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Van Rust- naar Koningshoek

De gedaanteveranderingen van een klein stukje Naarden

Henk Schaftenaar

STICHTING VIJVERBERG, Gansoordstraat 16, 141I RH Naarden, telefoon (035) 69468 60.

eerste
d, worden

I december.

nummer. Abonnementen gaan in
De reeds verschenen nummers van de lopen

dienen schriftelijk doorgegeven te

De opvulling van dit deel van Naarden begon toen in 1864 de Naardense war
moezier Willem Gies zijn tuin aan de straatweg op de hoek van de Galgesteeg ver
kocht. G.H. Broekman (1821-1882), een Amsterdamse commissionair, was de ko

peren hij tiet er in 1865een buitenverblijfbouwen. Een houten huis moest het wor
den want de zone lag in de 'verboden kring' en daar golden strikt na te leven
bouwbeperkingen. Broekman noemde zijn buitenverblijf'Plerosis', wat volledig
heid of volmaaktheid betekent. Om zijn kachel te kunnen stoken, pachtte hij van
de gemeente het hakhout tussen zijn huis en de brug in de Amersfoortsestraatweg.



Het bllite,,/,uis Rust/lOek, gebouwd;11 /865, afgebroken ill /960.

naam Rusthoek voor haar verblijfplaats
heeft bedacht.

Marie Louwerse-Kuhn had drie kinde

ren: Catharina Maria (1864-1924), die
met A.E. Dudok van Heel (1859-1924)
was gehuwd; Jeanne Made WilheImi
na (1868-1935), die met A.E.'s broer
S.A.C. Dudok van Heel (1866-1930)
was gehuwd; Pieter (1874-1927), die
ongehuwd bleef.
Met de kennis van stoommachines die

hen van huis uit was ingegoten - hun
vader was diredeur-eigenaar van zo'n
fabriek - hebben deze Van Heelen en

hun zwager Piet Louwerse hier onder Mr. Pierer LOlHverse (1838-1888).
het toeziend oog van (schoon)mocder
de durf gehad nieuwe bestaansmiddelen te ontwikkelen.

In 1890werd het huis verkocht aan ene Karel Redeker uit Nieuwer-Amstel en twee

jaar later ging het over În het bezit van M.M.H. W. (Marie) Louwerse-Kuhn (1842
1922), die toen vier jaar weduwe was. 'Terug op een vertrouwde plek', moet deze
welgestelde dame gedacht hebben, die na een lange periode in Hilversum weer te-

rugkeerde in de omgeving van Zand
bergen waar haar grootvader tot aan
zijn dood in 1856 had gewoond. Vele
jaren had ze Hilversum als domicilie

gehad waar haar man mr. Pieter Lou
werse plaatsvervangend kantonrechter
was. Vanuit haar nieuwe onderkomen

op de hoek van de Galgesteeg kon ze
vanuit het venster zowel Zandbergen
als Casa Cara zien, waar toen haar broer

en bejaarde moeder woonden. Marie
was op dat moment vijftig jaar oud en
waarschijnlijk is zij het die in 1892 de

Marie Lollwerse-KIIJm met /uUlrdrie

kirlderetl el! moeder. Naast haar staat

haart/eefHeuk KuIlt!.

8, I

S.A.C. (Bas) Dudok van Heel was de

eerste en hij hield het op die plek ook
het langst vol. In 1896 startte hij, daar
waar de Galgesteeg en de wnderijsloot
bijna samenkwamen, een roomboter
fabriek onderde naam 'Gooiland: Neef

Henk Kuhn, die fotograferen als hob
by had, maakte meteen een foto van dat
nog kleine bedrijfje. Wc zien op het
plaatje een eenvoudige loods met een
verhoging ervoor om melkbussen op
karhoogte te kunnen uitladen. Hel be
tekende de start voor een later bloeien

de melkfabriek waar nogal wat Naar·
ders hun boterham hebben verdiend.

Een tweede foto uit het begin van de
20ste ecuw laat een uitbreiding van het
bedrijf zien. Alle gebouwen zijn nog
steeds uit hou I opgetrokken, want de
beperkingen van de militaire kringen
wet golden hier lot in 1926. In het gc-

De twee echtparen Dudok 1'a1l Nee/

Louwerse. Links S.A.G. met 1.M. W en

rechtsA.E. metC.M.
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PietLouwerse, dieookeen technischeop

leidinghad genoten, bleefniet achter aan

de Galgesteeg. Na zijn scholing trok hij

bij moederin op Rusthoeken werd de op
richter van de Veekoekenfabrick 't Gooi.

Zo verrees in 1901 naast de melkfabriek

een statig houten fabrieksgebouw, waar

van we onlangs een blauwdruk terug

vonden. Achter de hoofdingang in het

midden van hetgebouwbevond zich me

teen de productiehal, rechts was een ma

gazijn en achter de linkerdeur het kantoor van directeur Piet zelf. Evenals bij de melk

fabriek werd hier als beweegkracht een stoommachine gebruikt, die met ketel in een

bouw links zijn nog de elementen te her

kennen van de loods op de eerdere foto.



Tekeuil/g vall de veekoeketlfabriek 't Gooi die i1l1901 naast de melkfabriek verrees.

lIJ /912 zetteA.E. DI/dok vaf/ Heel in de vergrote fabriek van zijn zwager de produc

tie van veekoeken C/I plalltaardigeoliëll voort onder de naam NoorwegelI N. v., hl de

l'olkslIlol/d de Vetfabriek. De tekellÎ1lg toont de voorgel'ell'all de fabriek in september
1916.

De totaal vernielde kosrbare machilles val! de vetfabriek tllssel' de nog rokende hOllt

resten cn fllllderiligell vall de fabriek. De foto is genomen op 16 december 1919.

A.E. Dudok Vall Heel (1859-1924), de

oprichter van de vetfabriek.

aanbouw aan de achterÛjde van het pand was gelegen. Het lijkt erop dat deze fabriek
tal in 1911heeft kunnen produceren. Over het wel en wee hebben we verder niets te
ruggevonden. Alleenover Piel Lomversevalt IC melden dat hij nogal met zijn gezond
heid tobde.

In 1912 verscheen het derde familielid als investeerder aan de Galgesteeg. Het was
A.E. (Bram) Dudok van Heel aan wie in dat jaar werd vergund om in het Veekoe
kengebouwvan zijn zwager een fabriek van plantaardigeoliën te mogen beginnen.

Hjj gafhet bedrijf de naam Noorwegen
N.V., een eerbetoon aan zijn moeder
die in dat land geboren was. Maar in de
volksmond werd de N.V. Noorwegen
al gauw de Velfabriek genoemd. Mede
door de grote schaarste aan vctten en
oliën tijdens de Eerste Wereldoorlog
(J914-1918) wcrd het bedrijf een suc
ces. Veel Naarders vonden er een be

trekki.ng en hel moet dan ook een re

gelrechte ramp geweest zijn toen in de
nacht van JSop lGdecember 1919het
bedrijf geheel door brand werd ver
WOest.

