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gen in de Vesting te verbreden. De Utrechtsche Poort kon met een doorbraak in
de vestingwal ernaast worden omzeild en werd daarmee gespaard. De Amsterdamsche Poort werd echter gesloopt. Op 22 februari 1915 isde Genie begonnen
met het afbreken en op 12 juni 1915 was het gebouw vrijwel geheel verdwenen.
Tegelijkertijd werd een voormalige poortwachterswoning afgebroken die tegen
de zijgevel van de Turfloods stond.
De Amsterdamsche Poort werd gebouwd tussen] 683 en 1685 en is in 1773 verbeterd. Het was een monumentaal gebouw met twee wachtlokalen. Tijdens de
bouwfase is ook de Amsterdamsche Poortstraat aangelegd. Die vormde een kleine inbreuk op het uit de Middeleeuwen daterende stratenpatroon.
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Poortstraat
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omstreeks

1902. Rechts een van de twee huÎzen

die

Spijt
Velen in Naarden hebben nog altijd spijt van de sloop van deze mooie poort en
daarmee gepaard gaande correcties in de directe omgeving. Dat gevoel komt
vooral op als je naar de oude foto's van deze doorgang van de Vesting kijkt. Niet
alleen werd de poort afgebroken en de straat aanzienlijk breder gemaakt, maar
ook moesten enkele bruggen eraan geloven. Hetzelfde lot onderging de 'Kleine
Pijp', een interessante overwelfde watergang door de vcstin~val om het scheepvaartverkeer tussen de hoofdgracht en de Binnenhaven mogelijk te maken. Die
doorgang bestaat nog wel, maar is niet meer overwelfd.
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Collectie:
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omstreeks
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Vestingmuseum.

door een vaste brug. Acht jaar later werd deze vervangen
met duiker.

Vóór de Amsterdamsche Poort lag over de hoofd- of kapitale gracht aanvankelijk een houten brug met een beweegbaar vak. Deze rustte op twee stenen landhoofden en drie houten jukken. Bij de afbraak van de poort is de brug vervangen door een vaste brug. Die is in 1938 afgebroken en vervangen door een aarden dam met daarin een duiker.
Over de ravelijnsgracht buiten de Amsterdamsche Poort lag eveneens een houten brug met een beweegbaar deel. Die brug had vier houten jukken terwijl een
van de landhoofden werd gevormd door de muur van het ravelijn.
Over de buitengracht lag in de 1ge eeuw een ruim 23 meter lange brug met vijf
houten jukken. Het beweegbare deel werd aanvankelijk gevormd door een ouderwetse klapbrug. Lange tijd stond bij deze brug een houten wachterswoning.
Die is in 1871 afgebroken en vervangen door een van steen. Eind vorige eeuw is
ook die woning verwijderd. De klapbrug is in 1893 vervangen door een wipbrug.
Nu ligt daar de Groene Brug, die ook alweer een opvolger is van een smallerexemplaar.
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Particulie-

we de houten barakken diede Vijf Loodsen werden genoemd. Het militaire complex werd in 1747 gebouwd voorde berging van artilleriemateriecl en de stalling
van de ruiterij. In de 1ge eeuw waren er vooral affuiten gestald. Het interieur bestond uit een grote open ruimte zonder compartimenten maar wel met vijf afzonderlijke zolders. Het dak werd gesteund door vier rijen stand vinken (verticale steunbalken}. In 1950 is het complex verkocht en twee jaar later besloot de
gemeenteraad het te slopen voor de bouw van 20 eengezinswoningen en vier woningen voor kleine gezinnen.
Gedane zaken nemen geen keer. De fotoselectie in dit artikel laat hoe dan ook
zien hoe een stukje kostbaar erfgoed in de Vesting plaats heeft gemaakt voor
een verkeerstechnisch gezien betere, maar verder weinig aansprekende stadsentree.

Een straat wordt plein
Terug naar de eerste foto. De Amsterdamsche Poortstraat - in de 1ge eeuw ook
wel Amsterdamschestraat genoemd - werd op 30 september 1915 tot plein omgedoopt dat werd genoemd naar H.M. Wesseling, de man die van 1887 tot 1915
burgemeestervan Naarden was en in het sloopjaar overleed. Links op de foto zien
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A. de Heer en mej. T. Streefkerk.
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Een foto uitde

Jaren twintig.

