
O.,,,[a;:,A,mersfo''''S<'str"atr,'eg,netbo/.1envag,m g,Û"nvanuit Naarden met
delcw"lerswM,ing va" Ju"i",en ,m Tabak. Geschilderd

de Rijk.

'De Omroeper' verschijnt vier maal per jaar. De abonnementsprijs voor 1998 bedraagt
minimaal f 25,-. Opgave van abonnementen aan hel 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 lopen

de jaargang worden toegezonden. Opzeggingen dienen schriftelijk doorgegeven te
I december.

STICHTING VI/VERBERG,Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, telefoon (035) 694 68 60.

DE OMROEPER, OKTOBER 1998, JAARGANG 11, NR. 4

Redactie: HenkSchaftenaar,tel.(035) 6946860

Vormgeving: Grad Neijcnhuis, Utrecht

Op de artikelen in dit tijdschrift berusten auteursrechten

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen en illustraties is slechts toegestaan na

voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.----- -----
INHOUD

blz

121 Herinneringen aan de kruidenierswinkel van Thuring, later Jorna, in de Cattenhagestraat,

Rob Hufi:n Hzn en HenkSchaftenaM

132 Nieuwevisieop deconjuncture\e ontwikkeling van de middeleeuwseNaardense lakennijverheid,

H.Schaftcllaar.

135 Het Diaconiehuis,].G. Kroonenburg.

J40 Een architectonisch kJeinood in het bos aan de Valkeveenselaan, A.P. Kuoyman-V1111 Rossum.

J43 Beelden van Naarden uit de jaren t\.ántig vanafdeToren.

146 De Wie\erronde van Naarden (1956-1969).

153 Een terugblik op de familie Rookhuizen in de Raadhuisstraat, A.C. Slinger.

156 DeVestinginstaatvanbeleg(1813).

Herinneringen aan de kruinierswinkel van

Thuring, later Jorna, in de Cattenhagestraat
Rob Hufen Hzn en Henk Schaftenaar

van waaruit de



Johannes Wilhelmus Thuring
(1855-/933)

In het gezin Thuring-Andriessen wer
den negen dochters en één zoon gebo
ren. Twee stierven als baby en kleuter,
de anderen ontvingen hun lager on
derwijs op de openbare Vestingschool.
Katholiek onderwijs werd in de vorige
eeuw nog niet in Naarden gegeven, maar
mede dankzij de inzet van J.W.Thuring
konden aan het begin van deze eeuw r.k.
lagere scholen gesticht worden. Na de
lagere school volgden de kinderen Thu-

koffie, thee, chocolade, specerijen, ta
bakssnuif en sigaren verkocht. Daar
naast dreef hij ook nog een magazijn
voor brandstoffen.

Wilhelmus Thuring huwde met de
Naardense Johanna Alida van den

Boogaard (1820-1885) en uit dat hu
welijk werden een dochter en zoon ge
boren. Hun zoon (onze grootvader) Jo
hannes Wilhelmus (]855- ]933), zette, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, de

zaak voort en behoorde weldra, dankzij zijn zakelijke successen, tot de welgestel
den van het Naarden van die tijd.
Grootvader Johannes Wilhelmus en zijn vrouw herinneren we ons nogen van onze
ouders hebben we veel over hen gehoord. In mei 1878 trad hij in het huwelijk met
Geertruida Maria Andriessen (1853-1926), een dochter van de kastelein van loge
ment De Beurs op de hoek van de Oude Haven en de toenmalige Sluisstraat. Op
hoge leeftijd had ze daar nog veel herinneringen aan, want ze vertelde graag over
de levendige omgeving van De Beurs, waar het eindpunt was van trekschuiten van
en naar Amsterdam. Stalhouderijen vulden deSluisstraat en achter De Beurs in de

Katrepel was de wagenmakerij van Jan Hufen, later haar zwager, die veelvuldig met
de reparatie van wielen van karren en koetsen bezig was. Ze zongen speelde, even
als haar dochters, piano. Dat muzikale moet in de familie hebben gezeten, want
haar neven waren de bekende componisten Hendrik en Willem Andriessen, waar

van grootmoeder krantenfoto's in het
familiealbum had geplakt.

Betovergrootmoeder Geertruida de Beer (] 797-1858) stamde uit een Naardense
familie. Misschien is ze daarom met haar man Johannes Thuring (1797-1846) en
haar gezin omstreeks] 836 vanuit Weesp naar Naarden teruggekomen. Haar man,
afkomstig uit een Oldenburg's/OsnabrÜck's geslacht, had het beroep van tabaks
kerver en was ondernemend van aard.

In Naarden stichtte hij de tabaksfabriek
'De Rookende Moor' en werd winkelier

in de Cattenhagestraat.
Het echtpaar Thuring-de Beer had tien
kinderen, waaronder onze overgrootva
derWilhelmusThuring (1824-] 882), die
aan de Cattenhagestraat het werk van zijn
vader voortzette en met de aankoop van
het pand naast zijn woonhuis, de basis
legde voor de uitbreiding van het krui
deniersbedrijf. Een oud droogstempel
dat nog in het bezit van de familie is, laat
zien dat hij 'kolonialewaren', waaronder

dochter Catharina Maria Pl,ilomena huwde, zoals reeds gezegd, Silvester Johannes

(2). Dat perceel had

In het

Wilhelmus Thuring (J824-1882).
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De Cattenhagestraat omstreeks 1894. j. W Thuringstaat voor de deur van zijn win

kel. De man met hoed op de voorgrond links is Kuijer. De foto is gemaakt door de

Naardense fotograafH.G. Hufen.

ring een voortgezette en katholieke opleiding. De oudste doch ters gingen daarvoor
met de tram naar Laren bij de zusters dominicanessen en de vier jongere dochters
kregen een opleiding tot onderwijzeres bij de zusters franciscanessen in Oirschot.
Zoon Willem (ook W.l.) Thuring volgde een handelsopleiding bij de broeders in
Oudenbosch maar had uiteindelijk geen ambitie om zijn vader in de zaak op te vol
gen.

Op 7juni 1900 kocht ].w. Thuring van de erven Wiegmink-Verkerk (2) het nabu
rige huis, waarvan de grond, zoals reedsgeschreven, zich uitstrekte tot aan de Nieu
we Haven waar een breed maar weinig diep woonhuis stond. Dat huis deed in de
vorige eeuw dienst als tuinhuis en werd daarom 'de Koepel' genoemd. Meteen lig
ging op het zuiden en een drie treden hoge hardstenen trap die naar openslaande
deuren leidde, moet dat in de tijd van de oude Wiegmink, die predikant was van
de Grote Kerk, een ideale plek geweest: zijn voor een zondagse verpozing na de
preek. Boven de deuren aan de tuinzijde bevond zich als versiering, in een speci
aal ervoor gemetselde nis, een met kalklagen overdekt reliëf met de voorstelling
van een handeldrijvende Europeaan en Aziaat temidden van balen en tonnen kof-
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fie. Onder de afbeelding stond in gouden letters 'De Koffiehandel', maar daarover
straks meer. Aan de straatzijde van 'de Koepel' bevonden zich twee uitgangen en
ramen, die altijd met luiken waren afgesloten.

Het huis, de tuin en een deel van het tuinhuis werden verhuurd. Sedert] 9] 2 was
de huurder huisarts W.H.C.G. Keijzer met zijn vrouwen drie dochters. Dokter
Keijzer bezocht zijn patiënten per fiets meteen stepje op de achteras. Metdie 'door
trapper' stepte hij eerst een paar meter om vaart te krijgen en sloeg dan het rech
terbeen over de fiets. Met dat soort rijwielen was het namelijk onmogelijk om uit
'stilstand' weg te fietsen. De doortrapper had ook geen kettingkast, waardoor de
dokter meestal in een rijbroek met kniekousen eroverheen door Naarden fietste.
Zoals de meeste huisartsen in die tijd had ook dr. Keijzer een apotheek-aan-huis.

In de rechter helft (vanuit zijn tuin gezien de linkerhelft) van 'de Koepel' bewaar
de hij het verpakkingsmateriaal voor medicijnen, zoals vele kisten met flesjes in
houtwol. De andere helft was in gebruik bij Thuring zelf, die er zijn turfvoorraad
bewaarde. De zolder werd gebruikt voor leeg houten verpakkingsmateriaal, dat
aan rozenkweker Van Rossem werd verkocht.



