
Bij de plaatjes van het voormalige huis 

Oud-Bussem

Henk Schaftenaar

Van het voormalige grote huis op het landgoed Oud-Bussem zijn maar weinig plaat-
jes bekend. De befaamde fotograaf Jacob Olie heeft het herenhuis rond 1900 ver-
eeuwigd en ook op enkele ansichten is het pand in druk vastgelegd, maar op die
plaatjes staat het huis helaas in de verte. Het was daarom een verrassing om het
oude huis van dichtbij te zien op een kunstwerk van de Duitse schilder Max Lie-
bermann. ‘Landhuis te Hilversum, geschilderd in 1901’ hebben de kunsthistorici
erbij geschreven, maar het is onmiskenbaar ‘Oud-Bussem’ (zie de omslag). Het
huis zien we ook op enkele foto’s uit particuliere collecties. De kiekjes werden alle
in 1929 vlak voor de sloop gemaakt.

Het herenhuis dateert van omstreeks 1825, het jaar waarin de kruitfabrikant Abra-
ham Bredius eigenaar van het landgoed werd. Hij liet het huis grondig verbouwen.
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De geschiedenis van het pand gaat evenwel nog verder terug en wel naar 1673 toen
het in opdracht van de Amsterdamse patriciër François Hinloopen, na een ver-
woesting, werd herbouwd. Sinds die tijd werd het steevast ‘het groote huys’ ge-
noemd. Het was daarmee de tegenhanger van een nog oudere boerderij op dezelf-
de buitenplaats. Dat huis werd in de 17e eeuw bewoond door Michiel Hinloopen,
een oom van genoemde François. Het staat in de vorm van een sterk verbouwde,
wit gepleisterde behuizing nog altijd aan de Flevolaan.

In hoeverre ‘het groote huys’ omstreeks 1825 is vernieuwd, weten we niet. Op een
tekening van Hendrik Tavernier uit 1786 zien we het in ieder geval met een geheel
andere gevel. Kennelijk is juist de voorgevel onder de regie van de familie Bredius
aanzienlijk veranderd. Op de foto’s zien we aan de voorzijde een monumentaal

Kiekjes uit 1929 van het voormalige huis Oud-Bussem.
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pand met daarachter een boerderij-
achtig herenhuis. Hoe het huis in de pe-
riode Bredius (1825-1890) gebruikt is,
weten we niet precies. Wel is bekend dat
er sprake geweest is van een herenhuis
met een boerderij onder een dak. Het
boerderijgedeelte werd toen verpacht.
Het bestuur van het landgoed was in
handen van een rentmeester. Waar-
schijnlijk heeft het voorhuis in de 19e
eeuw alleen maar als zomerverblijf be-
tekenis gehad.
De eigenaar van het huis uit de tijd van
de foto’s was Carel Albertus Koning
(geb. 1869). Hij was een gefortuneerde
tabaksplanter afkomstig van Jember op
Oost-Java in het voormalige Neder-
lands-Indië. Van 1910 tot 1926 was hij
eigenaar van het huis Oud-Bussem en
heeft daar ook permanent gewoond. In
die periode is er flink wat veranderd op
het landgoed. Zo liet hij het park door de befaamde landschapsarchitect L.A. Sprin-
ger aan zijn wensen aanpassen, sloopte een oranjerie en liet op die plek een muse-
um bouwen voor zijn kunstverzameling. Het lijkt aannemelijk dat hij aan het woon-
huis ook wel het nodige heeft laten verbouwen. 

Uit de periode Koning dateert in ieder
geval het imposante uurwerk dat in het
huidige landhuis nog altijd word ge-
koesterd en perfect functioneert. Het
staat stofvrij in een manshoge glazen
kast opgesteld. Loodzware gewichten
getakeld aan de zolderbalken houden
het uurwerk gaande. Op het in gietij-
zer gegoten frame is een plaat geschroefd
met het opschrift ‘Bussum 1912’.
Al in 1781 wordt een uurwerk genoemd
in de verkoopvoorwaarden van een vei-
ling op Oud-Bussem. Daarin lezen we
dat het ‘horologie met de twee wijzers’ niet in de koopsom van het huis is begre-

Het uurwerk uit 1912 gefotografeerd in
2010.

Detail van een tekening van Hendrik
Tavernier uit 1786 met daarop rechts
het huis Oud-Bussem.
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pen. Als de koper van het huis er inte-
resse voor heeft, mag hij het tegen de
som van 350 gulden overnemen. Een
dergelijk fors bedrag veronderstelt een
indrukwekkend uurwerk. 
Die indruk wordt versterkt als we de
wijzerplaat in de geveltop van het huis
op de tekening van Tavernier aan-
schouwen. De traditie van een ‘horo-
logie’ op Oud-Bussem omvat dus een
periode van ruim twee eeuwen.
In het uurwerk uit 1912 werd in 1997
een urenschijf geplaatst. Die regelt het
kleppen van de twee klokken in het to-
rentje.

‘Landgoed Oud-Bussem is een proeve
van hetgeen tijd en geld, met kennis en

84

De wijzers en de wijzerplaat uit de
periode van vóór 1930.

De klokkentoren in 2010.

De entree van het landhuis Oud-Bus-
sem.   
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goede smaak verenigd, van dorre grond kunnen maken’, schreef de historicus Craan-
dijk in 1879. Dat is 132 jaar later nog altijd van toepassing. Er zijn op de buiten-
plaats wel enkele gebouwen bijgekomen, maar wederom met veel geld, kennis en
goede smaak. Ook het recentelijk gerestaureerde grote huis - een schepping uit
1929-1930 van de befaamde architect Slothouwer - is daar een voorbeeld van. 
Het is beslist de moeite waard om over de oude buitenplaats een wandeling te ma-
ken. Zo’n rondje heb ik tien jaar geleden al eens in ons tijdschrift beschreven. Wilt
u daar meer over weten? Lees dan het artikel ‘Een wandeling langs de verschoven
wegen van Oud-Bussem’. U vindt het in De Omroeper jrg. 14 nr.1.  
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Herinneringen aan de Jan ter Gouwweg
Steef de Groot

Toen ik twee jaar was verhuisden mijn ouders van Hilversum naar Naarden. Zij hebben daar
verder hun hele leven in de Jan ter Gouwweg op nr. 40 gewoond met hun uiteindelijk negen
kinderen van wie ik de oudste ben. Een groot gezin, maar dat was geen uitzondering zo’n zes-
tig jaar terug. Een kinderrijke straat met veel vertier; er gebeurde altijd wel wat en we ver-
maakten ons best met de mogelijkheden die er waren: Veel ruimte om te spelen in de autolu-
we straat of in de nabijgelegen parken met vijvers en sloten. Daarnaast was een aantal be-
drijven in de straat gevestigd die ook al ongekende mogelijkheden tot spelen boden. Ik wil
hierover mijn herinneringen ophalen en heb het dan over de periode van eind 1944 tot 1955.

Klinkerweg
De Jan ter Gouwweg (1) onderscheidde zich in die periode - overigens samen met
de Godelindeweg - ten opzichte van de nieuwe geasfalteerde lanen in het aanslui-

86

De Jan ter Gouwweg als zijweg van de Galgesteeg omstreeks 1910. Aan het eind van
de zandweg staat het kantoor van de kalkzandsteenfabriek (voor de linker schoor-
steen). De rechter schoorsteen is die van het bedrijf van Ir. Ceuvel of misschien al
van de Chemicafabriek. Rechts de hoek van een houten twee-onder-een-kapwoning,
waarvan in het rechter gedeelte kweker Dorresteijn woonde. Op de voorgrond de in
1904 met klinkers verharde Galgesteeg.
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tende Rembrandtpark doordat het een klinkerweg was. Vanaf de oude Rijksweg
leidde die weg met twee haakse bochten naar een terrein waar de Gooische Stoom-
wasscherij was gevestigd. Aan beide flanken van de weg groeiden platanen, met
uitzondering van het gedeelte langs de Gooische Kalkzandsteenfabriek dat was om-
heind door een ligusterheg met daar hoog bovenuit een rij populieren. Dit was ex-
pres gedaan om het stuiven van kalk naar de tegenovergelegen huizen te beperken.
Van de platanen zijn er in de oorlogswinter van 1944-’45 talrijke gesneuveld, maar
na de oorlog ook weer aangevuld. Later zijn trouwens ook de populieren gekapt
om plaats te maken voor jongere exemplaren. Overigens pas nadat er tijdens een
zware storm zo’n reus dwars over de weg via onze voortuin gedeeltelijk op ons huis
was gevallen. Met grote handzagen werd het monster tot handelbare moten ver-
werkt en afgevoerd.