Het Naardense gemeentebestuur, waarin ook de latere burgemeester M.P. van
Wettum, vergeet hem echter niet. Als
er nog geen twee jaar later dan ook een
vacature voor een hoofdcommies ontstaat, vragen ze ]urjen voor die post en
zijn blij dat hij die accepteert.
]urjen Visser trekt weer bij zijn ouders
te Bussum in en gaat mee als die in mei
1923 naar de Neuweg 71 in Hilversum
verhuizen.
Zijn wonen in Hilversum duurt echter
nietlangwantop 25 juli 1923 trouwt hij
in BeetstemvaagmetMinkede Jong (2).

Het echtpaar vestigt zich op de Godelindeweg (nu nummer68) in Naarden en blijft
- ze zijn dol op kinderen - helaas kinderloos. Het onderhouden van een uitgebreide famjJie-, vrienden- en kennissenkring met jong volk erbij zorgt echter voor de
nodige levendigheid in huize Visser.
Op de gemeentesecretarie blijft Jurjen Visser door zijn ijver, onuitputtelijke energie, uithoudingsvermogen en vaste wij opvallen. Hij beschikt over een grote kennis en is buitengewoon bekwaam in het uitoefenen van zijn functie. Hij is zo goed
dat hij belangrijke functies krijgt aangeboden bij de rijksoverheid. Men vraagt de
nog jonge ambtenaar zelfs voor een functie op het Departement van Financiën in
Den Haagen biedt hem de rang van referendaris. Maar Jurjen bedanktervoor. Kennelijk voelt hij zich op zijn plaats in Naarden. Toch vermoedt het gemeentebestuur
dat Visser op den duur zeer moeilijk voor Naarden te behouden zal zijn.
Gemeentesecretaris

/928.
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van Naarden

Het is dan ook niet verwonderlijk dat als gemeentesecretaris]. Eeftinck Schattenkerk in 1933 overlijdt, ]urjen Visser door de gemeenteraad als eerste kandidaat voor
9'

Vuij;t, J.~ Dur/oho"
,is), ,'urga",,,", Vau

G.

Mausoleum.

en jurjen

Visser als waarnemend

gemeentesecretaris.

die post naar voren wordt geschoven (3). 'Dat ambt wu hem weleens aan Naarden
kunnen binden', is dan de gedachte. Visser is dan alweer tien jaar hoofdcommies
en weet alles van de Naardense financiën. In de gemeenteraad vindt men hem een
'scherpzinnig adviseur en goed organisator'. Niets staat zijn benoeming op 21 juli
1933 dus in de weg en het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.
Ook bij de buitenwacht staat de kersverse secretaris als bekwaam bekend. Bij anderegemeenten wordt met afgunst gekeken naar de goed draaiendeambtelijke machine in Naarden. De Nieuwe Bussumsche Courant kopte in 1933 met: Dankzij bekwame hoofdambtenaren
draaitinNaardel1
de ambtelijke molen vlot. En in het stukje dat volgtschrijft de verslaggever dat de ambtelijke molen in Naarden niet knarsend
en piepend draaitopeen oude constructie, maar als een elektrisch gemaal. De krant

9'

gelukkig

mag prijzen.

Een nieuwe woning
Na de promotie totgemeentesecretaris werkt het echtpaar Visser aan een ontwerp
voor een niemv huis. Er wordt een architect aangezocht die van Naardense afkomst
is en bovendien uit een arbeidersgezin komt. Die wordt gevonden in de persoon
van Wijgert de Gooijer. Hij maakt een onhverp dat geïnspireerd is op een Engels
landhuis. In 1936 krijgt het huis gestalte in de vorm van een villa aan de Tenierslaan in het Rembrandtkwartier. Het krijgt de naam 't Ancker.
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Een foto uit 1932.
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In het voorjaar

van

1937 is

'tAncker

klaar. Een jaar laterwordtde

tuin aangelegd.

Een jota van juli 1940.