Oe achterzijde van het huis van dr. Keijzer.

J.W. Thuring heeft een niet geringe rol gespeeld in Naardense rooms-katholieke
leven. Hij was niet alleen actief bij het oprichten \'an de r.k. scholen, maar ook be
trokken bij het huisvesten van de Zusters van het Arme Kindje Jezus in de Turf
poortstraat in 1899. In de familiegaat nog het verhaal dat hij een perceel grond aan
het eind van het blok St. Annastraat/Bussummerstraat niet met woningen liet be
bouwen om de zusters, in het blok Turfpoortstraat/St. Annastraat, voor 'inkijk' te

vrijwaren. Dat stuk grond is dan ook nog heel lang als moestuin gebruikt.
Naast functies als bestuurder van de R.K. Kiesvereniging 'De Eendracht' te Naar
den en lid van de gemeenteraad was J.W. Thuring gedurende 40 jaar 'Broeder
meester van de Gooise processie naar Kevelaer'. Door de geestelijken van de pas
torie werden hij, manufacturier J.L. van Wilderen en bakkerA.A. Kuijer zelt:~'de
Heilige Drieëenheid' genoemd.

Een schenking van drie huizen aan de Kerk (Turfpoortstraat 64 en St. Annastraat
65 en 67), met als tegenprestatie het 'eeuwigdurend onderhoud' van het familie

grafThuring-Andriessen, laat zien dat het grootvader Thuring voor de wind ging.
Naast de kruidenierszaak richtte hij een grossierderij in koloniale waren en bak

kerijgrondstoffen op en handelde zo af en toe in onroerend goed. De groothandel
werd gevestigd in het pakhuis in de Pastoorstraat. De inkoop werd o.a. gedaan op
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'De Koepel' aan de Nieuwe Haven tussen het huis van Karssemeijer en de werk

plaats van Van Asperen.

de beurs in Amsterdam en er werd ver

kocht in de Gooise dorpen. Het vervoer
geschiedde geheel met paard en wagen
en transportfiets. De trekkracht werd
altijd verzorgd door een zwart paard
met de naam Jans, die op een stuk land
achter de zeedijk naar Muiderberg stond
of in het paklmis annex stal in de Pas
toorstraat. Zeldenrijk, die in een huis
je van Thuring in de Raadhuisstraat
woonde, was de koetsier. Hij was altijd
gekleed in koetsierstenue: hoge schoe
nen, rijbroek enz.

SJ. Joma in 1915 in de deuropening

van de kruidenierswinkel van Thuring.
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CatharÎna Maria Philomena TIJUrÎng

(1886-1963).

Toen J.W.Thuring bijna zestigjaaroud
was, kwam in 1912 Silvester Johannes
Joma (1884-1965) als winkelbediende
de zaak versterken. lorna (3).,werkte
daarvoor in de zaak van). Broec\ainde
Zon en Maanstraat te Hilversum, waar

zijn baas tegen hem had gezegd:"Ga naar
Thuring in Naarden, die vraagt een be
diende. Zijn zoon Wil1em wil niet in de
zaak. Misschien is je toekomstgekocht!"
Jorna werd inwonend bediende en ver
loofde zich al snel met Catharina Ma

ria Philomena Thuring (1886-1963).
Toen moest hij van grootvader Thuring
het huis verlaten, want verloofden on
der één dak, dat paste niet. Het stel
trouwde op 18juli 1917. In dat jaar namen onze ouders, het echtpaar Jorna-Thu
ring, de zaak van grootvader over.

Een jaar eerder had grootvader al door architect Herman G. van Eijden, een ande
re schoonzoon van hem, aan de overkant in de Cattenhagestraat een nieuw he
renhuislaten ontwerpen, datin 1917klaar was. Onze grootouders verhuisden toen
naar de overkant en zo kon het pas getrouwde stel naast de winkel blijven wonen,
waar twee zonen en drie dochters werden geboren.

Aan grootvader Thuring bewaren we nog goede herinneringen. Hij was een lange
kaarsrechte man met rossig haar, die op latere leeftijd een 'Schaepmannetje', dat is
een laag, rond hoofddeksel, droeg. Toen we nog klein waren wandelden we zondags
met hem naar het graf van grootmoeder Thuring-Andriessen (1853-1926) op de
begraafplaats aan de Amersfoortsestraatweg. Dan liepen we altijd nog even door
naar de uitspanning 'De Gooische Boer', waar we een glaasje limonade mochten
drinken en in de speeltuin konden spelen. Met de Gooische Stoomtram reden we
vervolgens weer naar huis. In de zaak voerden onze ouders de nodige veranderin
gen door. Begin jaren dertig moest het paard 'Jans' plaats maken voor een T-ford,
hetgeen het misprijzen opriep van grootvader, die dat nog net meemaakte. De deur
van het pakhuis aan de Pastoorstraat moest voor het automobiel worden verbreed

1'8

en verhoogd. Koetsier Zeldenrijk ging in die jaren met pensioen en mocht koste
loos in de Raadhuisstraat blijven wonen. Op 10 januari 1933 overleed grootvader
Thuring. In datzelfde jaar werd een Chevrolet vrachtauto met een laadvermogen
van 2,5 ton aangeschaft. Mede dankzij de komst van de energieke volontair A. Ger
ritse, breidde het klantenbestand zich uit van Weesp tot Baarn. Niet alleen kruide
nierswinkels en bakkerijen behoorden tot onze vaste afnemers, maar ookinstellin
gen als het Majella-ziekenhuis in Bussum en Julianaoord in Laren. De groothandel
floreerde. Grote balen bleke koffiebonen werden vanuit Amsterdam bij de faoJor

na afgeleverd. Dinsdag werd er koffie gebrand. HalfNaarden kon dat ruiken. Op
woensdag lag de verse koffie in zakjes met eigen merknaam in de winkel. Vrijdags
werden pinda's gebrand. Die werden zaterdags verkocht voor de komende zondag
in de kinderrijke huishoudens.

Dewinkel was open van 's morgens acht tot 's avonds acht. Evenals bij de dochters
Thuring, werd erook van de kinderen Jorna verwacht dat ze thuis een handje hiel
pen bij lichte maar arbeidsintensieve karweitjes zoals het in voorraad maken van
zakken suiker van een pond en een kilo; het vullen van thee- en koffiezakjes van
eigen merk en mélange; het wegbrengen van spoed boodschapjes; kleine porties
hagelslag maken voor een bestellingvoor de soldaten; de dienstbode helpen bij het
poetsen van de koperen winkelscheppen; het rijgen van papieren puntzakken aan
een touwtje om ze bij de hand te hebben, enz. Concurreren met Albert Heyn was
in die tijd nog mogelijk want vader zei weleens tegen ons: "Ga eens kijken wat er
de bruine bonen kosten". vVaren ze 19 cent dan ging vader een cent omlaag. Eén
keer per jaar werden de maten en gewichten op een handkar naar het stadhuis ge
reden, waar ze geijkt werden. Er waren tinnen vloeistofmaten en gewichten, die
opliepen van een ons tot tien kilo. Enkele voorwerpen van de oude winkelinven
taris zijn nog in familiebezit.

Mede door de groei van het bedrijf zijn er in de tweede helft van de jaren dertig

plannen ontstaan om de onderneming van nieuwe gebouwen te voorzien. Archi
tect Theo van de Wardt ontwierp toen een magazijn, winkel en enkele nieuwe woon
huizen. Doordat in 1938dedokterswoningwas vrijgekomen - nadr. Keijzerwoon
de dr. Verburgt hier nog een aantal jaren - kon dat pand ook bij het plan betrok
ken worden.