Geraniums en begonia’s
Aan het begin van de Jan ter Gouwweg, even voorbij de eerste woonhuizen, was
een kwekerij van de familie Dorresteijn gevestigd. De kweker woonde in een pand
dat stond onderaan de brug in de Rijksweg over de Bussumervaart. Het bedrijf was

87

Een deel van de Jan ter Gouwweg omstreeks 1948. Achter de ligusterhaag en de po-
pulieren de grauwe contouren van de kalkzandsteenfabriek. Aan de andere zijde
van de straat staan oude en jonge platanen. Een foto uit de collectie Maas in het
Stadsarchief van Naarden.
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gespecialiseerd in geraniums en begonia’s. Meermalen heb ik daar in de winter in
de verwarmde kas geholpen met het verspenen van de net uit het zaad gekomen
plantjes. Een pietepeuterig werkje. Later in het jaar vond je de plantjes volop in
bloei terug in de lage kassen van de kwekerij. Op de plek van de kwekerij is jaren
later een gebouw van de telefoondienst van de PTT gekomen.

Een eldorado op vervuilde grond
Direct naast de kwekerij lag het, zoals wij dat noemden, Gemeenteterrein. Dat was
een met veel ruigt begroeid veld, een eldorado om te spelen, wat natuurlijk niet
mocht. Een groot bord gaf dat ook duidelijk aan. Op deze opslagplaats bevonden
zich allerlei materialen die voor het onderhoud van de wegen en straten in Naar-
den nodig waren, zoals een grote berg geel zand dat werd gebruikt voor de bestrij-
ding van gladheid. Pekel gebruikte de gemeente in die tijd nog niet. Daarnaast was
het een stortplaats voor uitsluitend tuinafval en puin. Daar hield niet iedereen zich
aan. Er werd ook allerlei ander afbraakmateriaal gestort, vooral hout, en dat schiep
voor ons ideale mogelijkheden voor het bouwen van hutten en karren. Ook is er

88

De twee-onder-een-kapwoning aan de voet van de brug over de Bussumervaart.
Rechts de woning van Dorresteijn die, zoals het bord aangeeft, met aanleg en onder-
houd van tuinen zijn brood verdiende. Het kleine bordje erboven wijst voorbijgan-
gers erop dat er begonia’s en geraniums in de aanbieding zijn. Achter de woning is
nog net een kas zichtbaar. Links op de voorgrond Dorresteijn met echtgenote en twee
van hun kinderen.
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heel wat van het gele zand stiekem weggesleept om thuis in kippenhokken te ge-
bruiken. Later is door onderzoek gebleken dat een deel van de bodem van dit ter-
rein vergiftigd was door een chemisch fabriekje (2) dat eerder op de plek had ge-
staan.

Steen uit stoom
We komen inmiddels bij de voor mij belangrijkste herinnering: de Eerste Gooi-
sche Kalkzandsteenfabriek (3). Eigenaar daarvan was de heer L.M.G.J. de Kort, die
altijd naar de voorletters van wijlen zijn vader en directeur van de fabriek ‘Gap’
werd genoemd.
Zoals de naam al aangeeft, werden in deze fabriek kalkzandstenen gefabriceerd.
Een product dat destijds in hoofdzaak werd gebruikt voor het maken van de bin-
nenmuren van huizen. Veel later is men ook andere soorten stenen gaan maken -
zelfs in kleur - maar dat laat ik nu buiten beschouwing. Grondstoffen voor de ste-

De Jan ter Gouwweg (stippellijn) in 1938. 1. Woonhuis van Dorresteijn, 2. Kwekerij
van Dorresteijn, 3. Gemeenteterrein, voorheen de locatie van de Chemicafabriek, 4.
Kalkzandsteenfabriek, 5. Gooische Stoomwasscherij, 6. Jan Jurrissenplantsoen of
Meertje van Vlek. 
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De kalkzandsteenfabriek omstreeks 1910. Collectie Stichting Lodewijk de Kort.

Zandschuiten verlaten omstreeks 1950 de zanderij bij Oud Naarden. Een schipper
boomt een schuit, onder het toeziend oog van directeur Lodewijk de Kort, onder de brug
in de Oud Huizerweg door. Achter de schipper een sleepboot met de naam Comenius.
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nen waren geel zand, kalk en water. De kalk werd uit Duitsland aangevoerd, in het
begin per schip en later met vrachtwagens. Het lossen uit het schip gebeurde met
een hijskraan. Dit werk was er de oorzaak van dat een deel van de omgeving con-
stant bedekt werd met een laagje kalk. Door de regen werd dat wel weer wegge-
spoeld, maar altijd was er wel een grauwsluier zichtbaar over de huizen en tuinen
in de directe omgeving. Toen later op gesloten tankwagens werd overgegaan was
dit voor een deel verholpen.
Het zand werd in de gemeente gewonnen, in een afgraving bij Flevo-oord bij Oud
Naarden. Tweemaal daags pufte een sleepbootje met de naam Comenius 1 (of 2)
met vier lege zandschuiten naar de zandgroeve. Dat ging dan door de Bussumer-
vaart, de buitenvestinggracht en verder richting Valkeveen tot aan de zanderij.
Vooral het laatste stuk, dwars door de grazige weilanden was een aparte belevenis.
Op de terugweg, als de schuiten tot aan het boord volgeladen waren en door de
modderige bodem van de smalle en ondiepe sloten moesten manoeuvreren, ge-
beurde het weleens, dat de boel vastliep. Veel getrek en geduw met vaarbomen was
dan noodzakelijk om het transport weer aan de gang te krijgen. In de schoolva-
kanties, maar ook daarbuiten, heb ik menigmaal op deze trips als vervangend roer-
ganger meegevaren. Ook het zand werd met een hijskraan op het fabrieksterrein
gelost.
Na het mengen van de kalk, het zand en het water in de juiste proporties werd de
ontstane massa met een machine tot steenvormen geperst om vervolgens door
mensenhanden op een ijzeren lorrie gestapeld te worden. Dit was nog een hele
kunst, want de massa was bepaald niet compact. Als de lorrie vol was, werd deze
met negentien andere lorries in een lage stalen oven gereden. Door middel van een
enorm deksel met grote schroefbouten werd de oven gesloten en gedurende een
halve dag onder stoomdruk gezet. Het weer openen van de oven was iedere keer
weer spannend. Hoewel de druk er af was, kwam er toch altijd met veel gesis een
heleboel stoom vrij. Als het deksel loskwam en met handkracht werd opgehesen,
werden de lorries, ook al met mankracht, stuk voor stuk uit de nog hete oven ge-
trokken en dampend op het buitenterrein gezet. Dit zware karwei werd door zes
arbeiders gedaan. Wij noemden deze ‘de trekkemannen’. Soms mochten we mee-
helpen. Ik voel nog de hete lucht tegen mijn gezicht als ik daar aan denk. De stoom
werd verkregen met behulp van water uit de Bussumervaart dat werd opgewekt
door twee vuren in grote ketels achter in de fabriek. Hiervoor waren dag en nacht
stokers aanwezig.
De bedrijfsklare stenen werden vervolgens door verschillende transportbedrijven
opgehaald en naar bouwplaatsen in de buurt of verder weg gebracht. Het was de
tijd van de wederopbouw na de oorlog en er was dus werk genoeg. Ook op deze
steenauto’s mocht ik in mijn jeugdjaren als extra bijrijder dikwijls meerijden. Ik
hielp mee met het met de hand laden en lossen van de stenen. Ik zal toen veertien
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jaar zijn geweest. Samen met een vriend-
je vervingen we vaak een volwassene.
Als dank hiervoor kregen we dan on-
derweg rijles in de zware vrachtwagen.
Een dik kussen op de bestuurdersstoel,
een pet op en karren maar. Soms hele-
maal naar Nijkerk of Ermelo. Niet over
snelwegen, die bestonden nog niet, maar
over de oude Zuiderzeestraatweg en
hobbelige binnenwegen. Ja, dat kon toen

Het kantoor van de reeds buiten bedrijf gestelde kalkzandsteenfabriek in de jaren tachtig.
Op de voorgrond een partij zogeheten LIBO-stenen die de traditionele kalkzandstenen
vervingen. Ze waren lichter in gewicht en in meerdere kleuren verkrijgbaar. Rechts de toren
waarin een mengsel van zand en kalk werd bereid. Collectie Stichting Lodewijk de Kort. 

Op het terrein van de kalkzandsteenfa-
briek wordt een wagen van het expeditie-
bedrijf W.A. Boomgaard met stenen
geladen. Een schilderij uit de collectie
van de Stichting Lodewijk de Kort.
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nog. Ik heb op latere leeftijd veel aan deze ervaringen gehad, met name op men-
taal gebied.
Later zijn op de steenfabriek veel werkzaamheden ingrijpend gewijzigd, vooral
door de invoering van moderne mechanica.

Over op houthakken
Nog een herinnering uit de winter 1944-’45. De Duitse bezetter had wegens schaars-
te aan benzine behoefte aan generatorhout als brandstof voor zijn legerwagens. De
productie van stenen lag al praktisch stil en er moest - natuurlijk onder dwang -
op de fabriek worden overgeschakeld op het maken van deze surrogaat-brandstof.
Daartoe werden boomstammen in plakken gezaagd en tot driekante houtjes ge-
hakt. Hiervoor zat een rij mannen de hele dag met een hakblok tussen de knieën
met de hand te hakken. De blokjes werden buiten op een hoop geworpen. Wij heb-
ben heel vaak geprobeerd om door gaten in de omheining wat van dit hout te pik-
ken voor het potkacheltje thuis. Soms was een begrijpende Duitse bewaker zo aar-
dig om een oogje dicht te knijpen als wij jongens daarmee bezig waren.