Uit de verslagen van die tijd blijkt dat
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het voor de brandweervechten tegen de bierkaai was. De brandmelding kwam wel
iswaar in een vroeg stadium binnen, maarom een vuurzee van balken, planken en
tonnen vet met twee handpompspuiten uit 1887 te lijf te gaan, had geen effect. 'Een

gloeiendevetstroom liep als lava in de Galgesloot', meldde een krant. Halsoverkop
moesten met vet beladen schepen naar veiliger oorden worden versleept. De vol

gende dag stonden alleen de schoorsteen en een deel van de portiersloge met het
bordje 'Geen werklieden nodig' nogovereind. De schade liep in de miljoenen, maar
het bedrijf was goed verzekerd. Het broeien van vetachtige zakken bleek achteraf
deoorzaak.Voor de Vetfabriekkwam geen herhaling. Werklieden waren sindsdien
inderdaad niet meer nodig.

Het was een wonder dat tijdens de brand het houtcn Rusthoek en de honten ge
bouwen van de R.oomboterfabriek gespaard bleven. Rusthoek was overigens in
1916 verkocht aan de Vetfabriek. Van Heel vestigde er zijn kantoor. Toen in 1922
dc administratieve liquidatie van de Vetfabriek een feit werd, werd Rusthoek toe

gevoegd aan het particuliere bezit van Bram Dudok van Heel. Zijn nazaten ver
kochten het zomerverblijfin 1925 aan de gepensioneerde ambtenaar George Linck,
die het somtijds weer verhuurde.

De melkfabrick Gooiland heeft tot in de jaren vijftig kunnen functioneren. Na het
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vervallen van de bouwbeperkingen in de Verboden Kringen in mei 1926 kon over
een verstening van het pand worden nagedacht. In 1929 was dat zovcr. De houten
gebouwcn werden opgeruimd en een nieuwe melkfabriek werd in een voor die tijd
kenmerkende stijl onder architectuur van De Gooîjer opgetrokken. Dat gebouw
werd sedert die tijd menigmaal uitgebreid en groeide uit tot een bedrijfscomplex
met dienstwoning, kantoor, werkplaats en garage.

Een grote verandering onderging het terrein aan de Godelindeweg omstreeks 1960.
Al in 1956had zich in het gebouw van de voormalige melkfabriek een accufabriek

gevestigd. George Linck verkocht in 1959 zijn Rusthoek. Het bijna honderd jaar
oude buitenhuis werd daarna afgebroken en op de oppervlakte waar vroeger de
Vetfabriek en de tuin van Rusthoek hadden gestaan, werd in 1961 een showroom
voor auto's gebouwd.
Toen heeft men ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Godelindeweg zo
danig te verleggen dat het tracé over het voormalige Rusthoek kwam te liggen. De
boomrijke driehoek daar ter plekke werd daardoor vergroot.



Tussen de laatstgenoemde 'lUizen in zien we de Amersfoortsesiraatweg.
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De afbraak ww de voormalige melkfabriek, later accufabriek, in 2002.
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Sinds de jaren zestig werden aan deze entree van Naarden onder verschillende be
drijfsnamen auto's verhandeld. Ook in de accufabriek vestigde zich op den duur
een garagebedrijf.
De laatste ontwikkelingen zijn van recent. In 2002 werd het hele terrein bouwrijp

gemaakt voor de komst van een supermarkt, enkele speciaalzaken en een veertig
tal appartementen. Gedachtig aan het voormalige 'King Cars' bedrijf werd voor
het nieuwe project de naam Konîngshoek verzonnen. In apri12004 mocht de Naar
dense wethouder voor ruimtelijke ordening Frits van DuIm erde eerste paal slaan.
Dit jaar heeft men het werk voltooid en heeft de plek een hedendaags aanzien ge
kregen.
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De evacuaties

Oorlogsherinneringen (1940-1945) van een Naardens schoolmeisje

Ada de Lange- Timmerman
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Mobilisatie

Op een middag, toen we met oude kleden en een fles ranja naar de wallen waren ge

gaan omer tenten te bouwen, hoorden weeen fietser onheilspellend tegen een voor

bijganger roepen dat het 'mobilisatie' was. Nu ... dat woord kende ik goed. Moeder

had het vaak laten vallen als zij over de oorlogvan 1914-1918 sprak. Nederland bleef

toen neutraal maar de voedselvoorzieningwerd steeds gebrekkiger. Zo beroerd zelfs

dat zij als kind het land opging om er een knol te stelen. Met grote schrik bedacht ik

dat het voor mij nu ook zover was gekomen. Snel pakten we onze spullen bijeen om

thuis te vragen wat er precies aan de hand was. Moeder was gelukkig een nuchteren

kalm mens en vertelde ons dat er in andere landen oorlog was uitgebroken, waar

door onze soldaten naar de grens gingen om die te bewaken. Ter geruststellingkre

gen we ook nog mee dat het met het stelen van knollen wel zou meevallen. Met die

boodschap moesten we het doen, want radio hadden we niet.

Evacuatie

Dat werd anders toen de Duitsers op 10 mei 1940, een stralende pinksterdag, Ne

derland binnenvielen. In de Turfpoortstraat keken we met veel omwonenden naar

de vliegtuigen die overkwamen. Het geluid van die toestellen zit nog altijd in mijn

oren. De mensen waren zeer gespannen en hun nervositeit werd ook op ons, jon

ge kinderen nog, overgebracht. Er lagen immers vaders van vriendinnetjes en buurt

genoten aan het front!

Ons werd aangeraden om de grote winkelruiten van plakband te voorzien, een be

zigheid die ons een beetje afleidde van wat er aan spanning op ons afkwam.

Op 14 mei kregen we het bericht dat we
ons huis moesten verlaten, omdat de

Vesting met nog andere plaatsen ge
bombardeerd zou kunnen worden. De

groten in ons gezin kregen van moeder

ieder een sloop waarin we onze kleren
deden. We zuJlen toen wel veel aan haar

gevraagd hebben. Het moet niet mak

kelijk voor haar geweest zijn, want ze

was wat grieperig en haar stem kwijt.

Ik zie haar nog - tranen verbergend 

met een sloop met levensmiddelen bij

de grote bedsteekast staan. Vader, een

handige en praktische man, had het al

Ada Timmerman in het oorlogsjaar

1943.
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Over de in 1939 gereedgekomen 'Doorbraak' (Burgemeester Van Wettumweg)

moesten alle bewoners op 14 mei 194Qde Vesting verlaten.

zien aankomen en eerder een aantal houten labels gemaakt waarop onze naam en

adres was geschreven. Mijn grote zus en broer namen de fiets met onder de snel

binders hetsloop, vader duwde de transportfiets met de twee kleintjes in de bak en

moeder de kinderwagen met de jongste erin en ikernaast. Zij sloot het huis en daar

stonden we dan bepakt en bezakt in de Turfpoortstraat. Er vormde zich een stoet

die langzaam in beweging kwam. Veel moeders huilden, maar de onze gelukkig

niet. Ik zag mensen met vogelkooitjes en manden met katten. Sommigen namen

zelfs de geit mee. Kippen en konijnen werden op de wallen losgelaten. Juffrouw

Dekens, onze buurvrouw, wilde absoluut een geldkist met papieren meenemen.

