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Van Rust- naar Koningshoek
De gedaanteveranderingen

van een klein stukje Naarden

Henk Schaftenaar
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Gansoordstraat 16, 141I RH Naarden, telefoon (035) 69468 60.

De opvulling van dit deel van Naarden begon toen in 1864 de Naardense warmoezier Willem Gies zijn tuin aan de straatweg op de hoek van de Galgesteeg verkocht. G.H. Broekman (1821-1882), een Amsterdamse commissionair, was de koperen hij tiet er in 1865 een buitenverblijfbouwen. Een houten huis moest het worden want de zone lag in de 'verboden kring' en daar golden strikt na te leven
bouwbeperkingen. Broekman noemde zijn buitenverblijf'Plerosis', wat volledigheid 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.

naam Rusthoek voor haar verblijfplaats
heeft bedacht.
Marie Louwerse-Kuhn had drie kinderen: Catharina Maria (1864-1924), die
met A.E. Dudok van Heel (1859-1924)
was gehuwd; Jeanne Made WilheImina (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

Het bllite,,/,uis

Rust/lOek,

gebouwd;11

/865, afgebroken

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

ill /960.

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

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 roomboterfabriek onderde naam 'Gooiland: Neef
Henk Kuhn, die fotograferen als hobby 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 betekende de start voor een later bloeien-

jaar later ging het over În het bezit van M.M.H. W. (Marie) Louwerse-Kuhn (18421922), 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 terugkeerde in de omgeving van Zandbergen waar haar grootvader tot aan
zijn dood in 1856 had gewoond. Vele
jaren had ze Hilversum als domicilie
gehad waar haar man mr. Pieter Louwerse 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

kirlderetl

el! moeder.

haart/eefHeuk

8,

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

met /uUlrdrie
Naast

KuIlt!.

haar staat

I

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 kringenwet golden hier lot in 1926. In het gc-
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Tekeuil/g

vall de veekoeketlfabriek

't Gooi

die i1l1901

naast de melkfabriek

verrees.

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 teruggevonden. Alleen over Piel Lomversevalt IC melden dat hij nogal met zijn gezondheid 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 Veekoekengebouwvan 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 succes. Veel Naarders vonden er een betrekki.ng en hel moet dan ook een regelrechte ramp geweest zijn toen in de
nacht van JSop lGdecember 1919het
bedrijf geheel door brand werd ver-
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De foto is genomen
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op 16 december
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hOllt-

het voor de brandweervechten tegen de bierkaai was. De brandmelding kwam weliswaar 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 volgende 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 gebouwen 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 toegevoegd aan het particuliere bezit van Bram Dudok van Heel. Zijn nazaten verkochten 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

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 1956 had 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 zodanig te verleggen dat het tracé over het voormalige Rusthoek kwam te liggen. De
boomrijke driehoek daar ter plekke werd daardoor vergroot.
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De evacuaties
Oorlogsherinneringen

(1940-1945)

van een Naardens

schoolmeisje

Ada de Lange- Timmerman

Sinds de jaren zestig werden aan deze entree van Naarden onder verschillende bedrijfsnamen 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 veertigtal appartementen. Gedachtig aan het voormalige 'King Cars' bedrijf werd voor
het nieuwe project de naam Konîngshoek verzonnen. In apri12004 mocht de Naardense 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 gekregen.
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hoorden we dat we in een van de deftige buitenwijken van Naarden zouden overnachten. 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 konden 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 geplunderde 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, bijvoorbeeld '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 waren. Die bonnen werden uitgeknipt en
in een door mijn vader gemaakt doosjes met allerlei vakjes gedaan.
Toen het voedsel schaarser werd, veranderden siertuinen in aardappel veldjes en groentetuinen. Zelfs werden er
Moeder

fohanna

Timmerman-

Voor-

1945,
samen

met hun zuster Ada,

naar FriesOp de arm

tabaksplanten geteeld. Steeds meer vestingbewoners zagje met een pannetje naar
de centrale keuken ofgaarkeuken in de Vestingschoollopen, waar, vanwege de haperende gasvoorziening, voor de hele goegemeente werd gekookt. Oudjes en alleenstaanden 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 droegen 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 bokkenwagen naar het Bos van Brediusen de bossen van Crailo bij het toenmalige Kindersanatorium en verzamelden er dennenappels en sprokkelhout. Moederzei weleens: '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. Bij het 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 18februari 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 Annie 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 onder 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 lange 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 Wor97

kum binnenvoeren.
Daar werden we naar een school overgebracht waar de verdeling over de gastgezinnen plaatsvond. Mijn buurtgenootjes Riekje en Stijntje KJinkenberg
en Jalmie en Alie Keizer bleven in Workum. Toen onze namen werden afgeroepen, 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 buitenlucht zou hem goed doen. Het werd het
dorpje Heidenschap dat daar 'Jt Heidenskip'werd genoemd. Diemiddaggingen
we met dominee Loos mee, bij wie we
thuis een heerlijke stamppot van gekookte 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 Naardense 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 verwelkomd 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 Bep bij Luwe Kampen, 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 schoenen 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 meteen 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 verlicht 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 betegelde ruimte werd een deel van de melk in platte bakken gedaan om er de volgende 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 Tante zouden gaan noemen. Boer Sjoerd Huitema, die wat weg had van de ministerpresident 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, schapen- 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 Huitema. 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 kar99