De kalkzandsteenfabriek in zijn nadagen. Op de plek van het puin zijn al enkele dienstwo-
ningen gesloopt. Ooit woonden daar onder meer de families Vuijst, Van Gessel, Van Dijk,
Meester en Abma. De vaart achter de fabriek vormt de grens met de gemeente Bussum.
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Wisseling van de was
Het andere grote bedrijf in de buurt was de Gooische Stoomwasscherij (4). Eige-
naar was de heer Vlek, die in een villa op het terrein woonde. Het water in het na-
bijgelegen Jan Jurrissenplantsoen werd naar hem in de volksmond het Meertje van
Vlek genoemd. Veel betrokkenheid met dit bedrijf heb ik eigenlijk niet gevoeld.
Het was ook moeilijk zo niet onmogelijk voor ons kinderen om daar naar binnen
te komen. Omdat mijn buurman er werkte als chauffeur, mocht ik weleens mee
met een wasauto naar Amsterdam. Daar werd bij particulieren een mand met scho-
ne was, soms naar vier hoog, gebracht en de vuile was in dezelfde mand weer mee
teruggenomen. Na een hele dag flink sjouwen met zware manden kreeg ik een no-
gastok als beloning en werd ik thuis weer voor de deur afgezet. De wasserij reed
met donkerblauwe vrachtauto’s van het merk Ford met daarop in grote witte let-
ters de naam van het bedrijf. 

Natuurlijk heb ik nog vele andere leuke herinneringen aan de periode van mijn
jeugd in de Jan ter Gouwweg. Maar deze passen niet erg in het kader van de histo-
rie van Naarden. Vandaar dat ik het hierbij laat.

Noten:
1.    De Jan ter Gouwweg heette vroeger de ‘Zijweg van de Galgesteeg (later Godelindeweg)’. Bij

raadsbesluit van 18 april 1923 werd het zandweggetje naar de Amsterdamse onderwijzer en
historicus Johannes ter Gouw (1814-1894) genoemd. Deze had een korte periode in de
Marktstraat te Naarden gewoond en een gedicht over de voormalige nederzetting Oud Naar-

Voorbije glorie. Het monumentale bedrijfspand van de Gooische Stoomwasscherij.
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den geschreven. In 1929 heeft kweker J.J. Jurrissen langs de weg en op eigen grond 29 wo-
ningen laten bouwen.  In 1932 werd aan het begin van de weg een politiepost met dienst-
woning ingericht. Veel later werden er op de voormalige terreinen van de Eerste Gooische
Kalkzandsteenfabriek en de Gooische Stoomwasscherij woningen gebouwd.

2.    Op de plek van de in 1900 gestichte Machinefabriek van Ir. J.L. Ceuvel vestigde zich later
het bedrijf Chemica. Deze onderneming veroorzaakte een enorme stankoverlast. Volgens
enkele bewoners van de Lambertus Hortensiuslaan hingen er dagelijks zuur riekende blau-
we walmen boven het water van de Bussumervaart. Vanaf 1917 regende het klachten. In
1920 weigerde de gemeente aan Chemica een hinderwetvergunning, waardoor de produc-
tie stil kwam te liggen. In 1925 vertrok het bedrijf naar Beverwijk. De gemeente kocht daar-
na het voormalige fabrieksterrein op. De bodem bleek zo vervuild, dat deze aan het eind
van de 20e eeuw tot op grote diepte moest worden gereinigd.

3.    In 1903 werd aan de ‘Galgesteeg’ de N.V. Eerste Gooische Kalkzandsteenfabriek te Naar-
den opgericht. G.A.P. de Kort (geb. 1855), aannemer/makelaar en actief op tal van terrei-
nen, werd in 1906 tot directeur benoemd. In de jaren twintig werd de fabriek aanzienlijk
uitgebreid. Begin jaren dertig werd in de gemeenteraad overwogen om op grond van de be-
palingen van de hinderwet een muur om het bedrijf te plaatsen. Burgemeester Van Wet-
tum vond echter een haag wel voldoende en die is toen geplaatst. Ten tijde van de grote eco-
nomische crisis in de jaren dertig werd
het bedrijf vanwege overproductie en
moordende concurrentie enige tijd stil-
gelegd. Dat was ook het geval in de Twee-
de Wereldoorlog toen de fabriek wegens
slapte in het bouwvak en later door ge-
brek aan kolen tijdelijk moest worden ge-
sloten. G.A.P. de Kort overleed in 1943.
Zijn zoon L.M.G.J. (Lodewijk) volgde
hem op. In 1947 bracht de ‘Eerste Gooi-
sche’ - onder de kalkzandsteenfabrieken
in ons land een relatief klein bedrijf - haar
productie over in een verkoopsamen-
werking (het Centraal Verkoopkantoor
voor de Kalkzandsteenindustrie) waar-
in de belangen van alle nog overgebleven
Nederlandse kalkzandsteenfabrieken wa-
ren gebundeld. Lodewijk de Kort (1906-
1993), die in deze bedrijfstak als ‘grand
seigneur’ werd omschreven, werd de eer-
ste directeur van deze organisatie en bleef
er tot aan zijn dood mee verbonden. Door
de enorme bouwactiviteiten in de jaren
vijftig en zestig maakte het bedrijf een pe-
riode door van verdere mechanisering
van het productieproces en van grote eco-
nomische bloei. In de jaren tachtig ging
echter de economische conjunctuur door
een dal. Met behulp van een rationalisa-
tiefonds, waarbij de productie werd af-
gekocht en verdeeld over andere bedrij-
ven, werd in mei 1981 de Eerste Gooi-
sche Kalkzandsteenfabriek definitief
gesloten. Op 30 november 1984 kocht de
gemeente Naarden de grond met de be-
doeling om er 61 woningen te laten bou-
wen.

4.    De N.V. Gooische Stoomwasscherij heeft van 1895 tot 1962 bestaan. Zie G.J.M. Vlek, De
Gooische Stoomwasscherij Naarden, bijna vervlogen herinnering in De Omroeper jrg. 10
(1997) nr. 2 pp. 54-63.
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Ontmanteling van de kalkzandsteenfa-
briek halverwege de jaren tachtig. De
stalen ovens waarin de stenen onder
stoomdruk werden gaargestoofd, worden
verwijderd. Collectie Stichting Lodewijk
de Kort.
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De Twisthoek

Heibel in de gemeenteraad over een bouwterrein aan de
Marktstraat (1925)

Freek Udo en Henk Schaftenaar

Met de aanleg van de Kapitein Meijer-
weg en de sloop van de Amsterdamsche
Poort kwam in 1915 een belangrijke
verkeersverbetering voor de vesting
Naarden tot stand. De werken werden
uitgevoerd omdat het Ministerie van
Oorlog vreesde dat ons veldleger bij een
eventuele snelle terugtocht tot achter
de waterlinie in de nauwe doorgangen
van de Vesting zou stokken. Als logisch
vervolg hierop is ook het stadsbestuur
aan een verbreding van de doorgaan-
de route binnen de Vesting gaan wer-
ken.
Een eerste stap daartoe was de aankoop
van enkele panden aan de oostzijde van
de nauwe 1e Marktstraat. Na sloop van
de huizen daar werd de straat in 1922
met een deel van de vrijgekomen grond
verbreed. Eindelijk konden tram en an-
dere voertuigen elkaar ter plaatse zon-
der problemen passeren.

In de zomer van 1923 stond op de plek van de gesloopte panden een lange schut-
ting die het nare zicht op de wanordelijke erven van de aangrenzende huizen slechts
gedeeltelijk belemmerde. Het straatbeeld had met de ingreep behoorlijk schade
geleden. De woningbouwvereniging Volksbelang wilde het gat wel dichten met een
rijtje huizen, maar liet het afweten omdat het een perceel op de hoek Markt-
straat/Gansoordstraat niet in bezit kon krijgen. De eigenares, de weduwe Vrak-
king, vroeg een veel te hoge prijs.
Reden voor wethouder Jac. Smits (1864-1943) en gemeentearchitect B.T. Deenik
(1888-1952) om eens met de aannemer C. Klinkenberg (1880-1963) te gaan pra-
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De nauwe 1e Marktstraat gezien vanaf
het Stadhuis (linksonder de trap van
het bordes) in 1885. 

Omroeper 3 2011.qxd  25-10-2010  09:50  Pagina 16



De voormalige gevelwand van de 1e Marktstraat in 1902.