28 september 1937 is de secretaris plotseling afwezig bij een raadsvergadering.
Dringende familieomstandigheden roepen hem naar het buitenland. Broer Herman, nog maar 33 jaar oud, blijkt in Hamburg aan een buikvliesontsteking te zijn

De villa 'tAncker

aan de Tenierslaan

in aanbouw

ill september

overleden. De familie is in diepe rouwen begraaft hem op de NoorderbegraafpJaats
in Hilversum. Daar vindt vier jaar later ook zijn moeder haar laatste rustplaats.

1936.
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toe.
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wethouder

H. Maijer.

In de oorlog
Y..,relke
invloed de Duitse machtsovername op de gemeenteraad van Naarden en het
ambtelijke apparaat heeft gehad, is nog nooit het onderwerp van een gedegen onderzoek of publicatie geweest. Dat is enerzijds het gevolg van het feit dat aan de
toegankelijkheid van ambtelijke documenten over personen beperkingen kleven
en anderzijds omdat er na de oorlog veel dossiers zijn vernietigd. Het valt daarom
ook niet mee om ]urjen Visser in die moeilijke periode te volgen.
Op 13juli 1942 wordt]urjen Visser door de bezetter in gijzeling genomen. Jaap Calis, de loco-secretaris van Naarden, vervangt hem. De Duitsers menen het verzet
te kunnen afschrikken door gerespecteerde leiders gevangen te nemen. Uit die kringen komen namelijk nogal eens verzetsstrijders voort. Visser wordt in bewaring
gesteld in het grootseminarie van Haaren in Noord-Brabant. Daar zitten dan zo'n
zeshonderd min of meer bekende Nederlanders vast.

Op 9 januari 1943 wordt Visser overgebracht naar het interneringskamp in het
voormalige kleinseminarie Beekvliet in Sint Mîchielsgeste1 (Noord-Brabant). Op
19 februari 1943 wordt hij vrijgelaten. Om op verhaal te komen krijgt hij van Hen
\V van Naarden veertien dagen verlof. Die gebruikt hij om zijn familie in Friesland
te bezoeken.
In oktober 1944 duikt Jurjen Visser onder om zich te onttrekken aande razzia's die
gehouden worden om mannen op te pakken om dwangarbeid voor de bezetter te
verrichten. Direct daarna wordt hij wegens bet 'zooder toestemming neerleggen
van zijn functie' door de NSB-burgemeester T.H. Buitenhuis in opdracht van de
Beauftragte voor de provincie Noord-Holland van de Rijkscommissaris, ontslagen als gemeentesecretaris. Onder de schuilnaam 1.Verhagen zit Jurjen vervolgens
op verschillende adressen ondergedoken. Eerst een week in Barneveld en Otterlo,
daarna lange tijd op de boerderij '1'Slootje bij de familie Oudshoorn in het ZuidHollandse Rietveld. De laatste oorlogsmaand houdt hij zich schuil in de Vesting
bij Jan van den Burg in het Diaconiehuis in de Turfpoortstraat. Daarvindt hij zijn
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grote vriend dominee Poldervaart als buurman.
Direct na de bevrijding meldt hij zich weer bij het gemeentebestuur
en wordt zijn ontslag ongedaan gemaakt.

van Naarden

Burgemeester van Naarden
Jurjen Visser is een van de zeventig sollicitanten naar de functievan burgemeester

