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Over het ijs naar Marken
De ouders van vier jongelui uit de
Vesting hebben Tweede Kerstdag
een hele avond in ongerustheid
verkeerd, want de jongens waren spoorloos verdwenen. Hun fietsen werden
bij het Fort Ronduit gevonden en dit
feit sprak voor zichzelf. Ze waren het
Usselmeer opgegaan.
Tegen de avond werd Marken opgebeld, maar de commandant
van de
politiepost gaf als zijn mening te kennen, dat het onmogelijk
was van
Naarden uit Marken te bereiken.
Wat was er gebeurd? Om half drie

stapte het viertal bij Fort Ronduit
van de fiets en gingen het IJsselmeer
op. Het gelukte hun om kwart voor
vijf Marken te bereiken. Het ijs was,
wals ze later vertelden, vrij behoorlijk. Daar het a] te laat was om nog
over ijs naar de Vesting terug te keren, namen de jongens de boot naar
Monnikendam,
vandaar gingen ze
met de trein via Amsterdam
naar
Naarden, waar ze om half acht aankwamen. Het was kwart over acht,
voordat de vier waaghalzen de ouderlijke woningen binnenstapten ...

Redactie:
Freek Udo. Henk Schaftenaar .

Het bovenstaande bericht verscheen
van donderdag 28 december 1950.

Redactieadres :
Bussununerstraat

In 1950 was de winter vroeg ingevallen.
Vanaf midden december werden steeds lagere temperaturen gemeten. Tegen de
Kerst kon overal worden geschaatst.
Op de Vestinggrachten.
op de Trekvaart en op slootjes werd naar hartelust
gereden.
Op Tweede Kerstdag was het ook op de Koeienzee • links van
Ronduit. een drukte van belang. De meeste liefhebbers
reden
rondjes vlak. voor de kust. Aan de horizon zag je donkere
stippen langzaam voortbewegen. Tot ver op het IJsselmeer
kon worden geschaatst.
Er lag een spiegelgladde ijsvloer
met een dikte van minstens 15 cm. Het weer was uitzonderlijk
fraai: 5 graden vorst. windstil.
een staalblauwe hemel en
een stralende zon. Vrij laat in de middag arriveerden vier
Naardense jongens op het ijs voor Ronduit: Jan de Gooijer
(18)
uit de Cattenhagestraat.
Herman Kruiswijk (18) uit de

28, 1411 PM Naarden.

Abonnementen:
De minimum abonnementsprijs
voor 1989 bedraagt f 15,-- (exclusief verzendkosten.).
Opgave abonnementen aan het redactieadres
richten.
U ontvangt een rekening bij toezending van het eerste
nununer. Abonnementen gaan in met het eerste nununervan de lopende jaargang. De reeds verschenen nummers van de lopende jaargang worden toegezonden. Opzeggingen dienen schriftelijk
doorgegeven te worden vóór 1 december. Adreswijzigingen zenden aan
het redactieadres
onder vermelding van: abonnement Omroeper.
De uifgave van de Omroeper wordt mede mogelijk gemaakt door de Vereniging
Werkgroep Vestingstad.

in De Bussumsche Courant

Turfpoortstraat
, Henk den Hartag (17) uit de Regenboogstraat
en de schrijver van deze bijdrage aan De Omroeper, Coen
Mulder (17) uit de Raadhuisstraat.
De vier kenden' elkaar als
verwoede schaatsliefhebbers
en zochten I s winters vaak elkaars gezelschap. Ze reden ongeveer hetzelfde tempo en hadden allen houten Noren, het kenmerk van de betere rijder in
die jaren.

llJongens, daar ligt Marken. Kijk eens hoe dichtbij.
Heen en
terug nog net voor donker moet te doen zijn met dit weer!"
En inderdaad, gezien vanaf de hoge walkant lag het eiland
bedrieglijk
dichtbij.
Het kerkje stak helder af tegen de
strak blauwe hemel. Meer oostelijk
blinkerde het Paard van
Harken, de witgekalkte vuurtoren, in de winterzon. Een fantastische
aanblik. We vroegen andere jongens om mee te gaan,
maar niemand had zin in het avontuur. "Dan gaan we alleen,
angsthazen ~ Jeugdige overmoed, die ons zou bezuren.
Tl

•••••••
Op weg

We reden de Koeienzee uit en passeerden al gauw de lijn Muiderberg - Huizen. Door de dikke ijslaag heen zagen we zandribbels op de bodem. Toen die verdwenen wisten we dat we boven dieper water reden. Achteromkijkend zagen we de toren
van Naarden steeds kleiner worden. Later verdween Kaap Muiderberg uit het zicht. Tenslotte was Pampus ons laatste
oriëntatiepunt
langs de Zuidwal. Maar in de verte doemde de
Waterlandse Zeedijk al op. Het liep gesmeerd!
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vijftig
meter voor de anderen uit. Aan de kleur van het ijs
bepaalde hij de betrouwbaarheid.
Wit. of grijs met sneeuwrandep. was goed, gitzwart was verdacht, het zou een pas
dichtgevroren wak kunnen zijn. Nergens waren vogels te bekennen, die zich meestal in de buurt van wakken ophouden.
Er was dus geen open water. Een hele geruststelling.
De
zwarte ijsgedeelten
werden gemeden of vooraf zorgvuldig bekeken. Zag de gids luchtbellen
tot diep in de ijslaag dan
riep hij "goedgekeurd!" De anderen volgden trouw zijn spoor.
Deze inspecties kostten tijd, maar moesten de garantie bieden voor een veilige overtocht.

De Lemstervaa:r>t

We waren ongeveer halverwege. Zover te schaats het IJsselmeer op was geen van ons ooit eerder geweest. Links lag het
ondiepe Muiderzand, rechts de Kuil van Marken, met onder de
sterke ijsvloer
diepten van meer dan 3 meter. Op deze onmetelijke,
geheel verlaten ijsvlakte
voelden we ons vreselijk
klein. Diep onder de indruk. reden we een tijdje
zwijgzaam
voort. Het monotone ritmische gekras van de schaatsen was
het enige geluid dat de ijzige stilte doorbrak.
Er kwam een vreemd poollandschap in zicht. Een kilometerslange en metershoge wand van kriskras op elkaar gestapelde
dikke ijsschotsen
versperde ons de doortocht. De Lemstervaart ~ Wehadden de drukke scheepvaartroute
Amsterdam Friesland bereikt.
IJsbrekers hadden eerder deze winter de
vaargeul zo lang mogelijk opengehouden. Maar door de steeds
strengere vorst had men het werk gestaakt. Van scheepvaart
was allang geen sprake meer, het ij s was veel te dik. We
vonden een opening in de ij swand en kwamen na veel gestuntel binnen de eigenlijke vaargeul. Behoedzaam reden we over
de kale vlakte, onderwijl de dikte van de i.lsvloer nauwlettend in het oog houdend. Het lukte' ons 'veilig de tweede
schotswand te bereiken. Toen we ook daar doorkwamen, kon
ons niets meer gebeuren. Het moeilijkste
gedeelte hadden we
achter de rug. We waren ruim over de helft. We gleden weer

over het ijs richting

Marken, dat nu duidelijk

in zicht

kwam.