De inmiddels verbrede 1e Marktstraat gezien vanaf de toren halverwege de jaren
twintig. 1. Woonhuis van het raadslid P. Groenhart, 2. Woonhuis van burgemeester
M.P. van Wettum, 3. Garage van de burgemeester, 4. Nog te slopen gedeelte van het
logement De Keizerskroon, 5. Het huis ‘Twisthoek’ met de naam van het schilders-
bedrijf van zoon Jan (geb. 1895) van der Wal op het dak.
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ten om op de plek woonhuizen te gaan bouwen. Klinkenberg had daar wel oren
naar en diende al snel een plan in, waarbij het stedelijk schoon van hoek tot hoek
in overeenstemming met de omgeving zou worden hersteld. Positieve reacties volg-
den, maar een voorstel om de grond aan hem te verkopen liet op zich wachten, om-
dat ook Klinkenberg niet kon garanderen dat het oude pandje van mevrouw Vrak-
king op korte termijn door nieuwbouw zou kunnen worden vervangen. 
Het wachten duurde zo lang dat zich een andere kandidaat meldde om dit bouw-
en schoonheidsvraagstuk op te lossen. Het was de heer Van der Wal (1862-1935),
opzichter bij de dienst publieke werken van de gemeente Naarden in de periode
1904 tot 1929. Hij wilde op de plek vier middenstandswoningen bouwen, waar-
onder een huis voor hemzelf en een woning met een schilderswerkplaats voor zijn
zoon. Ook hij had bij zijn bouwplan het moeilijk te verkrijgen hoekpand betrok-
ken. Toen bleek dat hij er wel in geslaagd was het huis van de weduwe Vrakking te
kopen, kon het stadsbestuur niet meer om hem heen.

Op 16 juni 1925 stelden B en W dan ook voor om de grond aan Van der Wal te ver-
kopen. Zijn plan bood volgens burgemeester M.P. van Wettum (1867-1936), de
beste waarborgen voor een aantrekkelijk geheel. Het voorstel wekte echter nogal
bevreemding in de gemeenteraad. Klinkenberg was namelijk als eerste gevraagd
en Van der Wal kwam er in een vrij laat stadium zomaar bij. Ook waren er in de
raad bedenkingen tegen Van der Wals plan. Zo vond het raadslid P. Groenhart het
ongepast dat het front van de geplande werkplaats aan het Ruijsdaelplein zou ko-
men. Maar de burgemeester, die zelf aan het Ruijsdaelplein woonde, vond dat he-
lemaal niet storend. Hij beweerde namelijk al 56 jaar tegen een werkplaats te heb-
ben aangekeken. Wat hij wel degenererend voor de stand van de buurt vond, was
dat daar een herenhuis in tweeën werd bewoond. Hij doelde daarmee op het huis
van Pieter Groenhart (geb. 1884), die nota bene zijn buurman was. 
Met deze weinig tactische woorden werd de kwestie op scherp gezet. Tegen de zin
van de burgemeester in werd de beslissing opgeschort. Met de korzelige opmer-
king ‘Nou dan zitten we toch nog wat langer tegen de schutting aan te kijken’, sloot
Van Wettum de vergadering. Zo werd de toon gezet voor een controverse die Naar-
den nog lang zou heugen.

Op 5 augustus 1925 kwam de zaak weer in de raad. Opnieuw stelden B en W voor
de grond aan Van der Wal te verkopen. De zaak was nu wat meer doorwrocht. Een
adviescommissie had naar het plan van Van der Wal gekeken en er ook nog wat aan
gesleuteld. Het college was er dan ook van overtuigd dat de uitvoering van dit plan
een verfraaiing van de Marktstraat zou gaan opleveren. Maar het plan van Klin-
kenberg was nog steeds niet door de adviescommissie beoordeeld en met deze aan-
nemer was evenmin onderhandeld. Door het negeren van zijn plan laaide in de
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raad het vuur weer op. Toen het voor-
stel van B en W in stemming werd ge-
bracht, stemden 6 van de 10 raadsle-
den tegen. Daarmee was de verkoop
van de bouwgrond aan Van der Wal van
tafel.
Van der Wal gaf evenwel zijn plan niet
op. Met het pas verworven hoekhuis
had hij een sterke troef in handen. Dat
pand noemde hij vervolgens Twisthoek.
De regionale pers ging meteen met de

naam aan de haal. Zelfs in de vormelijke notulen van de gemeenteraad werd de af-
faire onder deze kop vet afgedrukt.

In september stond de Twisthoek weer op de agenda van de gemeenteraad. B en W
riepen nieuwe gegadigden op voor het bouwterrein. Alle ingediende plannen zou-
den, zo werd beloofd, door een commissie worden bekeken. Maar opnieuw bots-
ten de partijen heftig op elkaar, want de helft van de raad meende dat ook hiermee
Klinkenberg onrecht was aangedaan. Om uit de impasse te komen, werd een nieu-
we commissie benoemd die naar een oplossing moest zoeken.
In november hadden de gecommitteerden - allen aanhangers van Klinkenberg -
hun bevindingen klaar. De problemen zouden volgens hen zijn ontstaan door-
dat enerzijds burgemeester Van Wettum met Van der Wal besprekingen bleek te
hebben gevoerd en anderzijds wethouder Smits en gemeentearchitect Deenik dat
met Klinkenberg hadden gedaan. Door deze onsamenhangende wijze van ope-
reren werden nu beide reflectanten gedupeerd. Klinkenberg had zijn plannen
mogen toelichten in een vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeen-
te, maar over wat er tussen de burgemeester en Van der Wal was afgesproken,
tastte de commissie geheel in het duister. In de gesprekken die de commissie met
Klinkenberg en Van der Wal had gevoerd, toonde Klinkenberg zich zeer mee-
werkend, maar bleek Van der Wal weinig constructief, hij uitte alleen maar ver-
dachtmakingen tegen iedereen en alles. Om beide plannenmakers recht te doen
heeft de commissie toen het voorstel gedaan om de grond maar onder hen te ver-
delen. Klinkenberg wilde dat wel omarmen, maar Van der Wal bleek tot geen en-
kel akkoord bereid.
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Het huisje van de weduwe Vrakking,
later door Van der Wal tot ‘Twisthoek’
gedoopt, aan de Gansoordstraat.
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Op 18 november 1925 werden de conclusies van de commissie besproken in de ge-
meenteraad. Van der Wal had inmiddels schriftelijk verklaard alsnog te willen on-
derhandelen. Het ware op dat moment beter geweest als toen de zaak was uitge-
steld en de commissie met Van der Wal was gaan praten. Maar de commissieleden
waren na al het getraineer zo emotioneel geladen dat enige logica ver te zoeken was.
Doldriest trokken ze met terechtwijzingen op B en W af. Toen de kruitdampen wa-
ren opgetrokken, was de raad weer geen steek verder gekomen. Voor de zoveelste
keer moest de kwestie voor nader onderzoek worden uitgesteld. Aan de overmoe-
dige ‘verdedigers van Klinkenberg’ werd opgedragen om andermaal met Van der
Wal te gaan onderhandelen. Een schier onmogelijke opdracht voor een commis-
sie van deze samenstelling. 

Dat bleek ook eind november, want ondanks zijn schriftelijke verklaring te wil-
len praten, verscheen Van der Wal niet ter vergadering. Ook niet toen een bode
gestuurd werd om hem aan zijn belofte te herinneringen. Wel schreef hij een brief
met verdachtmakingen aan de leden van de commissie. Zijn grievende pijlen wa-
ren echter vooral persoonlijk gericht op het commissielid Groenhart. 

Kort daarop liet Van der Wal zich ontbieden bij de burgemeester en ging akkoord
met een verdeling van het bouwterrein. De veel te hoge prijs die hij voor het te
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Aannemer C. Klinkenberg.
Opzichter/projectontwikkelaar J.A.
van der Wal. 
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slopen hoekhuis had neergeteld, 3250 gulden,  zou in dat akkoord over de be-
groting van het hele bouwterrein worden uitgesmeerd. Het was hem toen ook
om het even welk gedeelte van de grond hij zou krijgen. Maar de raadsvergade-
ring van 16 december 1925 kwam vooral in het teken te staan van zijn krenken-
de brief aan het adres van Groenhart en door alle narigheid trok Van der Wal uit-
eindelijk al zijn eerdere toezeggingen weer in. 
Een minimale meerderheid in de gemeenteraad vond het vervolgens niet langer
verantwoord om met deze wispelturige reflectant verder te onderhandelen en
besloot om het bouwperceel aan Klinkenberg te gaan verkopen, ook al was de in-
vulling van de hoek Marktstraat/Gansoordstraat, Van der Wals Twisthoek, daar-
mee voorlopig nog een illusie. 