Moeder zei haar dat het onzin was die in zo'n zware kist te vervoeren. Toch kreeg

mijn oudste broer de opdracht de kist voor haar te dragen. Daardoor nam ik zijn

fiets. We liepen naast mevrouw Rijnders van de drukkerij tegenover ons. Ze liep

alleen met haar kinderen, want haar man was hospitaalsoldaat bij de Grebbeberg.

Moeder probeerde haar moed in te spreken.

Net als de Wde mei was het onbewolkt en warm. Vrijwel iedereen begaf zich in de

richting van de Doorbraak, die daardoor als een flessenhals ging werken. Het leek

wel, met aan weerszijden water, de uittocht van het volk Israël uit Egypte tijdens

de passage door de Rode Zee. Ik voelde me als het ware in de geschiedenis opge
nomen.

De stoet ging in de richting van het station Naarden-Bussum. Er werd gezegd dat

we naar Utrecht of Haarlem zouden worden overgebracht. Maar bij het station
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hoorden we dat we in een van de deftige buitenwijken van Naarden zouden over
nachten. We hadden geluk. Wilma lansen, een meisje bij ons uit de straat en enigst

kind, riep 'Komen jullie maar bij ons, wij zijn maar met z'n drieën en hebben een
groot huis'. Ze was met haar ouders in het huis van een in die oorlogsdagen naar
elders geïnterneerde NSB-er ingedeeld. We waren doodmoe en ik weet alleen nog
dat we snel naar bed gingen. Alle kinderen, behalve de jongste, bij elkaar in een

groot lits-jumeaux. Zo'n enorm bed hadden we nog nooit gezien.
Vader hoorde die avond nog dat Nederland zich had overgegeven. Daardoor kon
den we de volgende dag weer naar de Vesting terugkeren. Ik zie nog de chaos van
spullen op de grote tafel·in onze huiskamer. Alles moest weer keurig in de kasten
worden opgeborgen. Binnen de stad kwamen toen de verhalen los over geplun
derde tabakswinkels en over kippen die zich hadden doodgevreten aan al het voer
dat men uit voorzorg had gestrooid. Van de losgelaten konijnen zullen er wel niet
veel zijn teruggekeerd.

Schaarste

In het begin van de oorlog viel het metde voedselvoorziening nog wel mee. Toch
werd al vrij snel de 'distributie' ingesteld. Iedereen kreeg een stamkaart met zijn
persoonlijke gegevens. Daarmee kon je maandelijks op het distributiekantoor in
de Tekenschool aan het Wilhelminaplantsoen in Bussum bonkaarten afhalen. Ze
waren van verschillende kleur en er stonden namen van levensmiddelen op, bij

voorbeeld 'versnaperingen', een voor mij eigenaardige naam voor snoep.Textiei
werd niet per bonkaart verstrekt maar op punten. Eens per week stond in de krant
welke bonnen de week erop geldig wa
ren. Die bonnen werden uitgeknipt en
in een door mijn vader gemaakt doos
jes met allerlei vakjes gedaan.
Toen het voedsel schaarser werd, ver

anderden siertuinen in aardappel veld
jes en groentetuinen. Zelfs werden er

Moeder fohanna Timmerman- Voor-

1945,

samen met hun zuster Ada, naar Fries

Op de arm

tabaksplanten geteeld. Steeds meer vestingbewoners zagje met een pannetje naar
de centrale keuken ofgaarkeuken in de Vestingschoollopen, waar, vanwege de ha
perende gasvoorziening, voor de hele goegemeente werd gekookt. Oudjes en al
leenstaanden namen hun bord en bestek maar mee en consumeerden de pollepel
stamppot daar ter plekke. Thee en koffie werden vervangen door surrogaten. De
margarine was ook niet echt en we aten 'regeringsbrood', een grijs, vrij ldefbaksel.
Nieuwe schoenen waren per bon aan je verjaardag gekoppeld. Veel mensen droe
gen echter inmiddels klompen. Vader maakte voor ons houten sandalen. Je voet
werd afgetekend op een plank die daarna werd uitgezaagd en in model gebracht.
Kruisende banden gemaakt van kofferriemen completeerden deze voorloper van
de gezondheidssandaal. Ze zaten nog lekker ook!
Toen er geen kolen voor de kachel meer te krijgen waren, gingen we met de bok
kenwagen naar het Bos van Brediusen de bossen van Crailo bij het toenmalige Kin
dersanatorium en verzamelden er dennenappels en sprokkelhout. Moederzei wel
eens: 'Ik ben nog nooit zoveel in de buitenlucht geweest als toen'.

Naar Friesland

In het najaar van 1944 stokte de voedselvoorziening. Voor ons achten betekende
dat het verdelen van een halfbrood per dag. De warme maaltijd was gereduceerd
lot soep van suikerbieten. Bijhet invallen van de winter woog ik als veertienjarige
nog geen 30 kîlo. De symptomen van hongeroedeem werden zichtbaar. Een groot
deel van de dag lag ik inmiddels op bed.
In februari 1945 werden drie kinderen uit ons gezin, onder wie ikzelf, uitverkoren
om ondergebracht te worden bij pleegouders in Friesland. In de middag van 18fe
bruari werden we, ieder met een koffer en een deken, met paard en wagen naar de
haven van Huizen gebracht. Daar zochten we een plekje uit op een dikke laag stro
in het ruim van een schip. Zuster Haakman, een kraamverpleegster uit de Vesting,
was onze begeleidster. Ik voelde me als oudste verantwoordelijk voor Nico en An
nie en zorgde dat ze bij mij in de buurt bleven. Ook voelde ik me verantwoordelijk
voor de tas met drie kostelijke pakjes wittebrood gebakken van meel dat juist op
dat tijdstip voor de eerste maal verstrekt was door het Zweedse Rode Kruis. Zelfs
een punt van ieders deken klemde ik stevig in mijn hand. Daar zaten wc dan bij de
schoorsteen van het schip waar, op een bankje, enkele oudere jongens zaten die on
der de Duitse tewerkstelling trachten uit te komen.
Ondertussen werden meer kinderen het schip binnengelaten. Het ruim werd steeds
voller. Tegen de avond voer het schip naar Enkhuizen. Daar bleven we liggen tot
vier uur in de ochtend om vervolgens de oversteek naar Workum maken. Een lan
ge reis met huilende kinderen en al maar pralende volwassenen. Een grote emmer
was bestemd voor de zo lang mogelijk uitgestelde plas.Tegen zevenen hoorden we
de kreet 'Land in zicht!', maar het duurde nog twee uurvoorwede haven van Wor-
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kum binnenvoeren.
Daar werden we naar een school over

gebracht waar de verdeling over de gast
gezinnen plaatsvond. Mijn buurtge
nootjes Riekje en Stijntje KJinkenberg
en Jalmie en Alie Keizerbleven in Wor
kum. Toen onze namen werden afge

roepen, stond zuster Haakm.an op en
vroeg of er voor ons misschien een plek
zou kunnen worden gevonden buiten de
stad. Mijn broer was namelijknetuit het
sanatorium ontslagen en veel buiten
lucht zou hem goed doen. Het werd het
dorpje Heidenschap dat daar 'Jt Heiden
skip'werd genoemd. Diemiddaggingen
we met dominee Loos mee, bij wie we
thuis een heerlijke stamppot van ge
kookte bietjes aten. [n de koets van de dominee ging het daarna op Heidenschap aan,
waar hij 's middags moest preken. De zesjarige Antje Hoetmerwas het andere Naar
dense meisje dat ook die kant op reisde.