Het weer>

sZaat

om

ltHoeveel kilometers nog, jongens?1t lIIk schat zo'n vijfll
lIDoorgaan dan, het gaat lekker, we zijn er zo!" Aldus spraken we elkaar moed in voor het laatste traject.
Plotseling
gebeurde er iets waar we geheel niet op hadden gerekend.
En maar gelukkig dat het hier gebeurde en niet eerder. We
kwamen in een mistbank terecht.
In een mumvan tijd waren
we geheel omsloten en werd het zicht beperkt tot enkele meters. "\olat doen we? Teruggaan heeft geen zin 11. "Langzaam
doorrijden,
een rechte koers aanhouden en proberen geluid
van de walkant op te vangen". Er kwamgeen geluid. Voorzich·
tig reden we verder, bang om af te dwalen naar het open IJs·
selmeer. Als dat gebeurde, zouden we reddeloos verloren
zijn. Het tempo werd gedrukt, de tijd verstreek en het begon te schemeren.

Een nieuwe

hindeT'nis.

"Hadden we maar een kompas meegenomen!" "Wie rekent er nou
op mist bij zulk schitterend
weer!lI 1rNiet kletsen, nu doorgaan! Voortdurend overleggend over de juiste koers, reden
we zo nog enkele kilometers door. Marken kon niet ver meer
zijn. Jan de Gooijer, ditmaal als gids fungerend, gaf plotseling een harde schreeuw. "Stoppen, water!" Het enige voordeel van de mist was het gedwongen lage tempo. Anders waren
we in het wak gereden dat Jan nog net op tijd ontdekte. Het
water was bezaai~ met grote, dikke ijsschotsen.
Weprobeerden om het wak heen te rijden. Het bleek een lang lint te
zijn waar geen eind aan kwam. Naar wij later hoorden was
het een bottergeul
die Marker vissers eerder hadden gemaakt
om hun schepen het open IJsselmeer binnen te loodsen. Wat
lT

nu? Teruggaan naar Naarden over ijs bij deze zware mist en
in duisternis
was uitgesloten.
Marken moest bovendien vlak
bij zijn. Stranden in het zicht van de haven? Dat nooit.
Het wak was hooguit drie meter breed. Wemoesten er doorof overheen. Maar hoe? Herman Kruiswijk, de rapste onder
ons, trok een grote ijsschots
naar zich toe, ZiO dat deze
het wak in de breedte bedekte, nam een aanloop, sprong op
de schots en krabbelde naar voren. Door zijn bewegingen
dreef de schots langzaam naar achteren en kwamer vooraan
een strook water vrij. Met een ferme sprong belandde onze
vriend op de vaste ijsvloer aan de overkant. Hij was veilig.
Het was dus mogelijk. Jan de Gooijer volgde zijn voorbeeld,
maar zijn sprong was iets te kort, zodat hij er een natte
voet aan overhield. Maar ook hij was veilig.
"Jouw beurt, Henk!", zei ik. "Helemaal niet!1, antwoordde
onze jongste tochtgenoot,
tlHenk blijft mooi hier.!l De angst
voor het wak had hem te pakken. "Dan doen we het nog een
keer voor. Goed kijkenlt, zei ik. 13evend van angst schoot ik
als een raket naar de overkant, veel te haastig, want ik
struikelde
over de rand van het wak en kwam langui t op het
ijs terecht.
De twee anderen vingen me op.
Henk was als laatste nu wel gedwongen ook over te komen.
Hij bleef echter weigeren. We schreeuwden hem moed' in.
!1Henk, daar blijven kan niet, vannacht vries je dood. Doe
het, je redt het!" Met betraande ogen keek hij ons aan en
zei: "Ik kan het niet! 11
Het was intussen bijna donker geworden. Er moest nu vlug
iets gebeuren. Jan bedacht een list.
"Henk, gooi je portemonnee naar de overkant, dan moet je wel!" Hij trapte erin.
Hij wierp zijn dierbare bezit naar ons toe, stapte op de
schots en gleed zowaar naar de overkant, recht in onze armen. De hereniging werd uitbundig gevierd. Henk werd op de
schouders gehesen. "Henkie , Henkie ... " , schalde het over
de doodstille vlakte. Niemand die ons hoorde. Een tafereel
om nooit te vergeten.
Marken

Nu we de bottergeul hadden bedwongen, was de rest een peuleschil.
Over onbeschrijflijk
slecht ijs bereikten we de
lage dijk van het eiland. Een juichkreet steeg op.
We verwisselden de schaatsen voor de meegenomen schoenen.
In stikdonker liepen we lukraak een kant op. Het maakte

niet uit .• We waren veilig. We naderden het vage schijnsel
van een straatlantaarn.
Hier was de Rozenwerf , de zuidelij·
ke buurtschap van Marken. Het was er muisstil.
Over de
smalle weggetjes van het eiland bereikten we de Havenbuurt .
Daar wachtte ons de volgende verrassing.
Het kon niet op die
dag. De boot naar de vaste wal. zou niet meer uitvaren vanwege te zware ij sgang in de Gouwzee. Tussen een groepje passagiers en de bemanning werd hef'tig overleg gepleegd. Wij
mengden ons in het gezelschap. Tot onze grote vreugde besloot de schipper tenslotte
tot een laatste overtocht.
Naar' huis
In een restaurant
aan de haven van Monnikendam aten we een
uitsmijter
en erwtensoep. Onze beloning voor de geslaagde
onderneming. We verkeerden in een feeststemming. Aan thuis
werd geen moment gedacht. Met de tram bereikten we Amsterdam. En met de trein vervolgens Naarden-Bussum. Vandaar in
looppas naar Ronduit om de fietsen op te halen en om, jawel,
niet al te laat thuis te komen voor de Kerstmaaltijd.
Ter
hoogte van de Lange Bedekte Weg zag ik een bekende - stormlantaarn in de hand en schaatsen bengelend aan het stuur met verstarde blik richting Ronduit fietsen.
"Ik wist niet
dat je vader zo' n schaatsfanaat
was, Jan", zei ik onnozel.
"Je ziet spoken, jongen, die zit rustig thuis aan de kalkoen", antwoordde Jan. Bij de Turfloods stond Jan Kruiswijk,
de jongere broer van Herman, op de uitkijk.
l1Daar zijn ze",
gilde hij. Hij stond naast de jeep die de gemeentepoli tie
kort tevoren had aangeschaf't. Pas op dat moment drong het
tot ons door dat we verkeerd hadden gehandeld. Met zwaailicht en loeiende sirene reed het voertuig naar Ronduit om
Willem de Gooijer nog juist op tijd van het ijs te hal'en.
"Meteen naar het bureau! n werd ons van alle kanten toegeschreeuwd. In optocht liepen we verslagen door de Cattenhagestraat.
We hadden ons een glorieuzere
intocht toegedacht.
We hadden immers Marken te schaats bedwongen.
Op het bureau hield Cor Stalman , de dienstdoende agent, een
donderpreek. "Mensen, het ijs was 20 cm dik". zei ik ver-