van Naarden als J.E. Boddens Hosang (1899-] 958) burgervader van de gemeente
Doetinchem wordt. Hij staat op de voordracht van de commissaris van de koningin boven aan de lijsten wordt per I oktober 1947 door H.M. koningin Wilhelmina benoemd. Hij is op dat moment de enige socialistische burgemeester in het Gooi.
Visser en zijn vrouw behoorden tot de groepering der Vrijzinnig-Democraten. Kort
na de oorlog worden beiden lid van de Partij van de Arbeid.
Op zaterdagmiddag 4 oktober 1947 vindt de plechtige installatie van Jurjen Visser
tot burgemeester van Naarden plaats. Het lijkt ofheelNaarden is uitgelopen. Voor
het Stadhuis in de Marktstraat staan de leerlingen van de vijfde en zesde klassen
van de Naardense lagere scholen opgesteld om met pianobegeleiding van de heer
Keuning, het hoofd van de Comeniusschool, een welkomstlied te zingen. De Raadzaal is met bloemen en decoratiegroen smaakvol versierd door bloemist KlellVer.
In de antieke koperen kronen in de Raadzaal branden echte kaarsen. Jurjen Visser
wordt toegesproken door loco-burgemeester Maijer. Ook zijn voorganger Boddens Hosang en de historicus De Vrankrijker voeren het woord. Een emotioneel
moment breekt aan als Jurjen Visser inde rede na zijn installatie vertelt dat het hem
verdriet dat twee mensen vandaag ontbreken: zijn moeder en dominee Polder-
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vaart. Elk van hen beeft in een eigen periode van zijn leven op zijn vorming en gedachtenontwikkelingeen onuitwisbaar stempel gedrukt.
Na de instaUatie is er een overweldigende belangstelling voor de receptie. Bezoekers staan soms meer dan een uur in de rij om het burgemeesterspaar persoonlijk
de hand te kunnen schudden. Daarna vindt een defilé van de Naardense burgerij
plaats. Zesendertig verenigingen en scholen lopen in de stoet mee. Op de eerste rij
van het bordes van het Stadhuis staat het burgemeestersechtpaar, maar tussen hen
in - hel is een bewijs van waarderingen respect voor iemand met wie Visser uitstekend kan samenwerken - dedirecteur van gemeentewerken Bab Decnik.
Maar IUTjenVisser is in Naarden gepokt en gemazeld. Hij weet van de hoed en de
rand. Die lurjen Visser Îs nu heer en meester. Een heer met een mening en die laat
hij horen. Zat cr tijdenszijn secretarisschap nog een rem op zijn mond, als burgemeester geeft hij vrijwel alleen maar gas. Zijn onvenvoestbare arbeidslust, zijn grote doorzettingsvermogen en zijn vaste wil doen niets en niemand meer voor hem,
en met hem de uitbreiding van de gemeente Naarden, in de weg staan (4). Hoge
ambtenaren betreden metknikkende knieën lijn werkkamer. De nacht ervoorsIapen ze niet. Hebben ze door eigen schuld fouten gemaakt, dan isde kallsgroot dat
ze de burgemccsterskamer worden uitgeknikkerd. Op de Griffie van de provincie

<02

dat toen zijn chefhct geknars van autobanden op het voorterrein hoorde,
deze het gordijn opzij schoof en verstoord mompelde 'Daar heb je die vrijbuiter uit Naarden weer'.
In de Naardensegemeenteraad volgt een periode mei felledebatten,die Visser - hij
is een begenadigd spreker - met de steun van wethouder Maijer en PvdA-fractievoorzitter Even Vermeer meestal glansrijk doorstaat. Het drietal vormt een uitermate 'krachtig trio' en heeft de regie in de gemeenteraad stevig in handen. De welbespraaktheid van de burgemeester komt van pas als hij in juli 1952 voor de aardigheid meedoet aan een wedstrijd speechen van enkele burgemeesters onder elkaar.
Ten overstaan van een duizendkoppig publiek op het Marktplein in Breda krijgt
hij twee minuten voor een betoog. Dat doet hij met zoveel verve en woordenrijkdom - de speech gaat over het 600-jarig bestaan van zijn Naarden - dat de mensen
daardiep onder de indrukzijn. Visser wint de eerste prijs met zijn gloedvolle speech.
Het is een grote kist sigaren.
Die sigaren worden weer joviaal cadeau gedaan als een gemeentC\verkman zijn auto
tot een glanzend juweel heeft opgepoetst. Dat is Visser: een burgemeester van en
voor het werkende volk.
Bouwen voor de Naarders
In hel Naarden van vlak na de oorlog heerst een gigantische woningnood. De hoop
isop de nieuwe burgemeester gevestigd. Vooral onder de gegadigden vooreen nieuwe arbeiderswoning. Die verwachting maakt hij waar. Tijdens zijn ambtsperiode
komt binnen hel kader van een omvangrijk uitbreidingsplan, een 'Nieuw Naarden' tot stand.
Het wordt omschreven in het uitbreidingsplan Zuid-West. De structuur van dal
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weg is in een 'torenhuis' voorzien. Die miniwolkenkrabber is een tievelingsdenkbeeld van de burgemeester zelf. Degene die vanuit de richtingAmsterdamlangsde
rijksweg Naarden binnenrijdt, ziet dan links de oude vesting met de toren van de
Grote Kerken rechts het nieuwe Naarden dat bekroond is met een indrukwekkende

