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De evacuatie van de vesting Naardenin mei 1940

P.f.f. de Gooi}er

genden en allerlei misverstanden.

Het is algemeen bekend dat de Nederlandse legerleiding lot de jaren veertig ge

loofde dat de Hollandse Waterlinie een waterdicht verdedigingsfront was. Deze vi

sie was minder belachelijk dan vaak wordt voorgesteld. Zelfs de geallieerde over

macht moest aan het eind van de oorlog een half jaar werkloos achter de Neder

landse rivieren blijven.

De Waterlinie liep van de IJssclmeerkust bij Naarden tot aan Rotterdam. Het nood

lot van de vesting Naarden was dat zij niet achter, maar vóór het geïnundeerde ge~

bied lag. Verder vormde de verouderde Vesting juist een zwakke plek in hetverde

digingssysteem. Voor de Duitsers zou ze als uitvalsbasis kunnen dienen.

Het evacuatiedraaiboek

In 1939 had de overheid evacuatieplannen gemaakt. Ze waren bedoeld voor de be-



Vesting Naarden, tien mei] 940. Het is een dag met prachtig weer. We spelen op
het erf van de boerderij. Veel buurjongens zijn komen opdagen met hun zelfge
maaktekarren. Onze club heeft nognooit wveel karren bijelkaar gehad. Oude kin
derwagenonderstellen met twee plankjes erop getimmerd. Bijde luxe exemplaren
kun je zelfs de voorwielen sturen met een stuk touw. We spelen na wat om ons heen
gebeurt. Naarden is een garnizoensplaatsje waar regelmatig militaire voertuigen
rijden. Op ons maakt dit grote indruk. We apen de soldaten na, vormen een trans
port en rijden achter elkaar. Dan komt ma naar buiten: "Jongens allemaal naar
huis!" Het spel is afgelopen.
Thuis worden de ruiten in de achterkamer beplakt met bruine stroken plakband.

Dat is tegen vallende glassplinters bij explosies. Het zijn de voorzorgen op advies
van de Luchtbeschermingsdienst. Yoor ons raam met de kleine sponningen is dat

een 'overbodige luxe'. De radio staat voortdurend aan. Steeds hoor je een mono
tonestem: "Luchtwachtdienst, luchtwachtdienst. ..parachutisten boven Haarlem ...
luchtwachtdienst. .."

woners in en rondom het geïmmdeerde
gebied. Deze mensen moesten in geval
van oorlog in veiligheid worden gebracht
in de 'Vesting Holland' (het gebied ach
terde Waterlinie). Erwerden dikke draai

boeken gemaakt om deze operatie zo vlot
mogelijk te kunnen uitvoeren.

Na de oorlog werd de evacuatie geëvalu
eerd. De overheid gaf toen een lijvig rap
port uit met de titel 'Evacuaties in Ne
derland 1939-1940'. Over de werkelijke
toedracht van de evacuatie van de Yes

tingbewoners werd in het rapport niet
gerept. Wel vermeldde men hoe de eva
cuatie, volgens het vooroorlogse plan,
had moeten verlopen.

Aanvankelijk wilde men de meeste in
woners van de gemeenten Naarden, Bus
sum en Huizen evacueren. In tegenstelling tot Muiderberg, dat midden in het geï
nundeerdegebied lag, zou dit niet direct bij het begin van de oorlog gebeuren. Men
dacht 30 treinen nodig te hebben om ongeveer 29.000 Naarders en Bussummers
naar Schagen en Heerhugowaard te brengen.
Deze plannen werden in een later stadium gewijzigd en in een nieuw draaiboek
uitgewerkt. De commandant van de brigade C (groep Naarden - Vesting Holland)
drong toen aan op een algemene evacuatie van alle wijken. ]n de oorspronkelijke
plannen dacht men namelijk een dichtbevolkte arbeiderswijk in Bussum niet te
evacueren. De wijk zou in een 'veilig gebied' liggen. Na het bijstellen van de plan
nen kwam men echter in de knoei met het aantalopvangplaatsen in de zogenaamde

vluchtoorden. Als oplossing koos men ervoor de gemeente Huizen met zijn 6900
inwoners niet te laten vertrekken. Volgens een eerder plan zouden de Huizers per
boot over het IJsselmeer via Volendam naar Waterland worden gebracht.

Pas op 4 mei kwam de commandant van het 'Oostfront van de Waterlinie' erach
ter dat Naarden niet 8500 maar 9500 inwoners had. Drie dagen later had men dit

nieuwe gegeven reeds opgenomen in het vervoer- en evacuatieschema. Uit Naar
den zouden 8900 personen worden afgevoerd. De rest van de inwoners, 600 per
sonen, bleven achter om allerlei diensten draaiende te houden. Via station Naar
den-Bussum zouden 9 treinen naar Bloemendaal (3), Overveen (]), Aardenhout

(I), Vogelenzang (1), Hoorn (2) en Blokker (]) vertrekken.]n Bloemendaal zou-

den 6000, in Hoorn 1900 en in Blokker

1000 Naarders worden ondergebracht.

Aan het einde van 1939 was het leger be

gonnen om weilanden in de omgeving
van Naarden onder water te zetten. In de

'Buitendijken' tussen Naarden en Mui
derberg werd I]sselmeerwater ingelaten.
De weilanden kwamen 'dras' te staan. In

het Merwedekanaal werd het water op
gezet tot 0,20 m boven NAP. Zo was de
toestand van ]Otot 12mei 1940. Voor die

tijd had men reeds het vee uit Muiderberg
afgevoerd naar plekken achter de Water
linie. Het vee van de Gooise boeren was

begin mei, zoals ieder jaar, naar de Meen
ten gebracht waar - ook tijdens alle oor
logsdagen - de koeien gemolken werden.

Belevenissen van een zevenjarig jonge
tje
AJs zevenjarig jongetje beleefde ik deze
meidagen intens. In mijn herinnering is
mij het volgende bijgebleven.

GEMEENTE 111 NAAROF.N

W AARSCHU WINGSBEVEL
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Het is Pinksteren en de zon schijnt door het raam naar binnen. We liggen op de
grond in de kamer. Buiten klinkt vliegtuiggeronk. Ik meen zelfs een luchtgevecht
gezien te hebben ...
Tweede Pinksterdag, 13 mei. Grote paniek, we moeten weg, de boerderij verlaten,
Naarden verlaten! Mannen van de Luchtbeschermingsdienstgaan de huizen langs.
Zij bevelen iedereen zo snel mogelijk het hoognodige mee te nemen en het huis te
verlaten. Wij laden van alles en nog wat op de motorbakfiets van mijn vader. Deze
is normaal in gebruik bij het melkventen, maar dient nu als vluchtvoertuig. Bo
venop liggen beddegoed en slopen met inhoud. Op dit alles troon ik.
Mijn vader zet alle flessen melk, pap en yoghurt buiten op het erf. "Dat isvoor de
Nederlandse soldaten", zegt hij. Een probleem vormen de huisdieren. De honden
en katten redden zich wel, maar de geiten en konijnen? Onzegeitwordtin de hooi
schuur losgelaten met een teil water om te drinken. Hooi is er genoeg. Er komen
nog meer geiten bij. Alle overige dieren worden losgelaten. Veel mensen brengen
hun konijnen naar de wallen, er zullen er niet veel van terugkomen. Het vee, koei
en en paarden, loopt op de Meent.

Als alles geregeld is, meldt iedereen zich bij het blokhoofd van zijn straat. Wij ver
laten onze boerderij en sluiten ons aan bij de stoet vluchtelingen. Via de Sint An
nastraat gaat het richting de Westwal. Bij de opgang naar de Kippenbrug ligt een
gevulde sloop of dichtgeknoopt laken. Het is een hele baal, ernaast staat huilend
'juffrouw' Colijn. We rijden naar 'de Doorbraak'. Mijn oudere zussen lopen naast
onze wagen met hun fietsen aan de hand. Eén waakt angstvallig over het 'centen
tasje' aan haar stuur. Het is gevuld met 'wisselgeld', een kluit van hoofdzakelijk
rooie centen. We verlaten de Vesting over de nieuwe Doorbraak. Ik herinner me
nog de opening en de aanleg. Als ik opkijk naar de walJen, zie ik daarop soldaten
liggen metgeweren. Voor mij zijn het goede bekenden en het grote voorbeeld. Vaak
hing ik rond bij de Promers en maakte een praatje met ze als ze uit de ramen hin
gen. Verschillenden ervan, vooral het keukenpersoneel, kende ik persoonlijk. Sa
men met mijn vader reed ik vaak via de hoofdpoort naar de keuken van de Pro
merskazerne. Mijn vader leverde daar melken pap. Nog kort tevoren rende ik naar
huis om sigaren te halen vooreen paarvan dezesoldaten. Mijn vadergafze prompt.
Nu liggen deze soldaten op de wallen en kijken de wegtrekkende burgers na. Mijn
wereld stort inéén. Ik huil en vraag of we nu nooit meer terugkomen. De vesting

bewoners zijn vluchtelingen geworden.

Ver zjjn we niet gekomen, maar voor mij was dat wel het geval. [n de 'buitenwij
ken' van Naarden worden de mensen ondergebracht (geconcentreerd rond het 'af

voerspoorwegstation' Naarden-Bussum). Ons gezin vindt onderdak bij aardige
mensen in de Van der He1stJaan. De dochter des huizes is bij het U.V.v. (Unie van
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Algemeene aanwijzingen voor afvoer burgerbevolking.