ontschuldigend.
Pats, daar had ik een draai om de oren te
pakken van Paul Kruiswijk, Herman' s vader; zijn vrouw was
flauwgevallen van de emotie. "Voor deze keer geen bezwaarlI,
hoorde ik mijn vader nog zeggen. Inmiddels was vader De
Gooijer het bureau binnengekomen. IlWaar is die flinkerd?"
Jan werd lichtelijk
verbouwd. Stalman moest ingrijpen.
Henk' s vader was thuis gebleven om zijn vrouw te troosten.
Op de deel van de boerderij werd IlHenkie de Wakkenpiloot H
onder handen genomen. RoeI van Wettum, zijn vriend, beweerde later dat hij hem in de Peperstraat
heeft horen brullen.
Herman en ik kregen er ook ongenadig van langs. De schaatsen werden afgepakt en buiten bereik van kinderen opgeborgen. Die winter zouden we ze niet meer nodig hebben.
Op Oudejaarsdag zag ik tot mijn niet geringe verbazing Jan
de Gooijer op het ijs achter de Utrechtse Poort met veel
bravoure rondjes rijden. Hij kon het niet laten, had schaatsen van een vriend geleend. "Goedgekeurd, Coentjell, riep
hij me lachend toe. Hoe bestaat het. Toen dit bekend werd,
mochten de andere Markengangers ook weer op het ijs, maar
tussen de gewone mensen en in de buurt. We hadden spijt betuigd en beterschap beloofd. Over het voorval werd niet meel
gesproken, behalve met de andere jongens aan wie wij onze
belevenissen keer op keer moesten vertellen.
Terugblik
De 'Waaghalzen van 1950 zijn later allen min of meer brave
burgers geworden. In strenge winters schaats ik nog dikwijls op het IJsselmeer,
dat t.er plaatse nu Gooimeer heet.
De drang om naar Marken te gaan is er niet meer. Begrijpelijk. Het fantastische
uitzicht
op het voormalige eiland
is totaal verdwenen. Het 'Wordt ontnomen door de Hollandse
Brug, 'de dijken van Flevoland en door horizonvervuilende
hoogspanningsmasten. Na de aanleg van de snelweg is de
Koeienzee vanuit de Vesting zelfs niet meer rechtstreeks
te bereiken. Het zij zo.
Op een mooie "Winterdag schaats
kraag bij de Zanddijk over bar
veen . Daar voorbij en iet s uit
de betere stukken ijs van het
ik zachtjes te horen. Ik kijk

ik langs de goudgele rietslecht ijs richting Valkede kust liggen in de regel
Gooimeer. "Goedgekeurd", meen
om me heen, maar rijd alleen.

Voortglijdend naar Oud Naarden gaan mijn gedachten terug
naar die onvergetelijke
schaatstocht
Van nu bijna achtendertig jaar geleden.
eoen Mulder.

De illustraties

zijn gemaaktdoor de schrijver.

"DE

VOORWAARTS"

De "VOORWAARTS
I". in 1906 in Woubrugge gebouwd voor de Gebroeders (in leeftijdsvolgorde)
Jan, Jean en Gerrit Karssemeijer. heeft vele jaren het aanzien bepaald van de Oude
Haven van Naarden •
Jarenlang werd het, 60 ton metende • beurtschip gebruikt
voor het vervoer van consumptiegoederen: De beurtdienst
Het Gooi - Amsterdam - Zaanstreek. In de allereerste
jaren
waarschijnlijk
zeilend maar later op kracht van een I1RENES"
industriemoter
(uit Utrecht) die liep op petroleum.
Jan, de oudste, heeft overwegend gevaren met de HVOOR_
211,
een pakschuitmodel, die in juni 1927 aan de
WA.A.RI'S
vloot werd toegevoegd. Hij zorgde daarmee vooral voor de
aanvoer van hout dat bij Lamoen in Bussum gelost werd.
Nadat Jean en Gerrit, wegens vergevorderde leeftijd
hun arbeid hadden gestaakt
werd het schip jaarlijks
gebruikt
voor de Intocht van Sint Nicolaas als "de SPANJElil. Uiteraard met een Karssemeijer als schipperlll
Eind 1980 werd de laatstlevende. broer, Gerrit, ernstig ziek
en drong de vraag "wat gaat er met de Voorwaarts gebeurenll
zich op.
Omdit stuk Naardense historie niet verloren te laten gaan
is door de Stichting Burgerzin toen getracht het Gemeentebestuur van Naarden warm te laten lopen voor de overname
van het schip.
Met de heer G. Karssemeijer zijn, op zijn ziekbed, gesprekken gevoerd en hij voelde er wel iets voor het schip aan
Naarden over te doen (lees schenken) voor de sonnnavan
f 2.50. (De aangeboden som van f 1,-- vond hij, gezien de
inflatie,
te laag).
De Gemeente Naarden zou het schip dan moeten opkalefateren.
wat met name voor het onderwaterschip en de machine-kamer
gold en daarna uiteraard goed onderhouden.
Deze plannen gingen helaas niet door. want uiteindelijk
werd het schip geschonken aan het "Maritiem MuseumIlin Rotterdam. Naarden moest dus, op 18 november 1981, met lede
ogen toezien hoe de "Voorwaartsll voor het laatst de haven
uitvoer (zie foto).
Medio 1988 werd de Stichting Burgerzin attent gemaakt op
een, zaterdag 23 januari 1988 verschenen, artikel in weekblad "De Schuttevaer".
Hierin stond dat de gehele Museum-

UUIJVER

OF

VUIJVER

Tussen de Regenboog- en de Raadhuisstraat
ligt de Wuijvert.
Een straatje
met een uitzonderlijke
naam. In zijn huidige
vorm is er aan deze straatnaam niet direo.t een betekenis tE
verbinden. Maar in zijn zeventiende eeuwse variant valt er
wel wat te herleiden.
Zo constateerde J .A. Versteeg (1) dat op een straatnamenlijst
in het zogenaamde "Burgerboek" uit het eerste kwart
van de zeventiende eeuw, de Wuijvert onder de naam Vuijverstraat voorkwam. Als kenner van het handschrift
uit die tijd
wees hij op het alternatieve
gebruik van de letters U en V
voor dezelfde klank.. Hierdoor kwam hij tot de conclusie dat
er weliswaar "Vuijverlt geschreven stond, maar dat het als
"Uuijver" uitgesproken moest worden. De stap naar een verklaring voor de naam Wuijvert was toen dichtbij.
Immers.
Uuijver is het oude woord voor ooievaar. De ooievaarstraat
dus. En met dat romantische schilderij
van SRringer. met die
ooievaar op de schoorsteen van het stadhuis. vlak bij de
Wuijvert, was er ook een fraai plaatje ter staving van deze
visie.
Fotopersbureau

STEVENS.

vloot plus de verzameling motoren en havenwerktuigen (uit
het bezit van het Maritiem Museum) zou worden afgestoten
naar een ,. vooralsnog, onbekende eigenaar.
Navraag bij de Gemeente Rotterdam door de Heer D. Karssemeijer (een neef van de Gebroeders) bevestigde de juistheid
van dit bericht.
Mocht het Museuminderdaad willen overgaan tot de verkoop
van de "Voorwaarts" dan zal, in overleg met de Heer D. Karssemeijer, door de Stichting Burgerzin gezocht worden naar
wegen om dit unieke schip (er bestaat nog maar een exemplaar van dit type) weer op zijn oude plek terug te krijgen.
Veronica Smelt,
secr. Stichting Burgerzin.
10