In 1938werd eerst 'de Koepel' aan de Nieuwe Haven vervangen door een modern

pakhuis voor onze groothandel. Nu zetelen daar, na een grootscheepse verbou
wing, enige firma's. Bij de sloop werd voorzichtig 'De Koffiehandel' uit de muur
verwijderd. In de familie ging het verhaal dat het er door een scheepskapitein (zie
nog eens noot 2) was aangebracht. Na verwijderingvan de kalklagen bleek het van
hout te zijn (4). We hebben het toen door schilder Toorman weer van kleuren la-



ten voorzien en aan de gevelvan de win

kel gehangen. In 1977 is het bij Sothe
byJMakvan Waay geveild. Het bleek een
gesneden houten spiegel van een sloep
te zijn. Het is toen gekocht door het
'Douwe Egberts' concern, die het in haar
museum in Utrecht plaatste.
Toen het nieuwe pakhuis aan d~ Nieu
we Haven gereed was, kon het magazijn
aan de Pastoorstraat worden gesloopt.
Hiervoor in de plaats kwamen twee
woonhuizen. Vervolgenswerden in dat
zelfde jaar nog de winkel en ons woonhuis gesloopt. Aanvankelijk zou het heren
huisnaastons, met z'n fraaie marmeren gang, gerestaureerd worden, maar de bal
ken bleken verrot te zijn en de zijmuur bestond ten dele uit half vergane dakpan
nen, waardoor het ook geheel door nieuwbouwwerd vervangen. Zo kreeg de hoek
CattenhagestraatiPastoorstraat een geheel ander aanzien.

1]0

In de gloednieuwe winkel werd ene Van de Werf uit Bolsward bedrijfsleider. S.J.
Joma zelf hield zich met zijn zoon Theo vooral bezig met de grossierderij, waar
dochter Rie de administratie deed. Dochter Thea stond in de winkel en hielp mee
in de huishouding. Philo werd franciscanes en Jan erfde 'het artistieke aspect' van
grootvader Joma en vond zijn weg in het ontwerpen en verkopen van voorwerpen
en paramenten voor de r.k. eredienst.
Omstreeks 1950 werd de winkel verhuurdaan kruidenier G. Griffioen, die door de

grossierderij van waren werd voorzien. In 1960hebben Joma en Zn. een punt ge
zet achter de grossierderij. Zijn vrouw kreeg in dat jaar de eerste zilveren penning
van de stad Naarden als uiting van waardering voor het feit dat zij 40 jaar regentes
was van het Burger Weeshuis. In 1963 overleed ze, twee jaar later stierfhaarecht
genoot.
Het pakhuis, dat na 1960 verhuurd werd, is in 1964aan de Gemeente Naarden ver
kocht. Ook kruidenierGriffjoen hield het in de jaren zestig voor gezien, waarna de
winkel in 1968 verhuurd werd aan kapper, later ookcaféhouder Greo van HuiZen.

In 1986 is ook dat pand verkocht. Jan Joma daarentegen woont sinds enige jaren
weer op de plek waar honderd zestig jaar geleden zijn betovergrootouders hun
broodwinning vestigden.

2.

3.
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Nieuwe visie op de conjuncturele ontwikkeling

van de middeleeuwse Naardense lakennijverheid.

H. Schaften aar

Tweeënzestig jaar geleden publiceerde Dr. A.c.r de Vrankrijker in het Tijdschrift
voor Geschiedenis zijn artikel pvcr de textielindustrie van Naarden. Deze studie
was - voor zover het de middeleeuwse conjuncturele onhvikkeling betrof - deels

gebaseerd op het magistrale werk van N.W. PosthuInuS over de Leidse textielnij
verheid, waarin een beeld wordt geschetst, dat misschien mede door de overwel
digende indruk die dat werk op de lezer maakte, negentigjaar onaangetast is ge
bleven. Uit het cijfermateriaal dat PosthuInuS geeft komt het beeld naar voren van
groei en bloei in de vijftiende eeuwen depressie in de zestiende eeuw. Iets nauw
keuriger: na omstreeks 1480stortte de Hollandse lakenproductie - behalve die van
Leiden - in en daarna vond slechts gedeeltelijk herstel plaats, maar vooral na 1520/30
ziet .men crisis en terugval.

Dat is ook het beeld dat De Vrankrijker in 1936 schetste en herhaalde in zijn Ge
schiedenis van Gooiland (1939) en Historie van de Vesting Naarden (1965).ln het
begin van de 15e eeuw was het Naardense textielbedrijf tot iets van betekenis uit
gegroeid en omstreeks 1475 zo groot geworden dat het waarschijnlijk die van Lei
den overtrof. Daarna was er sprake van sterke achteruitgang, alhoewel het toch het
hoofdmiddel van bestaan bleef. Als oorzaken voor de terugval noemt De Vrank

rijker de ligging van het Hollandse Naarden ten opzichte van het in die tijd vijan
dige Utrecht en Gelderland. Verder de slechte l0.valiteiten geringe degelijkheid van
het Naardense product. Bovendien was cr sprake van concurrentie en kwamen er
ook wel knoeierijen voor.

Dat beeld van de Naardense lakenindustrie zouden we nog lang gevolgd hebben,

als n iet dit jaar bij de Hilversumse uitgeverij Verloren het proefschrift van Herman
Kaptein was uitgegeven over de Hollandse textielnijverheid in de periode 1350
1600. Kaptein dorst het aan om in zijn proefschrift het werk van Posthumus aan
kritische beschouwingen te onderwerpen en kon vooral door zijn onderzoek naar
soorten stoffen, dus de kwaliteit van het laken, het conjunctuurbeeld van de la
ken nijverheid - en daarmee ook dat van de Naardense - grondig herzien.

Uit zijn dissertatie blijkt dat er reeds tussen 1430 en 1445 sprake is van de eerste
grote 'dip' in de lakennijverheid. Het Engelse beleid inzake de export van wol en
de vele militaire conflicten waren debet aan het ontstaan van deze langdurige cri-

sis in de Hollandse lakenproductie. In hoeverre deze crisis de Naardense produc
tie heeft beïnvloed, weten we door het ontbreken van gegevens niet. Omstreeks
1450 moet het herstel zijn ingetreden als gevolg van het Hanze-embargo op het
Vlaamse en het Engelse laken, waardoor voor het Hollandse laken deaanJoopvoor
een werkelijke bloeiperiode start. Leiden en Amsterdam specialiseerden zich op
een hoogwaardig product met als basis de dure Calais wol. Naarden en Den Haag

legden zich toe op het vervaardigen van grove draperieën, een goedkoper laken, en
namen daarin een hoge vlucht. Omstreeks 1470 wordt het hoogtepunt bereikt,
maar tussen 1480 en 1500 bevindt zich de lakennijverheid als gevolg van interne
conflicten en hoge landsheerlijke belastingen in een tweede zware crisis.

Dat isde grolecrisis die ook door Posthumusen later door De Vrankrijker werd be
schreven. Kaptein stelt echter het cijfermateriaal op grond waarvan zij tot die con
clusie kwamen ter discussie en toont aan dat die een wel zeer wankele basis vormde

voor hun conjunctuurbeeld. Bovendien zet hij vraagtekens bij de berekening, die De
Vrankrijker uitvoerde om aan de zeer hoge Naardense jaarproductiecijfers voor 1475
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Het gezamenlijk gebruik van het l3urgerweeshuis eindigde halverwege de 18e eeuw
toen de Diaconie de beschikking kreeg over een eigen bejaarden- annex:weeshuis:
het Diaconiehuis. In resolutieboeken van de stad Naarden lezen we dan ook dat
overeenkomst met de Diaconie van de Nederduits Gereformeerde Gemeente be

treffende de bestedingvan kinderen in het Burgerweeshuis niet meer verlengd werd.

De bouw van een eigen Diaconiehuis werd uiteindelijk mogelijk door een grote
schenking van Jacobus Verhoef. Hij stamde uit een aanzienlijk Naardens geslacht
en woonde zelf op de Amsterdamse Keizersgracht in een kapitaal herenhuis tus
sen de Vijzelstraat en Reguliersgracht, waar hij het beroep van koopman op de Le
vant uitoefende. Toen na zijn overlijden in 1740zijn testament werd geopend bleek
dat zijn vermogen, behoudens enkele legaten, aan de Diaconie van de Nederduits

Rechtsboven het recente aanbouwsel is

het gedeelte van de sacristie zichtbaar
waar zich de Potkamer bevond.

Juist aan de zorgvoor bejaarden ontbrak
het nog wel eens. Zo besloot de vroed
schap in 1715alleen nog maar ouderlo
ze kinderen beneden de 12jaar in het Burgerweeshuisopte nemen. De Diaconiewas
het daar kennelijk niet mee eens en verzocht in 1719aan de Vroedschap om de wees
meesters te gelasten tot het onderhoud van twaalfoude vrouwen, omdat dat geheel
in de geest was van de opzet van Pater Wijnter, diezijn schenking (de bezittingen van
het klooster Oud Naarden) ook bestemd had voor de armen van de stad.

