur van 1. Wurfbain en
Co., commissionairs in rubber en suiker in Amsterdam. Enige jaren na het overlijden
van zijn vader is hij met zijn gezin naar Flevorama vertrokken.
Devolgende bewoner wasde neefvan A.E. Dat wasFrithjof Aage (1892-1967), die zijn
eerste huwelijksjaren op het Plankenhuis doorbracht. Na het overlijden van zijn vader
is hij in de jaren dertig met zijn gezin naar Zuiderhof verhuisd.
Na hem heeft jarenlang, tot haar dood, zijn tante Aagot Frithjofna Dudok van Heel
(1889-1972), voor de familie tante Oki, het Plankenhuis bewoond. Zij was het oudste

A.F. Dudokvan

Heel (1889-1972).

't Graeveveldt (Valkeveenselaan 56a!b)
De Van Heel huizen, die het laatst gebouwd zijn, staan op gronden met een
oude Gooise geschiedenis. Het Gravenveld is een 17e eeuwse buitenplaats zonder woonhuis. In de 18e eeuw was dit
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Dudok van Heel (1920), oud-directeur
en AKO, die het oude plan in 1969 heeft uitgevoerd.

nooit van gekomen.

van de Stoomvaart

Het

Mij Oceaan

Er was ooit een vergunning
verkregen voorde bouwvan
twee woningen in dit gebied.
Zo is hier in 1991 het laatste huis gekomen van de serie Dudok van Heel-huizen.
De
bewoners van dit huis zijn de zoon van J.E, B.J. Dudok van Heel (1959) en zijn gezin.
Samen met de verbouwde
stal van Zuiderhof
zijn de huizen op Het Gravenveld
de
enige Van Heel-huizen,
We kunnen
geconfronteerd
gemeenschap
Noot:
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er dagelijks

dat de bOLLwwoede van deze familie blijvende monumenten
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Een slechtere erfenis is denkbaar. ..
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