Maar al eerder had ook D. Franzen (2) hier iets over geschre
ven. Ook hem was het opgevallen dat in oude geschriften
over
Vuijverstraat
gesproken werd. Daardoor kwamhij tot de conclusie dat daar mogelijk een kleine waterpoel was. Immers,
Vuijver is te herleiden tot het middelnederlandse woord
viver of vivere. waarmee een stilstaand
water. een poel.
plas of meertj e bedoeld wordt.
Doorgaans blijf ik liever buiten etymologische discussies.
Echter enige jaren geleden gebeurde er iets. waardoor er
een nieuw argument aan de discussie zou kunnen worden toegevoegd. In de Raadhuisstraat
verscheen een graafmachine en
in korte tijd lag Çl.aar de ruim één meter diepe bouwput voor
het stadskantoor.
Gewoonte getrouw. om bodemkundige gegevens van de Vesting vast te leggen (3), kroop ik op Zondag
door de afrasting en kon vervolgens mijn ogen nauwelijks geloven. In de hoek bij de "dikke boom" dus bij de Wuijvert
lag een veenpakket van twintig tot vijfentwintig
centimeter
dikte. Deze lIplak" had een oppervlakte van circa honderd
11

vierkante meter. Zo'n uitgesproken veenpakket, met resten
van berk, els en riet. was ik binnen de Vesting nog nooit
eerder tegen gekomen.
Bovendien bevonden zich tussen het veen grijsbruine
en
blauwgrijze scherven uit het einde van de veertiende en het
begin van de vijftiende
eeuw. Later bleek dat het om resten
ging van zogenaamd Siegburg's aardewerk en de bovenrand van
een grote blauwgrij ze ~orraadpot.
Hiermee is volgens mij komen vast te staan dat op deze plek
ten tij de van de stichting van Naarden een kleine waterpoel
aanwezig was. Het gaat hier om een relatief
laag gelegen
plek met een door bodemvormende processen ontstane oerbank,
welke het regenwater deed stagneren. Wellicht hebben de
Naarders er nog een tijdje gebruik van kunnen maken. Immers
de scherven van omstreeks veertien honderd zaten hoog in het
veen.
Met dit argument vanuit het "bodemarchief" • nijg ik dus in
de richting van het poeltje van Franzen. Het straatje
dat
er op uit kwamw-erd in die visie, na verloop van tijd. naar
die uitzonderlijke
plek genoemd.
H. Schaftenaar.

Dat de schrijver Belcampo in Naarden ter wereld kwamwas wel
bekend. Ook de straat en het huisnummer: Gasthuisstraat
284.
Maar welk huis is dat nu?
Archivaris Dirk Dekema speurde het op. Gasthuisstraat
284
was aan het begin van deze eeuw het kadasterperceel
G 940,
waar op 21 juli 1902 Herman Pieter Schönfeld Wichers werd
geboren. Dat perceel komt nu overeen met Turfpoortstraat
16.
Tineke Wilhelm woont er en die maakte er een tekening van.

Noten.
1. J.A. Versteeg. 1982. De oude straatnamen van Noorden.
2. D. Franzen. 197.5. Naarden in oude ansichten deel 2.
3. H. Schaftenaar. 1978. De bodem van Noorden. T. V.E. 8 (3).
12

Belcampo. het pseudoniem is een vertaling van Schönfeld,
bracht zijn jeugd verder in Rijssen door. Hij studeerde
rechten en medicijnen. had een huisartsenpraktijk
en was
studentenarts.
In 1935 verscheen "De Verhalen van Belcampo".
Sindsdien volgden nog vele werken van dit voor het Nederlandse taalgebied uitzonderlijke
talent.
13

DE MOLENS I N DE POLDER

Watermolens aan de tre kva.art
Voor het gr'aven van de trekvaart tussen Naarden, Muiden en
Amsterdam in 1640. was de Binnendijkse polder en de Keverdijkse polder een geheel. De toenmalige polder werd bemalen
met een windmolen die aan het einde van de molentocht aan
de Meerkade stond. Het overtollige
water werd toen op het
Naardermeer geloosd (1) ~ Via de Middeltocht , nu de Hoofdtocht , en het ui twat,eringskanaal kwam dit water dan in de
Vecht terecht.
Na het graven van de trekvaart kreeg iedere
polder zijn eigen molen.

Molenmeesters
De waterhuishouding van de verschillende
polders 'WaSin
handen van de zogenaamde llMolenmeesters". Dit blijkt uit
een gijzeling in maart ,613 van de vier moleruneesters van
de Overscheense polder en de Meerlanden (2). Ze werden toen
vier dagen op het stadhuis vastgehouden omdat ze weigerden
een door de vroedschap genomen beslui t te ondertekenen.
Door ingrijpen van de Staten werden zij op borgtocht vrijgelaten.
Ook in 1621 was er weer een gijzeling
(3)."In dese jaere
sijn moteruneesters van de binnendijcksche molen~ te weten
Tijmen Rijersen ende Jan Elbertsen~ weeskind~ in de Grave
Haege in de herberch van ft Hooffijser door Borgemeester
gegijselt".
Zij waren in een proces verwikkeld met de dijklanden. Na
verhoord te zijn door de commissarissen werden ze na vijf
dagen naar,'huis gestuurd met de vermaning ommet de vroedschap te vergaderen.
De molenmeest ers waren invloedrijke
personen. Dat kan men
opmaken uit het gegeven dat tussen 1599 en 1634 deze zes
personen dertien keer als Burgemeester en zesentwintig keer
als Schepen gekozen werden.
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SchoU1.Vbrief,
Volgens de "Ordonnantie ofte schoubrieff
gemaeckt bij de
Heeren moleruneesters ende ingelanden van de Keverdijcksche
molen (4)~ moesten ieder jaar tussen "Vrouwen LichtmisselI
~~/2) en I!Petri ad Cathedram" (22/2)
uit ~; landeigen~~rs
een molemneester gekozen worden zodat er een oude en een
nieuwe molenmeester was.
De afgaande molenmeester moest op de derde dag na Kerstmis
bekend maken hoeveel men per morgen (0,98 ha) land betalen
moest. Tevens moest hij op de eerste woensdag na Pasen rekening en verantwoording afleggen. En als er landeigenaren
waren die niet betaald hadden, moest hij de belasting
door
middel van parate executie van hun vee of gewas innen.
Verder hadden de molenmeesters het recht te besteden tot
het schoonmaken van de Ringsloot, beginnend bij het land
van de heer ontvanger Reaal tot aan de Ossencamp van het
Weeshuis, waarvoor twee stuivers per morgen betaald moest
worden boven het "ordinaire molengeIt".
Zo ook moesten zij de· zorg dragen voor de kadeverhoging of
verbreding langs de lINieuwe Vaart" (trekvaart).
Dit' moest
klaar zijn voor "Oude St. Jacobl1 (25/7).
Gooise molen
De derde windwatermolen stond aan de "Broeckdijck". Het
eerste bericht hierover dateert uit 1615. Toen was de verdieping van de "Keeremelcksloot" aan de orde (5).
In een keur uit 1646 werd deze "Goijse Molenll als punt aangeduid tot waar de poorters van Naarden gratis mochten vissen(6) .
In 1815 moest de stad opgave doen aan de Gouverneur van
Noord Holland van haar hele hebben en houden: Inwoners, woningen, boerderijen
(22 in de Vesting), trekschuiten
(6),
koeien (280), varkens (50), weilanden, bossen, heiden, aard·
appel, rogge, wegen en ook gegevens over de waterstaat en
de molens. Via deze opgave worden we geinformeerd over de
drie poldermolens (1).
Zo werd de Gooijsche polder mede door een wipmolen bemalen.
Het polderverschil
bedroeg 32 duim. De Keverdijksche molen
was een achtkantige schepradrnolen en deze moest 26 duim
opmalen. De Binnendijksche molen was ook een achtkantige
schepradmolen . Deze moest 22 9-uimopmalen.
15