Bij de aanvang van het jaar 1926 was de bebouwing aan de Marktstraat nog steeds
niet definitief geregeld. Het oudste raadslid in jaren, de heer H.F. van Raaijen
(1860-1934), noemde in een raadsvergadering de Twisthoek de lelijkste disso-
nant van het afgelopen jaar. Wanneer B en W tegenover de raad een ruimer en
vertrouwelijker standpunt hadden ingenomen, had dit struikelblok volgens hem
vermeden kunnen worden. In het najaar van 1926 werd daadwerkelijk het bouw-
perceel, zonder de Twisthoek, aan Klinkenberg verkocht. 
Klinkenberg ging daarna voortvarend te werk. Eind 1927 konden al enkele wo-
ningen worden opgeleverd. Op nummer 2a (veel later de Rabobank) opende J.
Doorenspleet een moderne slagerij. Begin 1929 zag Van der Wal het uitzichtlo-
ze van de zaak in en verkocht de Twisthoek voor 4500 gulden. Het gemeentebe-
stuur slaakte een zucht van verlichting. Een grondruil tussen de gemeente en
Klinkenberg volgde. Deze verwijderde vervolgens het restant van de onooglijke
schutting, sloopte het oude huisje van mevrouw Vrakking en rondde nog in 1929
de hoek Markstraat/Gansoordstraat af met huizen in de eerder door hem inge-
zette stijl.
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Over Werklieden, Patronaten, Groen Fronters en

Lioka’s

Een terugblik op verenigingen die hebben bijgedragen aan
‘de verheffing van de katholieke volksklasse’ van Naarden

Annie Verweij

Aan de geschiedenis van het katholieke verenigingsleven in Naarden zijn tot dusver
weinig samenhangende teksten gewijd. Reden om ook over dit onderwerp in De Om-
roeper het een en ander te publiceren. In het onderstaande verhaal beperken we ons
tot de werkliedenvereniging, de patronaten en wat er uit deze organisaties voortkwam.
Lokale armoede- en drankbestrijding, gymnastiek- en toneelverenigingen moeten we,
vanwege de omvang, in dit artikel buiten beschouwing laten (1). We beginnen aan het
einde van de 19e eeuw toen de emancipatie van de Naardense katholieken langzaam
op gang kwam en eindigen in de Tweede Wereldoorlog toen de bezetter het r.k. ver-
enigingsleven verbood.

De werkliedenvereniging
Een belangrijke stimulans voor het ontwaken van het katholieke verenigingsleven
in Nederland was de pauselijke encycliek Rerum Novarum uit 1891. Hierin riep
paus Leo XIII de katholieke arbeiders op om zich in vak- en werkliedenverenigin-
gen te organiseren. De paus reageerde op de gevolgen van de Industriële Revolu-
tie. Er moest gezorgd worden voor het proletariaat waarvan een groot deel onver-
diend in een ellendige toestand verkeerde. Zo ontstonden in grotere steden vak-
verenigingen van afzonderlijke beroepsgroepen. In het ruim drieduizend inwoners
tellende Naarden met maar weinig fabrieksarbeiders en ambachtslieden van ka-
tholieken huize kwam een overkoepelende werkliedenvereniging van de grond.
Een eerste poging om iets voor het welzijn van de katholieke medemens te doen,
richtte zich echter op de militairen. Bakker A.A. Kuijer (1860-1936) en  kruidenier
J.W. Thüring (1855-1933) schonken ten behoeve van dat doel in april 1897 een
stuk grond aan het einde van de Bergstraat (nu Sint Annastraat 54 en 56). Pastoor
F.A.P. Holland financierde uit eigen zak de realisatie van een pand. Zo kwam met
particuliere steun een r.k. militair tehuis tot stand. Met de oprichting van de R.K.
Militaire Vereeniging Unitas in oktober 1904 kreeg deze club een eigen status (2).   
Op 3 februari 1903 werd de R.K. Werkliedenveereniging Sint Joseph opgericht (3).
Het viel vervolgens niet mee om binnen Naarden de arbeiders erbij te betrekken.
De katholieke werklieden bleken terughoudend en nogal eigenwijs. Maar met er-
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varingen vanuit het grotere Bussum, waar evenals in Hilversum en Laren de eman-
cipatie van de katholieken eerder op gang was gekomen, kwam ook hier een werk-
liedenvereniging van de grond. Onderlinge hulp, vermaak, scholing en het verbe-
teren van arbeidsvoorwaarden waren de doelstellingen van deze kleine club waar-
mee de militairen sinds 1903 hun tehuis moesten delen. Het bewoonde Naarden
omvatte in feite alleen nog maar de Vesting en binnen de wallen bestond geen om-
vangrijk arbeidersproletariaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze vereni-
ging rond 1916 nog maar 20 leden telde. Pas na het uitbreken van de grote econo-
mische crisis ontstond er een opgaande lijn. Toen bleek opeens hoe aantrekkelijk
het was om lid van een dergelijke organisatie te zijn. Zo tellen we in 1932 103 le-
den en dat aantal groeide tot aan de oorlog nog door.
‘Sint Joseph’ bleek de bakermat voor tal van onderafdelingen en andere vereni-
gingen. Zo kwam er bijvoorbeeld de toneelvereniging Eensgezindheid uit voort.
Maar veel belangrijker waren de oprichting van een ondersteuningsfonds bij ziek-
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Katholieke jongeren bijeen achter het R.K. Militair Tehuis aan de Bergstraat. Met
gouwenaar aalmoezenier kapelaan Gerrit Vergouw (1861-1940). Hij werkte in Naar-
den van oktober 1895 tot november 1901. Op de tweede rij de kerkmeester Bart Meijer
(links), Cornelis de Gooijer Wzn. (rechts) en Jacobus van Dalen (derde van rechts).
Achter Vergouw Gerrit de Gooijer (links) en Bertus de Gooijer (rechts). Een foto van
omstreeks 1899.
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te, een spaarkas, een agentschap voor
levensverzekeringen, een ziekenhuis-
verplegingsfonds en een vereniging ter
bestrijding van tuberculose. Al deze in-
stellingen waren geïncorporeerd in een
landelijk verbond.
Tal van andere initiatieven zijn ook te-
rug te voeren op de werkliedenvereni-
ging. In 1912 bijvoorbeeld werd door
‘Sint Joseph’ besloten om een biblio-
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Financiële steun bij ziekte. Deze instel-
ling werd opgericht op 1 juli 1904 door
enkele leden van de werkliedenvereni-
ging. De contributie werd om de twee
weken in het verenigingsgebouw aan de
Bergstraat geïnd.

Detail van het vaandel van de werk-
liedenvereniging met van links naar
rechts symbolen van de timmerlie-
den, de metselaars, de schilders en de
smeden.

Fredericus Augustinus Petrus Holland
(1835-1910), pastoor van Naarden van
1873 tot 1910.
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theekje in te richten in de Sint Josephschool. De twee kasten met voor katholieken
geselecteerde lectuur werden het prille begin van de latere Vondelbibliotheek, die
een tijdje aan het Adriaan Dortsmanplein huisde. Een eigen Sinterklaas hoorde
natuurlijk ook bij deze voortvarende club. Zijn intocht met schimmel en al strek-
te zich uit tot binnen het verenigingsgebouw in de Bergstraat. Toen het paard er
door de vloer zakte, moest Sint in het vervolg te voet.
De gemeentetimmerman Gerrit Mulder is in de bloeitijd van de werkliedenver-
eniging een stuwende kracht in deze organisatie geweest. Op de jaarvergadering in
december 1940 meldde hij als voorzitter trots dat de vereniging nog groeiende was.
Als klapper noemde hij het Sint Nicolaasfeest dat wel voor 300 kinderen was geor-
ganiseerd. 

In het voorjaar van 1941 werden de bisschoppen geconfronteerd met een stort-
vloed van maatregelen van de Duitse bezetter op het verenigingsleven. Toen het
bestuur van het werkliedenverbond opzij werd geschoven en een nationaal-socia-
list als alleenheerser werd benoemd, was de maat vol. De bisschoppen riepen de le-
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Het bestuur van de R.K. Werkliedenvereeniging St. Joseph op 15 juli 1928 in de tuin
van Concordia bijeen ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan. V.l.n.r.
Piet Eijpe, Gerrit Mulder, voorzitter Jan Steenman, pastoor Jo Hermsen, secretaris
Kees Frakking, Jo Kamer en penningmeester Willem de Gooijer Lzn.
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den op om het lidmaatschap op te zeggen. Hieraan werd massaal gevolg gegeven
en daarmee was de werkliedenvereniging verleden tijd.

Het jongenspatronaat
Naast de werkliedenvereniging ontstond al snel een vereniging voor werkende
schoolverlaters. Op 1 april 1907 was het Jongenspatronaat Sint Aloysius een feit
(4). Het doel was om in overleg met de ouders, de godsdienstige en maatschappe-
lijke vorming van de r.k. jongelingen (13-18 jaar) uit de volksklasse te bevorderen
en deze jongens te beschermen tegen de verderfelijke invloeden van buiten bij hun
opleiding tot een vak.Voor die jongeren bestond in die tijd nog geen vervolgon-
derwijs. Daarom organiseerde de leiding voorlichting over ambachten, contro-
leerde ze lonen, hielp bij de aanschaf van gereedschappen en bevorderde het vak-
onderwijs. Deze broodnodige zaken werden in een programma gepast waarin ook
veel aandacht werd besteed aan ontspanning en godsdienstonderwijs. Bovendien
werd getracht de jeugdigen zedelijke en maatschappelijk deugden bij te brengen,
zoals spaarzaamheid en eerbied voor de ouders en kerkelijke en wereldlijke over-
heden. 
De belangstelling voor het patronaat was bij de doelgroep - toen ‘beschermelin-
gen’ genoemd - nogal wisselend. Evenals bij de werklieden stonden er in 1915 niet

Bestuur en leden van de werkliedenvereniging op zondagmiddag 15 juli 1928 in de
tuin van Concordia ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. In het midden met
baard feestredenaar pater Arsenius.