Het Diaconiehuis

J. G. Kroonenburg

In het verleden werd de zorg voor be
jaarden, armen, wezen en verwaar
loosdekinderen vooral geregeld vanuit
de kerk, die daarvoor 'de Diaconie' had
ingesteld. Dit orgaan vergaderdevroe
ger in de POlkamer, het vertrek boven
de sacristie van de Grote Kerk. Aan

vankelijk beschikte de Naardense Dia
conie niet over een eigen wees- of gast
huis. Daarom werd gebruik gemaakt
van het Burgerweeshuis in de Kloos
terstraat, waar naast wezen ook ouden

van dagen werden opgenomen die ten
laste kwamen van de Diaconie.

Literatuur
Herman Kaptein, De Hollandse textielnijverheid 1350-1600, Conjunctuur & continuïteit. Hilver
sum,1998.

en 1504 te komen, waardoor de vergelijking met Leiden mank gaat.
Evenwel was er sprake van een diepe crisis, die volgens het onderzoek van Kaptein
echter niet tot een structureel verval maar juist tot een belangrijke reorganisatie
leidde. Leiden richtte zich meer dan ooit op het kostbaardere laken en andere ste
den pasten zich op hun eigenwijze aan. Naarden is toen overgeschakeld van het
grove laken op de productie van goedkope en lichte stoffen. Gebrek aan voldoen
de kapitaal en vakbekwaamheid moeten Naarden ervan hebben weerhouden om
ook de Leidse richting in te slaan. Sterker nog de bestuurders van Naarden namen
juist maatregelen tegen pogingen kwalitatiefbeterewolsoorten uit te proberen en
richtte zich doelbewust op de productie van de goedkoopste exportlakens. Deze
herstructurering vond plaats tussen 1520en 1535, waarna de lakensectorzich her
stelde en halverwege die eeuw wederom tot bloei kwam.

Het oude beeld van structureel verval in de 16e eeuw werd bij Kaptein verstoord

door onder meer een onderzoek van exportgegevens. Van enkele steden zijn uit
voerregisters bekend uit het midden van de 16e eeuw. We spitsen het nu even toe
op de Amsterdamse gegevens, omdat daarin de door Amsterdamse kooplieden te
Naarden opgekochte lakens staan vermeld. Eén van de verrassingen was het feit dat
Naarden binnen een periode van 14 maanden in ]544-'45 voor maar liefst 44.000
Karolusguldens aan laken via Amsterdam exporteerde. Dat komt volgens Kaptein
neer op 8000 lakens! Maar ook vanuit andere steden, zij het .inzeer kleine aantal
len, werd Naarden's laken geëxporteerd. 'Houden we in gedachte dat de omvang
van de binnenlandse afzet van deze goedkope stoffen onbekend is', schrijft Kap
tein, 'dan mag men zich ook voor Naarden terecht afvragen of hier wel van een
langdurig verval kan worden gesproken'. Die binnenlandse afzet (d.w.z. binnen de
Bourgondische gewesten) moet namelijk, gezien de lage Naardense prijzen, groot
geweest zijn. Ook uitexportgegevens van omstreeks 1550blijkt Naarden nog over
een sterke lakennijverheid te beschikken. Helemaal geen reden dus voor Kaptein
om uit te gaan van een 16e eeuws structureel verval.

Doorzijn zeer uitgebreide onderzoek naar soorten laken en productiecentra heeft
Kaptein uiteindelijk een veel genuanceerder en ook positiever beeld kunnen schet
sen van de 15e en 16e eeuwse Hollandse lakennijverheid dan voorheen het geval
was. Het voert te ver, vanwege de beperkte ruimte in dit tijdschrift, om hier nader
op in te gaan. Ik beperkt me daarmee tot dit literatuursignalement. Men leze het
bijzonder interessante, 300 pagina's tellende boek van Kaptein!
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Gereformeerde Kerk van Naarden was vermaakt. Ter belegging van een deel van

het vermogen zouden vier nieuwe huizen gebouwd zijn aan de Oosteindestraat.
Op één ervan, schrijft Maas, werd toen een gedenksteen aangebracht met de tekst

In Memoriam Beneflci
D. Jacobi Verhoef

Diaconi Ecclesiae Ref. Nardensis

Hunc Lapidem Ponendum Curavere
1741

Ofwel: ',[h nagedachtenis aan de weldaad van Jacobus Verhocfhebben Diakenen
van de Gereformeerde Gemeente van Naarden gezorgd dat deze steen werd ge
plaatst, 1741.'

Door de schenking werd het mogelijk een eigen Diaconiehuis te stichten. In 1754
werd daar toestemming voor verleend door de Staten van Holland en West-Fries
land. Om het Diaconiehuis te financieren is toen het Amsterdamse grachtenhuis
van Verhoeffverkocht en werd van Paulus Rauwenhoff een voormalige bierbrou-
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Gebouwen die behoorden tot het omstreeks /755 gestichte wees- en bejaardenhuis

van de Diaconie in de Gansoordstraat en Pij/straat.

werij aan de Gansoordstraat gekocht. Dit complex, nu beter bekend als 'het mili
taire hospitaal', moet omstreeks 1755 geschikt gemaakt zijn tot verblijf voor be
jaarden en wezen.
Het huis heeft echter niet veel langer dan een halve eeuw haar functie kunnen ver
vullen, want in 1812werd het verkocht aan het Franse Gouvernement voor 14.700

franc. Dat was tocn zevenduizend gulden. In september 1809 werden de diakenen
reeds door de Fransen verzocht om het Diaconiehuis geheel te ontruimen. Het mi
litaire gezag had ruimte nodig voor de kazernering van militaire kwekelingen. Be
jaarden, wezen en de hele inventaris kon men overbrengen naar het Burgerwees
huis in de KJoosterstraat. Maar de diakenen wezen het voorstel resoluut van de

hand. Het is tot nog toe onbekend hoe dat precies afgelopen is. Het notujenboek
van de Diaconie vertoont na 1809 zeer grote hiaten. Wel weten we dat in dat jaar
het Burgerweeshuis als kazerne in gebruik werd genomen. Wellicht is het Diaco
niehuis toen even de dans ontsprongen, maar kort daarna ook doorde Fransen ge
vorderd en is men het in 1812eens geworden over de koopprijs. Voor zover we heb
ben kunnen nagaan is dat bedrag echter nooit betaald. In 1824 werd de l~ranse
Kroon nog eens aan deze vordering herinnerd. De betaling bleefechter achterwe
ge en het gebouw bleef toch een militaire functie behouden.

Na de Franse tijd heeft de Diaconie verschillende huizen in de Turfpoortstraat kun-
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huis. De steen 'ter nagedachtenis aan

nen kopen voordeopvangvan hun be
jaarden. Het werd een aaneengesloten
complex met in het midden een eet- of
verblijfszaaL Onderling waren de hui
zen met elkaar verbonden, zodat het

'trapje op, trapje af' was voor de oud
jes. 'Een groot ongemak' noemde Or.

Van Hengel het, die er in 1875 een bezoek bracht. Elfvrouwen en vijf mannen wa
ren er toen gehuisvest. Ze zaten net aan de maaltijd - koolrapen en aardappelen
met vet - toen hij er binnenstapte. Beneden sliepen de vrouwen en boven de man
nen, die daardoor wat minder ruimte hadden. Toen hij het geheel bekeken had was
zijn conclusie dat het Diaconiehuis over weinig fondsen moest beschikken.

Zeven jaar na Van Hengels bezoek werd door de gemeente Naarden de gevelsteen,
die herinnerde aan de schenking van Jacobus Verhoef, ter plaatsing in het Diaco-
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niehuis afgestaan. Mogelijk was de steen door sloop of verbouwing van één der
panden in de Oosteindestraat vrijgekomen en zag men er een goede bestemming
voor in de gevel van het nieuwe bejaardenhuis in de Turfpoortstraat. Derhalve be
vindt de steen zich nog steeds in de voorgevel van één der panden die tot 1920 be
hoorden tot het Diaconiehuis. Een ander nog tastbaar relict is een bord uit 1754
met namen van diakenen, dat hangt in de zuiderdwarsbeuk van de Grote Kerk, en
ons herinnert aan de oprichting van het Diaconiehuis.