plan wordt beheerst door de rijksweg
Amsterdam-Amersfoort, de spoorweg
en een nieuw te maken allee die de Ves-

torenflat. Er tegenover komt een hotel-restaurant. Ook zien we een kerkgebouw
en een tehuis voor bejaarden iets verderop. Nogdichter bij de vesting, tegen de buiten gracht aan, staan twee bebouwingsstroken getekend waar bungalows een plaats
zouden kunnen krijgen (aan de Alexanderlaan en de latere Anna van Burenlaan).
Het nieuwe Naarden van burgemeester Visser is verwezenlijkt. Hij heeft echter
slechts een deel van de realisatie kunnen meemaken. Het wijkt op enkele details
iets af van het oorspronkelijke plan. Zo is het hotel op de Wilhelminakruising er
niel gekomen, de torenflat weL Dat laatste overigens tot ongenoegen van de toenmalige directeur van Natuurmonumenten die het exorbitant hoge gebouw een storende concurrent vond voor de toren van de Grote Kerk.
Onder Visser vindt ook de uitbreidingvan het Tuindorp Keverdijk gestaag plaats.

ting via de Burgemeester van Wettumweg zal gaan verbinden met de Cortvan
derlindenlaan. Die nieuwealleewordt
de Koningin Wilhe1minalaan. Binnen
die structuur komen de wijk Vierhoven
en het Ministerpark, twee woonwijken
met 855 woningen, scholen, winkels,
garages, kleine bedrijfjes, groenstroken,
kerken, een bejaardenhuis en een hotel.

Het plan toont en detail veel bijzonderheden. Op de kruising met de rijks-

Ge-

van gemeentewerken.
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In 1949 worden de arbeiderswoningen aan de Tets van Goudriaanstraat en de Kolonel van Brienenstraat gebouwd. Daarna gaat het in hoog tempo verder met de
bouw aan de Ten Boschstraat, de Kolonel Verveerstraat en de Kolonel Falbastraat.
De Kolonel Michaëlstraal is de laatste straat die in de ambtsperiode van burgemeester Visser tot stand komt.

om te pleiten voor ministeriële goedkeuring voor de bouw van een vierde openbare lagere school. Het zou de latere Burgemeester Visserschool worden in het Tuindorp Keverdijk. Kort daarop is hij niet meer in st'aatomop hel Stadhuis tezijn. Met
de woorden 'ik heb gedaan, wat ik kon doen, maar nu kan ik niet meer' moel hij
met werken stoppen. De dag daarna, op 7 februari 1957, overlijdt Jurjen Visser in
het Diaconessenziekenhuis van Naarden.

Tot het laatst op zijn post
Burgemeester Visser heeft geen tijd gekregen om al zijn wensdromen voor Naarden gestalte te geven. Halverwege de jaren vijftig doen ziçh problemen voor met
zijn gezondheid en vanafde zomer van 1956 is hij lichamelijk zwaar gehandicapt.
De laatste maanden van zijn leven worden door een slopende ziekte, waarvan hij
weet dat hij niet genezen
een lijdensweg. Maar hij blijft actief en op zijn post
in het Stadhuis. De wethouders H. Maijer en H. van Steeg, gemeentebode Koen
Mulder en ambtenaar Piet van Rooijen zijn in deze periode zijn steun en toeverlaat. Zij zorgen ervoor dat hun burgemeester ook kan blijven werken. Dagelijks
wordt hij van huis opgehaald en kan Koen Mulder hem in zijn rolstoel over speciaal daarvoor aangeschafte rails de burgemeesterskamer inrijden. Zijn laatste reis
naar Den Haag isop4 december 1956. Het betreft een bezoek aan een departement