.u....behoor'l< .~t;,u'1'p~' .ip) tot wjjkJI~j, groep·..J.7··· .De naa~..n.',~.'..h...OO..,~~~~,~~i.~~.;...i..,..,
,._ __,m.t/Nt , ti/, .., die van uw hulpgeleider ".__1J&,.l!Ut1l1.IL_ ,

D...,.verzaIPlaatsvanU!)f.C>ep'Wl}flneerdttafI'Oerbe,RintlS: ~....,.., , , , " __ ,'l/ltJ!:V.:j1ertc..fl.)/ ...J..J"Ul.u..dk..,fJJUM1Al11.U.?Ud4.-fZaa,f,., , " ..
Bij vertrek moet uw huis gesloten worden en de sleut.::1met daaraan gehechte schriftelijke
melding van naam, straat en huisnummer worden afgegeven aan hel adres

Van militaire zijde wordt zooveel mogelijk voor bewaking der huizen

U moet medenemen :
a. Papieren:
geboorte- en huwelijkaacten (trouwboekje), spaarbankboekjes, geld.en waardepapieren, verzeke.
ringspolissen. belastingpapieren, distributie·stamkaarten e,d.
b. Mondvoorraad:

Mondvoorraad voor één dag. Aanbevolen wordt: brood. klUtS,worst, gewone· ofthermosflesschen
mettheeofkoffie en verder, indien mogelijk,blikjes met kleine voorraden thee, koffie, suikeren boter.
c. K1eeding en uitroaling:

Indien aanwezig uw gasmasker. Verder overkleeding. reserve·ondergoed, dekens (liefst gerold),
ledige bedzakken en kus5eozakkell (eventueel als bergingsmaleriaa.I te gebruiken), wasçhgerei,
eetgerei,veldfleschofdriokbekers.
De aandacht wordt er .op gevesligd dat slechts het strikt noodzakelijke klln worden medege!l0men;

~::1EE::~::a::~~::~:_~~'::=;1;;;~~:~~:'i~{;::-~-"~~~~~..~~.
:.,;wr"wat betreft mc-de te nemen huisdieren zullen hoofdzakelijk honden en katten in aan~erk~og\
komen. Elk pak mede te nemen bagage moet voorzien zijn van een etiket oftabel met dUIdeliJke'

:.an=~~~nd~:l':: en adres van dét eigenaar.
Aanbeveling verdient het medenemenvan kleine wagentjes, sportkarretjes, kinderwagens en rij
wielen, waardoor meer dllkens per hoofd der bevolking kunnen ,worden medegenomen. U moet
er echter rekening mee houden dal bij vervoer per spoor al deze kleinere vervoermiddelen bij
het afvoerstation zullen moeten worden achtergelaten. Bij vervoer te water zal het misschien
mogelijk zijn een deel dezer vervoermiddelen, o.a. rijwielen, mede te nemen.
/. In te dienlll\ opgaVIll\'

Reeds nu moet aan dc Hoofdgeleidel"s~opgave worden gedaan Win de te uwen huize aanwezige:
a. nielmarschvaardige zieken.
b. gebrekkigen.

c. andere in bijzondere omstandighe.{en verkeerende personen.

Slotopmerkingen:ll
1 In de beschikking "lIn den Minjster van Defensie wordt bepaald, dat niemand, behoudens
daartoe uitdrukkelijk aangewezen, V;èrplicht is lijn woanplaats te verlaten
Wie achterblijft, zonder da,a,-t?e te t.ijn aangcwezcn, doet dit op eigen verantwoordelijkheid.
Z. Mocht evacuatie bevolen worden, dan krijgt U te voren een waarschuwingsbevel thuis ..
3. Tot evacuatie zal de overheid' eerst besluiten wanneer vaststaat dat een ernstiger ramp
voor de burgerbevolking daardoor kan worden afgewend. Evacuatie zal veel leed kunnen voor·
komen en verzachten, zij brengt eçhtcr uoodwendig allerlei ontberingen met zich, welke ook bij
de beste voorbereiding van zulke ~roote volksverp1aatsing niet vermeden kunnen worden. De
burgerij zal zelf er toe. kUllllen biJ~ragen dat de mOeilijkheden zoovee1 mogelijk beperkt blijven,
door mede te werken lil alle gevallen waarin een beroep op haar wordt gedaan.
Men ,ij er voortdurend Van doo~dronbre~ dat deze voorbereiding thans alleen een vOOf?or&:"
maatregel Is, welke een voon,itz!<';lldbeleId eischt ten einde in geval van oorlog de veillghe,d
van de burgerbevolking zoo goe4:mogelijk te verzekcren.

; DE BURGEMEESTER VAN NAARDEN.



Vrouwelijke Vrijwilligers). 's Avonds slapen we in een heel groot bed in een mooie
grote slaapkamer. Achter het huis is een terras en een vijvertje. Mijn oudere broer
is in de wolken en wil er wel blijven wonen. Ik vraag me steeds af of we ooit weer

teruggaan. Toch is het wel een avontuur. Het is 's avonds druk op straat, beter ge
zegd 'in de laan'. Bijhet verkennen van de buurt komen we bekenden tegen en sa
men bezichtigen we de omliggende lanen. Het isvoor mij de eerste keer dat ik hier
kom. De grote rechthoekige vijvers tussen de villa's blijven later in mijn gedachten
verbonden met dezedagen. Mijn vader gaat in de namiddag en 's morgens melken
op de Meent. Sommige mensen zijn alweer terug in de Vesting, anderen hebben de
Vesting niet verlaten.

Het Nederlandse leger heeft gecapituleerd. Ook wij gaan weer naar huis. Thuis
blijkt van de voorraad melkproducten slechts één flesje room te ontbreken. Later
op de dag wordt dit betaald door een 'juffrouw', die eerder thuisgekomen was dan
wij. Een vroege vorm van zelfbediening. Vooral een tijdsbeeld waarin nog geen
sprake was van normvervaging. Gewoon respect voor mijn en dijn. De 'Nieuwe
Orde' die volgde, maakte ook daar een eind aan.

1'6

D.F. Tersteeg 1876-1942,

tuin- en landschapsarchitect te Naarden

A.P. Kooyman-van Rossum

Van boomkweker naar tuinarchitect

Dirk Frederik Tersteeg werd 17 februari 1876 te Amsterdam geboren als tweede
kind van een gezin met zes kinderen. Vader J.G. Tersteeg, timmerman en later ma
kelaar en aannemer, was gehuwd met M.E.A. Antonijsen. De bezigheden van zijn
vader heeft bij Dirk zeker de algemene belangstelling voor architectuur gestimu
leerd. In 1891verhuist het gezin Tersteeg uit de stad naar 'buiten', naar Naarden en
maakt Dirk kennis met een landelijke omgeving van weiden, kwekerijen, bos en
heide. Hij raakt vooral gefascineerd door de boomkwekerijen, grotere en kleine
re, dieop de afgegraven gronden rond Naarden zijn gevestigd. Enzo besluit de jon
ge Tersteeg zich na zijn h.b.s.-tijd niet, zoals zijn vader deed, toe te gaan leggen op
de bouwkunde maar zich in de tuinkunde te gaan verdiepen.
Voor de theoretische kennis van deze branche bezoekt hij twee jaar de tuinbouw
school Linnaeus te Amsterdam. Daarna volbrengt hij in Naarden zijn anderhalf

jaar durende praktijkperiode op de ro
zen- en fruitboomkwekerij van G.A. van
Rossem aan de Huizerstraatweg (zie de
Omroeper jrg. 6, nr. 3).
Voor het opdoen van nog meer ervaring
werkt hij daarna in Engeland, op een ro
zenkwekerij in Trier (Duitsland) en in
Frankrijk op een boomkwekerij te Or
léans.

Na zijn terugkomst vestigt Dirk zich in
1898als 7Á~lfstandigboomkwekerte Naar
den op de kwekerij die daarvoor eigen
dom was van burgemeester Wesseling
aan de Lambertus Hortensiuslaan 1.Aan

vankelijk leidt Tersteeg de kwekerij sa
men met zijn broer Jan Georg, maar na
diens emigratie zet hij de zaak alleen
voort.
In 1903 trouwt Dirk Frederik met Hen

riëtta Sophia Margaretha Goedkoop
Dirk Frederik Tersteeg (1876-1942). (1878-1966) en het paar gaat in het huis
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op de kwekerij wonen. Zij krijgen in de loop van de tijd twee dochters en één zoon.
In 1908wordt het houten huis, naar ontwerp van 'Iersteegzelf, vergroot, waardoor
voldoende ruimte voor woning èn kantoor in het pand ontstaat.
Tersteeg ontwikkelt zich al werkend en zich daarbij ook in het buitenland oriënte
rend tot tuinarchitect. Zijn kwekerij houdt hij wel aan om de daar gekweekte plan
ten en bomen in de door hem ontworpen tuinen over te kunnen planten.