Bronnen:
Archief Ned. Hervormde Kerk.

De geschiedenis van Naarden, J.H. Maas/A. Maas.
Naarden, historie enmonumellten, F.W. Drijver.
Historisch onderzoek prof. dr. O.G. longmans.
Geneeskundige plaatsbeschrijving van het Gooiland, Or. l.F. van Hengel.

Wilt U meer weten over de landgoederen
tussen de Flevolaan, BoUeiaan en Huizerstraatweg? ... koop dan:

Oude Naardense buitenplaatsen
de geschiedenis van Kommerrust en Berghuysen

Het boek kost f 35,- en is te bestellen door dat bedrag over te maken op giro
nummer 218648 ten name van de Stichting Vijverberg te Naarden, onder ver

melding van 'Oude buitenplaatsen'. Het boek wordt dan zonder verzendkosten
bij U bezorgd.
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Een architectonisch kleinood in het bos aan de

Valkeveenselaan

A.F. Kooyman-van ROSSUln

De Valkeveenselaan blijft een bijzonder aantrekkelijkelaall. Het rechte deel van de
weg aan de kant van de Naardèrstraat wordt aan beide zijden begrensd dOOfeen
dubbele rij beuken. Door de naar elkaar groeiende kronen heerst onder het aan
eengesloten groene bladeraak een prettigaandoend getemperd licht. Langs dit ge
deeltevan de laan liggen zijdclingsde meeste huizen. Juist delaatstetijd zijn ereni
ge grote villa's bijgebouwd, die /log moeten 'ingroeien' om de oude sfeer weer ge
heel te laten terugkeren.
Verderop liggen aan beide zijden van de laan grote, laag gelegen weilanden. Staan
de in de donkere laan lijken deze hel belichte, dOOf bos omzoomde graslanden wel
op panoramische decorstukken.
Het laatste stuk Valkeveenselaan tenslotte, heeft meer het karakter van een brede

weg door het bos. Na de bocht wordt al gauw de aandacht getrokken door de re-

Valkeveellselaan 21. De entree (net niet zichtbaar op de foto, maar vergelijk de teke

ning) bevindt zich geheel rechts.
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dameborden van de speeltuin en eet
gelegenheden van Oud Valkeveen: het
is het eindpunt van de oprijlaan van de
voormalige hofstede Valkeveen.
Langs de Valkeveenselaan is zoveel te
zien en te beleven dat een bijzonder
bouwsel makkelijk over het hoofd wordt
gezien. Het ligt bijnaaan hel eind links,
een eindje van de weg af, op het terrein
van het Theosophîcal eentre Interna
tional St. Michaël. Het is, we zouden nu

zeggen, een kleine bungalow die door zijn grijsachtige uiterlijk niet opvalt. Ook is
het in 1990 door de medewerkers van het Monumenten Inventarisatie Project
(MIP) onopgemerkt gebleven.
Waarom is dit huisje zo bijzonder? In 1925 is het in eerste instantie ontworpen als
kleuterschool met een indeling overeenkomstig de ideeën van de toen hypermo
derne leermethode van Maria Montessori. In die tijd had Keesvan der Leeuw,theo
soof en eigenaar/directeur van 'Van NeJle' in Rotterdam met de architecten I.A.
Brinkman en LC. van der Vlugtzijn nieuwe, nu wereldberoemde Van Nellefabriek
gebouwd. Het zal deze Van der Leeuw geweest zijn die de Stichting 'De Duinen',
zoals de theosofische organisatie toen nog heette, heeft voorgesteld het architec
tenbureau Brinkman en Van der Vlugt aan te trekken voor het nieuwe schooltje.
Zoals te zien isbij de Van Nellefabriekrealiseerden deze architecten in dat gebouw
op zeer duidelijke wijze de voor die tijd nieuwe ideeën van het 'Functionalisme',
beter bekend als 'Het Nieuwe Bouwen'. Uit hun ontwerp voor de school blijktdui
delijk dat de vormideeën van die moderne architectonische strominggoed pasten
bij de pedagogische opvattingen van Montessori.

Een schooltje is het echter niet geworden, want het eerste ontwerp van het houten
gebouw is in 1926 met behoud van de vormgeving tot een bouwplan voor een wo
ning in beton en hout omgewerkt en ook gerealiseerd. Kenmerkend voor het ge
bouw is de symmetrie, geaccentueerd door de - nog uit het eerste plan afkomstige



- speelruimten op de hoeken die binnen en ook aan de buitenzijde van het huis
duidelijk zijn te herkennen.
Het blijft wonderbaarlijk dat het bijna 75 jaar oude gebouw alleen ondergeschik
te veranderingen heeft ondergaan en zodoende nog volledig aan het oorspronke
lijke ontwerp beantwoordt. Redelijkerwijs valt hierbij op te merken dat dit kJeine
monument een plaats verdient op een monumentenlijst.

Beelden van Naarden uit de jaren twintig

vanaf de Toren

Neem bijvoorbeeld de foto in oostelijke richting. Aan het begin van de Marktstraat
is een reconstructie gaande. Het hele rijtje huizen tussen de Gansoordstraaten het
Ruijsdaelplein is gesloopt om de vernauwing in dat deel van de Marktstraat (de
straat was daar in het verleden veel smaller dan in het overig deel) op te heffen. Op
de foto is te zien dater nog twee huizen moesten worden verwijderdom tot nieuw
bouw te kunnen overgaan. Dat heeft echter vele jaren op zich laten wachten, wanl
één van de huizen was eigendom van Van der Wal (zie de reclame op hel dak met
de tekst 'J. v.d. Wal, schilder') aan wie beloften waren gedaan voor hel bouwen van
nieuwe panden, waaronder een schilderswerkpJaats. Toen echter ook aannemer
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Klinkenberg ontboden bleek te zijn en een aantrekkelijker plan indiende, weiger
de Van der Wal zijn huis te verkopen, waarna het conflict was geboren. De ge
meenteraad was vervolgens ook in kampen verdeeld, waardoor dit deel van de
Marktstraat zelfs in de officiële stukken onder de naam 'de Twisthoek' werd ver

meld. In tweede helft van de jaren twintig kwam er toch nog een oplossing en ver
rees het huidige rijtje woningen.
Tegenover de Twisthoek is de oude pastorie te zien en de toren van r.k. kerk staat
in de steigers. Dat laatste zou misschien, als er rekeningen vande reparatie bewaard
zijn gebleven, een aanwijzing kunnen geven over de datering van de foto.

Het noordwestelijke panorama geeft een mooi gezicht over de hoek van de Markt
straat met de Kloosterstraat/Cattenhagestraat en het nog onbegroeide ravelijn in
de Zoute gracht. Volwassen iepen markeren de weg naar fort Ronduit, waar ove
rigens burgers nooit mochten komen. Langs de Markstraat en Oude Haven zijn
enkele gevels te zien die helaas niet meer tot het huidige straatbeeld horen.

De meeste veranderingen zijn echter te zien op de foto, die iJlzuidwestelijke rich
ting is genomen. In Amsterdamsestraatweg ligt ter plaatse van de huidige duiker
nog een onbeweegbaar bruggetje. Het in 1747 gebouwde militaire complex 'De

144

Vijf Loodsen', bedoeld voor de berging van kanonnen en ander materieel, domi

neert de hoek bij bastion Nieuw Molen. In 1950 werden de loodsen gesloopt om
plaats te maken voor een groot aantal woningen. Op bastion Nieuw Molen zijn nog
de met een aardlaag afgedekte bomvrije gebouwen, zoals het explosievenlabo
ratorium uit de vorige eeuw, aanwezig.
Heel goed zijn de voormalige huizen van Thuring in het blokCattenhagestraat/pas
toorstraat/Nieuwe Haven te zien: op de hoek de winkel, in de Pastoorstraat het pak
huis, in de Cattenhagestraat het 17eeeuwse woonhuis en vervolgens het' huis van
Dr. Keijzer met in de tuin de achtergevel van 'de Koepel' aan de Nieuwe Haven.
In de Pastoorstraat bevindt zich nog de langwerpige bakkerij van Kuijer en op hoek
van de St.Vitusstraat met de Wijde Steeg ishet dak te zien van de tegenwoordig nog
bestaande kleine 17e eeuwse woningen, waar tegenover, blijkt nu, twee identieke
woningen stonden.