Tovermolen

MoLenaars

De Binnendijksche molen was in vroeger tijden een bij velen
zeer gevreesd object (8). Het verhaal wil, dat hier in het
begin van de 18e eeuw een molenaar woonde wiens vrouw tover·
kracht had. Zij kon een schip, varende met sterke wind in
de zeilen in de trekvaart,
bij de molen tot stilstand
brengen. Ook kon Harriaan, dat was haar naam, de postwagen laten stilstaan
zolang zij wilde. En voor de boeren was Harriaan tijdens de hooibouw een plaag, want met wat handgeklap kon zij de volgeladen hooiwagens laten stilstaan
of
doen kantelen.
Vandaar dat deze molen in vroegere j aren de naam "Tovermolenll droeg.

Geen sprookje is dat in 1798 Jan Loutenslager Gerrit Vrind
opvolgde als molenaar op de Binnendijksche molen. Deze Jan
maakte een bewogen tijd mee op de molen. Tijdens de Franse
bezetting van de stad werd de molen op 27 maart 1814 in
brand gestoken door de Fransen opdat de Staatse troepen er
zich niet zouden kunnen verschansen.
In mei toen de oorlog was afgelopen, kon de schade opgemaakt worden. Deze werd toen door de molenmakers Claas
Timmer uit Muiden en Nicolaas van der Stok uit Naarden (9)
geschat op 13.500 gulden. In november 1814 kon Jan weer malen. Voor 10.433 gulden 1 stuiver en 10 penningen werd de
molen weer opgebouwd.
Omdeze schadepost te dekken werden de polderlasten
verhoogd van 6 naar 14 gulden per morgen, maar in 1815 teruggebracht naar 8 gulden en 19 stuiver.
Loutenslager werd in 1821 opgevolgd door Willem van Oostveen en deze in 1841 door Jan van Kooten. Hein van Kooten
volgde later zijn vader op maar stopte ermee in 1911 toen
de windmolen vervangen werd door een stoomgemaal. Want
daar zat volgens Hein IIde duvel in
11 •

Houtzaagmo

Len

Zijn zoon Jan bleef nog twee jaar het gemaal bedienen. In
1913 begon hij op die plek ook een tinnnerbedrijf en bouwde
in 1919 op zijn werkplaats een houtzaagmolen. Na respectievelijk door de familie Berkelaar en A.J. Walta. in eigendom
geweest te zijn, werd de zaagmolen "Elk zijn Zint! in 1942
gesloopt.
KorenmoLen

Inmiddels had E.B.J. Robin uit Ermelo halverwege de vorige
eeuw hier het verzoek gedaan om op de nSchapegemeente" een
koren- en pelmolen op te mogen zetten. Dit verzoek werd in
1856 toegewezen (10).
Maar deze man had de pech dat ook zijn molen in de brand
ging. Gelukkig was hij voor 7000 gulden verzekerd (11).
Op de restanten van de molen van Robin bouwde E. van den
Barn zijn korenmolen lIde Hoop!!. Deze Naardense molen stond
aan het begin van de Huijbert van Eijckenstraat
en heeft
tot in de twintiger j aren gemalen.
ColLectie
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Franzen.
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In 1934 is deze korenmolen voor de sloop verkocht.
Via de schoorsteen van boer Van Dijk is lIde Hoop" vervlogen.
J .A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

8.
9.
10.
11.

Versteeg.

Collectie A. Maas.
G.A.N. C III 2, 15-3-1613.
G.A.N. C III 2, 1621.
G.A.N. C III 8, 8-2-1655.
G.A.N. C III 7, 28-3-1615.
G.A.N. C III 6, 5-9-1646.
Collectie A. Maas.
Collectie A. Maas.
G.A.N. CV 18, 18-5-1814.
G.A.N. Doos 119, 21-2-1856.
G.A.N. Doos 40, verslag 1866.

.•••liVe Hoopll, deze foto is gemaakt door Jan Voerman Jr.,
de tekenaar van ve le plaatjes in de Verkade-albums.
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NAAR DEN

IN DE TWINTIGER

JAREN

(11)

Aan het einde van de Gansoordstraat ~ op de plaats waar tegenwoordig Woelwijk is gevestigd, stond voorheen de Gereformeerde kerk. Het gaat nu over de jaren 1922-1928, toen
Ds. K. Prins daar voorganger was.
In het kerkblaadje uit die dagen werd een oproep gedaan voo:!
een orgelpomper . Dat was iemand die het orgel van lucht
moest voorzien. hetgeen· in die dagen nog met de hand moest
geschieden. Dit ten behoeve van de kerkdiensten,
de zangvereniging, trouwer{jen enz.
Deze activiteit
kon mij de kapitale som van één gulden per
week opbrengen, daarom wilde ik mij er beslist voor aanmel-

)
)

den.

Mijn Hoeder die van Nederlands Hervormde huize was had hier
tegen eigenlijk nog vel wat bedenkingen. Haar zoon orgelpomper in de Gereformeerde kerk 'Was wel wat erg veel gevraagd
in die dagen. Mijn Vader bracht ten slotte uitkomst en haalde mijn Moeder over door te stellen:
"Kind laat hem gaan,
\lOrdt hij n~et
zalig dan is hij in ieder geval uit de voeten
.
Zo gebeurde het dat ik voor een jaar orgelpomper werd en
daarbij heel veel levenservaring
opdeed.
Voorbij de Gereformeerde kerk was er eerst het verscholen
huis van de hoofdondervijzer
de heer Dakman, hoofd van de
van de Openbare Vestingschool.
De huidige Vestingschool
staat op dezelfde plaats als zijn voorganger.
In die dagen werden er nog allerlei
straatspelletjes
gedaan
en om ze aan de vergetelheid
te ontrukken noem ik er enkele.
Zo was er knikkeren met een loden peut, hoepelen, pinkelen,
zandhappertje,
steltlopen,
bokkiespringen,
vliegeren en
toet om blok.
Om dezelfde reden noem ik wat namen uit de buurt van toen:
Dirk van Rhijn, Rinus - Woutje en Gerrie Visser, Heb de Roo!:
Leus Dakman, Sientje Vuijst, Tilly en Piet Splint, Daan
Wijkmans, Leo Maasen, WimEijpe, Bennij de Gooijer en vele
anderen.
Het waren vreugde volle kinder jaren.
Rond mijn tiende jaar kwamer een einde aan mijn Pijlstraat
periode. We verhuisden naar de Kloosterstraat
. Het laatste
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Voor de School met de Bijbel.
Van links naar rechts: Fran8 Nap, Piet de Roos, Co van
Raaijen, Boudewijn Peters, Evert Bakker.