Vele opdrachten
Het eerste tuinontvverp van Tersteeg dateert uit 1903 voor G. Philips in Eindho

ven. Ver verwijderd van het Gooi, maar deze connectie levert hem in 1929 wel de
opdracht op voor de groenvoorziening bij de Phohizenders te Huizen! Zijn be
kendheid als tuinarchitect neemt toe door opdrachtcn voor landhuistuincn, maar
vooral door zijn zeer bekend geworden ontwerpen in 1909 voor de bloementuin
van Prins Hendriksoord te de Lage Vuursche en de tuin voor de Hooge Vuursche
le Baarn in 1910. Deze grote, bijzondere tuinen bestaan allebei nog, goed bewaard
in hun oorspronkelijke vorm.
Ook grotere opdrachten beginnen binnen te komen: voor ziekenhuizcn en stads
parken. Voor een ontwerp in het buitenland wint Tersteeg in 1915 dc prijsvraag van
de Horticulture Section Holland Panama Pacific International Exposition in San

Francisco. In 1925 volgt de opdracht voor de Flora 1925 te Heemstede en in 1935
voor de tuin van het Nederlandse Paviljoen op de wereldtentoonstelJing te Brussel.

Lambertus Hortensiuslaan /, 't Groene Huis, de wonÎng van Tersteeg.

"s

Een voorbeeld van de stijl van Tersteeg: de zithoek in de tuin van huize Zomerzorg te
Bloemendaal.

In de loop van zijn leven wordt Tersteeg in allerlei commissies en besturen be
noemd. Zo is bij voorzitter van de Naardense schoonheidscommissie, lid van de
Bussumse, Huizense en gewestelijke schoonheidscommissie en bestuurslid van
verschillende landelijke verenigingen, welke laatste dankbaar gebruik maken van
zijn landschappelijke kennis.
Maar vooral voor de Gemeente Naarden, heeft Tersteeg vele ontwerpen gemaakt

en heeft hij jarenlang een belangrijke adviseursfunctie vervuld.
in de jaren dertig wordt Tersteeg voor al zijn werk geëerd als Officier in de Orde
van Oranje-Nassau.
Zijn laatste werk is in 1937-1938 een ontwerp voor de Gemeente Naarden voor de
nieuwe begraafplaats Nieuw Valkeveen geweest. Tersteeg heeft deze opdracht he
laas niet kunnen afmaken. Hij wordt ziek en overlijdt tenslotte op 5 december 1942.
Zijn zoon Tom heeft deze opdracht afgemaakt.

Willen wij iets begrijpen over het ontstaan van de vroeg 20e eeuwse tuinstijl zoals
die door Dirk Tersteeg werd toegepast, dan is het vermelden van een stuk tllinge
schiedenis onontbeerlijk.



Het huis 'Witzand' te Blaricum metde door Tersteegarmgelegde tuin.

Ontwikkeling tuinarchitectuur in Engeland
Bij een in de 1ge eeuw in landschappelijke stijl aangelegde tuin of een in die tijd
ontworpen park namen bloeiende planten een vrij onbelangrijke plaats in. Er werd
in die periode gestreefd naar een aanleg volgens de 'natuurlijke' ideeen van die tijd.
Heel belangrijk waren: mooi gevormde groene coulissen met verre doorzichten,
elegant gevormde vijverpartijen met gebogen oeverlijnen en een zodanige paden
aanleg dat vanaf ieder punt op die paden weer van een ander verrassend decor kon
worden genoten.

In Engeland vonden in die periode al de eerste vernieuwingen op tuinontwerpge
bied plaats. Om de eeuwwisseling van de 18e naar de 1geeeuw ontstond daar reeds
een reactie op de landschapsstijl. Deze reactie uitte zich in tw"eezeer verschillende
opvattingen.
De ene opvatting sloot zich aan bij de stroming van de toentertijd moderne bouw

stijl van landhuizen waarbij de plattegrond van het huis als uitgangspunt van de toe
te passen tuinvorm diende. De situeringvan de te creëren zichtassen, de open of juist
gesloten ruimten en padenverloop waren afhankelijk van de opbouw van die platte~
grond: de kamers van het huis gingen als het ware over in de 'kamers' van de tuin.
Deze zogenaamde deeltuinen werden gescheiden door terrassen, pergola's en hagen.
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Bijde andere strominglag de nadruk op het samenbrengen van veel bloeiende plan
ten op de voorgrond van de tuin in een zo'n natuurlijk mogelijk verband waarbij
de planten niets met het huis te maken hadden en dus los daarvan bekeken moes
ten worden.

In Engeland is er eindeloos gediscussieerd over deze twee opvattingen. Tenslotte is
er een soort symbiose tot stand gekomen van wat wij nu de Moderne Architeclo
nische Tuinstijl noemen.
In ditverband moeten Gertrude ]ekyll (1843-1932) en EdwinLutyens (1869-1944)

genoemd worden. Zij samen, tuinarchitecte en architect, ontwikkelden een bruik
bare combinatie van de formele en de natuurlijke stroming in de ontwerpstijl en
pasten die toe bij de bouwvan (Engelse) landhuizen met de daarbij behorende tui
nen.

Vroeg 20e eeuwse tuinen in Nederland
In Nederland vond de industriële ontwikkeling bijna een halve eeuw later plaats

dan in Engeland. Daardoorontstond hier ook pas aanmerkelijklater, na 1870, een
grotere groep mensen die zich een nieuw, onder architectuur gebouwd, landhuis
kon permitteren met een flink stuk grond er om heen, waarvoor een tuinarchitect
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werd uitgenodigd volgens de regels van de laatste mode een tuin te ontwerpen. Mo
gelijkheden voordergelijke nieuwbouwwerden bovendien aanmerkelijk vergroot
door de ontwikkeling, ook in het Gooi, van villaparken met grote kavels. Op de
verkooptekeningen van deze villaparken vinden wij wel bouwkavels tot 4000 vier
kante meter.
In Nederland heeft de aanwezigheid van veel water, de vlakheid en de in vergelij

king met het buitenland geringere afmetingen van de tuinen invloed gehad op de
vorm die de Nederlandsetuinarchitecten in het begin van deze eeuw aan hun ont

werpen hebben gegeven. Het gevolg daarvan is, dat in vergelijking met de omrin
gende landen de Nederlandse tuinen altijd een 'eigen gezicht' hebben gehouden,
ondanks de inspiratie die zij vooral uit Engeland haalden.
Zoals uiteen is gezet had zich dus in Engeland in de voorafgaande halve eeuw na
veel geëxperimenteer èn discussies de Nieuwe (Architectonische) tuinstijl uitge
kristalliseerd en deze werd hier te lande, weliswaar aangepast aan bovengenoem

de Nederlandse omstandigheden, ook in onzeomgevinggeïntroduceerd. Over het
algemeen gingen de Nederlandse tuinarchitecten op deze nieuwe trend in. In veel
gevallenmengden zij de nieuwe opvattingen nog met de hun oudevertrouwde vor
men: om het huis werden nu meer bloeiende planten gebruikt maar verder pasten

zij in het algemeen de landschappelijke stijl nog toe.

Tcrsteeg en de Nieuwe Architectonische Tuinstijl
Aan D.P.Tersteegkomtde eer toe, dat hij van meet afaan, steeds de strakkere Nieu
we Architectonische Tuinstijl heeft toegepast met hagen, bepaalde beplantingen

en gecompleteerd met bijbehorende bouwkundige elementen zoals trappen, per
gola's, priëlen, muurtjes enz. Deze bouwkundige elementen ontwierp hij zelf. Toch
nog wat overgenomen van vader Tersteeg!

De nieuwe architectonische ontwerpstijl vereiste een goede samenwerking tussen
architecten tuinarchitect. Een nauwesamenhangtussenhuis en tuin was een voor

waarde voor het goed functioneren van het hele complex. In wederzijds overleg
werd bet huis zo op het terrein gesitueerd, dat de tuinkant zoveel mogelijk op het
zuiden was gericht, en de functies van het huis (bv. keuken) aansloten op die van
de tuin (moestuin). Hetterras werd altijd hoger geplaatst dan de omgeving om een
goed zicht door de tuin te garanderen. Het huis werd het liefst zo geplaatst dat de
kruising van de zîchtassen in het huis viel. De tuin werd, ook in 'kamers' verdeeld
met duidelijkaangegeven functies en deze deeltuinen werden gescheiden door een

haag, een pad, een pergola, trappen of een terras en bv. rozentuin, bloementuin,
vijvertuin of rotstuin genoemd. Het tuincomplcx was van het huis uit steeds voor
een groot deel te overzien. Naar het gebied buiten het eigen terrein werd de tuin
meestal door hagen en bosscbagesgeheel afgeschermd. Op deze wijze werd de leef-
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ruimte van het buis vergroot mèt de tuin tot de alles omringende begroeiing; een
verschijnsel wat wij in onze tijd trouwens ook weer zien optreden.

Uit teruggevonden aantekeningen van Tersteeg blijkt, dat hij inderdaad vaak met
architecten heeft samengewerkt. Ook zijn tekeningen van huis en de daarbij be
horende tuin tezamen in veel gevallen teruggevonden bij de betreffende architect.
Enkele bekende architecten waar Tersteeg mee samenwerkte zijn: K.P.C. de Bazel,
].W. Hanrath, H.A.}.en J.13aanders, E. Cuypers, en}. Rebel.
Bij bestudering van Tersteegs tuinontwerpen zijn zelden ingrijpende veranderin
gen te zien. Daaruit wordt de conclusie getrokken, dat Tersteeg met de architect
waar hij op een bepaald moment mee samenwerkte, maar ook met de opdracht
gever, uitvoerig de wensen en mogelijkheden besprak, vóór hij zich aan het be
treffende ontwerp ging wijden.