Aldus speurend is er vast nog veel meer te zien op deze scherpe foto's, waarvan het

copyright berust bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist.
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In het tweede jaar draaide de Ronde van Naardenop volle toeren. Naast de race op
gewone fietsen, waarin later Rob Pronk, Rudi Pouw en Dirk de Graafhoge ogen
gooiden, hadden de jeugdige organisatoren echte amateur-wielrenners aange
trokken, die gedurende vier dagen een wedstrijd van vijfentwintig rondjes over het
elfhonderd meter lange induslrielerreinparcours gingen rijden. Inspecteur lan
sen, de Naardensc korpschef, loste het startschot en moest constateren dat de or
ganisatie de jongens enigszins uit de hand liep. Duizenden mensen waren er toe
gestroomd en zelfs de politie zag geen kans om het enthousiaste publiek op die

De rer/ners zoeven in 19661atlgs de tem

met de wedstrijdleiding.

Deslarl van de amalel/rs Î" 1966.

wone fietsen, voorafgegaan door gehelmde motorrijders, tweemaal een rondje Mui
derberg via de IJsselmeerweg en langs de trekvaart plus nog zes rondjes om het in
dustrieterrein. Na twee dagen werd de afstand van zevenentwintig kilometer ver

wisseld met een tijdrit over 9 kilometer. De vierde dag en laatste dag volgde nog een
keer het rondje Muiderberg en waren er nog elf deelnemers over. Niettemin bleef
het een echte rennerskaravaan met rugnummers en reclame voor de plaatselijke
middenstand die van alles beschikbaar had gesteld. De Bussummer Jan Hijsteeg
werd eerste, de later bekende renner Cor Rutgers tweede en Henk Graafsma ein
digde op de derde plaats. De jury bestond sledlts uit het lid Martin Majoor en de
organisatoren Piel de Bruijn en Janus van der Pluijm reden zelfals wielrenners mee.

Toen itr 1956de eerste Wielerronde va" Naarde1l van start ging, konden Piet de Bmijn,

Martin Majoor, 'mms van der Pluijm en Fred Keldermal/ nog totaal niet vermoedetl

dat film initiatief ZOII uitgroeien tot eell groOlS Naardens wiclerfestiJn. Velen herin

neren ZiellllOg her weekje rond de tiende juni, w{/arin duizenden Naarders ziel/naar

liet industrieterreill begavw om d(jarde plaatselijke vet/ellcll aan te moedigen, Miss

Naardcnle zien en te kijkclIll{lm;de show van }allus Beekvefl. Grote bewondering was

cr steeds voor de organisatoren, toen lIogjollge/ui die vrijwel nllc groeperingen ill de

Naardense snmcnlevillg lVisteIl te mobiliseren en het daardoor zonder financiële bij

drage van de gemeellle deden. Bijt/a dertig jaar geleden vond de lat/tste Ronde van

NaarderJ plaats. Aan de hand vall kramenkllipsels, foto's en/lerÎrmeri/lgeu valt Piet

de Bruijll volgt hier eel! terugblik. (red.)

De Wielerronde van Naarden (1956-1969)

De org(l1IiS(/lorell (links Martin Majoor, rechts Piet de Bruijn) met inl1ull middeu

Miss Naarden (Wil vtlll Eijk) bij de slart V(lII de wedstrijd op gewone fietsen. De twee

rellllers rechts zijn groeuleboer TOl! KoopmllmdUlp etI Karel Sta/lmmm. Een andere

oltde fOlo toonde Hiep (Ie Boer (valJ hel Techllisch bedrijf aau de Energiestraat) als
renner;1I de NaardellSe rOllr.

Op een avond in juni 1956werd het startschot gegeven voor de eerste elappe van de
Ronde van Naarden. Achttien deelnemers verdeeld over vier ploegen reden op ge-
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van Naarden werd daarna om d.e 'Jaap

Frakking-beker' gereden.

avond wat in te tomen. Dooropdevol
gende dagen extra maatregelen te ne
men konden ongelukken toch voorko
men worden en groeide de Tour uit tot
een volwassen wielerevenement.

Met medewerking van de wieIerver

eniging 'DeAdelaar' uit Hilversum, 'De
Pedaalridders'uitAmersfoorten 'Tem

po' uit Soest werden wedstrijden geor~
ganiseerd voor 'amateurs', gewone fietsen en afzonderlijke wedstrijden voor jon
gens van 10-14 jaar. De K.N.W.U.leverde een deskundige jury. De E.H.B.O. werd
verzorgd door het Rode Kruis. De gemeentewerf werd ter beschikking gesteld als
kleedruimte en de politie zorgde voor de afzetting van het parcours. Niemand min
der dan de burgemeester Cramer loste het startschot en was vrijwel altijd bij de fi
nale aanwezig. Ook de plaatselijke middenstand liet van zich horen in de vorm van
een ware premieregen in ruil voor reclame. Aangekondigd door speaker Ruud ter
Weijden, die hier zijn eerste ervaringen opdeed voor zijn latere werk bij de Om
roep, werden de renners vette beloningen in het vooruitzicht gesteld bij het win
nen van een sprint.
Naardense favorieten waaronder Teus van der Tol, Cor Rutgers, Wim Kerkhof en

Jaap Frakking hebben heel wat van die premies kunnen incasseren. Niet alleen de
middenstand maar uit vrijwel alle geledingen van Naarden werden premies ter be

schikking gesteld. Zo gingen in 1956 de soldaten van de Weeshuiskazerne met de
pet rond om drie gulden terbeschikking te kunnen stellen. Maar ook Pastoor Kooy,
de plaatselijke Beatle-fans en een dame uit Amerika, de Naardense politie, de Naar
dense nozems enz. tastten in hun geldbuidel om de Ronde van Naarden tot een
succes te maken.

Van begin afhad de Ronde haar eigen Miss Naarden. Aanvankelijk konden de plaat-

selijke jongedames die hiervoor meen
den in aanmerking te komen zich schrif
telijk melden, onder overlegging van een
pasfoto, bij de heren De Bruijn en Ma
joor, die dan een keuze maakten. Velen
herinneren zich nog ElsKoopmanschap,
Wil van Eijk, Annemieke Bakker, Carla
Langereis, Ria Zadel hof en Elly Duyser,
die gezeten in een limousine van het taxj
bedrijf Gijs Sleghdoor DOB - het plaat
se~ijkefanfarekorps - naar het Ronde
parcours werden geleid. Later, toen de
Tour nog professionelerwerd, moesten
helaas de plaatselijke schonen wijken
voor topmodellen van mannequin
schooi Élégance uit Hilversum. Eens
werd aangekondigd dat er een aantal
echte 'missen' uit Engeland bij de Ron
devan Naarden in de jury tent, dat
was een verrijdbare muziektent, zou-

van Naarder! op een gewone fiets. den verschijnen. Ze logeerden in Jan Ta-
bak en waren te gast bij de gemeente

Naarden. De desillusie onder het publiek was groot toen men hoorde dat ze niet
uitblonken in schoonheid maar in intelligentie.

Om de Ronde van Naarden nog aantrekkelijker te maken werd in 1961 een skel
terrace ingelast. Dat sloeg geweldig aan bij het publiek. In dat jaar won Cees Ver
gay de ronde voor gewone fietsen. Eerder in die week had een zware stormwind het
dak van de jury tent weggeblazen, maar dat zorgde alleen maar voor hilariteit. Bo
vendien was de goede sfeer al gemaakt door het optreden van de Drumband Naar
den.

Ieder jaar verzorgde Janus Beekvelt, al dan niet met behulp van Jan Brand, voor
een komisch optreden. In een der eerste Ronden van Naarden lag hij als dodelijk
vermoeide wielrenner met zijn fiets in de bak van een bakkerskar, die als bezem

wagen achter de karavaan aan reed. Dan weerverscheen hij als Tom Manders, Char
ley Chaplin of autocoureur in een gammel vehikel. Veel succes oogstte hij als ren
ner op een absurd geconstrueerde fiets die al eerder tijdens hel carnaval van Den
Bosch had dienst gedaan.