Bij de pleegouders
Na de kerkdienst IGvamende pleegouders ons ophalen. Nico werd ondergebracht bij
de familie Feenstra, een kruideniersgezin dat 'op de Buurt' (Brandeburen) woonde
en Antje Hoetmer bij het gezin van bakker Van Dam. Annie en ik werden verwel
komd door boer Huitema, die met zijn gezin op een afgelegen boerderij woonde.
Later hoorden we dat ook andere Naardense kinderen bij boeren in de omgeving

waren ondergebracht: Theo Snoek bij FrearkDijkstra, zijn broer Bepbij Luwe Kam
pen, JooP Hazelaar bij Schotanus, Dick Essen bij Ymkje Deinum en Piet Visser bij
veehouder Koopman.
Het was die dag op weg naar de boerderij mistig en koud. Ik zie ons nog lopen over
de smalle modderige dijk van een troosteloze polder waarin het sloonvater erg hoog
stond. Vóór ons, boer Huitema met zijn zonen Tjitteen Pier, die onze zware koffers
droegen. Pier, de jongste, was toen vijftien jaar. Hij liep op klompen en droeg een
korte broek met daaronder lange, zwarte gebreide kousen. Zijn zondagse schoe
nen hingen aan de veters om zijn nek. Broodmager en gekleed in een lange broek,
die door mijn oudste zuster van een grijze deken was gemaakt, liep iker op stoffen
laarsjes achteraan.
Zo kwamen we in de schemering op de boerderij aan, waar mevrouw Huitema met

zoon Tjitze en het dienstmeisje Tjitske ons opwachtten.

De boerderij van de familie Huitema in 'lt Heidenskip:

We waren ergvermoeid en na de boterhammen met warme melkmochten we me
teen gaan slapen. \/lfehadden het idee in een andere wereld te zijn aangeland. Toch
voelden we ons veilig zo samen met een warme kruik in een bedstee waarvan de
deuren op een kiertje stonden.

Koeien en klompen
De volgende morgen kregen we een paar klompen en werden wegwijs gemaakt op
de boerderij: wel 48 koeien en ook nog pinken, schapen en paarden. Kamers ver
licht melolielampen en koken op een kolen gestookt fornuis. Hetdrinkwater kwam
uit een put. 't Huuske stond buiten in de kou, maar op de plank in onze bedstee
was een po voor de nacht gezet. Onder de opkamer was de melkkelder. In die be
tegelde ruimte werd een deel van de melk in platte bakken gedaan om er de vol
gende dag de room te kunnen afscheppen. Daarvan werd boter gekarnd, maar de
room was ook heerlijk voor in de koffie, zei mevrouw Ybeltje Huilema, die we Tan
te zouden gaan noemen. Boer Sjoerd Huitema, die wat weg had van de minister
president in ballingschap Gerbrandy (later bleek dat het een neef van hem was),
noemden we Oom.

De dag begon voor de Huitema's meestal alom vijf uur met een ontbijt. Daarna
werd er gemolken en om tien uur stond er koffie met een boterham klaar. Twaalf
uur was het tijd voor de warme maaltijd, bestaande uit aardappels, groenten, scha
pen- of rundvlees en niet te vergeten een schaal met gesmolten roomboter. Vier
uur wederom koffie met een bOlerham. Zeven uur aten we brood of pap.

Werken en spelen op de boerderij
Aan voedsel, waarin ze zelfkonden voorzien, was er geen gebrek bij de familie Hui
tema. Daardoor ging het met mijn gezondheid beter. De Mulo in Workum was te
ver weg. Op de boerderij vermaakte ik me echter goed en ik hielp met allerlei kar-
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Boer Sjoerd Huitema en zijn vrouw Ybeltje op de llIiflbank mei jami/ie/edell hl 1948.

weitjes in de huishouding, hel voederen van het vee en zelfs mocht ik weleens bo
ter karnen. Ikleerdespinnen en breide kniekousen van dun gesponnen tweedraads
schapenwol.
Zolang er schepen van Huizen naar ''''orkum voeren, kregen we brieven van onze
ouders.ln Naarden werd de schaarste aan levensmiddelen steeds groter. Oom Sjoerd
verscheepleeen paar keer een zak aardappelen naar ons gezin indeTurfpoortstraat.
Annie was in het begin heel verdrietig. Ze miste haar ouders. Dagelijks bezocht ze
de lagere school in Heidenschap, waar ook andere evacueetjes bij haar in de klas
zaten. Gelukkig zat Nico, die het bij de familie Feenstra ook bijzonder goed ge
troffen had, eveneens daarop school. Zezagen elkaar iederedag.lkontmoel1e hem
alleen op zondag als we naar de kerk gingen.

De lente in het land

Toen de le",e in aantocht was, begonnen de landerijen van Heidenschap vriende
lijker te ogen. Het water zakte in de weilanden wegen op lu\ve plekken verschenen
de eerste paardeblocmen. Brieven van thuis kwamen er echter niet meer en dat ver
ontrustte ons erg. Voorzichtig werd weleens gefluisterd dat de bevrijding in aan
locht was. Praten over de oorlog deed je echter liever niet, want dan leek alle el
lende opeens een stuk dichterbij. In Heidenschap waren ook Joodse gezinnen on

dergedoken. Maar daarover hield iedereen stokstijf zijn mond dicht. Moeilijke
maanden, ook voor hel gezin Huitema met jongens die eigenlijk voor de bezetter
hadden moeten werken.

Ondanks al het miserabele hadden wij het goed en was iedereen aardig voor ons.

Tjitte HIlitema mei de twee paarden

die ,w de oorlog 'Jaar Ada en Anllie
werden vertloemd.

Het dienstmeisje Tjitske leerde ons Frie
se liedjes en we vermaakten ons met een
springtouwen Friese spelletjes. We
sprongen in het hooi, molken de scha
pen en toen het warmer werd, ZWOlll

men we in hel meer. Annie was een verwoed knikkeraarster en de jongens Huile
rna hadden zakken vol. Op een dag vertelden de jongens dat ze een pop voor haar
hadden. Dat kon Annie niet geloven. Het bleek ecn antieke te zijn met eell lijf van
zeemleer en een porseleinen dameshoofd. Zo'n pop hadden we nog nooit gezien.
Hel 'kind' werd evenwel liefderijk aanvaard.