Particuliere tuinen

Welke rol heeft Tersteeg gespeeld in het aanzien van het Gooi?
AJheel vroeg, in 1909, heeft Tersteeg op 'De Beek' aan de tuin gewerkt bij het huis.
Naast een bloementuin heeft hij aan de waranda van het houten huis een stenen
waterbak gemaakt, waarin uit verschillende stenen gleuven waterstralen neervie-

Huize 'Overbeek' op landgoed 'De Beek:
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De tuin van Valkeveenselaan 20 in augustus 1932. Foto: Afd. Speciale Collecties

Centrale Bibliotheek Landbouwhogeschool Wageningen.

waterpartij als overgang van de waranda
van het houten huis naar de nabij het huis
gelegen bloementuin.
Zoals bekend ishet houten huis 'De Beek'

in de oorlog afgebrand en daarna afge
broken.

Uit de beginperiode moet ook de tuin
van Valkeveenselaan 20 genoemd wor
den. Wij zien op de ontwerptekening van
deze tuin uit 1913, die Tersteeg voor de

oogarts Dr. W.H. Smit heeftonnvorpen,

len tussen de waterplanten in het basin. Dat neerkletteren van water moet aange
naam voor het gehoor zijn geweest. Zo'n waterbasin met watertoevoer via eenste
nen geul of gaper is bijna het patent van Tersteeg, want in vele door hem ontwor
pen tuinen vinden wij dit onderdeel terug. Op de foto van 'De Beek' zien wij de

Tekening van de tuin Valkeveenselaan 20, november 19/3. (Gr'copi,,,,! door Ankr

Dudok van Hc<d-B",;,,, ,,,,arde o''''lJm"kd,ijkeblar,wa'cuk).
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Plattegrond van 'Zuiderhof' aan de Bollelaan.

dat zijn nieuwe ideeën al gestalte begin
nen te krijgen. De strakke, rechte belij
ning is nog niet zo consequent doorge
voerd als in de latere ontwerpen, maar de
Engelse invloeden zijn al duidelijk aan
wezig: de onderverdeling van de ruim
ten, 'kamers' met verscbillende functies,

zichtlijnen vanuit hel huis, hagen. In dit
speciale geval beeft Tersteeg de compli
caties van het aanwezige talud en de vol
wassen beuken en eiken die al op het ter
rein stonden in zijn plan weten teverwe
ven. De 'vrije', gebogen vorm van de
beukenhaag langs de aangrenzende Scha
pendrift wordt gebruikt voor het creëren
van een flinke, nu nog bestaande, rodo
dendronbosschage. Daardoor kon later
tussen haag en rododendrons de - door
volgende bewoners zo genoemde - ro- De trap naar het laaggelegen weiland

mantische 'Lovers Lane' ontstaan. De opZuiderhof
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Breedelaan 7.

bosschage werd naar de tuinkant echter wel nadrukkelijk door een, voor de nieu
we stijl kenmerkende, lijnrecht geschoren beukenhaag afgesloten!
In 1920 heeft Tersteeg bij 'De Duinen', destijds het huis van mevrouw Van Eeghen
en nu eigendom van het Theosofisch Centrum St. Michaël, waarschijnlijk de aan
leg van de rechthoekige verdiepte tuin met vijver en rozenperken uitgevoerd als
aanvuJling op de reeds voltooide aanleg van de parktuin die ontworpen was door
Leonard Springer.
Vele van de tuinen die ooit door Tersteeg zijn ontworpen in onze omgeving, zijn
in de loop der jaren weer verdwenen, maar in Naarden verkeren na ruim 65 jaar
nog twee tuinen, een kleine en een grote, in goede staat. Beiden zijn in 1928 aan
gelegd. De kleine tuin aan de Thierensweg, die Tersteeg voor de bevriende familie
Haverman heeft ontworpen, heeft, hoewel van bescheiden afmetingen, weer een
waterbasin met trapjes en rechthoekige flagstones. De andere tuin isZuiderhofaan
de Bollelaan, gebouwd door J. Rebel voor de heer G.E Dudok van Heel. Op Zui
derhofkreeg Tersteeg veel ruimte tot zijn beschikking en is zijn tuinstijl goed te
herkennen (zie Omroeper 1989, nr. 2).
Een duidelijke opvolging van deeltuinen is te zien op de foto van de niet meer be
staande tuin van perceel Breedelaan 7 te Bussum van 1920. Van het huis uit ligt de
zeer lange zichtas over de lange smalle tuin heen, richting Meent en deze biedt een



ver uitzicht over de weilanden. De op

drachtgeefster was zeer ingenomen met
haar tuin, zoals blijkt uit de afgebeelde
brief door haar geschreven in het ge
denkboek voor Tersteeg ter ere van zijn
zestigste verjaardag.

Rosarium, villaparken, doolhof en

begraafplaats
De tot nu toe beschreven projecten be
troffen particuliere tuinontwerpen van
Dirk Tersteeg die voor het genoegen van
enkelingen werden ontworpen. Maar ge
lukkig zijn er ook werken gespaard ge~
bleven die voor iedereen toegankelijk zijn
en die hun stempel hebben gedrukt op
de omgevingwaarin wij ons dagelijks be-
wegen.

In Hilversum kreeg Tersteeg in 1913 de opdracht een eerste ontwerp voor het vil
lapark Het Hoogt van 't Kruis te maken. En hoewel het in gewijzigde vorm is uit
gevoerd, is daar toch nog iets van zijn oorspronkelijke royale opzet terug te vinden.
In datzelfde jaarwerd in Hilversum in opdracht van jonkvrouw WilIinkdoorTer
steeg een rosarium, nu het openbaar Rosarium Boomberg, gerealiseerd. Het park
je doet in onze tijd, mede door de omringende oudere bebouwing wat statig aan.
Een paar jaar later, in de jaren twintig begonnen K.P.C. de Bazel en G.E Tersteeg
aan een groots werk. De Bazel kreeg de opdracht van de gemeente Bussum voor
een uitbreidingsplan tussen de Brediusweg en de Huizerweg en Tersteeg werd in
geschakeld voor de groenaanJeg. Als voorwaarde werd gesteld dat rekening ge
houden moest worden metdestructuuren de hoogteverschillen ter plekke die ont
staan waren door de zanderijen en de daar gegraven zandvaarten.
Aan deze gestelde eisen is het te danken dat wij nu beschikken over een uniek aan
gelegde wijk met flinke hoogteverschillen zoals bij 't Mouwtje, de 's ]acoblaan en
de Frederik van Eedenweg. Er slingert zich een wijde groene parkstrook met wa
terpartijen door het gebied: het ideale beeld van menige stedebouwkundige!
Om een goede indruk te krijgen wat de typerende vorm-elementen zijn van de
Nieuwe Architectonische Tuinstijl, dient een bezoekje gebracht te worden aan het
Bussumse Bilderdijkpark (1923) aan de Brediusweg. Na lange tijd van zware ver

waarlozing is het hele park enige jaren geleden grondig opgeknapt en presenteert
het zich als een grote tuin tussen de omringende huizen met bouwkundige ele
menten, water, een brug, gazons en opgefleurd met grote bloeiende rozenperken.

Buiten de bloeitijd van de rozen zorgen in de verschillende seizoenen de bosscha
ges en bomen in en om het park voor de prachtigste kleuren.

Na het Brediuskwartier hebben De Bazel en Tersteeg voor Naarden ook het aan

grenzende gebied, het latere Rembrandtkwartier ontwikkeld. Zij gingen daar even
eens uit van een afgravingsgebied met zanderijsloten. Het is, een zeer royaal opge
zet, tuindorp geworden met de stijlkenmerken van een vooroorlogse buitenwijk
met veel groen en water, grote open ruimten en .... grote bomen waar het prettig
wonen is.

In dejaren dertig braken decrisisjaren uit. Desoortopdrachten voor Dirk Tersteeg
wijzigden zich daardoor. Uit Blaricum kreeg hij het verzoek een ijsbaan te ont
werpen die als werkverschaffingsproject werd uitgevoerd. Het resultaat: in 1934
kwam de ijsbaan met het paviljoen 'Rust Wat' tot stand. Hoewel het paviljoen la
ter is uitgebreid kan men nog steeds in de vorm van het terras en de trappen dui
delijk de hand van Tersteeg herkennen. In 1934gaf ook de toenmalige eigenaar van
Oud Yalkeveen, de heer Kaptein, de opdracht een doolhof voor zijn speeltuin te
ontwerpen. Tersteeg heeft dan aJeen doolhofmodel klaarliggen. [n de toen slappe
tijd had zijn bureau zich daar tussen de bedrijven aJvast mee beziggehouden. Het
verzoek van Kaptein kon dus prompt worden ingewilligd. Vele generaties kinde
ren en ook grote mensen hebben zich in dit doolhof vermaakt dat vooral bekend
stond om de lachspiegels in het middendeel bij de plataan. Jammer genoeg zijn de
1800 thuja's, die wel erg waren uitgegroeid, enige jaren geleden omgehakt. Maar ..
er zijn zeer serieuze plannen in de maak bij de huidige speeltuinbeheerders, de fa
milie Moes, om het doolhof, waarschijnlijkopeen iets andere plek, volgens de oude
padenstructuur in dit najaaropnieuw in te planten. Dan zaJ overeen paar jaar op
nieuw een spannende speurtocht door de hof ondernomen kunnen worden!
De laatste grote opdracht van de gemeente Naarden voor Tersteeg was in 1937de
nieuwe begraafplaats 'Nieuw Valkeveen'. Deze begraafplaats wordt nog steeds ge
bruikt en ookde vrij recent klaargekomen uitbreiding is volgens de richtlijnen die
Tersteeg ooit opstelde, uitgevoerd.
Maar zoals al in het begin van dit verhaaJ is vermeld heeft Tersteeg de voltooiing

van deze begraafplaats niet meer meegemaakt. Hij is in 1942 overleden.