Omroeper 3 2011.qxd  25-10-2010  09:50  Pagina 26



107

meer dan 20 jongens als lid genoteerd. Het jaar 1918 liet een verdubbeling zien,
maar bij een peiling uit 1922 bleek dat van de 60 katholieke jongens (13-18 jaar)
er maar 16 gepatroneerd waren (5). Deze terugval is te verklaren met de komst van
de Wet op het Nijverheidsonderwijs (1921) waardoor de patronaten een belang-
rijk deel van hun werkterrein kwijtraakten. Een omschakeling van onderwijs naar
vrijetijdsbesteding had redding kunnen brengen, maar de bestuurders hielden aan
hun oude werkwijze vast en negeerden alle kritiek. Tussen de ouderen en de jon-
geren binnen de werkliedenvereniging harmonieerde het ook niet goed. ‘Bij de
jeugd ontbreekt ieder gevoel voor zelfwerkzaamheid, ze doen niet veel meer dan
kaarten’, verzuchtte een bestuurder.

De Jonge Werkman en De Jonge Wacht
Eind 1929 drong het tot de bestuurders door dat er een ingrijpende verandering
nodig was om niet alle grip op de jongens te verliezen. Toen uit enkele oudere jon-
gelingen de roep om een eigen vereniging kwam, werd in januari  1930 de R.K. Jon-
gelingenvereniging De Jonge Werkman opgericht (6). De club was bedoeld voor
jonge arbeiders van 16-21 jaar en startte met 12 leden.  Het doel was om de leden
op te voeden tot degelijke katholieken, zedelijk hoogstaande mensen en volwaar-
dige arbeiders. Ook was er de intentie om gezamenlijk te werken aan de herker-
stening van de maatschappij en de verheffing van de arbeidende stand. Hun devies
was ‘Apostel zijn in gezin en stand’. 
Eigenlijk wilde De Jonge Werkman vooral een school zijn voor de vorming van ac-
tieve leden voor de werkliedenvereniging.  Deze jongeren waren dan ook tevens as-
pirant-lid van ‘Sint Joseph’. Ze hadden het recht om er de vergaderingen bij te wo-
nen en er vragen te stellen. 
De Jonge Werkman kende twee soorten leden, de gewone en de ‘Groen Fronters’.
De laatsten vormden het kader. Deze leden hadden een cursus gevolgd en droegen
een uniform: een groen overhemd met links een Christusmonogram. Verder een
bruine das, een sportbroek en dito kousen (7). In de jaren dertig organiseerde De
Jonge Werkman lezingen en propaganda-avonden. De laatste werden meestal af-
gesloten met muziek of toneel. Gewestelijke en landelijke kaderbijeenkomsten wer-
den door de Naarders steevast bijgewoond. In het voorjaar van 1940 telde de ver-
eniging 35 leden. Toen was de tien jaar oude club nog springlevend. Maar in het
jaar erop volgde het Duitse verbod op de katholieke jeugdverenigingen, waardoor
De Jonge Werkman hetzelfde lot onderging als de werkliedenvereniging.

In januari 1932 bestond het jongenspatronaat nog steeds (8). Deze vereniging had
zich na de uittocht van de oudere jeugd over de jongsten ontfermd. In dat jaar wer-
den alle jongens tot 17 jaar die lid waren van een r.k. vereniging automatisch lid
van de overkoepelende Katholieke Jongens Centrale. Dat nieuwe instituut verving
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het oude patronaatswerk. De schoolverlaters werden vervolgens in De Jonge Wacht
herenigd. Op zondagmiddag 14 mei 1933 werden in de parochiekerk de eerste Jon-
ge Wachters geïnstalleerd. Het werd een imposante gebeurtenis. Pastoor Hermsen,
de directeur, leidde de plechtigheid. Voor deze gelegenheid waren in Hilversum,
Laren en Bussum alle Jonge Wachters opgetrommeld. Bij de Burgemeester van
Hasseltlaan werden ze opgewacht door de Naarders en vandaar marcheerden zij
in frisgroene uniformen en met banieren naar de kerk in de Turfpoortstraat. Een
defilé langs de pastorie ging aan de installatie vooraf. In 1934 vond hetzelfde in Bla-
ricum plaats. Toen waren de Jonge Wachters van Naarden daar te gast. Het lijkt
erop dat De Jonge Wacht van Naarden aan een vroegtijdig einde is gekomen. De
verlaging van de leeftijdsgrens van De Jonge Werkman naar 15 jaar zou daar wel-
eens debet aan hebben kunnen zijn.

Het meisjespatronaat 
Voor de schoolverlaters onder katholieke meisjes werd in Naarden in 1911 het Meis-

De leden van de Jonge Werkman gefotografeerd ter gelegenheid van de viering van
het eerste lustrum in 1935 in de tuin van de oude pastorie. Zittend v.l.n.r. voorzitter
Piet Eijpe, Arie Pouw, Wim Steenman, directeur pastoor Hermsen, Cor Vrakking,
Theo Hartong (Sint Annastraat) en Gerrit Mulder. Staand v.l.n.r. Joop Voogt, Jo
Kamer, Joop Koopmanschap, onbekend, Theo Hartong (Marktstraat), onbekend,
Wijngaard, Theo Hartong (Peperstraat), Antoon Steenman, Peter Pouw, Gradus
Vrakking, Kees de Gooijer, onbekend, Jaap Krijnen, Bertus Jansen, onbekend, Willem
de Gooijer Lzn., Harry Vrakking.
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Het Patronaatslokaal Sint Agnes in de Mariaschool.

Links de Sint Mariaschool en rechts het klooster in de Turfpoortstraat.
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jespatronaat Sint Agnes in het leven geroepen. Het doel was ze te vormen tot dege-
lijke katholieke huisvrouwen. De jonge dames kwamen samen in de Mariaschool
en de organisatie werd geleid door de zusters van het Arme Kind Jezus. In 1915 werd
toestemming verkregen om op de speelplaats van de Mariaschool patronaatsloka-
len te bouwen. In dit onderkomen leerden de meisjes naaien, zuinig verstellen, brei-
en en stoppen enz. (9). Uiteraard werd er ook de belangstelling voor het geloof ge-
wekt. Het Naardense meisjespatronaat stond in de jaren twintig bekend om de uit-
stekende nijverheidscursussen die er werden gegeven. In de regionale pers werd
vermeld dat ze zich onder de beste in het aartsbisdom mochten rekenen.

De KJV en KJM
Zoals twee modernere verenigingen de plaats innamen van het jongenspatronaat,
gebeurde dat ook bij het meisjespatronaat. De inspiratie daartoe kwam vanuit het
bisdom Breda. Daar wist de priester F.B.J. Frencken (1886-1946) zijn Eucharisti-
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Een groep van het meisjespatronaat, gekleed in blauwe rok en witte blouse met bloe-
metjes op de punten van de kraag, in de eerste helft van de jaren dertig. Op de achter-
ste rij v.l.n.r. leidster An Voogt, Lida van Dijk, Mien de Gooijer, Fien Koopmanschap,
twee meisjes Van Dijk, leidster Bets Voogt. Middelste rij v.l.n.r. Mien Krijnen, Betsy
Frakking, Alie de Gooijer, Paulien Vrakking, Truus van de Geer, Emmy Snoek. Op de
voorste rij v.l.n.r. Lida Koopmanschap, Bets Jansen, Martha van Breemen, Corrie
Hollegie, Co Steenman, Betsy Koopmanschap.
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sche Kruistocht te doen uitgroeien tot een invloedrijke beweging. Deze stroming
richtte zich vooral op het verbeteren van de leef- en werksituatie van fabrieks-
meisjes. Jonge idealistische vrouwen brachten het gedachtegoed van de priester in
praktijk en zo kwam in 1927 de Katholieke Jeugd Vereeniging (KJV) tot stand. Deze
groeide in de jaren dertig uit tot een van de grootste jeugdverenigingen van ons
land. De organisatie richtte zich op meisjes van 16-25 jaar. In 1929 kwamen op ver-
zoek van enkele jonge katholieke werkgevers twee Brabantse catechisten van deze
beweging naar het Gooi. Hun ogen waren daarbij in Hilversum gericht op de werk-
neemsters van de NSF (Nederlandse Seintoestellen Fabriek) en op die van de tal-
rijke tapijtfabrieken daar. In Bussum en Naarden ging hun aandacht uit naar de
werkneemsters van de cacaofabriek van Bensdorp en de stoomwasserij van Vlek.
Daar werd de schafttijd benut om KJV-leden te winnen. In Hilversum leverde het
10 leden op, maar in Bussum en Naarden vlotte het aanvankelijk niet zo. De meis-
jes daar hadden er weinig zin in en stelden zich onverschillig op. De interesse voor
de KJV steeg hier echter toen deze organisatie een studie- en recreatiecentrum in
de villa Columbia aan de Nieuwe ’s-Gravelandseweg 25 in Bussum stichtte. De vil-
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Een stoet van KJM-sters draait in 1938 vanuit de Turfpoortstraat de kerk in om de
installatie van enkele nieuwe leden bij te wonen. De werkplaatsen tegenover de kerk
zijn na de oorlog gesloopt. 
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la werd ook het tehuis voor de afdeling Bussum/Naarden. Daardoor konden in mei
1932 toch nog 31 vrouwen uit deze gemeenten als leden worden geïnstalleerd. De
Naardense jongedame C.P.M. (Stien) Jägers was een van hen. Tussen het catechis-
tenwerk uit Breda en dat van het eigen aartsbisdom bestond echter een span-
ningsveld. Als gevolg daarvan werd een bedevaart naar Rome voor Gooise KJV-
sters verboden. Alleen voor enkele meisjes die er jarenlang al voor hadden gespaard,
betrachtte de aartsbisschop clementie. Stien Jägers echter zat tijdens deze pelgri-
mage in 1935 noodgedwongen thuis. Ze knipte niettemin alle krantenberichten
over de bedevaart uit. De KJV Naarden/Bussum is altijd één afdeling gebleven. In
1935 bijvoorbeeld waren er maar 9 meisjes uit Naarden lid van.