In 1965 werd de Wielerronde van Naarden voor de tiende keer in successie verre-
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den. Welgestimuleerd, maar zonderfi
nanciële steun van de gemeente, won
de organisatie aan perfectie. Alle win
keliers steunden inmiddels de Ronde.

Desondanks moest er tijdens het eve
nement, waarvoor geen entreegeld werd
geheven, gecollecteerd worden. Gerrit
en Z"1chEijpe, Piet Rijsen Ruth ter Weij
den Sr. liepen daarvoor jaarlijks met
hun centen bakkies hetparcours af. Als
dank ontvingen De Bruijn en Majoor
uit handen van burgemeester Cramer
een medaille. Ookde wethouders Duin

tjer, Modderaar en diverse raadsleden
waren erbij aanwezig.
Twee jaar later, toen tijdens de hveede
etappe de hemelsluizen opengingen en
de bliksem in de geluidswagen sloeg,
werd er in de Naardense Ronde tevens

een wedstrijd voor dames gehouden.
van 1967. Het was het enige jaar dat er dus nood-

gedwongen naast een MissNaardenook
een Mister Naarden op het podium zat. De beste Nederlandse wielrijdsters had
den zich in Naarden laten inschrijven. De toenmalige Nederlands kampioene Ka
thy !-lagewerd winnaar. Bijde heren deden inmiddels buitenlandse renners mee.
De Engelsman Graham Webb, die later wereldkampioen werd bij de amateurs op
de weg, Thomson uit Nieuw-Zeeland en de Duitser Wim mer waren wellicht het
bekendst. Maar ook Naardense en regionale vedetten, die ooit in de Ronde van
Naarden op een oude fiets waren begonnen, konden meekomen in het internatio
nale circuit. Cor Rutgers was in 1965opgekJommen totde nationale kampioen cy
ele-cross en Bertus Lute gebruikte de Ronde van Naarden als laatste training voor
de Ronde van Bulgarije, waarvoor hij geselecteerd was door de K.N.\V.U. Met zo
veel beroemdheden onder de renners konden de organisatoren rekenen op ruim
schoots aandacht in de pers. 's Avonds na afloop van de wedstrijd kwam het orga
niserend comité dan ook bijeen in de snackbar van Salentijn in de Cattenhage
straat, waar de pers te woord werd gestaan.

fanus Beekve/t steelt de show met zijn wonderbaarlijke fiets. Bijde voorbereiding van de dertiende Rondevan Naarden, die begin augustus 1968
verreden had moeten worden, kregen de organisatoren een grote teleurstelling te
verwerken. Omdat een advertentie om renners te werven niet op tijd in het K.N.W.U.-
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1967. Op de achtergrond staat 'speaker' Ruud

microfoon in de hand.

blad was verschenen, was de kans om voor dat jaar een representatief rennersveld
aan de start te laten verschijnen vrijwel nihil. De Naardense Tour ging derhalve niet
door! Dat heeft het enthousiasme van de organisatoren zodanig getemperd dat er
nog slechts één keer een Ronde van Naarden werd gereden. Het werd de ééndaag
se wedstrijd in 1969 om de Jaap Frakkingbeker, die gewonnen werd door Frans
Otten. Hiermee viel definitief het doek voor de Ronde van Naarden, het wieler

evenement waar velen nog met plezier aan terugdenken.

'5'

Een terugblik op de familie Rookhuizen
in de Raadhuisstraat

A. C. Slinger

65

Het waren twee witte karakteristieke huisjes onder een kap van rode dakpannen.
Op de hoek van de Raadhuisstraat/Wuyvert woonde de oude Willem Melling met
zijn vrouwen ernaast, pal tegen de secretarie van de gemeente, het gezin Rook
huizen. Vader Jan (1848-1928), moeder \Villempje Kleuver (1845-1936), de zonen
Elbert (1885-1945) en Rijk (1877-1943) en dochter ]ansje (1889-1942).
Als jochie van een jaar of acht kwam ik er vaak aan de deur om aardappelschillen
en groenteafval voor de beesten te brengen. Die beesten leefden op een piepklein
plaatsje achter het huis. Een geit voor de melk en konijnen voor de slacht. Een bel
was er niet, dus klopte ik altijd op de deur, deed die vervolgens open en riep dan

staat Jan Rookhuizen
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'volluk!' Dan kwam Jansje als de duvel uit een doosje uit de huiskamer te voor

schijn en riep met scherpe slem 'wat mot je'. Ik zei dan bedeesd: "Ik kom schillen
brengen juffrouW: "Ooh", zei ze dan: "Ik zal effe een cent voor je halen~ Daar was
het mij om te doen. 'e stond dan een ogenblik in de gang, waar hetsinisteren don
ker was. Het stonk er vochtig en muf. De muren waren met paraffine zwart ge
maakt tcr bestrijding van wandluizen. Bijde voordeur stak een koperen waterlei
dingpijp met kraan uit de muur. Dat was het enige sanitair in huis. Links in bet
g'lI1getjebevond zich de deur naar een kamertje met bedstee en rechts was de huis
kamer. Als de deur ervan openstond zagje een ouderwets fornuis met vele potten
en pannen erop en een lange zwarte schoorsteenpijp die in de muur verdween.

Zowel moeder als dochter 7.agjesporadisch. Beide vrouwen waren erg schuw. Arm
was het gezin niet en niemand, bebalvede buren dan, had last van ze. Eens per jaar
kwam de ontsmettingsdienst om het huis een beurt te geven. 'ansje en haar moe
der moesten dan naar de wijkverpleging in de Beiert, aan de achterkant van het Ja
cobus Verhoef11Uis,waar ze in de gloor gezet werden en hun kleren werden gerei
nigd. Drie man van de ontsmettingsdienst maakten vervolgens van hun afwezig
heid gebruik om in het huisje allerlei afval te verwijderen en met chemicaliën de
vertrekken te reinigen. De hele straat stonk nadien naar lysol. 's Avonds betrok de
familie dan weer een schoon huis.

Dit gebeurde allemaal na de dood van vader Rookhuizen, die boomkweker was.
Hem heb ik nooit gekend. Moeder Rookhuizen heb ik ooit eens in een flits gezien.
We tolden of pinkelden vaak bij de dikke boom en op een keer zag ik opeens hoe
op nummer 5 een oude vrouw met een tule hoedje opde gordijnen iets opzij schoof.

Hun drie kinderen zijn nooit getrouwd geweest. Rijk, de oudste zoon, is77 gewor
den. Hij was ecn klein mannetje, die altijd iets voorovergebogen liep. Daar dankte
hij zijn bijnaam 'Rijk de Bok' aan. Na zijn werk op een van de kwekerijen aan de
Huizerstraatweg stond hij vaak met nog een paar mannen bij het oude politiebu
rcau (laterde gemeentesecretarie) op de hoek van de Raadhuisst.raat en de Markt
straat te praten. Hij was een fervent supporter van N.V.C, de plaatselijke voetbal
club. Als Ajax thuis speelde. stapte hij steevast op de tram om de wedstrijd bij te wo
nen. Hij zag er dan netjes uit. Overigens beide broers, zagen er in tegenstelling tot
hun moeder en zuster, redelijk verzorgd en gekleed uit. Rijk ging nog al eens naar
het militaire badhuis aan het eind van de Kloosterstraat en Elbert (Eppie) ging vaak

zwemmen in het oude zwembad in de ravelijnsgracht achter de Utrechtse Poort.
Elbert was ook sportief. Op Koninginnedag, dat was toen 3] augustus, waren altijd
feestelijkheden op het Promersplein. Veel belangstelling trok vooral het ringsteken
met versierde sjezen en ook hel ringsteken op het losse paard. Daar was Eppie een
meester in. Hij huurde dan een paard, meestal een zware 'bels: bij boer Aart Keijer