Tjitte

HIlitema

mei de twee paarden

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

Het dienstmeisje Tjitske leerde ons Friese liedjes en we vermaakten ons met een
springtouwen
Friese spelletjes. We
sprongen in het hooi, molken de schapen en toen het warmer werd, ZWOlllmen we in hel meer. Annie was een verwoed knikkeraarster en de jongens Huilerna 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.
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 boter 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 getroffen had, eveneens daarop school. Zezagen elkaar iederedag.lkontmoel1e hem
alleen op zondag als we naar de kerk gingen.

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 verre met een kaart. Die moest voor ons bestemd zijn. Het was inderdaad een levensteken van thuis. Een zucht van verlichting ging door ons heen toen we zagen dat
aUe namen op de briefkaart stonden! Daarna volgden meer brieven. Eerst over de
moeilijke periode die achter hun lag, maar later ook over de blikken biscuit, groenlen en vlees die in Naarden werden verstrekt. 'Er was weer melk', schreef moeder.
Ze kreeg zelfs een hele emmer vol! Thuis lag er voor e1kvan ons een grote reepchocolade. De consumplie ervan liet echler nog even op zich wachten.

De lente in het land

Naar huis

Toen de le",e in aantocht was, begonnen de landerijen van Heidenschap vriendelijker 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 verontrustte ons erg. Voorzichtig werd weleens gefluisterd dat de bevrijding in aanlocht was. Praten over de oorlog deed je echter liever niet, want dan leek alle ellende opeens een stuk dichterbij. In Heidenschap waren ook Joodse gezinnen ondergedoken. 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.

Op 23 juni hvam Annie van school met het bericht dat we de volgende ochtend zouden vertrekken. "'''emoesten bij de kerk bijeenkomen. Eigenlijk wasdat bestschrikken. 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 daarentegen kilo's zwaarder en aangesterkt. \Ale moeten bijna onherkenbaar zijn gewees!.

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

'0'

vond zich het bloemkwekerijtje van
grootvader Klaas Timmerman.
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.

'OJ
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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 bijgemaakt.
'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!

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 Theehuis, 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 iemand anders een strandtent of een theehuisje stichtte.

Nadat hij zijn eigen dichtwerkg]oedvol
had gedeclameerd, werden beide coupletten 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.)

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 Oosterink was daar de exploitant. Later had de gemeente er spijt van op die plek een
106
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Meerlust
fietsen'

aan de Karnemelksloot
huren.

In

iets gewijzigde

dateert

van 1930. Men kon er 'visboten'

vorm bestaat

en 'water-

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 nijpende 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 heimwee 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 spoedig 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 1933 de uit Bussum afkomstige 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 verkregen 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 sommeerde om 'het illegale bouwsel' af te breken. En passant werd aan De Jong geschreven 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 Schapenmeent, 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-
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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

zouden op I maart 1904 een aantal
Naardense jongemannen de toneelvereniging hebben opgericht. Notariële en
andere schriftelijke bewijzen ontbreken echter. Het enige wat uil dieperiode dateert, is een notulenboekje dat begint 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 afdeling van 'Volksweerbaarheid'. Dat was
een soort nationale rcserve, die zich
voorbereidde op een eventuele verdedigingvanhetland.ledereen,
ongeacht
politieke of godsdienstige overtuiging,
kon er lid van worden. Al snel ontsproten er uit deze op militaire leest geschoeide organisatie diverse onderafging Huibert
delingen,
zoals van
de schietsportvereniEijken, die in de
garnizoensstad Naarden goed kon gedijen. Uit de 'krachtige en kranige menschen' van Volksweerbaarheid kwam

TeunisVermaas(l884-1955),als21-jarige
jon"din,g.

T,'uni,; wa,;een vm."iging"T,"n

in harten

niam

was lid ,'an "al "an

N:;;::';'~~,:~;::t:;';;;:~;'::~~
tv

ri,h,,,,,,,

,<>orziffa vm,' d"'onedvc"ni-

ging Willem

de Zwijger.

ook het initiatief voor de oprichting van Keizer Otto, de gymnastiek- cn turnvereniging 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? 'Natuurlijk', antwoordde dc preses, 'want Willem de Zwijger is net zo goed een ondcrafdcling van Volksweerbaarheid als de gymnastiekvereniging en de schietvereniging'. TCUlliswas dan ook lid van deze twee organisaties, zoals ook destijds bekende Naarders en Willem de Zwijger-leden Jan Boer Rookhuizen en Willem
Houtman dat waren.