)

)

huis aan de kant van de kazerne, vlak voor de badinrichting
uit die dagen. Daar hadden \lij een tuin die doorliep tot
aan de wallen van de Zoute gracht. Het was daar een prachtig
ideaal oord. Ik had volop konijnen, kippen len duiven.
In die tijd begon de crisis zijn kop op te steken en moesten veel werklozen I s morgens en '5 middags komen stempelen
bij de heer F.L.A. Schubert, die bij ons aan de overkant

woonde.

Verder in de Kloosterstraat
stond er behoudens de Weeshuiskazerne, die ik nu even oversla,
de BijbelsehooI
lRehoboth'
Deze stond op de plek ••.aar nu de Wevershof is.
Acht moeilijke jaren heb ik daar doorgebracht, want als ik
ergens een hekel aan had was het wel naar school gaan.
Voorbij deze school kreeg je eerst de bakkerij van bakker
Brouwer, die dagelijks met zijn mooie hittekar
erop uittrok
om zijn klanten te bedienen tot ver in de omtrek.
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Naast Brouver. de eerste deur in het huis met portiek.
woonde de aannemer-timmerman Herman van der Wal. Hij werd
mijn eerste baas. Voor éen gulden per week ging ik direct
na mijn schooltijd bij hem werken. Zijn werkplaats stond
toen op het hoekje van de Kloosterstraat
en de Jan Massenstraat.
Dat was het zogenaamde "Gele Huisje". Later werd
dit mijn eerste winkeltje.
Van Van der Wal mocht ik toen al een kauwgomballenautomaat
aan de gevel van zijn werkplaats bevestigen.
Dit met oog op
de schooljeugd aan de overkant. die hier voor een cent een
bal kon verkrijgen. "Het was een grote vondst voor die tijd.
Er werd gretig gebruik van gemaakt. Maar eigenlijk kostte
het mij alleen maar hoofdbrekens vanwege allés wat men in
de gleuf stopte waar eigenlijk
een cent in moest. Het werd
zo erg dat de leverancier
er geen brood meer in zag en de
leveranties
aan mij stopte.
Aan de overkant van het Gele Huisje was toen al de bakkerij
van Haagen gevestigd. Velen zullen zich deze bakkerij nog
herinneren.
In 1936 kocht ik voor de sommavan J 400.-- het Gele Huisje
van de Wed. C.C. Slemmer. Hierin vestigde ik in later jaren
mijn eerste winkeltje.
Aan de overzijde van wat nu de Wevershof is was toen het
Hof van Holland gevestigd. De eigenaar was de heer Evert
Kaptein. In de grote zaal werden de uitvoeringen
gegeven
van de diverse toneelverenigingen.
De heer Kaptein had daar
ook een limonadefabriekje
waar in die" dagen Jan Behmhet
gezag uitvoerde.
Aan de overzijde van het Hof van Holland woonde op nummer
11 onze beroemde goochelaar Jan Hagoort met zijn moeder.
Ja.n wilde meer van de wereld zien en vertrok tot groot verdriet van zijn moeder naa.r Amerika. Jan zijn moeder was
bang om alleen te zijn in het grote huis en wilde voor de
nacht iemand in huis hebben. Mijn ouders werden hiervoor

IJSPRET

Wedstrijden in het 8choonrijden .• uitgeschreven door
de K.N.S.B. (Vit, de Stad
Amsterdam.• 6 januari 1928).
Een overzicht van de baan.
tijdens de wedstrijden met
op de achtergrond bastion
Promers.
En een "aarodig paar" bij
de Kippenhl'Ug.

E. KAPTEIN •. NAARDEN
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benaderd en mij viel de eer te beurt om als bewaker op te
treden. Dat heb ik enige tijd met genoegen gedaan. Omhalf
tien moest ik binnen zijn en kreeg dan eerst een klein sigaartje plus een "anisetjell.
Al spoedig wist ik dat als dat
op was, 'Wij naar bed moesten. Ik deed er dan ook zo lang
mogelijk over. Nadat alle luiken gesloten varen moesten
wij ieder zijns weegs te bed. 15 Morgens om zeven uur stond
er voor mij dan een uitgebreid ontbijt compleet met een ei
en een glas volle melk . Naast mijn bord lag er dan elke
morgen een gulden, zijnde het loon naar werken.
Zodoende verdiende ik in die tijd met slapen zeven gulden
per week en met hard werken de gehele week bij de timmerman
één gulden!
Op de hoek van de Kloosterstraat
en de Marktstraat in de
richting van de haven 'Was de horloge'Winkel van de heer De
Jong gevestigd.
Even verder op 'Was het logement van Rij nenberg. Er waren
daar altijd gasten waarvan men vertelde dat het spiritus
drinkers waren. Wat ik er van weet is dat als ik er zaterdagsmiddags kwammet "De Blijde Boodschap", om die daar te
bezorgen bij de familie tegen de contante prij s van 4 cent,
er altijd aardige mannen waren die ook zo een krantje wilden en mij dan spontaan een dubbeltj e gaven en daarbij pure
lol hadden.
Op de hoek van de Katrepel was de schoenmakerij van vld
Gri f't. Daarna kwam café de Beurs van Nic. de Greef. Thans
is daar de heer Wil Koop:nanschap de eigenaar. Omde hoek,
dus aan de Oude Raven, varen in heel oude panden de kolenopslagplaatsen
van de heren Bijlhouwer gevestigd.
Op de hoek Oude Haven-Jan Massenstraat woonde mevrouw Vuij st
"Mie Vuijst" zeide men altijd.
Ik herinner mij dat ik met
haar altijd
een praatje had.
In de OUde Haven lagen toen altijd woonboten. O.a. van de
familie's
Beekvelt en Ris. Bij de familie Beekvelt heb ik
menig avondje met Janus, met \lie ik op de mondorgelclub
\la.s, doorgebracht.
Over moeder Behm, die op de andere hoek in of bij de keuken
van de Weeshuiskazerne treinladingen
aardappels heeft geschild voor de soldaten, heb ik het een volgende keer.
Naa.rden, november 1988
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Piet

BOKO
UIT:

SNIPPERSVANLEVENdoor Th. G. BAALMAN.