Met de KJM (Katholieke Jonge Meisjes) vlotte het in Naarden wel. Deze vereniging
werd het ‘kleine zusje’ van de KJV genoemd en was bestemd voor meisjes van 11 -
16 jaar. De Naardense afdeling werd in 1934 opgericht. Bij de start konden al 10 le-
den worden ingeschreven. Stien Jägers en Annie Post waren de eerste leidsters. Ook
de meisjes droegen een uniform: een bruine jurk met crèmekleurige kraag en een
stropdas plus een alpinopet. Net als de jongens waren ze met tromgeroffel en wap-
perende vanen naar de parochiekerk gemarcheerd om daar te worden geïnstal-
leerd. Dat frivole vertoon sprak bij de parochianen meer tot de verbeelding dan het
oudere wat stijvere patronaat. Toch was er veel aan het oude patronaat ontleend.

Lioka’s in functie. V.l.n.r. An Voogt, Stien Jägers en Annie Post. Lioka’s begroetten
elkaar met drie vingers tegen de hoed en met de leus ‘Voor ’t goede klaar!’
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Wekelijks kwamen de leden in ‘ronden’ bijeen. Dat waren groepjes van 6 meisjes
met een leidster. De leidster werd aangesproken met ‘Lioka’, de afkorting van het
devies ‘Liefde is onze kracht altijd’. In klein verband werd zo gewerkt aan het ver-
werven van kennis en het leren van tal van vaardigheden. Godsdienst, huishou-
ding, EHBO, maatschappij, handwer-
ken en nog meer stond er op het pro-
gramma. De voortgang in al die vakken
werd getoetst en bij het voldoen aan de
normen werd dat op ‘sterkaarten’ aan-
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De beloften van KJM-ster Bertha Koopmanschap die op 14 maart 1937 de KJM verliet.

Poseren tijdens een speldag van de KJM
op 21 juni 1937. Op de eerste rij v.l.n.r.
Ietje van Eijden, Grada Mulder, Annie
Mulder, Tonnie Majoor. Tweede rij
v.l.n.r. onbekend, Lies Frijhoff, onbe-
kend, Suze Graafsma, Annie Hartong,
onbekend. Derde rij v.l.n.r. Aafje Witte,
Alie Dubelaar, Inie de Gooijer, onbe-
kend. Vierde rij v.l.n.r. Lioka Krijnen,
Annie de Gooijer, Johanna Hartong,
Hanna Koopmanschap, Lioka Tak. 
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getekend. Zo kon, net als bij de sterren van Michelin in het horecawezen, een steeds
hoger niveau worden bereikt. Spel en ontspanning stonden bij de KJM in hoog
aanzien. Naar de jaarlijkse sport- en speldagen werd lang tevoren uitgekeken en in
Goois verband werd op dat gebied ook het een en ander georganiseerd. Een regio-
nale dag in juli 1938 telde wel 400 deelneemsters en het is vanzelfsprekend dat bij
een dergelijke gelegenheid in toespraken over ‘de waarde en volwaardigheid van
het meisje’ werd gerept. Aldus werd in verenigingsvorm gewerkt aan de verheffing
van het meisje tot een zelfbewuste katholieke huisvrouw in het gezin, de kerk en
de maatschappij. Aan het succes van de KJM kwam in 1941 een eind toen het nazi-
regime andere doelen voor de jeugd formuleerde.

Verenigingsgebouw
In de hier beschreven verenigingsjaren is het gebouw aan de Bergstraat maar tot
1910 in gebruik geweest. Al in1899 blijkt in de Gasthuisstraat (de huidige Turf-
poortstraat) ook het bestaan van een gebouw, genaamd Concordia. Daar was toen
een r.k. bewaarschool annex naai- en breischool in gevestigd. De onderwijzende
zusters woonden daar in den beginne ook. Toen in 1904 de Mariaschool en een

Het verenigingsgebouw Concordia in de Turfpoortstraat na en voor de verbouwing
van 1910. 
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Zusterhuis tot stand waren gebracht,
kwam Concordia vrij. Het pand is in
dat jaar tot militair tehuis bestemd.
Daardoor kreeg de werkliedenvereni-
ging in de Bergstraat het rijk alleen. Ze
bleven er tot 1910. In dat jaar vond een
grootscheepse verbouwing van Con-
cordia plaats. Het pand werd aanmer-
kelijk vergroot en daarmee geschikt ge-
maakt voor meer verenigingen. Op 26
december 1910 kon het nieuwe gebouw
worden ingewijd. Concordia werd aan-
vankelijk een mannenbolwerk. De meisjes namen hun intrek in de Mariaschool.
Het gebouw aan de Bergstraat werd na 1910 in twee woningen gesplitst en ver-
huurd aan particulieren. In 1956 werd het voor de sloop verkocht. Nu staan er twee
moderne woonhuizen.
In financiële documenten uit de beschreven periode komen telkens twee namen
terug. Het zijn die van kruidenier J.W. Thüring en bakker A.A. Kuijer. De docu-
menten getuigen van het onbaatzuchtig handelen van deze katholieke midden-
standers. Hun edelmoedige inbreng blijkt voor de huisvesting van de r.k. vereni-
gingen en emancipatie van de katholieken van Naarden van grote betekenis te zijn
geweest.  

Noten:
1.   De armoedebestrijding is bij de katholieken in Naarden in handen van de Sint Vincentiusver-

eniging (1913). Het Kruisverbond (1914), de Mariavereniging (1914) en de Sint Annavereniging
(1920) hebben de drankbestrijding ten doel. De r.k. gymnastiekvereniging heet Wilskracht (1930).
De toneelvereniging is Eensgezindheid (sinds 1933 Jong Toneel). Naarden had ook een discus-
siegezelschap: de burgervereniging Pius X (1910).

2.   Het bestuur bestond uit de Zeereerwaarde heer H.H. Kruis voorzitter, Cornelis de Gooijer Wzn.
(1839-1933) secretaris, J.W. Thüring penningmeester en Adrianus Johannes Wijffelman (1839-
1907) en Jacobus van Dalen (1863-1939) als leden.

3.   De eerste voorzitter en medeoprichter van de werkliedenvereniging was Cornelis van Eijden
(1861-1942). Bij de viering van het zevende lustrum was hij 35 jaar onafgebroken lid en werd hij
benoemd tot erevoorzitter (Nieuwe Bussumsche Courant, 14 juni 1938).

4.   De vereniging heette echter officieel ‘De Patronaatscommissie van de parochie van de H. Vitus
te Naarden’. De statuten zijn ondertekend door een tiental personen onder wie de bekende Naar-
ders J. van Dalen, J.W. Jägers (1875-1950), C.H. Heezius (1874-1958), C. de Gooijer Wzn., H.
Boerebach, A.A. Kuijer en A. Hesp.

5.   Zie ‘Verslag van het Patronaatswerk in het Aartsbisdom (1922)’ in het Utrechts Archief.
6.   Het eerste bestuur bestaat uit de heren J. Vrakking (voorzitter), J.J. Voogt (secretaris) en P. Pouw

(penningmeester). Vanuit de werkliedenvereniging worden twee bestuursleden toegevoegd die
leiding zullen geven. Het zijn de heren C. Frakking en G. Mulder. Bij de start is pastoor Hermsen
directeur.

Het lokaal van de R.K. Militairen Veree-
niging in Concordia. Collectie Gerda
Vuijst. 

Omroeper 3 2011.qxd  25-10-2010  09:51  Pagina 35



116

7.   Aanvankelijk waren allen geüniformeerd: wit hemd, blauwe broek en blauwe das.
8.   Het nog bestaan van het patronaat is afgeleid uit een krantenartikel (De Bel) van 12 januari 1932.

Hierin wordt melding gemaakt van een voetbalwedstrijd van de RK Patronaatsclub uit Naarden
tegen de Blaricumse junioren van RKBVV. De heer J.J.P. van Lamoen uit Naarden had voor het
winnende elftal een medaille beschikbaar gesteld. RKBVV won met 4 - 2.