''''' n'Jeest,,, Alent"n
strant flaast de school woonde.

"4

Na,,,d,a"ga,aiz(>en.Rechts
di, op ddweb'an
de Gansooed,;tmnt

een deel van
en

Over het prille begin van Wil!em de Zwijger is ook in het Stadsarchiefweinig voorhanden. Echter onder de kop 'Toneelvereniging', met daarachter de raadselachtigetoevoeging 'geheimesocialistischevergadering', kwam toch een teken in die rich115

ting te voorschijn. Uit het archiefstuk
valt echter niet op te maken of er een
verband was tussen het daar beschreven voorval en het kort daarna opgerichte Willem de Zwijger. Wel isduidelijk dat er op toneel gebied al iets binnen de vestingmuren moet hebben
geleefd.
Op 31 maart 1903 kreeg rijksveldwachter Johannes Ederveen van de burgemeester en de garnizoenscommandant opdracht om een onderzoek in te
stellen naar een geheime bijeenkomst
die de avond ervoor in het Hofvan Hol-

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.
Het weinige dat we verder uit het begin van de toneelvereniging WiJlem de Zwijgerweten, 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, onder wie vijf vrouwen. Die kwamen dan ook vrijwel allemaal voor een bestuursfunctie 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 1906 bedroeg de contributie vijf cent per week. Die was in 1912 al opgelopen tot

land aan de Kloosterstraat zou zijn gehouden. Wat bleek? Schoolmeester
Arentsen had de zaal gehuurd voor een
Schoolmeester
HermanusArieArentvergadering met het doel een militaire
sen was van 1886 tot 1921 verbonden
zang- en toneelvereniging op te richten
De erudiete en
om de soldaten van het Naardense garnizoen wat genoeglijke avonden te bezorgen. Kennelijk waren er te weinig
vraagbaak voor vele Naarders en een
mogelijkheden voorontspanning. Ook
b,hm",/02"
h«/p bii /'" opstel/t'« wm
sol,'icit,",i,btitfof
militairen wilden weleens wat anders
"" ""we/cse/lei(t,
dan fysiek vermaak of het rondhangen
iets dergelijks.
in een van de vele kroegen die de Vesting toen rijkwas. Maar, omdat Asentsen bekendstond om zijn socialistischesympathieën, 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' bezig 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 matjeom hem te ondervragen overeen mogelijkeschendingvan de ambtsbelofte. Blijkbaar was er toch meer aan de hand, want Arentsen beloofde dat hij zou ophouden
met propaganda maken en het verspreiden van geschriften. Toen Ederveen hiervan later hoorde, voelde hij zich door de schoolmeester behoorlijk belazerd. Re-

06

Zittcndv.i.n.r.

voorzitter

Teunis

Verlt/aas,

"7

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 mejuffrOllW T. Schll/Jert.

eveneens een lid vall de toneelver-

een dubbeltje. Omgerekend naar de huidige waarde een hoog bedrag. Wanbetaling
kwam dan ook nogal eens voor. Royering was het onverbiddelijke gevolg. Ook tegenover bestuursleden was men streng. Toen een secretaris aan het eind van het
jaar een slordige administratie naliet, werd hij prompt niet meer herkiesbaar gesteld.
Willem de Zwijgers oudste repertoire is wel bewaard gebleven. Kaskrakers in de
oude tijd waren onder meer 'De vrouw van de Werkstaker', 'DoffeStoffels', '99 Beesten en I noer' en 'De Vertrapte'. Het waren gloedvol gespeelde slukken met aansprekende titels, waar weken van tevoren naar werd uitgekeken.
Dat de grandioze Naardense Sint Nicolaasîntochl, die ook toen al talrijke bezoekers uit de wijde omgeving aantrok, aanvankelijk door Willem de Zwijger werd georganiseerd, weten niet veel Naarders meer. Zo was de toneelvereniging eigenlijk
altijd en overal de gangmaker bij plaatselijke evenementen. Dat blijkt onder meer
u8

u9
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boekhandel

ComeniuS

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,

'de geschiedenis

Gids voor de vestingwerken

van Berghuysen en Kommerrust'
van Naarden

€ 16,-

€ 16,-

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

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

(1817), facsimile van Naarden en omgeving in full-color

Beste/adres: Gansoordstraat

16, 1411 RH Naarden,

tel, (035) 6946860

€ 8,25

Marktstraat
1411

19

ex Naarden-Vesting
teL 035-6948484