De bevrijding
Op ]6 april werd Friesland bevrijd. We hebben er niet veel val) gemerkt. Duitsers
l<lgje er gelukkig nooit, dus ook geen voert uigen met binnenrijdende geallieerden.
wel hingen overal vlaggen en op het schoolplein in het dorp werd feest gevierd. De
bevrijding van Naarden liet op zich wachten lot 5 mei. Iedere dagstond ik voor hel
raam te turen als de postbode in aantocht was. Op een dag zwaaide hij al van ver
re met een kaart. Die moest voor ons bestemd zijn. Het was inderdaad een levens
teken van thuis. Een zucht van verlichting ging door ons heen toen we zagen dat
aUenamen op de briefkaart stonden! Daarna volgden meer brieven. Eerst over de
moeilijke periode die achter hun lag, maar later ook over de blikken biscuit, groen
len en vlees die in Naarden werden verstrekt. 'Er was weer melk', schreef moeder.

Ze kreeg zelfs een hele emmer vol!Thuis lager voor e1kvan ons een grote reepcho
colade. De consumplie ervan liet echler nog even op zich wachten.

Naar huis

Op 23 juni hvam Annie van school met het bericht dat we de volgende ochtend zou
den vertrekken. "'''emoesten bij de kerk bijeenkomen. Eigenlijk wasdat bestschrik
ken. Ik herinner me nog dat Oom met tranen in zijn ogen stond toen Tante onze
koffers inpakle. Het viel hem zwaar dat de 'Famkes' zo plotseling weg moesten.
Onze thuisreis ging met paard en wagen naar Workum en vandaar met de boot
naar Huizen. Het is vreemd dat we ons van die terugreis niets meer herinneren.

Hel lijkt alsof die uil 011S geheugen is gewist. Alleen het weerzien met thuis staat
me nog helder voor degccsl. Moeder zag wit en was heel mager. Wij waren daar

entegen kilo's zwaarder en aangesterkt. \Ale moeten bijna onherkenbaar zijn ge
wees!.
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Pas later realiseerden wij ons dat we met deze terugkeer een belangrijke periode in
ons leven hadden afgesloten. Ook al is het inmiddels zestigjaar geleden, nog altijd
denken we met grote dankbaarheid terug aan onze pleegouders en de gastvrijheid
in het Friese Heidensehap.

vond zich het bloemkwekerijtje van
grootvader Klaas Timmerman.

'OJ



Lofzang op een beminde burgervader

Op 23 januari 1850 werd tot vreugde
van de inwoners van Naarden bekend

gemaaktdatkoning VVillcm TIl gunstig

aan hun ingediende verzoek had vol

daan om hun geliefde stadsdokter B.].R.

van Hasselt (1 806- 1864) te herbenoe

men tot burgemeester, een ne~enfunc
tic die de geneesheer al sinds 1841 be

kleedde. De herbenoeming was aanlei

ding voor de Naarders om de volgende

dag een erepoort voor dokters woning
in de Vrouwenstraat 75 (nu Cattenha

gestraat 11) op te richten en uitbundig
te versieren met bloemen. Enkele in

woners gingen daarvoor naar het land

huis Zandbergen om aan de daar wo

nende heer J.P. van Rossum decoratie

groenen bloemen te vragen. Hetgroen

stelde de welvarende koopman/dichter

onmidde]]jjk beschikbaar, maar omdat Dr. B.J.R.

'Flora' in de 'Louwmaand' nogal karig neesheer teNaarden
was, kon hij aan het verwek om bloe- diende hij zijn stad van 1841 tot 1863.
men helaas niet voldoen. Omdat Van

Rossum zelf ook in de algemene vreugde deelde, zette hij in de haast wel een lof

lied in elkaar, dat op de wijs van het bekende 'Wien Neerlandsch bloed' door de

burgerij kon worden meegewngen. Diezelfde nacht nog liet hij zijn dichtregels met

grote letters op een doek schilderen. De volgende ochtend vroeg toog hij naar de

organisatie met het verzoek het doek anoniem boven de ereboog te plaatsen. De

inhoud van Van Rossums creatie liet aan duidelijkheid niets te wensen over:

Verheug u, Naardens burgerschaar!

Heb uwen koning lief,

De stem, die gij hem hooTen deed,

En arm en rijk verhief,

Klonk welgevallig in zijn oor!

Verban nu zorg en smart,

Gij hebt uw burgervader weêr,

Klopp' vrolijk nu elks hart.
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't Is winter, dampig, koud en guur,

Men mist thans Meimaands groen,

Maar warm klopt aller burgren hart,

Bij vlag en bij festoen.

Elk schaar' zich om hem vrolijk heen,

En maak, zijn werkkring ligt.

VervuIl', draagt hij ons liefde toe,

Elk trouw ook burgerpligt.

Op de feestelijke dag werd Van Rossum, die in de Vesting aanwezig was om het re

sultaatvan eigen kunnen te bewonderen, doorenige inwoners verzocht om een le

zing te houden ten bate van de talrijke behoeftigen diede stad telde. Men wilde ook

hen in de vreugde van die dag laten delen. Het moest wel op korte termijn gebeu

ren. Van Rossum stemde spontaan toe. Tegelijkertijd ging er voor het goede doel

een lijst rond waarop men voor 50 cent kon intekenen. Maar liefst driehonderd

Naarders spendeerden het voor die tijd forse bedrag. Het initiatief was aanleiding

voor Van Rossum om meteen aan de slag te gaan.

Op 29 januari hield Van Rossum zijn voordracht, daarbij ruimschoots puttend uit

de veelheid van rijmelarijen die hij al sinds zijn jonge jaren aan het papier had toe

vertrouwd. Daar het in de Vesting inmiddels wel bekend was wie de maker van de
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coupletten boven de ereboog ,vas, wilde hij dat verder niet ontveinzen. Om zijn
voordracht stijlvol te besluiten had hij er de volgende twee nog even snel bijge
maakt.

't Is niet a!léén, in 't stads belang,
Dat hij uwe achting trekt;

Maar als ge, als ik, zijn hulp inroept,
Op 't ziekbed uitgestrekt;

Hij, als geneesheer, voor u'waakt,
En, onder 's Hemels gunst,

Van ziekte ofvan den dood u redt

Door zijn verheven kunst.

Hij ook voor d'armsten lijder zorgt
Hem troost, verkwikking brengt,

Met wien ge uw wensch en beê vereent,
Hem 't leven wordt verlengd!

Bij't leef van Hasselt! aller steun,
Vloeit ook uit 't hart mijn toon,
Uw burgemeester leev! ]eev lang

Uw Eskulapen zoon!

Nadat hij zijn eigen dichtwerkg]oedvol
had gedeclameerd, werden beide cou
pletten direct daarop door de leden van
de zangvereniging en door de aanwezige burgers onder begeleiding van muziek uit
volle borst gezongen. Daarmee werd een zeer genoeglijke avond afgesloten. (Red.)
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Theehuizen langs de oude Rijksweg

eoen Mulder en Henk Schaftenaar

Alleen bij het bladeren in oude ansichtkaartenverzamelingen kom je nog weleens
een afbeelding tegen van een van de theehuizen die al weer lang geleden langs het
Naardense deel van de oude Rijksweg stonden. Toen ruim dertig jaar geleden het
tracé van de snelweg naar de noordzijde van de Vesting werd verlegd, was er geen
klandizie meer voor deze kleine schenkerijen en waren ze gedoemd te verdwijnen.
Ze ontstonden in de crisistijd en luisterden naar namen als Het Gooische Thee
huis, De Gooische Poort en Meer]ust. Op geringe afstand van elkaar, schonken ze
hetzelfde en hadden geen professionele uitbater. Kolenboeren, timmerlieden en
tuinders waren het die door werkloosheid in hun métier tot zulk een bijverdienste
werden gedreven. Uitingen van gedeelde armoede dus uit een tijd waarin de een
met garen en band langs de deuren ging, de ander met mimosa ventte en weer ie
mand anders een strandtent of een theehuisje stichtte.