Er heerst diepe rouw over de gemeente Naarden. De indrukwekkende begrafenis
vindt plaats op 12 februari. Acht gemeenteambtenaren, gekozen uit de verschillende lakken van dienst, te welen de heren Van Rooijen, Mulder, Van der Grijn,
Schmale, Dekker, Korstanje, Hertscnberg en Van der Meulen, dragen de baar. De
l\Y"eeNaardense wethouders, de vier fractievoorzitters van de gemeenteraad, de
kerkvoogd en een notabele van de Nederlands Hervormde Kerk fungeren als slippendragers. De afscheidsdienst vindt plaats in een bomvolle Grote Kerk en onder
enorme belangstelling wordt burgemeester Visser naar zijn laatste rustplaats op de
nieuwe Algemene Begraafplaats gebracht Een burgervader die veertig jaar lang
zijn harten ziel aan Naarden verbond, is niet meer.
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Minke Visser overleeft haar man ruim 33 jaar (5). Tot 1987 is zij in 't Ancker aan
de Tenierslaan blijven wonen. De laatste drie jaar van haar leven verblijft ze in het
bejaardencentTum De Veste. Ze overlijdt er kort na haar90e verjaardag op 30 augustus 1990 en wordt enkele dagcn later herenigd mct haar Jurjen op de begraafplaats van Valkeveen.

'Het Aardsche Paradijs' ontmanteld
Planten en gewassen op het buitengoed
onder de hamer

Berghuis in 1877

Henk Schafrenaar
Noten:
I. De foto's in dit artikel zijn, tenzij anclcrs is vermcld,afkomst iguilparticulinccolleClies.
2. Minh is hel derde kind van herenboer Jan de Jongen Aanke Boersma. Ze is geboren op 15 augustus 1900 in Kortczwaag(Opsterland,
Fr.). Haar broer isTjallcTal"!~mes (1887-1~63) en Fa!douw (geb. 1898) haar zuster. 7A:volgde een opleiding ~-ooronderwlp;ercs op een Illleruaat lil
Apeldoorn en behaalde În 19I 9 de akte onderwijleres
L.O. Daarna ,-erwierf ze de vakbekwaamheidsdiploma' s ,·oor gym nastiek en nul tige handwerken. Ze he-eftbegin jaren Iwintig gewerkt op een school in hel Brabllntse Oisterwijk.
3. De latere gemeentese<:retaris Jaap CaJis stond tDen als ro.-eede op de voord(;lc~t.
4. Naast het burgemeestersambt bekleedt Visser nog talrijke nevenfuncties: PreSIdent-kerkvoogd
van de Nederlandse Hervormde Kerk van Naarden: waarnemend voorzitter van Slad en Lande
van Gooiland; voorzitter van het waters<:hap de Gooise Zomerkaden; voorzitter van de plaalselijke ruilverkavdingscoll1missic;
lid van Provinciale Slalen; bestuurslid van de Vereniging van
RurgemceSIl"rs en Secretarissen in Noord-Holland; bestuurslid van het Gooi.s Na!uurreservaat.
5. De redaCTie van DcOmroeper is veel dank. verschuldigd aan mevrouw I\fari}kc Flct-llierdra(',er
voor haar '\'e1wiJlende medewerking aan dit artikel. Door haar ~riendschap m~t mevrouw Mlnke Visser-de Jong in haar lalere levensjaren, kon Û; de redactIe de informatIe ycrs<:l1affen dIe
nodig was om dil artikel te kunnen voltooien.
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In hel tweede kwarl van de negentiende eeuw heeft de zakenman l.P. van Rossum
(1778-1856) de buitenplaats Berghuis van een botanische inrichting voortien die,
als we hem en zijn tijdgenoten mogen geloven, 'haar weerga niet kende' (I). 'Het
Aardsche Paradijs' l10emdede bO[anicus professor CG.c. Reinwardt (1773-1854)
het landgoed aan de Huizerstraarweg eervol, toen hij in opperste verbazing in de
warme kas 'thee, koffie, vanille, banaan,
katoen en suikerriet' in bloei zag staan.
Zo'n paradijselijke indruk krijg je ook
bij de aanblik van het romanlischeolieverfschilderij van Berghuis waarop een
oosterse koepel is afgebeeld die toen op
de heuvel van het landgoed prijkte. Tegen de heUing van de bergstaan cipressen cn rododendrons. Voor de trap die
naar de exotische 'tempel' leidt, staan
oranjebomen en rozen in tobben ofkuipen. Maar Van Rossum liet het paneel
misschien wel wat te mooi maken. Ook
in zijn daarbij behorende rijmelarijen
dichtte hij er misschien wat te vrijmoedig op los. Harde en gedetailleerde gegevensover de soortenrijkdom van 'lijn
'gewassenparadijs' ontbraken echtcr tot
nu toc. Dit manco kan nu worden opDe oosterse koepel op BergItIlis. De
gevuld door de recente vondst van ecn
toegang is geflankeerd
door ora"jeboveilingcatalogus van de botanische inIlIelI ell roze"srruikeu
in 'tobbe,,: Deventaris van Berghuis. Deze gids hoort
tail vall eell schilderij.
weliswaar bij de boedel van Van Rossums opvolger Tjeenk, maar uit overlevering is bekend dat de laatste het werk van
de eerste in diens geest op Berghuis heeft voortgezet.