9.   In 1915 kwam in Naarden en Bussum ook het huishoudonderwijs tot ontwikkeling. Daartoe was
de vereniging Gooische Vakschool voor Meisjes opgericht. Een van de oprichtsters was de huis-
houdlerares mevrouw M. Wittop Koning. In Naarden en in Bussum werden door de overheid
om niet een lokaal en een kleine subsidie ter beschikking gesteld.

De gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan documenten uit:
-    Het archief van de Sint Vitus Parochie Naarden (niet openbaar) in het Stads- en Streekarchief te

Naarden.
-    Het archief van het Aartsbisdom Utrecht (toegangsnr. 449) in het Utrechts Archief. Inventarisnrs.

557 (Diocesane jeugdcommissie), 560 (Jonge Werkman) en 565 (Meisjes jeugdwerk).
-    Het archief F.B.J. Frencken (niet openbaar) in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.

Zie daarin de documenten over ‘de Eucharistische Kruistocht’ en een ‘Verslagschrift ’t Gooi’.
-    Verder is gebruik gemaakt van regionale kranten en het ‘Gedenkboek Ontstaan en dertigjarige werk-

zaamheid van den diocesanen bond van RK Werklieden-Vereenigingen in het Aarstbisdom Utrecht
1893-1923’ door J. Veltman. 

-    Voorts is dank verschuldigd aan meerdere particulieren die informatie en foto’s ter beschikking
hebben gesteld, alsmede aan het kerkbestuur van de Sint Vitusparochie van Naarden dat toe-
stemming gaf om het kerkarchief te mogen raadplegen.
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Over de aanleg van het plantsoen op ’t Plein bij

de Utrechtse Poort in 1879

Ineke Inglot

Ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2010 werd in het kader van het thema
‘De smaak van de 19e eeuw’ in het Stads- en streekarchief in Naarden een tentoon-
stelling ingericht. Een van de vitrines was gewijd aan de eerste aanleg van het plant-
soen tegenover de Utrechtse Poort in 1879. Het ontwerp voor dit plantsoen ontbrak,
maar uit een oude nota bleek dat de vermaarde tuinarchitect L.A. Springer de vorm-
gever was. Het werk werd uitgevoerd door de Naardense boomkweker A. Schippers.
Op de realisatie kwam, zoals uit de documenten in de vitrine bleek, kritiek. Het on-
derstaande artikel besteedt aandacht aan deze kwestie.

In 1875 constateerde de Hilversumse doctor J.F. van Hengel dat Naarden ‘weinig
geboomte had binnen de stad en in hare onmiddellijke omgeving’. Natuurlijk wa-
ren bomen aangenaam en nuttig voor de mens, maar ze beletten volgens hem de
vrije luchtstroming in de straten en het weldadige zonlicht om de huizen binnen
te dringen. Een plantsoen moest dan ook niet in de nabijheid van huizen liggen.
Het plantsoen dat de gemeente Naarden in 1879 liet aanleggen, werd gesitueerd
aan de stadsrand op ’t Plein bij de Utrechtse Poort, de hoofdingang van de Vesting.
Verfraaiing van de stad zal ongetwijfeld een motief zijn geweest. Voor een ontwerp
en begroting voor het plantsoen werd de jonge Amsterdamse tuinarchitect Leo-
nard A. Springer aangetrokken. Hij was een zoon van de gerenommeerde kunst-
schilder Cornelis Springer, die in 1864 een fraai gezicht op het Naardense stadhuis
en de markt had geschilderd.
Van Springers ontwerp ontbreekt helaas elk spoor. Wel laat de tuinarchitect in zijn
begroting zien welke bomen en heesters gangbaar waren in die tijd en in welke aan-
tallen ze aangeplant moesten worden. In zijn nota brengt hij voor ontwerp, bestek
en begroting één dag werk in rekening, een bedrag van 50 gulden.
De aanleg van ‘het Plantsoen’ werd uitgevoerd door de Naardense boomkweker A.
Schippers, die ook het plantmateriaal en de mankracht leverde. Het arbeidsloon
van twee man gedurende vier weken bedroeg in totaal 60 gulden.

Dat smaken verschillen blijkt uit een brief van de boomkweker aan burgemeester
Fabius, waarin hij heftig reageert op de kritische opmerkingen van het raadslid J.H.
Maas over de uitgevoerde werkzaamheden. Zo zou Schippers volgens deze zich niet
aan het bestek hebben gehouden en eigenhandig wijzigingen hebben aangebracht
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in de plantkeuze. In zijn weerwoord trekt Schippers met name de deskundigheid
en smaak van de architect Springer sterk in twijfel en meent hij oprecht dat hij de
gemeente heeft willen behoeden voor een ‘zeer onooglijk terrein, een zoogenaamde
rommelboel’. De mensen die er werkelijk kennis van hebben zullen wel anders oor-
delen zodra alles in blad staat, stelt hij. 

Om de brief van boomkweker Schippers aan burgemeester Fabius te kunnen le-
zen is er een transcriptie gemaakt (1):

Edel Achtbare Heer!

Tot mijn leedwezen, heb ik vernomen van den
Heer J.H. Maas dat men aanmerking heeft gemaakt 
op mijne beplanting, daar ik vermeen alles in het belang 
der Gemeente te hebben gedaan, zoodat ik zoo vrij ben U Ed: 

Een deel van het voormalige plantsoen met links het vroegste monument voor Co-
menius en voor de poort een peloton exercerende militairen. De foto is gemaakt om-
streeks 1893. Collectie Vesting Museum in Stads- en streekarchief Naarden.
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hier omtrent eene verklaring te doen.
De reden dat ’t niet is volgens bestek, en een kleine 
wijziging in is gekomen om dat in het bestek eenige 
planten voorkomen die voor dat doel niet dienstig waren, 
zoo als bijv. de Duitzia gracilis welke zeer mooi zijn voor 
een binnenplaats doch voor geen openbare wandelplaats, 
daar de Architect zeer knap is in het maken van teekeningen,
doch voor het overige er weinig van schijnt te weten, daar
hij ten eersten een abuis heeft gemaakt met het spitten
ten tweede met niet op tegeven in welke vakken het door
hem opgegevene plantsoen moest worden geplaatst, kortom
als ik geheel volgens bestek en teekening gewerkt zou hebben
dan had ik wel ten voordeele van mijn zak, maar tot groot
nadeel der gemeente en ten derde een zeer onooglijk terrein gemaakt, een
zoogenaamde rommelboel, dat ik den Heer Maas voor dat ik er aan
begon breedvoerig heb uitgelegd, en dat ook met mij moest toestemmen, 
daar de schrijver wel opnoemt de planten die er volgens bestek niet
staan doch vergeet daarbij te zeggen dat ik daar voor in de plaats planten
gebracht heb van veel meer waarden, en tevens veel dienstiger zijn voor
het doel daar ik overtuigd ben niets gespaard te hebben ten voordeele

en tot verfraaiing van het terrein, hetgeen U Ed: Achtbare wel aan
bijgaande nota zal zien, doch die aanmerking is gemaakt door iemand
die geen kennis heeft van aanleggen en nooit anders als tuinman is
geweest en nog nooit iets aangelegen heb, doch ik ben zeker indien er
menschen over oordelen die er werkelijk kennis van hebben ik er veel
eer mede zal inleggen dat U Ed: achtbare zelf zal zien zoodra alles 
in blad staat.
De schrijver spreekt er van dat eerlijke concurrentie onmogelijk was, uit
de bijgevoegde nota, evenwel zal U Ed: achtbare bemerken dat mijne
handelwijze zeer roijaal is geweest en dat ik meer dan eerlijk geconcurreerd
heb. Bij de aanbesteding ben ik niet tegenwoordig geweest omdat ik
vooruit wist dat ik de minsten zou zijn, dat ik er zeer op gesteld
was het werk op mij te nemen.
Hoogachtend heb ik de eer te zijn.            U Ed: dw: diennaar A. Schippers

Naarden 11 mei 1879

Naschrift van de redactie:
Het plein bij de Utrechtse Poort ontstond toen in 1680 de vestingwerken daar naar
buiten werden uitgelegd. ‘Uyterse Pleyn’ werd de naam, die in de volksmond al snel
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werd omgedoopt tot ‘het Drilveld’ naar de militairen die er exerceerden. De naam
van de schildersfamilie Ruijsdael werd pas op 27 december 1889 aan het plein -
toen al tien jaar met plantsoen - gegeven. Op 28 maart 1892 werd in een van de
groenperken ter gelegenheid van de driehonderdste verjaardag van Comenius een
uit grote veldkeien en twee marmeren gedenkplaten opgebouwd monument ont-
huld (2). In 1894 werden de perken van sierlijke ijzeren hekken voorzien. Om-
streeks 1950 is het plantsoen opnieuw ingericht.

Noten:
1.   Stads- en streekarchief in Naarden, inventaris nr. NAN 453.
2.   Henk Schaftenaar, De 300e verjaardag van Comenius. In De Omroeper jrg. 5 (1992) pp. 69-70 en

F.J.J. de Gooijer, Onder- en opgedoken palen. In De Omroeper jrg. 5 (1992) p. 160.

In 1894 werden rond de perken van het plantsoen hekken geplaatst. Een foto van om-
streeks 1900. Collectie Noppe in Stads- en streekarchief Naarden. 
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