Provinciale monumentenlijst voor tuinen
Ik heb slechts een kleine keuze gemaakt uit de projecten die Dirk Tersteeg in het

Gooi heeft gerealiseerd. Dirk Tersteeg was in zijn tijd één van de toonaangevende
tuinarchitecten van ons land. Decompletelijst van zijn uitgevoerde werken in Ne
derland bevat zeer vele opdrachten in de particuliere- en in de overheidssector.
Daar is na 65 jaar echter nog maar een klein deel van bewaard gebleven.
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De Nederlandse Tuinenstichting heeft
zich gerealiseerd dat iets wat zó aan ver
andering onderhevig isals tuin- en park
aanleg, extra en snel aandacht dient te
krijgen, om tenminste nog enkele voor
beeldtuinen voor de toekomst in stand

te kunnen houden. Ruim tien jaar gele
den is de Stichting opgericht met als pri
mair doel belangrijke tuinen te inventa
riseren, zo nodigop te knappen en tekun
nen tonen aan de komende generaties.
Mede door de inspanningen van de Stich

ting kent de provincie Noord-Holland
nu een provinciaJe monumentenlijst voor
tuinen. Op die lijst staan zes tuinen. Het
toeval wil, (of is het geen toeval?) dat in
vijf gevallen G.H Tersteeg de ontwerper
van die tuinen is en dat hij in het zesde
geval een aandeel in de tuinaanleg had.

Begraafplaats 'Nieuw Valkeveen: In Naarden liggen twee tuinen van de lijst:
Zuiderhof en De Duinen.
Naast de, tot in het buitenland, bekende

Vesting zijn het velejarenlang ook de kwekerijen en dan vooral de rozen- en boom
kwekerijen, die het gezicht van Naarden hebben bepaald. Tengevolge daarvan is
het geen wonder dat in zo'n uitgebreid toeleveringsgebied ook enige landelijk be
kende tuinarchitecten hebben geopereerd. Naast Tersteeg kunnen bijvoorbeeld
ook de uit Naarden afkomstige vader en zoon Wattez genoemd worden en de in
Bussum wonende Tine Cool en Reyers.
Burgemeester en wethouders van Naarden overwegen ofhet door ons gelanceer
de voorste!, de nieuwe wegen in het uitbreidingsplan 'Diaconessenhuis' en omge
ving, een gebied dat vroeger deel uitmaakte van de uitgebreide kwekerijencom
plexen op de afgegraven gronden rondom Naarden, te vernoemen naar Naarden
se tuinarchitecten, met Tersteeg aan kop en enige bekende kwekers.
Het lijkt een goed idee, op deze manier een groep mensen te eren, die al een eeuw
bezig is, door hun werk en produkten, onze leefomgevinggezond en aantrekkelijk
te houden.
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Japie Meijer
Th. G. Baalman

Th.G. Baalman volgt hier zijn verhaal
der de naam 'fapie van

Vaak loop ik in mijn geest weer door de straten en langs oude plekjes van de ves
ting Naarden. Dan zie ik weer de mensen uit mijn jeugd.
Wat komt daar uit de nevel der tijd aanrijden met die gammele, krakende hand
kar? Ja, het beeld wordt duidelijker. Ik herken hem weer.

Elke zaterdagkwam, schijnbaar op eigen kracht een handkar de sluishellingafrol
len. Het was een spookachtig gezicht hoe de met groente en fruit beladen kar zon
der menselijke bemiddeling voortbewoog en voor onze behuizing aan de Oude
Haven stopte. Pas dan kreeg het raadsel zijn ontknoping.
Achter de duwboom stapte een mannetje vandaan, die eerst door kar en lading aan
de waarneming onttrokken was. Het was een onwaarschijnlijk klein joodje, met
eenongelooflijkgroot hart. Hij had een mager ingevallen gezichtje en zijn gitzwarte
haar lag in kleine golfjes over zijn kopje. Het meest opvallend waren zijn grote,
diepbruine ogen. Glanzend met zoveel warme menselijkheid, dat het mijn kin
derziel diep ontroerde.

De verdienste die hij, na zijn martelend zwoegen tegen de sluishelling, bij ons puur
de, waren hvijfelachtig. Wel ontving hij, als het lijden kon, twee kwartjes. Dat be
trof echter de aflossing van een gigantische schuld die wij in de loop der jaren bij
de kleine koopman hadden opgebouwd en die eerder toe- dan afnam. Het weer
hield Japie Meijer, zoals hij heette, loch niet OlTl trouw aan te komen om z'n koop
waar te slijten.

Woensdags verscheen de kar weer. lapie had zijn concern in twee delen gesplitst
om meer winst te kunnen behalen. Soms was het voertuig gevuld met vodden, af
gedankte huisraad, t1.etsonderdelen en oude schoenen. Zo was het voddenkarret
je voor ons een belangrijke textielleverancier en voorzag het ons van afgedragen
stappers. Menig ter dood veroordeeld paar bleef in leven om dienst te doen aan
mijn voeten. Dikwijls waren ze zó royaal van maat, dat ik een aanloop moest ne
men om de sluishelling over te komen. In zo'n geval stopte moeder een editie van
'Het Volk' in de neuzen en kon ik rechtsomkeer maken zonder dat de schuiten ble
ven staan.
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Oude Haven mcts/uis in 1932.

Eens hielp Japie Meijcr mee om voor mijn zusje een katholiek feestte doen slagen.
Zij kwam in aanmerking om 'aangenomen' te worden: een feestelijke officiële toe
treding tot de kerk, waarbij de sollicitanten nimmer werden afgewezen, maar wel
passend gekleed dienden te zijn. lapie's bijdrage stelde mijn zus in staat om 'ge
kloft' op dit grote gebeuren te verschijnen.
Mijn moeder had het plan om een haar toebchorende nachtjapon om te bouwen
tot 'bruidsjurkje'. Zo heette de met frutsels en tierelantijnen versierde doorzichti
ge creatie, die de nvaalfjarige meisjes droegen op het aannemingsfeest.
Vervloekt zij de ellendigearmoede, die mensen met ijzeren tanden bijt en hen voor
schut doet staan en tot voorwerp van spot en lachlust maakt, zodat de arme mens
zich een minderwaardig schepsel gaat voelen.
Voor mijn zusje dus geen kanten droom, maar een oude nachtjapon, die eerst ver
maakt moest worden.

Het fabriceren van de bijbehorende sluier gaf weinig problemen. De vitrage van de
keukendeurverleende medewerking. Maarde bruidsjapon liet zich zonder de hulp
van mechanische middelen niet creëren. Derhalve gilde moeder om een tweede-

hands naaimachine. Die machine werd op een woensdagmiddag door lapie aan
gereden. Hij had het ding opgesnord na de vage bestellingvanMa: "Japie, als je nog
eens 'n knappe naaimachine voor me weet, breng die dan bij mij"
De 'handnaaier' leunde tegen een voddenbaal, was hoogbejaard en derhalve werd
er geen risico genomen en werd de machine omzichtig behandeld. Hetwas één van
de eerste producten van de heer Singer. Waarschijnlijk had hij het ding in huisvlijt
gemaakt in z'n schuurtje achter het huis, vóór hij het in serie-productie nam.
Moeders ogen streelden het popperige naaiertje met verliefde blik. Ze betastte het
voorzichtig en nam toen deslingerter hand, zachtkens draaiend om te zien hoe het
reageerde. Het ding begon aanstonds te snorren en schoof zijn schuifvoetje tikke
takkend heen en weer. Het was liefde op het eerste gezicht. Alleen één hindernis
stond een gelukkige verbintenis in de weg: de prijs ..... en die was niet mis! Tweegul
den. Moeder herhaalde geschrokken hetenorme bedrag. Dát had ze niet. Bijlange
na zelfs niet. Verdrietig schudde ze 't hoofd en keek spijtig op het jofele Singertje
neer. Toen ..., na een tweestrijd, trok ze langzaam haar dunne gouden trouwring
van haar vinger en stak die aarzelend 't schriele voddenman netje toe. "Kun je het
hier voor doen, lapie?': vroeg ze aarzelend met een trilling in haar stem.
Toen vergunde Japie ons even een blik in zijn gouden hart. Hij staarde onthutst
naar het iele gouden cirkeltje. Toen gingen zijn ogen langzaam van 't ringetje in
haar hand naar 't wachtende machientje. De koopman in hem wikteen woog. Maar
ook zijn hart deed mee. En die won het! Heel even maar liet hij ons in zijn bin
nenste kijken voor hij het met een gemaakte onverschilligheid sloot: Nah ...., kom
nou .... zo gek. ..., iemands trouwring ...., nee hoor ...., dát doet Japie niet! Pak maar
mee dat pesding, 't is toch 'n kolere mesjien! BetaaJ me later maar es, kijk maar. 't
Is goeie. Ajuus!

Dat was nou lapie Meijer.
Ondanks zijn futiele gestalte werd hij jaren later gevonden door van haat verkrampte
lieden uit een 'bevriend' buurland. Het nazi-geboefte liet hem uiteindelijk de weg
volgen waarover geen terugkeer mogelijk was.
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~aardense~ekerijen

].G. Kroonenburg

Gegevens

van een verkorte weergave.