Meerlust had wellicht de meeste faam, niet in het minst vanwege de 'waterfietsen'

waarmee je heerlijk op de Karnemelksloot kon peddelen. Het etablissement werd
in 1930 nieuw gebouwd bij de brug over de Karnemelksloot en timmerman Oos
terink was daar de exploitant. Later had de gemeente er spijt van op die plek een
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Meerlust aan de Karnemelksloot dateert van 1930. Men kon er 'visboten' en 'water

fietsen' huren. In iets gewijzigde vorm bestaat het huis lJog steeds.

theehuis met bewoning te hebben toegestaan. Oatdee1 van de nieuwe Rijksweg was
namelijk verstoken van gas, water en riolering, wat leidde tot omstandigheden die
in strijd waren met de wonin~vet. Maar vanwege de economische malaise en nij
pende woningnood kon de plaatselijke overheid niet veel anders dan gedogen.

Daardoor kon ook tuinder Theo de Groot (1896-1954), die in de Vesting woonde,

maar op de Plak langs de Rijksweg zijn groenten verbouwde, een theehuis nabij het
kruispunt Rijksweg/Thierensweg gaan exploiteren. Vlak bij zijn tuinderij huurde
hij van de heer Bendien (van de Pokon) een stukje grond met daarop een houten
onderkomen waarin een woon- en theehuis gestalte kregen. In 1929 was De Groot
ook nog zandkruier en werkte hij aan de baan voor de nieuwe Rijksweg. Daarna
bood de weg hem weer een andere broodwinning. Maar zijn vrouw kreeg heim
wee naar de gezelligheid van de Vesting en daardoor was zijn bijhaan van uitbater
slechts van kort van duur. In 1938 ging het Gooische Theehuis over in handen van
Henk Outhuyse, een Amsterdammer die op de Amstelkade woonde, maar al spoe
dig naar Naarden verhuisde.

Uit dezelfde tijd stamt ook De Gooischc Poort, een theehuis dat ter hoogte van de
hudige Ernst Casimirlaan tag. Daar vestigde zich in 1933de uit Bussum afkomsti
ge Anton de Jong (1898-1965) in de linkerhelft van een in 1924 gebouwd dubbel
houten landhuis. Zijn dochter Gerda, geboren in 1936, bracht er haar jeugd door
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en vertelde ons hoe haar vader van alles aanpakte om het hoofd economisch boven
water te houden. De tuin werd in meerdere prieelachtige nissen herschapen en er
werden besloten zitjes ingericht. Priklimonade, al dan niet in 'kogelflesjes' werd ver
kregen bij de fabriek van Kaptein in de Kloosterstraat. Snoep werd ingeslagen bij
grossier Van Vlerken in de Jan Massenstraat, koek bij de koekfabriek van Haagen in
de Bussumerstraat, terwijl de banketbakker met dezelfde naam in de Kloosterstraat
het gebak leverde. Consumptieijs bereidde De Jong zelf. Een aan de weg slaande
kiosk werd blikvanger voor de vele passanten.
Die kiosk was overigens een doorn in hel oog van de gemeente, die in 1938 som
meerde om 'het illegale bouwsel' af te breken. En passant werd aan De Jong ge
schreven om de 'desolate toestand' waarin zijn perceel verkeerde, te verbeteren. Zo
ook werd het de altijd nijvere De Jong moeilijk gemaakt een schuurtje te bouwen
voor de bereiding van zijn ijs, dat levens met de kar werd uitgevent op de Scha
penmeent, in het Bos van Bredius of bij Jan Tabak.
'Ondanks de verkeersdrukte op de Rijksweg, woonden we er toch wel geïsoleerd',
vertelt dochter Gerda, 'want er stonden daar in die tijd nog maar weinig wonin-



De Cooische Poort timmerde het meest aan de weg. Behalve alcoholica waren er

verkrijgbaar. De foto dateert van 1962. Ter plaatse staan nll de

sllmpties j;ebruiken. In een schuurtje achteraan waren de toiletten, op een groot

De theehuizen langs de Rijksweg beleefden hun beste tijd tussen 1930 en 1950. Die

hadden ze te danken aan de fiets, hetaJgemene vervoermiddel van de gewone man;

hel bezit van een automobiel was slechts voor weinigen weggelegd.

Op zonnige zondagen in de zomer zagen de Naarders in de prille ochtend al kilo

meterslange colonnes met Amsterdamse 'bleekneuzen' voorbijtrekken op het fiets

pad langs de Rijksweg. De eindbestemming was meestal de toen nog blinkende
stranden van Valkeveen of Oud Naarden.

De fietsen van de Amsterdamse zonzoekers waren zwaar beladen. Pa zwoegde met

een kind, soms twee kinderen, in een zitje voorop de stang, plus nog een derde ko

ter achterop de bagagedrager. Moe ploeterde daarachteraan met bagagetassen boor

devol strandspullen. Ook zij was niet te beroerd om nog een kind op de fiets mee

te sjouwen. Complete buurten trokken er zo op uit.

aan de man te kunnen brengen. Daar stakde gemeente Naarden echter een stokjevoor.

Niets anders dan limonade, thee, koffie, chocolademelk of karnemelk mocht er ge

schonken worden. Theehuis De Gooische Poort heeft tot halverwege de jaren zestig

kunnen bestaan. Daarna is het gesloopt en vervangen door twee villa's.

nndere versnaperingen.

gen. Als kind heb ik mijn vader heel wat geholpen met het vullen van zakjes snoep

en met het schoonspoelen van de limonadeflesjes. Ons drinkwater kwam nog uit

een pomp en achter in de tuin stonden, helaas niet helemaal aan het zicht ont

trokken, de toiletten, die, heel praktisch,

met grote letters het opschrift 'WC'

droegen. Ze mochten in 1944 naar een

schuurtje worden verplaatst. In 1949

hield mijn vader zijn theehuis voor ge

zien en zijn we naar Hilversum verhuisd.'

Na hetvertrekvan De Jong heeft ene Rade

maker het bedrijfvoortgezet. Althansdat

maken weop uit een in de jaren vijftigge

drukte ansichtkaart. In die tijd wilden de

heren van deAmstelBrouwerij er nog een

verbouwing bekostigen om er hun bier



oude Rijksweg. ;~~~:~~;':~~=;:;~~::,:;J~:,:~;;;~ij~de Ka"i"!:i,, Wilhclminalaan de

's Avonds, na een heerlijk dagje zonnig Gooi, keerde de meute op dezelfde manier

terug naar de krappe etagewoningen in de drukke volksbuurten van de grote stad.