'54

uit de St. Vitusstraat. Onderde toeschouwers brak er grote hilariteit uit als Eppie. die
geen ervaren ruiter was, moest rijden. Jan Brand en Wijnand de Gooijer hielden dan
het meestal schichtige paard in bedwang en gaven het bij de start nog een paar klap
pen op de kont, waarna het als een wijde wegstoof. Ook als Eppie niet bij de winnaars

behoorde kreeg hij een kokarde, die hij vol trots de rcstvan de dag op zijn reversdroeg.
Jaarlijks liep hij de Vierdaagse van Nijmegen en keerde altijd met een medaille terug.
Bij de dikke boom had zich dan een menigte buurtgenoten verzameld om hem te
verwelkomen. Daar maakte hij nooit zo'n poespas van. Hij lachteeven, maar zei nooit
wat en verdween vervolgens in huis. Na enkele jaren wilden een paar Naarders hem
na afloop van de Vierdaagsevanafhet station Naarden-Bussum toch eens feestelijk
inhalen. Er werd een open rijlUiggehuurd en 'Popie Bos' zat op de bok als koetsier.
Toen Eppiede stationshal uitJc..vam,begroette het feestcomité hem en hing hem een
la~lwerkrans om. Daarna wilden ze hem het rijtuig in loodsen, maar dat werd hem
teveel en hij zei: "Sodemieter op! Dat kleine stukkie kan ik ook flOgwel lopen': Dat
deed hij dan ook. Bij zijn huis aangekomen, 1.aghij deze keer meer buurtbewoners
dan ooit. Linksvan het huis stond een door Aan Duijser Jr.gemaakt kartonnen bord
met de tekst 'Welkom thuis. Eppic de Vierdaagse Koning!' Maar Eppie baande zich
1.Oa]svanouds snel een weg door de menigte, lachte wat, zei niets, zette de lauwer
krans bij het bord neer, ging naar binnen en knalde de deur dicht. Einde feest.

Dat alles, gezien door kinderogen, staat me nog helder voor de geest. Later hoorde ik
dat Eppie op de vuilnisbelt werkte. Zowel hij alszijn broer gingen 'sochtends voorzien
van een zak met brood en een blauw kruikje gevuld met koffie lopend naar hun werk.

Eind 1939zijn ze naar Huizerpoortstraat 14 verhuisd. 'ansje werd aan het begin
van de oorlog in Bussum ondergebracht. Ik heb haar daarna nog een keer gezien.
Ze had toen een keurig japonnetje aan, droeg nette schoenen en zelfs het haar 'lat

netjes. Ze ging toen naar kruidenier Polder in de Raadhuisstraal. Ik zei: "D<lgjuf
(rouw Rookhuizen", ze glimlachte en daar bleef het bij. Ze overleed in ]942.
Rijk is in januari 1943onderkoeld en reeds halfbevroren naar het ziekenhuis ge
bracht. Men had hem 's ochtends, op de grond liggend voor de kachel bij een hoop
je warme as, gevonden. Hij was gekleed in een lange jas en had zijn pet op. Het zie
kenhuis heeft hij niet levend gehaald, want onderweg is hij gestorven. Op maan
dag 25 januari is hij begraven.
Per die datum ging Eppie bij de familie Slokker in de Regenboogstraat wonen. Men
zegt dat hij op 11januari 1945 aan voedselvergiftiging is overleden.
De witte huisjes zijn gesloopt in de oorlog cn de familie Rookhuizen ligt in eigen
graven op de begraafplaats aande Amersfoortsestraatweg. Op de grafsteen van va
deren moeder staan alleen hun familienamcn en leeftijd. Aan de overzijde van het
pad liggen Eppie. Rijk en 'ansje, zonder grafsteen.
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De Vesting in staat van beleg (1813)

De stad Naarden is een sterke en voorname vesting, voorzien van mooie en grote
batterijen, brede grachten en buitenwerken. De stad heeft twee poorten, de Am
sterdamse- en de Utrechtsepoort, alsmede zes batterijen 'de Kat, Oranje, Promers,
Oude TurfpoorL, Nieuwe Moolcn en Oude Maaien', De batterijen zijn van 156
vuurmonden in de vorm van kanonnen en houwitsers voorzien.

Tussen de batterijen 'Oude Turfpoort en Nieuwe Moolen' bevindt zich onder aan
de wal een hospitaal, dat gemaakt is van zwaar eikehout. Van boven is het bedekt

met bomen of balken, rijshout en greneplanken van 3 duim dikte. Daarop ligt nog
vier voet aarde. De binnenruimte bestaat uit twee grote zalen, die ieder 125 tot 130
man kunnen herbergen. Verder is er een apotheek en een keuken.

Aan de binnenzijde van de wallen staan kazematten ofblokhuizen. Ze zijn gemaakt
door rijen bomen schuin tegen elkaar te zetten en met pannen te bedekken. Aan
de onderkant bevindt zich een dekkingvan 5voet aarde en zoden. Veertien tot zes

tien luchtgaten van ieder een vierkante voet doen dienst als vensters en de deuren

(Red.)

Het man u

17november /813, toen
Hazebroek, sergeant-majoor

Aan de Haven staat een arsenaal of magazijn, dal van onder tot boven en van ach
ter tot voor gevuld ismet krijgsmaterieeL Opde binnenplaats liggen kanonskogels
en granaten van verschillend kaliber. Ook bevinden zich daar nog 102 vuurmon
den, scheepskanonnen en enkele 'sieraadstukken'. Voor het arsenaal staan tweegro
tegietijzeren mortieren, die 13duimsgranaten kunnen werpen. Achteren aan bei
de zijden van het arsenaal staan mortieren, houwitsers en kanonnen.

Tegenover de Amsterdamsepoortstaatop de hoek van de Haven een magazijn dat
gebruikt wordt voor geniematerialen. Daar staan ook nog vijf getimmerde lood
sen, die vroeger als kazerne en paardestallen bij de cavalerie in gebruik waren. Nu
zijn het bergplaatsen voor artilleriematerialen en doen dienst als werkplaats voor
timmerlieden, wielmakers en smeden.

Bijde Utrechtsepoort staat het kruitmagazijn. Het is omgeven door een gracht en
aan de voorzijde voorzien van een ijzeren hek. Tijdens het beleg is het kruit daar
weggehaald vanwege de kwetsbare ligging. Nu wordt het kruit opgeborgen in de
magazijnen onder de wallen. De kazematten onder de wallen doen nu tevens dienst
als opslagplaats voor meel, rijst, bonen, zout, azijn, wijn, jenever, gezouten vlees,
spek, turf en meer goederen. Tussen hetoude kruitmagazijn en de Utrechtsepoort
staat een van hout gemaakt laboratorium, waar de 'vuurwerkers' hun werk doen.
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Kaart vall de vesting Naarden uit 1814 met daarop de vestingwerken en militaire

Dastion du Cavalier, 2.

Porte Tourbes, 5. Bastion du Nouveau Moulin, 6. Bastion du Vieux Moulin, 7. Porte

d'Utrecht, 8. Porte d'Amsterdam, 9. Petife Porte d'Eau, 10. Grande Porte d'Eau, 11.

Cinq

k. Caserne Ie Manege, l. Hopita{ I3finde.

no. /,2,4,5,6,7.

Vestingen, N. 32.)

bevinden zich aan het einde van het gebouw. In de blokhuizen bevindt zich een
zolder ter breedte van een manslengte. Beneden staan aan beide zijden britsen.
Acht kazematten dienen om militairen te huisvesten. Eén wordt als stal voor de

paarden van de generaal en de andere stafofficieren gebruikt.

Om de vijand te bespioneren is op de toren van de Grote Kerk een seinwacht ge
vestigd. Onderde toren iseen militaire provoosLln de kerk zijn het koor en de bei
de transepten met een houten schot afgezet en in gebruik als meel- en havermaga
zijn. In het resterende deel van de kerk houdt dominee Wiegmink twee keer per
week bedestonden.

Het stadhuis dient als hoofdwacht. Twee tot drie kamers zijn in gebruik bij de po
litie en de kelder heeft de functie van provoost. De stadswaag, het voormalige raad
huis waar zich in 1572 een drama afspeelde, is omgevormd tot garnizoensbakke
rij. Daar wordt ook jenever en brandewijn uitgegeven. Het weeshuis, de manege
en enkele burgerhuizen worden voor kazernering van militairen gebruikt. In de
Franse Kerk worden de krijgsgevangenen vastgehouden.

Onder de Amsterdamsepoort zijn vier kamers gemaakt. Daar nemen de generaal,

de kolonel der genie, de kolonel der artillerie en de plaatsmajoor hun intrektijdens
de bombardementen. Onder de Utrechtsepoort zijn drie kamers gemaakt voor de
infanteriecommandanten. Boven de wacht is nog een ruimte gemaakt waar de

krijgsgevangenen verblijven tijdens de bombardementen.
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