Kwekerijen in het schootsveld van de Vesting

Aan het einde van de 18c eeuwontstonden op de afgegraven terreinen in het schoots

veld van de vesting Naarden de eerste boomkwekerijen. De laaggelegen zand

gronden bleken bijzonder geschikt voor deze vorm van tuinbouw. Met 32 kweke

rijen en een oppervlakte van 225 ha was Naarden aan het begin van de lOc eeuw

uitgegroeid tot één van de belangrijkste boomkwekerijcentra.
Een groot deel van de arbeiders kwam uit Huizen. Te voet legde men de drie tot vijf
kilometer af.

Per schuit werden de producten afgevoerd naarde Galgesteegbrug, waar een laad

en losplaats was van de GooischeStoomtram. Vandaar liep het vervoer naar de ran

geerplaats achter het station Naarden-l3ussum.

Kas op de kwekerij van Jac. Smits & Co.
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Vierde van links, staande, is Mauritz. De dame in

hetgezelschap is Marianne, de dochter van Smits. Links van haar slaal Kingma.

Tegenslagen waren er toen landen als Duitsland (1902) en Amerika (1920) via in

voerbepalingenhun eigen tuinderijproducten gingen beschermen. Via specialisa

tie en het zoeken naar andere exportgebieden wisten de Naardense kwekers het
hoofd boven water te houden.

Toen in ] 926 de 'Verboden kringen' werden opgeheven, kon de gemeente einde

lijk gestalte geven aan haar uitbreidingsplannen. Stuk voor stuk werden de kwe

kerijen opgekocht en in woonwijken veranderd. Voornamelijk langs de Huizer

straatweg bevinden zich anno] 994 nog enke1e van deve1e kwekerijen die Naarden

ooit rijk was.

Boomkwekerij Jac. Smits & Co.

In het laatste kwart van de vorige eeuw vestigde zich de boomkweker Jac. Smits in

Naarden. Zijn kwekerij strekte zich uit van de Lambertus Hortensiuslaan tot aan

de spoorlijn. Woonhuis en loods stonden aan de 'Lambertus'. Op de zolder van de

loods werden 's winters de rozen 'gekuild'. Dikke spouwmuren, een strodak afge

dekt met pannen en goed afsluitbare luiken maakten dat het er zonder te stoken
nooit vroor.

Toen de gemeente Naarden in 1898 besloot, net buiten de 'Verboden kring' een vil

lapark aan te leggen, het latere 'Wilhetminapark' (Julianalaan e.o.), was hij ge

noodzaakt zijn kwekerij te verplaatsen. Zijn nieuwe kwekerij kwam tegenover Mecr-
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lust te liggen. Smits werd één van de grote, vooraanstaande kwekers. Hij had meer
dan dertig man personeel in dienst, die hij vaak aanspoorde zelf een kwekerij te
starten, waarbij ze in het begin nog gedeeltelijk bij hem in dienst konden blijven.
Zo zijn de I0.vekerijenvan Van Dorsser, Mauritz, \Vesseling, Kingma en Dorresteijn
ontstaan.

Smits kweekte practisch alleen voor de export, voornamelijk Duitsland en Ame~
ri ka. In de loods werden de planten zorgvuldig verpakt en met de Holland~Ame
rikalijn naar de overkant van geoceaan verscheept. Vooral Amerika bezocht hij re
gelmatig, waardoor hij de bijnaam 'de Amerikaan' kreeg. Bij zijn afwezigheid nam
chefGersie, die een zeeF.grote vakbekwaamheid had, zijn taak over. De hoofdcul
turen waren rozen, seringen, azalea's, rododendrons, coniferen, lelietjes van dalen,
clematis en knolbegonia's. Speciaal voor Amerika kweekte hij de reuzeden Sequoia.
Met het oog op de uitvoer naar Amerika was het een gebiedende wijs om alleen
winterharde soorten te kweken.

Boomkwekerij Van Dorsser
De heer F.L.A.van Dorsser kwam uit Rozenburg en werd boomkweker in Boskoop.
In Naarden trad hij in dienst bij Jac. Smits. ]n ]906 vestigde hij zich als zelfstandig
boomkweker aan de Galgesteeg, op het zogenaamde 'Galgeveld'. Terafsluitingvan
de kwekerijen stond langs de Galgesteeg een meidoornhaag. Toen de Galgesteeg

rijwielpad werd, is deze haag grotendeels verwijderd. Slechts een gedeelte, tegen
over de Terborghlaan, is tot nu toe blijven staan en enorm uitgegroeid. Later ver
plaatste Van Dorsser zijn kwekerij naar de Thierensweg. Zijn kwekerij strekte zich
uit tussen de buiten gracht en de Suikersloot tot aan de Karnemelksloot.
De uitgang van de kwekerij lag aan de Thierensweg, die het eigendom was van het
Ministerievan Oorlog, waardoor jaarlijks! 2,625 betaald moest worden. Van Dors
ser kweekte onder andere coniferen, taxus, vruchtbomen, rozen en zaailingen en
exporteerde vooral naar Duitsland en Amerika. Ook leverde hij rozen voor het
Deense hof. Onder de verschillende medailles die hij ontving, bevindt zich ookde
zilveren legpenning van de stad Naarden.
In 1927 liet hij door de bekende architect Rebel uit Huizen zijn \\'oning ontwer
pen. De kwekerij van Van Dorsser heeft moeten plaats maken voor de bungalows
aan de AJexanderlaan en de Anna van Burcnlaan. Langs de buiten gracht bevindt
zich nog een onbebouwd gedeelte: de hertenkamp en een plantsoen.
Jarenlang waren de dames Van Dorsser bekend vanwege de verkoop van verse snij
bloemen uit de eigen kweek.

Op de voorgrond het tracé van de



Het personeel van Van Dorsser in de jaren dertig.

Boomkwekerij H.P. Bendien
In 1915 startten H.P. en c.F. Bendîen onder de naam 'Gebroeders Bendien' een

kwekerij, waar onder andere laan- en vruchtbomen, coniferen, buxus, taxus, ro
dodendrons, seringen en rozen werden gekweekt. Hun kantoor, een verplaatsbaar
houten gebouwtje, stond aan het begin van de kwekerij aan de Thierensweg. Het
kantoor werd verplaatst naar de overzijde van de weg, langs de Bussummervaart,
waar H.P. Bendien later zijn bijwndere woning liet bouwen. H.P. Bendien kwam
uit Hilversum en kreeg zijn opleiding in Boskoop en Duitsland.
Toen Amerika in 1920 zijn grenzen sloot voorde producten vande Hollandse kwe
kers, vertrok c.F. Bendien naar Amerika om daar een kwekerij te beginnen. On
derde naam 'H.P. Bendien Naarden' zette zijn broer de kwekerij in Naarden voort.
Naast het kweken hield Bendien zich aanvankelijk ook bezig met de aanleg van tui
nen. Ook toonde hij veel inzet bij het geven van cursussen op gebied van de tuin
bouwen was oprichter van de lagere tuinbouwschool te Naarden.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden bepalingen uit de wet van de 'Verboden
kringen' ten uitvoer gebracht. De gronden binnen de eerste kring werden toen ge
heel kaal gekapt. Tot 1928hebben de gedupeerde Naardense kwekers, waaronder
Bendien, tegen de Staat geprocedeerd voor een schadevergoeding, uiteindelijk met
resultaat. Toen in 1926 Naarden zich ging uitbreiden buiten de wallen moest de
kwekerij van Bendien plaats maken voor woningbouw aan de Prins Frederik Hen
driklaan en de Prins Willem van Oranjelaan.
H.P. Bendien is zich toen gaan toeleggen op het ontwikkelen van kunstmest voor

Op de voorgrond de kwekerij van Van Dorsser in het schootsveld van de Vesting

(1939).
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Boomkwekerij Piet Visser

Piet Visser kwam uit Venhuizen, waar hij op de kwekerij van zijn vader ervaring
opdeed. Zijn opleiding kreeg hij in Hoorn. Om zich in het vak te bekwamen werk- De kwekerij van Piet Visser.

te hij in Duitsland en Engeland. Op de
plek van de huidige rozenkwekerij van
De Wilde aan de 's-Gravelandseweg in
Bussum begon hij een kleine kwekerij. In
1907verplaatste hij zijn werkzaamheden
naar de Thierensweg.
Geleidelijk breidde hij zijn kwekerij uit,
over de spoorbaan langs de Zwarteweg
tot aan de Verlengde FortJaan en tiet aan
de Jacobus Verhoeflaan een woning bou
wen. Hij kweekte vooral vruchtbomen,
die hij entte op een wilde stam met ver
edelde Joten uit Boskoop. Het kweken
van perziken in de open lucht was zijn Rechts kweker Eerdmans en links me

specialiteit. Aan de Thierensweg had hij vrouw Bendien-vnn Steenderen tussen
een enorm veld met wel 200 soorten lei- de rozen.

perziken, die onder andere naar Duits-
land, Spanje en Amerika werden geëxporteerd.
Toen zijn kwekerijen plaats maakten voor villa's en ook het garagebedrijf van zjjn
zoon Dick Visser, vertrok hij naar de Huizerstraatweg (nu coniferenkwekerij Re
bel & Zn.) en een perceel aan de Bollelaan.

De gebroeders Bendien in 1916 metDe gebroeders Bendien in 1916 voor

hun kantoor aan de Thierensweg.

kamerplanten. Hij werd de uitvinder van Pokon en bracht later Chrysal op de markt.
Deze producten zijn thans over de hele wereld bekend. Inmiddels moest zijn kan
toor het veld ruimen voor zijn woning. Het houten gebouwtje werd metkurkschors
bekleed en naast de Galgesteegsloot gezet, net over de brug over de Bussummer
vaart. Daar heeft het nog jarenlang dienst gedaan als theeschenkerij.