Zowel op de heen- als op de terugvveg legden ze voor een korte rustpauze steevast

aan bij een van de op volle toeren draaiende theehuizen vlak langs het fietspad.

De theehuizen waren niet de enige die van die zomerse drukte langs de Rijksweg

profiteerden. Vanaf de Keverdijk tot aan het Bos van Bredius hadden diverse ijs

cokarretjes een vaste positie langs het fietspad ingenomen. Ook bandenplakkers

te fiets pikten een graantje mee. Zonderwerk zaten deze hulpverleners nooit, want

in de onafgebroken sliert fietsers die voorbijtrok waren er altijd wel een paar die

een lekke band kregen. Ze hadden een feilloos gevoel voor de plaatsen waar werk

stond te wachten. Boze tongen beweerden dat sommige van deze schnabbelaars

het fietspad strooiden om zo voortdurend van klandizie verzekerd

De opkomst en ondergang van de Naardense theehuizen was onlosmakelijk ver

bonden met de 'Rijksstatus' van de weg. Daarom nog een terugblik op het tot stand

komen daarvan, een stukje geschiedenis met nogal wat voeten in de aarde.

Vanouds wrong het verkeer van Amsterdam naar Amersfoort zich door de nauwe

straten van de Vesting. Toen dat toeterende en ronkende kabaal omstreeks 1917
ondraaglijkevormen begon aan te nemen, werden er plannen ontw"ikkeld voor een

omleiding door de kwekerijen ten zuiden van de Vesting. Deze plannen stuitten

aanvankelijk op grote militaire bezwaren, maar die konden in 1921worden opge

lost. Doordat toen een tracé werd vastgesteld, konden de verdere plannen ont

wikkeld worden voor de aankoop van de grond. Dat laatste liet nog even op zich

wachten want de overheid zat krap bij kas. Vervolgens ontstond er weer vertragil1g

door het Ministerie van Oorlog dat het nodig oordeelde verdedigingswerken langs

de weg te plannen. Pas nadat op 28 mei 1926 de vesting Naarden als defensie

steunpunt werd opgeheven en bovendien Den Haag serieuze stappen ondernam

om de groeiende verkeersproblemen aan te pakken, kon op 4 juni 1927 een Rijks

wegenplan worden vastgesteld. Toen, na 14 april 1928, ook nog eens aan de be

zwaren van de gemeente Naarden tegen foeilelijke betonnen bruggen over de Karne

melks]ooten de Bussumervaartwas tegemoet gekomen - ze kregen uiteindelijk een

bakstenen bekleding - begon men met de bouw van de brug over de Karnemelk

slootwaarover de nieuwe verkeersweg zou voeren. In 1929werd er gewerkt aan de

aarden baan. Het zand werd onder meer gewonnen op de Blaricummerheide, waar

voor een werkspoor werd aangelegd door de Museumlaan in het landgoed Crailo.

Vele Naarders, zoals de hierboven genoemde De Groot, werkten mee aan dit kilo

meterslange zandtransport. In de zomer van 1930 was de Rijksweg - toen nog een

uit tw"ee banen bestaande verkeersader zonder parallelwegen - klaar. De naastlig

gende ventwegen werden pas vlak voor het uitbreken van de Tweede vVereldoor

log voltooid. ]n ] 954 werd de weg vanwege het groeiende autoverkeer nog tot vier

rijstroken verbreed.

Toen in de jaren zestig van de vorige eeuw door het toenemen van de welvaart de

fiets steeds meer terrein moest prijsgeven aan de automobiel, veranderde het ka

rakter van de Rijksweg door Naarden zienderogen en daarmee ook de bestaans

grond van de theehuizen.

Nadat in ] 973 de 'weg om de Noord' in gebruik was genomen - zo werd het Naar

dense traject van de A J lange tijd in de pers genoemd - veranderde ook de 'Rijks

status' van de Rijksweg. ]n de jaren negentig ging het oude trajectin eigendom over

naar de locale overheid, die het tracé weer tot de oorspronkelijke twee banen ver

smalde. De Rijksweg - men sprak inmiddels van de oude Rijksweg - degradeerde

van bloeiende hoofdverkeersweg tot een rustige doorgang voor het locale verkeer

en tot uitvalsweg naar de A ]. Aan een kopje koffie ofeen glaasje prik in een van de

Naardense theehuizen bestond toen allang geen behoefte meer.
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Uit het begin van de Toneelvereniging

Willem de Zwijger

'Volksweerbaarheid) bakermat van enkele Naardense verenigingen

MartînLuif

I maart

weten
Wil/em

Als de informatie in het gedenkboek van Willem de Zwijger uit 1964 juist is, dan

Na,,,d,a"ga,aiz(>en.Rechts een deel van

''''' n'Jeest,,, Alent"n di, op ddweb'an de Gansooed,;tmnt en
strant flaast de school woonde.

"4

zouden op I maart 1904 een aantal
Naardense jongemannen de toneelver
eniging hebben opgericht. Notariële en
andere schriftelijke bewijzen ontbre
ken echter. Het enige wat uil dieperio
de dateert, is een notulenboekje dat be
gint in 1906 en eindigt in 1912. Daarin
lezen we dat de 'Toneelvereniging en
reciteerclub Willem de Zwijger op
Inlaar! 1904 in Naarden is gevestigd'.
Het idee tot de oprichting zou zijn
voortgekomen uil deplaalselijke afde
ling van 'Volksweerbaarheid'. Dat was
een soort nationale rcserve, die zich

voorbereidde op een eventuele verde
digingvanhetland.ledereen, ongeacht
politieke of godsdienstige overtuiging,
kon er lid van worden. Al snel ont- TeunisVermaas(l884-1955),als21-jarige

sproten er uit deze op militaire leest ge- jon"din,g. T,'uni,; wa,;een vm."iging"T,"n

schoeide organisatie diverse onderaf- in harten niam was lid ,'an "al "an

delingen, zoals de schietsportvereni- N:;;::';'~~,:~;::t:;';;;:~;'::~~;~ging Huibert van Eijken, die in de tv

garnizoensstad Naarden goed kon ge- ri,h,,,,,,, ,<>orziffa vm,' d"'onedvc"ni-

dijen. Uit de 'krachtige en kranige men- ging Willem de Zwijger.
schen' van Volksweerbaarheid kwam

ook het initiatief voor de oprichting van Keizer Otto, de gymnastiek- cn turnver
eniging die in het jaar 2000 haar honderdjarig bestaan vierde.
Het fcit dat een toneelvereniging in die tijd ook voortkwam uit de stoere kerels van
Volksweerbaarheid klinkt wat vreemd in de oren, maar het bewijs vinden we in de
notulen van 22 mei 1909. Gerri! Timmer vroeg toen aan voorzitterTeunis Vermaas
of elk lid niel voorzien moest zijn van de 'Oranjekaart' van deze beweging? 'Na
tuurlijk', antwoordde dc preses, 'want Willem de Zwijger is net zo goed een on
dcrafdcling van Volksweerbaarheid als de gymnastiekvereniging en de schietver
eniging'. TCUlliswas dan ook lid van deze twee organisaties, zoals ook destijds be
kende Naarders en Willem de Zwijger-leden Jan Boer Rookhuizen en Willem
Houtman dat waren.