Boko en het Kerstkonijn
Het lijkt goed, nu met de nadering der Kerst, een bijzonder
figuur uit Naardens historie naar voren te halen. Want zoals bepaalde lieden voor de Kerst optreden als bijvoorbeeld
Kerstbomenverkopers , zo trad hij in die dagen op als leverancier van Kerstbouten.
Hij leverde die altijd
"pa.nklaar'l af', dus zonder kop en poten. Die service diende echter hoofdzakelijk om identifica.tie van het 'Vildbraad" te voorkomen.
Boko, die hoevel onder een degelijke naam ingeschreven in
het bevolkingsregister,
sinds mensenheugenis die bijnaam
droeg, stroopte hazen en konijnen. Als nu vlak voor de Kerst
de vraag sterk steeg, dan zag hij er volstrekt geen been in
als katte-mepper op te treden, om zo zijn leveringsprogramma optimaal te houden.
Bako \las een pias. Een clown, een vijze dvaas, hoe paradoxaal dat ook klinkt. Hij had verstand van gek doen en
speelde als dat hem te pas kwam, de rol van idioot meesterlijk. Ook bezat hij een bizar gevoel voor humor.
Zo leverde hij eens aan de vrouw van een stadsnotabele
in
plaats van een Kerstkonijn,
een "dakhaas". Zij en haar man
vilden eens extra lekker dineren. Hap ze! Kat bij kaarslicht! Maar daar bleef' het niet bij. Als toppunt van brutaliteit
ging hij na de Kerst bij de cliente informeren hoe

de Roos.
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het konijn gesmaakt had. Na welwillend de loftuigingen
over
de bijzonder fijne smaak van de malse Kerstbout in ontvangst
te hebben genomen, deed hij daarna het onthutste mens grinnikend de verpletterende
mededeling, dat zij de kat van de
buren op het menu gehad had!
Een wie Zel'l'onde

Boko was een mannetje m·et een licht gebogen gestalte,
klein
van postuur en van moeilijk te schatten leeftijd.
Op zijn
aapachtige tronie droeg hij een permanent onnozele grijns,
waarmee hij de mensen volkomen misleidde. Hij had zware kaken, een sterk ontwikkeld roofdiergebitmet
Dracula-achtige
hoektanden, een terugwijkend laag voorhoofd, hoge jukbeenderen, een rare neus en ronde, in diepe kassen rollende oogjes, waardoor hij het tY]Jisch uiterlijk
van een Mandril-aap
bezat.
Zo ooit in een verre toekomst een Antropoloog zijn schedel
zal opspitten,
dan is er een grote kans dat de geleerde wereld het restant van Bako! s malle kop, juichend als "Missink
link!!, de ontbrekende schakel tussen aap en mens, zou begroeten.
Zijn voorkomen, met de onwaarschijnlijk
grote mond, die hij
op passende momenten van oor tot oor opentrok en een komiek
borstelig
kuifje, deed denken aan dat van een clown, die
zich onvoldoende afgesminkt had.
Hij stoorde zich aan pOlitie,
God noch gebod. Met de eerstgenoemde lag hij vanwege zijn stroperijen,
voortdurend overhoop. Zijn vindingrijkheid
om hen dwars te zitten, was onuitputtelijk.
Als geen ander verstond hij de kunst gek te
doen en zich dom te houden als zulks in zijn kraam te pas
kwam.

Toen hij eens om een van zijn streken voor de rechter was
gevoerd, bracç.t hij de magistraat in staat van razernij
door op iedere vraag, die de Edelachtbare stelde en waarop
deze een redelijk ant}1oord verwachtte, de geSloten vuist
horizontaal
toe te steken met de absoluut niet ter zake
doende wedervraag: "On of eef?"
Na opening van de hand bleken zich daarin een afwisselend
aantal even of on-even knikkers te bevinden. Daar het rechterlijke
hoofd niet stond naar kroegspelletj es, werd hij gezwind door een psychiater meegevoerd, om zijn geestvermogen~
te testen. Terwijl die -geleerde heer voor hem uitstapte
in
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de lange gang, porde hij de wroeter in het warwinkel van de
menselijke geest, niet bepaald zachtzinnig met de wijsvinger van achter tussen de ribben onder het jolig uitroepen
van: "Kiele_kiele!!1
Het kon dan ook niet uitblijven.
Diens diagnose luidde na
ampel onderzoek: IIMesjogge" ofwel "Geschift",
en de rechterlijke uitspraak:
"Vrijspraak wegens gebrek aan verstandelijke vermogens! I!
Boko was in het bezit van een race-fiets,
waarop hij een
indrukwekkende snelheid ontwikkelde. Daar hij met mijn vader bevriend was, maakten zij samen wel eens een tochtje.
Bako beheerst peddelend op halve kracht naast mijn zwoegende vader op zijn roestige oude fiets.
Nu was het voor de oorlog wettelijk verplicht dat de bezi tter van een ijzeren ros, tevens in bezit moest zijn van een
koperen belastingplaatje,
die aan de fiets bevestigd diende
te zijn. Mijn vader bezat die niet. Boko wel, hoewel voorzien van een rond gaatje, waardoor het hem verraderlijk
als "werkeloze" aanwees.
Rij dend op de lange rechte weg langs de Muider trekvaart
met geen uitwijkmogelijkheden
naar zijstraten,
ontwaarden
zij voor hen, geposteerd op de weg twee agenten, Lange
Hooijer en Kamer, bijgenaamd de Neus. Zij hielden controle
op het verrekte plaatje.
Terugkeren zou tè verdacht zijn.
Onder de uitroep: 11Geenpaniek. Hou je maar aan mij vast!",
boog Boko diep over het stuur van zijn race-fiets
en koerste onvervaard op de gerechterlijke
obstakels af. Op zéér
korte afstand gekomen, richtte hij zich met een ruk op,
schrok onbedaarlijk,
wendde zijn karretje en spurtte pijlsnel terug.
Alarm voor de agenten Dat was zeer verdacht! In de consternatie reed vader ongehinderd door en voerde ongemerkt zijn
misdrijf,
van het !lmanco-plaatje" lang de gerechtsdienaars.
Lange Hooijer had inmiddels op zijn zware dienstfiets
de
achtervolging
op Boko ingezet. In de beginne nog luidkeels
uitbruIlend,
spaarde hij spoedig het nutteloos ge"Halt:
schreeuw. Hij kon zijn adem beter gebruiken.
Bako, kennelijk doof voor het geroep, blikte in het spiegeltj e op zijn stuur en zorgde angstvallig
dat de afstand
tussen hem en de blauwaanlopende pOlitieman, geen meter
korter werd. Volgens nauwkeurig gepland traject
voerde het

l

11

27

race-circuit
in een kilometers wij de cirkel terug naar de
plek waar de wachtende collega de we;grenners zag naderen.
Met zijn laatste adem brulde de achtervolger:
IIHoudt hem;
hij heeft geen plaatje! II
De aangeroepene ging met wijdgespreide
armen, alsof hij een
hollend paard tot stilstand
moest brengen, midden op de weg
staan. Het was niet nodig. Rustig bracht de llUntouchable"
zijn vervoermiddel tot stilstand
en wees bereidwillig
op
het omstreden plaatje, 'dat onschuldig aan het stuur bengelde.