Boomkwekerij Eerdmans
A.M. Eerdmans was de zoon van een predikant uit Boskoop, de bakermat van de
boomkwekers. Aljong ging zijn interesse uit naar het boomkwekersvak. Eerdmans
had vernomen dat in Naarden nog mogelijkheden waren voorde vestiging van een
bedrijf en dat de grond hier bijzonder geschikt was voor boomkwekerij. In 1914
begon hij een kwekerij tussen de Huizerstraatwegen de Oostdijk. Hij kweekte daar
onder andere vruchtbomen, seringen, rododendrons, taxus, coniferen en ligus
trum, die hij in de winter stekte.

Zijn meesterknecht was B. de Geer, later tuinman bij de gemeente Naarden. Eerd
mans verkocht zijn kwekerij en begon een nieuwe, welke zich tussen de Thierens
weg en het spoor bevond. Na het opheffen van de 'Verboden kringen' verplaatste
hij zijn kwekerij naar een stuk grond tussen de Suikersloot en de Karnemelksloot.
Toen daar de wijk 'Vierhoven' gepland werd, kocht hij zijn oude kwekerij aan de
Huizerstraatweg weer terug. Na zijn overlijden verkocht zijn weduwe de kwekerij
aan D. Rebel, die het bedrijfvoortzette.
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Piet Visser was oprich ter van de Coöperatieve Veilingvereniging Naarden- Bussum
- het veilinggebouw lag aan de Thierensweg - en was vijfentwintig jaar verbonden
aan het comité voor tuinbouwonderwijs.

Kwekerij A. Mauritz
Eind vorige eeuw trad Mauritz, afkomstig uit de Betuwe, in dienst bij Jac. Smits.
Ter hoogte van de GraafWillem de OudeJaan begon hij in 1906 een kwekerij en in
de voorkamer van zijn woning aan de Brinklaan, op de grens van Naarden en Bus
sum, opende hij een winkeltje voor zaden en tuingereedschap. Mauritz had een
bijzondere kwekerij: hij.specialiseerde zich op zaai- of wildlingen. Dat zijn de uit
zaad gekweekte onderstammen, waarop later een laat van een veredelde boom
werd bevestigd.
De wilde planten verkocht hij aan de vruchtbomenk\vekers. Voor het kweken van
de zaailingen gebruikte hij de pitten van vruchten, die werden betrokken van de

jam fabrieken. Voor kersenpitten had hij een andere methode. Van zijn relaties in
de Betuwe kocht hij zeer voordelig wagonladingen mandjes met kersen. Hij sta
pelde deze voor zijn winkel op en bood ze gratis aan, op voorwaarde dat men de
pitten zou terugbrengen.
Verder kweekte Mauritz coniferen, heesters, perk planten en rozen. Eens bracht zijn
bedrijfeen bijna zwarte roosop de markt. Jac. Smits was hierover zo opgetogen dat
hij hem van Mauritz kocht.
Toen zijn kwekerij door viJlabouw verdween, verhuisde hij naar een stukje grond
van de voormalige kwekerij van Jurrissen aan de Comeniuslaan naast de spoorlijn.
Later begon hij daar een bloemisterij.
De laatste nog in leven zijnde kweker van de oude garde A. Mauritz jr. had eenkwe
kerij aan de Paulus Potterlaan langs de Nagtglassloot, waar hij coniferen en wilde
planten kweekte. De gemeente Naarden was zijn grootste afnemer. In het Naar
derbos staan producten van zijn kwekerij.

Groentekwekerijen en bloemisterijen
Naast bomen werden er in Naarden ook groente en bloemen geteeld. De groente
kwekerijen bevonden zich vooral langs de Galgesloot, waarin men de groente
schoonspoelde. Bekende groentekwekers waren Ruijzendaal, De Rijk, Van Eijden,
Eijpe, Vrakking, De Groot, Brouwer en Schipper. Ook Van de Water was ooit een
groentekweker. [n 1954 verplaatste hij zijn glasbakken en kassen van Sloten (Am
sterdam) naar de voormalige kwekerij van De Rijk aan de Huizerstraatweg, waar
hij komkommers en tomaten verbouwde. 's \Vinters werd er in zijn kassen witlof
geteeld. Later begon hij op de voormalige rozenkwekerij van Van Rossemzijn tuin
centrum. Aan bet florerende bedrijf van Spilt is nog steeds te herkennen dat het
ooit als groentekwekerij begon.
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De Galgesteeg omstreeks de eeuwwisseling. Hier bevonden zich veel groerltekwekerijen.

Eén van de oudste bloemenkwekerijen was die van tuinman Jan Kleuver. Eind vo
rige eeuw kocht hij een stuk grond tussen de Verlengde Fortlaan en de Keizer Ot
toweg en liet daar een paar kJeine kassen bouwen. Met behulp van zijn zonen JooP
en Jan breidde het bedrijf zich geleidelijk uit. Na het overlijden van hun vader lie
ten ze grote kassen bouwen en specialiseerden ze zich in het kweken van pot- en
perkplanten. Cyclamen en primula's waren hun specialiteit. De verkoop was uit
sluitend gericht op particulieren. 'Toen Jan in 1948 naar Amerika emigreerde, zet
te Jaap tot 1980 de zaak voort. Ook hier maakte woningbouw een einde aan de
tuinbouw.

Een andere bekende bloemenkweker was Dorresteijn. In 1922vestigde hij zich tus
sen de Bussummervaart en de Jan ter Gomvweg. Naast een stuk koude grond be
zat hij kassen voor bet kweken van azalea's, gloxinia's en geraniums. Zijn produc
ten gingen vooral naar de bloemenveiling in Hilversum. In 1960 werd zijn bedrijf
opgeheven om plaats te maken voor woningen.

Moderne kwekerijen
Langs de Huizerstraatweg en in het voormalige Basch van Bredius bevinden zich
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Kwekerijen in de omgeving van de Comeniuslaan en de Van Hasseltlaan.

nog steeds enkele boomkwekerijen. Zo bevindt zich tussen de Oostdijk en de Hui
zerstraatwegde kwekerij van G. Snel Jr. Zijn vader kocht daarin 1933 een stuk wei
land. Tot op heden worden er voornamelijk vruchtbomen, perziken en rozen ge
kweekt.

De boomkwekerijen van Eerdman.s en Piet Visser werden zoals reeds vermeld in
1972 overgenomen door D. Rebel & Zn. Dat bedrijf specialieerde zich in het kwe
ken van coniferen en sierheesters voor de groothandel. Particulieren worden be
diend via het tuincentrum dat in ]988 werd uitgebreid.
Op de voormalige gronden van de rozenkwekerij van C.A. van Rossem startte in
]938T. vld Roest zijn boomkwekerij. In ]965 kwam zijn zoon T.v/dRoestjr. inhet
bedrijf. Het grootste deel van de producten is bestemd voor de export, maar via
het tuincentrum tegenover Quest worden de particulieren bediend.
De boomkwekerij Nieuw Valkeveen bevindt zich op de grond van het gelijknami
ge landgoed. Het bedrijfwerd in 1933 gesticht door K. Veerman, D. Snel en D. Re
bel jr. Na enige tijd zette K. Veerman het bedrijfvoort. In ]960 kwam zijn zoon B.
Veerman in de zaak. Hij breiddede kwekerij uit met een hoveniersbedrijf. De kwe-
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kerij heeft zich gespecialiseerd in het kweken van coniferen en rododendrons.
Aan de Oud Blaricummerweg bevindt zich de kwekerij van de Gebr. Bor. Bor sr.
was kweker bij Piet Visser. Na diens overlijden heeft hij de kv"ekerij tot 1952 be
heerd, waarna hij het gedeelte aan de Bollelaan overnam. De ingang lag toen te
genoverde Van Woen.selKooylaan.ln 1967kwamen zijn zonen in het bedrijf. Door
de aanleg van de nieuwe A 1werd de kwekerij in tweeën gedeeld, waardoor de in
gang aan de Oud Blaricummerweg werd gesitueerd. Het hoofd product is vrucht
bomen, daarnaast worden coniferen en rozen gekweekt.
Alhoewel niet alle kwekers behandeld werden, volgt hier tot slot nog enige infor
matie over het kwekerij- annexhoveniersbedrijf van J. van AmsteL Ook Van Am
stel was kweker bij Jac. Smits. Later trad hij in dienst bij de kwekerij van Rookhui
zen Rebel & Zn. [n 1883 werd hij zelfstandig hovenier en groentekweker. Zijn be
drijf bevond zich langs de zanderijsloot aan de Flevolaan op Flevorama. De
groentekwekerij maakte plaats voor vaste planten en loofgewassen. In ]938 kwam
zijn zoon H. van Amstel in de zaak, die later zijn vader opvolgde. In ]952 werd de
kwekerij verplaatst naar de voormalige moestuin van Van Leeuwen Boomkamp
op De Beek. In 1983kwam inmiddels kleillZoon G.]. van Amstel in de kwekerij, die
de zaak onder de oude firmanaam J. van Amstel & Zn. voortzette.
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Het archief van 'een oude Soos in Naarden'

Inekc Inglot (StadsarchiefNaarden)

In een inter-

... 'De Societeit', aldus de heer Hagoort, 'is in September 1886 opgericht en is ei

genlijk voortgekomen uit een schaakclub. Op ] 2 September van dat jaar werd in

de krant (de Gooi- en Eemlander) een advertentie geplaatst, waarin 'liefhebbers

van het schaakspel' werden uilgenoodigd zich op Maandag 13 Sept. d.a.v. te ver

eenigen in het loeaal van den heer Van Laar teneinde zoo mogelijk tot het oprich

ten van een 'schaakclub' over te gaan. Op den 23sten werd een bijeenkomst ge-

Het laatste palld rechts: Café 'De Beurs:

Rechts: 'Het Viegende Hert:

houden, waarin de meerderheid van de aanwezigen, o.w. mijn grootvader', zoo ging

de heer Hagoort verder, 'zich verklaarden voor de gedachte om een societeit in

plaats van een schaakclub op te richten.'