Over het prille begin van Wil!em de Zwijger isook in het Stadsarchiefweinig voor
handen. Echter onder de kop 'Toneelvereniging', met daarachter de raadselachti
getoevoeging 'geheimesocialistischevergadering', kwam toch een teken in die rich-
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voorzitter Teunis Verlt/aas,Zittcndv.i.n.r.

Het weinige dat we verder uit het begin van de toneelvereniging WiJlem de Zwij
gerweten, komt uit de genoemde notulen en kunnen we herleiden uit enkele oude
foto's die ook onlangs in het Stadsarchief werden gevonden.
In de eerste jaren van haar bestaan telde de vereniging hooguit vijftien leden, on
der wie vijf vrouwen. Die kwamen dan ook vrijwel allemaal voor een bestuurs
functie dan wel voor een van de speciale taken, zoals balletmeester, souffleur of
zaalcommissaris in aanmerking.
Om lid te worden, moest je een ballotage doorstaan. Vond de commissie je niet
goed genoeg, dan werd je niet aangenomen.
In 1906bedroeg de contributie vijf cent per week. Die was in 1912 al opgelopen tot

den voor de veldwachter om Arentsen nog even te vertellen hoe hij over hem dacht.
'Je bent een ploert', had hij gezegd, waarop Arentsen hem onderkoeld liet weten
dat alles wel terecht zou komen.

Schoolmeester HermanusArieArent

sen was van 1886 tot 1921 verbonden

De erudiete en

Op 31 maart 1903 kreeg rijksveld
wachter Johannes Ederveen van de bur
gemeester en de garnizoenscomman
dant opdracht om een onderzoek in te
stellen naar een geheime bijeenkomst
die de avond ervoor in het Hofvan Hol

land aan de Kloosterstraat zou zijn ge
houden. Wat bleek? Schoolmeester

Arentsen had de zaal gehuurd voor een
vergadering met het doel een militaire
zang- en toneelvereniging op te richten
om de soldaten van het Naardense gar
nizoen wat genoeglijke avonden te be-
zorgen. Kennelijk waren er te weinig vraagbaak voor vele Naarders en een

mogelijkheden voorontspanning. Ook b,hm",/02" h«/p bii /'" opstel/t'« wm
militairen wilden weleens wat anders "" ""we/cse/lei(t, sol,'icit,",i,btitfof
dan fysiek vermaak of het rondhangen iets dergelijks.

in een van de vele kroegen die de Ves-
ting toen rijkwas. Maar, omdat Asentsen bekendstond om zijn socialistischesym
pathieën, vertrouwde men hem niet en moest de veldwachter gaan onderzoeken
ofer meer achter zal. Arentsen ontkende en zei verder dat het initiatief niet bij hem

maar bij de militairen zelfvandaan kwam. Hel rapport je van Ederveen werd naar
schoolopziener Röell in Hilversum gestuurd, die een paar dagen later schreef dat
hij er niet aan twijfelde dat Arentsen daar onder het mom van 'zang en toneel' be
zig was een socialistische vereniging op te richten. Maar, voegde hij eraan toe, al
zou hij dat gedaan hebben, dan was er toch niets aan te doen. Eigenlijk zag Röell
geen aanleiding om zich in de zaak te mengen. Toch riep hij Arentsen op het mat
jeom hem te ondervragen overeen mogelijkeschendingvan de ambtsbelofte. Blijk
baar was er toch meer aan de hand, want Arentsen beloofde dat hij zou ophouden
met propaganda maken en het verspreiden van geschriften. Toen Ederveen hier
van later hoorde, voelde hij zich door de schoolmeester behoorlijk belazerd. Re-

ting te voorschijn. Uit het archiefstuk
valt echter niet op te maken of er een
verband was tussen het daar beschre

ven voorval en het kort daarna opge
richte Willem de Zwijger. Wel isduide
lijk dat er op toneel gebied al iets bin
nen de vestingmuren moet hebben
geleefd.
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Wîllem de Zwijger bij het /wintigjarigjubileum in 1924. We zien staande v.l.n.r.
Ber/us Mensert, W HOlltman, Wim Lutell, Karel Veen, R. Bode, K. .Maassell ell
A. vaa Rhija ,m ziUe,"d ,d.n. mCj;affi'omvDirkje B"de,Henk stemmer,

Ho"tmaa, mem ,uw,De<~ooijer-Ehh!,orst, de Gooijer en mejuf
frOllW T. Schll/Jert.

een dubbeltje. Omgerekend naar de huidige waarde een hoog bedrag. Wanbetaling
kwam dan ook nogal eens voor. Royering was het onverbiddelijke gevolg. Ook te

genover bestuursleden was men streng. Toen een secretaris aan het eind van het
jaar een slordige administratie naliet, werd hij prompt niet meer herkiesbaar ge
steld.

Willem de Zwijgers oudste repertoire is wel bewaard gebleven. Kaskrakers in de
oude tijd waren onder meer 'De vrouw van de Werkstaker', 'DoffeStoffels', '99 Bees
ten en I noer' en 'De Vertrapte'. Het waren gloedvol gespeelde slukken met aan
sprekende titels, waar weken van tevoren naar werd uitgekeken.

Dat de grandioze Naardense Sint Nicolaasîntochl, die ook toen al talrijke bezoe
kers uit de wijde omgeving aantrok, aanvankelijk door Willem de Zwijger werd ge
organiseerd, weten niet veel Naarders meer. Zo was de toneelvereniging eigenlijk
altijd en overal de gangmaker bij plaatselijke evenementen. Dat blijkt onder meer

u8
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uit een foto van 31 augustus 1911, de verjaardag van koningin Wilhelmina, waar

op het gezelschap is afgebeeld na afloop van een pantomime. Het lijkt een voor

stelling die iets moest uitbeelden van de Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog rond 1900,

een strijd die weliswaarver van Nederland woedde, maar door de opgebrachte sym

pathie voor de Boeren de volksweerbaarheid en de saamhorigheid onder de bur

gers dusdanig stimuleerde, dat tal van verenigingen in Naarden konden ontstaan.

Inhoud van alle jaargangen

De stichting Vijverhergprescnteert zich sinds maart 2005 op het wereldwijde web.

www.stichtingvijverberg.nl

Bij de Stichting Vijverbergzijn nog verkrijgbaar:

De Omroeper, jaargang 1990 (€ 10,50), 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 (€ 11,50),
2000,2001, 2002 (E 12,50),2003, 2004 (€ ]5,-) per jaargang.

Oude Naardense buitenplaatsen, 'degeschiedenis van Berghuysen en Kommerrust' € 16,

Gids voor de vestingwerken van Naarden € 16,-

De kaart van Fabius, facsimile van Naarden en omgeving in full-color € 7,-

De kaart van Du MouJin (1748), facsimile van Naarden en omgeving in fu1l-color € 8,25

De landerijenkaart (1817), facsimile van Naarden en omgeving in full-color € 8,25

Beste/adres: Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, tel, (035) 6946860

boekhandel
ComeniuS

Marktstraat 19

1411 ex Naarden-Vesting
teL 035-6948484