tef. (035) 6946860

Een nieuwe eigenaar op Berghuis
In 1856 overleed l.P. van Rossum. Zijn Naardens grondbe-Lit, ongeveer 200 ha, is
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Het buitenhuis

van Tjeenk

aan de voel

van de heuvel van Berghuis.

Van het Berghuis onder Tjeenk zijn
enkele foto's bewaard gebleven. \Ve
zien daarop de eigenaar bij zijn jachthuis en voor zijn kassen, waarvan de
meeste nog stammen uit de tijd van
Van Rossum. De foto's geven een realistisch beeld van het Berghuis van
toen. En dat beeld ziet er inderdaad
paradijselijk uit.
Na twintig jaar gewassen telen geeft
Tjeenk - we kennen zijn reden niet er echter plotseling de brui aan. Dat
blijkt uit de al eerder genoemde veilingcatalogus. Een exemplaar daarvan vonden
we terug in het archief van Artis (3). De Amsterdamse dierentuin was namelijk
van plan om enkele oude palmen op die veiling te kopen.

daarna vrijwel geheel in het bezit gekomen van drie van zijn in de omgeving wonende dochters. Alleen Berghuis, 12 ha groot, werd met zijn bijzondere inrichting en gewassen verkocht aan de Amsterdamse makelaar Herman Frederik
Tjeenk (1807-1894). Hij was een goede vriend van l-lermine M.E. Dudok van
Heel (1807-1869), de oudste dochter van Van Rossum, die naast Berghuis op Fle\'orama woonde. Tjeenk, een enthousiast plantenliefhebber, zette het werk van
Van Rossum op Berghuis in de hoedanigheid van een professionele hobbyist
voort. Net als onder zijn vermaarde voorganger zien we de door Tjeenk gek\.veekte gewassen terug als inzendingen op tuinbouwtentoonstellingen
waar talrijke
prijzen en eervolle vermeldingen in de wacht worden gesleept. \Vel veranderde de
nieuwe eigenaar het landgoed hier en daar. Onder aan de berg bijvoorbeeld liet
hij een nu nog bestaand huis bouwen voor het geval hij een tijdje in een rustige
omgeving wilde verpozen. Tjeenk breidde ook het aantal kassen uil en vergrootte
het grondoppervlak door enkele niet meer gebruikte zanderijslolen te laten dempen. In de oostelijke hoek van de buitenplaats liet hij een jachlhuisje met de niets
verhullende naam 'Mante Casa' bouwen (2).

Een veilingcatalogus met bijzondere inhoud
'Catalogus van eene zeldzaam schoone en aanzienlijke verzameling planten en gewassen toebehoorendeaan de WelEdelgeb. Heer H.F. Tjeenkop het Buitengoed Berghuis te Naarden', staat er op de titelpagina van de veilinggids. De verkoping zou op
5,6 en 7 september 1877 plaatsvinden ten overstaan van een notaris. Voorafgaand
waren er twee kijkdagen. De inventarisatie was gedaan door het gerenommeerde bedrijf van H. van Lunteren en Zoon dat drie generaties lang in het hart van de stad
Utrecht bij de Domtoren de bloeiende kwekerij Flora's Hof exploiteerde (4). Het
stuk grond was gelegen tussen de Servetstraat, het Wed, het Munsterkerkhof en de
Lichte en de Donkere Gaard.
Van Lunteren had de gewassen zodanig in soorten en variëteiten ingedeeld dat ze in
welgeteld 1149 klappen konden worden weggehamerd. Tegelijkertijd werden alleroerende goederen verkocht: kruiwagens, schoffels, harken, spaden, dekglazen, bakken,
ramen, 'moscovische' matten (5), stromatten, tuinstoelen en nog veel meer. Ook
'Wardsche' kisten (6) waarin planten naar Indië konden worden vervoerd en speciale wagens om zware kuipen met oranjebomen te kunnen transporteren waren in het
aanbod opgenomen. Een complete ontmanteling van Berghuis stond te gebeuren.
OfTjeenkdeparadijselijke sfeer van Van Rossum heeft weten te handhaven, lijkt bevestigend te kunnen worden beantwoord. Het duizelt je in deze vÜlinggids van de