'Zoo gebeurde het: 23 leden traden loe en als president werd gekozen de heer J.H.

Rigtering, onder-directeur van het Neder\. Mettray, als vice-president de heer P. H.A.

van Aken en als secr.-penningmeester de heer Van Zaane. Als clublokaal werd ge

kozen dat van den heer (H.A.) Van Laar (in het Amsterdamse Koffiehuis in de Sluis

straat), waar de societeit gevestigd bleef tot in 1894 toen de heer Van Laar naar

Utrecht vertrok. Toen kreeg de soos onderdak in het oude 'Het Vliegende Hert' aan

de Cattenhagestraat van de wed. Daalwijk, dat eerst door den heer F. Vernimmen,

later door den heer Reek werd overgenomen.

Op zijn tijd werden erzoogenaamde buitengewone vergaderingen gehouden waar

de dames toegang hadden. Ik heb hier b.v. het programma van den eersten feest

avond op 21 Februari 1887, waar de leden, o.w. de eerste burgers van Naarden, zelf

voordroegen en vaudevilles opvoerden. Het verslag van deze avond vermeldt, dat

aan de dames camélia's werden aangeboden en tot versnapering een saucijsen

broodje. Het feestduurde tot 4 uur in den morgenstond en werd besloten met een

bal, waar de valse écossaise, de polka mazurka, de polka allemande, natuurlijk de

quadrille en de galop niet vergeten werden.

Ik 7.ei u reeds, datde eerste burgers in de gemeente lid van de soos waren. Ik zie b.v.

op de presentielijst den naam van een kantonrechter, van wethouder Maas, ouden

Wim Vos en den onderwijzer H.A. Nentsen. Op 3 November 1887 riep de voor

zitter het welkom toe aan burgemeester H.M. Wesseling en bood hem het be-
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schermheerschap van de societeit aan, dat deze gaarne aanvaardde. Op 26 April
]888 werd er in het lokaal van Van Laar een 'soirée musicale et litéraire' gegeven,
waaraan meewerkten A.G. Schoonderbeek (piano), Joh. Jansen (viool) en FG.
Stolp (cornet à piston).
De kameraadschap onder elkaar was steeds zeer goed en als er één societeit is die
werkelijk aanspraak mocht en mag maken op den naam 'eensgezindheid', dan is
het zeker wel onze societeit. Zoo vermeldt het verslag over 1893/1894 het overlij
den van een lid der soos en eI:,werd bij vermeld: '...alle eer werd den afgestorvene
bewezen door zijn lijk met een krans der vereeniging te huldigen en 6 weken rouw
aan te nemen'. AUeleden woonden de begrafenis bij.
'\Ve doen niet aan politiek', zoo ging de heer Hagoort verder, 'maar de secretaris

maakte in datzelfde jaarverslag ook van het volgende gewag: 'Een woord van lof
aan minister Pierson mag ook hier niet ontbreken voor het invoeren van de be
drijfsbelasting. Betaalden wij dit jaar nogf 12,10aan patent, het nu ingetreden jaar
zullen wij in plaats daarvan slechts f 2,50 aan den fiscus offeren. Leve Pierson!'
De societeit schijnt ook een vaandel te hebben gehad, want in September 1893
vroeg een onderofficiersvereniging het te leen voor een optocht, maar de notulen
vermelden dat het vaandel niet kon worden uitgeleend omdat het in zeer slechten
staat verkeerde.

Er is nog een tweede societeit in Naarden geweest. Dat was 'Ons Genoegen', maar
op ]8 December 1919 is zjj geliquideerd en in 'Eensgezindheid' opge1ost.ln No
vember is het 25-jarig bestaan gevierd met een feestavond en enkele jaren geleden
(in 1936) hebben de leden het gouden feest gevierd meteen uitstapje naar Arnhem
met als hoogtepunt een diner in de 'Hermitage' te Zeist.'
...Tot zover de herinneringen van Jan Hagoort uit 1940.

Uit de bewaard gebleven notulen en jaarverslagen van de daaropvolgende oor
logsjaren blijkt dat het veel inzet en inventiviteit van het bestuur kostte om de so
ciëteit gaande te houden. Hoewel het ledental tijdens de oorlog nagenoeg gelijk
bleef, was de opkomst op de wekelijkse avonden gering. Het jaarfeest en de jaar
vergadering probeerde men zoveel mogelijk te laten doorgaan en de leden werden
verzocht zoveel mogelijk versnaperingen mee te nemen. Geroemd werd de feest
commissie die op het jaarfeest 1942voor een speciale attractie in de vorm van fij
ne leverworst had gezorgd. De jaarvergadering in 1944 moest men echter aflasten
wegens gebrek aan licht en eten en wegens de noodzaak tot onderduiken.
Na de beëindiging van de oorlog was er grote behoefte aan een nieuw begin van de
sociëteit. Het bestuurrichtte nu zijn aandacht op het 60-jarigjubileum in 1946 en
besloot de viering groots aan te pakken. Ook de pers, notabelen en bestuursleden

van plaatselijke verenigingen werden hiervoor uitgenodigd.

Het interieur van 'De Doelen: Collectie: Het Nederlands Vestingmuseum.

Het ledenta] bereikte echter iJl 1950 een diepLepunt met 9 leden. Het verlies werd
grotendeels toegeschreven aan interne problemen en aan de verhoging van de con
tributie (zelfs het ere-lid B. Jurriëns moest meebetalen). De kleine kern van trou
we leden hield echter vol en benoemde in 1953 haar jongste lid P.A. de Roos tot
voorzitter. Acquisitie van nieuwe leden kreeg in deze jaren hoge prioriteit. 'Dank
zij de voortvarendheid en energie van onze nieuwe jonge voorzitter' kon er een
aantal nieuwe - met name jeugdige -leden worden ingeschreven. Ook werd er ge
pleit voor het houden van een ]edenwerfaktie. Daarnaast zouden de bestaande ]e
den gestimuleerd moeten worden (b.v. met een kruik jenever) om regelmatig de
soos-avonden te bezoeken. Op presentielijsten werd de opkomst per avond en per
persoon vermeld en uitgedrukt in percentages. Ook de reden van verzuim werd
nauwkeurig vastgelegd (b.v. 'ziekte' en 'na de bruiloft niet meer'). Belangrijk voor
een goede opkomst was eveneens de sfeer in het sociëteitslokaal; deze probeerde
men dan ook zo gezellig mogelijk te krijgen. Gedacht werd aan de verbouwing van
de ruimte, de aanschaf van een nieuwe biljarttafel en van nieuw meubilair, de ver
betering van het huurcontract (o.a. langere openingSlijden, een betere bediening,
een lagere huurprijs) en zonodig een verhuizing naar een andere lokaliteit, ook als
daarvoor van de vaste donderdagavond afgestapt moest worden.
Vanwege de sluiting van Café 'De Beurs' van de heer Franke verhuisde de sociëteit
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in het najaar van 1945 naar het 'Hof van Holland' van de heer Koster in de Kloos

terstraat. [n 1951 keerde men terug naar Café 'De Beurs' van de nieuwe eigenaar
de heer Verhoeve. Sindsdien verhuisde men achtereenvolgens naar Café Demmers
van Willem Rîetkerk (1954), wederom naar Café 'De Beurs' (1956) en naar Café
'De Doelen' (1957). In 1960 besloot men, na een hevige discussie, om de sociëteit
te verplaatsen naar Bussum, alwaar men onderdak vond bij Hotel CéciL
Het ledental liep ondanks de vele gezellige avonden en jubileumvieringen steeds
verder terug; de jaarvergaderil)g werd uiteindelijk nog maar door 9 leden bezocht.
Reden voor het bestuur om op 18 december 1969te besluiten de sociëteit 'tijdelijk
stil te leggen in de hoop dat er nog een kans zou zijn de 83-jarige sociëteit haar 100
jarig bestaan te laten vieren' .
...Uit het archief is niet gebleken of het bestuur sindsdien nog bijeen is geweest.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nogverkrijgbaar:

JaargangDeOmroeper 1990àf 17,50

Het Sasburgprentbriefkaartenboekje [5,-
Oud Valkeveen,'vanhofstede tot uitspanning' [19,95

De Naardereng f 10,-
Oud Naarden, 'verdronken stadje,middcleeuwsklooster,oude buitenplaats' [29,90
De \VeeshuiskazernevanNaarden, 'over susteren, soldaten, walenen wezen' [29,90
Reproductie(vierkleurendrukJongevouwen/opfraaipapier) van een oude kaartvan

Naarden enomgeving'de Kaartvan Fabius' f 15,-

De prijzen zijn exclusiefverzendkosten.
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