De van sierlijke omamenten voorziene warme kas van de buitenplaats.

De oranjerie van Berghuis met Tjeenk in de deuropening.

Een van de imposante koude kassen.

Monte Cnsa, hetjachthuisje van Tjeenk.
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Familiale belangstelling
Temidden van het veilingpubliek zitten ook familieleden van Van Rossum. Met bescheiden biedingen laten zijn schoonzoon J.W. Mijnssen (1809-1880) en de kJeinzonen l.r. Dudok van Heel (1831- 1900) en H. Kuhn (1840-1912) van hun actieve
belangstelling blijken. Een grote tuinparaplu gaat naar Kuhn, dieop de buitenplaats
Zandbergen woont. Dudok van Heel van F1evorama kooptenkcle koudekasplanten,
twee sierlijke PortJandvazen en wat schragen. Mijnssen van Nieuw Valkeveen wordt
de nieuwe eigenaar van een parjjj bodembedekkers en koopt vrijwel de complete verzmneling fuchsia's op stam. De wagen om kuipplanten te kunnen verplaatsen gaat
ook naar Mijnssen. Een andere installatie voor dat zware werk wordt gekocht door
Langerhuizen. Die neemt ook een partij bloempotten, kuipen en rietmatten mee
naarCrailo.
Na de ontmanteling van het landgoed verkoopt Tjeenk op 29 januari 1878 ten slatte ook de grond en de gebouwen van Berghuis. Het landgoed komt uiteindelijk in
handen van Henry Kuhn die de rianle locatie elfjaar later voorde Firma Kuhn & Co
Beeh'lortelzaadcultuur bestemt. Noggeruime tijd hebben er bou\wallen uit Van Rossum's 'Aardsche Paradijs' gestaan. Tegenwoordig resten er in een sterk veranderde
omgeving, alleen nog het jachthuisje en de woning van Tjeenk. Er is nu nogal wat
kennis en voorstellingsvermogen voor nodig om te beseffen hoe paradijselijk het op
het oude buitengoed Berghuis ooitwas. Misschien dat dit artikel daartoe een steentje heeft bijgedragen (8).
die een schat aan bijzondere kuipbomen en exotische planten in grote tobben weet
te bemachtigen. Zijn voorkeur gaat vooral uit naar de forsere exemplaren en de zeldzame variëteiten. Die worden soms in koppels geveild. Het zullen ongetwijfeld de
exemplaren zijn geweest die Van Rossum eerder gebruikte om glans te geven aan de
tredenrijke entree die naar zijn hooggelegen koepel leidde. Voor een oranjeboom
met een kroon van wel anderhalve meter biedt Langerhuizen het voor die tijd aanzienlijke bedrag van 37 gulden. Uiteindelijk besteedt hij voor een totaal van 550 gulden, wat 10% van dewaarde betekent van alleswat over de drie dagen wordt geveild.
Die tweede dag wordt er voor ruim 2100 gulden verkocht.
De derde dag begint met de verkoop van een enorme verzameling planten uit de warme kas. Het is Artis die als eerste een 'schoon koppel' van twee meter hoge dracaena's weet te bemachtigen. Twee Europese dwergpalmen (de Chamaerops humilis en
de variëteit excelsa) gaan ook naar de Amsterdamse dierentuin. Ze zijn bepaald niet
goedkoop, respecjjevelijk 62 en 88 gulden en daar komen de veilingkosten van 15 %
nog eens bovenop.
Op de derde en laatste dag wordt een omzet bereikt van ruim 1800gulden. In totaal
levert de veiling ruim 5000 gulden op.
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Een koekblikvol zwanen
Naarden verbetert haar imago met zwanenteelt
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