Het loze vissertje

Vissen bedreef Boko met de ware hartstocht
en volledige
overgave. Onnozele bijkomstigheden als "Gesloten visseizoen.
verboden viswater en visverg1.Umingl, door het hoger gezag
verordeneert , vermochten hem geenszins van zijn hobby af te
houden;
In alle gemoedsrust wierp hij het angeltje uit op alle
plaatsen en in alle wateren waar hij een goede vangst verwachtte en in alle tijden die hij daarvoor nuttig achtte.
Hij had daar neus en oog voor. Op plekken waar sinds mensenheugenis nooit een pieterig vorentje was gevangen, sleurde hij karpers als vloermatjes uit het natte element. Vaak
benutte hij een wrak bootje, welke hij op onverklaarbare
wijze drijvend wist te houden.
Een geliefkoosd plekje
was aan een eilandje in de gracht.
Maar dat was een zo ijzingwekkend streng verboden visplaats
als de poort van de hel voor een misdienaar.
Toch gebeurde het dat Bako uitgerekend dáár, en ook nog bui·
ten het visseizoen,
zIn angeltje had uitgeworpen. Dat hij
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daar in het snotje zat als een paalzitter
op een vlaggemast
deerde hem niet in het minst. Gescheiden van de wal door
meters diep en breed water, was het een knappe kerel die
hem naar de kant kon loodsen.
Alles en iedereen volkomen negerend, tuurde hij ingespannen
op zijn dobbertje.
Het was te gek: Dat moest stuklopen!
Voorbijgangers hadden
al vermakelijke blikken geworpen, elkaar aanstotend en wijzend naar die gekke Boko, die in alle rust de visjes aan
't voeren was. Een ingrijpen van de autoriteiten
was op han·
den. Daar kon je vergif op innemen.
Het onverm.ijdelijke gebeurde. Politieagent
de "Neusn naderde, bleef staan, en keek met open mond van verbazing naar
de onverstoorbare
visser. nat was toch bij de wilde konijnen af: Hij posteerde zich wijdbeens aan de waterkant,
vormde de handen tot een toeter om zijn geluidsvolume verder te doen dragen, en loeide: IIHejij, hierkomen ! II
Boko keek geinteresseerd
op naar de rustverstoorder.
Hij
herkende zijn speciale rivaal, die hem al menigmaal vergeefs achter de vodden had gezeten, en besloot de schreeuwer te negeren.
De Neus zoog de longen vol en galmde ten tweede male:
IIHe, jij daar! Hoor je me niet? Hier komen, zeg ik!1I
De aangeschreeuwde keek de schreeuwlelijk
over het watervlak heen aan en maakte toen vaag onmachtige gebaren, die
er op moesten duiden, dat er iets aan vaar- of roei gelegenheid mankeerde. Hij wou wel, maar kon niet.
Daar wist de Neus wel raad op. Als de berg niet naar Mohammed kwam. dan ging Mohannnedwel naar de berg. In de Oude
Haven verhuurde Henk van Rooijen , bijgenaaIlld Henk.de Leugenaar, roeibootjes.
Het duurde niet lang of de Neus kwam,
als een torpedoboot de golven doorklievend, op de rustig
voorthengelende overtreder aanstormen. Reeds van ver deelde
hij de pias mee dat hij
er opn ging, en z In hengel kon
hij ook wel gedag zeggen. Het vermocht Bako niet te verontrusten.
Toen de Neus zijn handen naar het visgerei uitstrekte,
belette hij hem dat en sprak kortaf: l'Man, .1e kent je dienst
niet, éerst bekeuringen schrijven,
daarna mag je in beslag
nemen".
Nou, daar kon aan gewerkt worden. Toen aan de formaliteiten
Was voldaan, strekte de Neus begerig de handen naar de hen11
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gel uiten
poogde het simmetj e op te halen. Het ging zwaarder dan hij dacht. Toen het geval boven water was, staarde
hij onthutst naar een welgeschapen bakkei , die in plaats
van de haak, aan de lijn bungelde.
Knappe juridische koppen mogen trachten het hiaat in de wet·
geving op te vullen, die geen mens verbiedt
te pogen met
een baksteen vis te verschalken.
Hier was geen strafbaar
feit gepleegd!
Het leek dat nadien het reukorgaan van de agent langer was
dan voorheen.

EEN ONOPGEMERKTE GEVOLG

••••

Op de voormalige Lutherse, vervolgens Christelijke
Familieen thans Algemene Begraafplaats
aan de Badlaan op Muiderberg, temidden van de (nogal verwaarloosde en in elk geval
weinig historisch
gewaardeerde) honderden grafkelders,
keldergraven en zandgraven - voor het merendeel daterende van
zo 'n 150 tot 175 jaar geleden - ligt ook een keldergraf met
dekzerk, waaraan een begraafplaatsbezoeker
nauwelijks aandacht zal schenken, hoewel er een interessant
historisch
!'tintje"
aan zit.
Ik doel hier op een gemetseld keldergraf (2,15 x 2,30 x ca.
2,00 m), gedekt met een hardstenen zerk van twee aaneengesloten stukken (2,30 x 1,75 x 0,15 m), gemerkt A 25. De
inscriptie
van de zerk is behoorlijk leesbaar gebleven en
vermeldt:
CATHARINA
LUCRETIASANDELROY
ECHTGFROOTE
VARJOHANNES
V/ill DENBOSCH
10 FEBRUARY
181 4
OVERLEDEN
A

-~,
"

C (

I'

--------

c....:-!".' /..-_) / ')

---------

30

25

Uit het oude Grafboek, behorende bij de begraafplaats
voor
de Lutheranen Van Het Oude Licht, blijkt
(pagina 12 X) dat
14 februari
1814 en 27 januari
1816
hier respectievelijk
zijn bijgezet Catharina Lucretia Sandol Roy en Catharina
Lucretia van den Boseh, haar dochter.
De naam leek mij interessant
genoeg om na te gaan, wie eigenlijk hier werden bijgezet;
en het nazoeken leverde een
verrassing op. Catharina Lucretia Sandol Roy (geboren Kaapstad 3 december 1786 en overleden te Amsterdam 10 februari
1814) was na.melijk een van de drie dochters en drie zonen
van de brigadier,
adj1.Ulct-generaal en hoofd van de Indische
Militie S. de Sandol Boy, die 2 september 1804 in Batavia
huwde met C.G.C. van der Schoor. Zij trouwde 2 september
1804 in Batavia met Johannes van den Bosch (geb. Herwijnen
2 februari
1780, gestorven
! s-Gravenhage 28 januari
1844),
die na een zev~ntienj arige loopbaan (lui tenant, kolonel)
in 1815 in patria de leiding kreeg van de Directie der Oost·
31

Indische Militaire
Zaken. De latere (1835) baron, vervolgens (1839) Graaf Jan van den Bosch werd, behalve door zijn
mili taire loopbaan (1827/28 corrnnissaris-generaal
van WestIndië), vooral ook bekend door zijn act i vi tei ten ten behoeve van de Maatschappij van Weldadigheid (de "koloniën
in
Drenthe! ).
In de winter van 1813 op 1814 was hij echter koloneladjunct van de generaal-majoor gouverneur van de Stad Amsterdam, C.R.T. Krayennoff. Hij was toen belast met de insluiting van de door de Franse legers bezet gehcude.n
vestingstad Naarden.
Gelet op de overlijdensdatum
van zijn (eerst) echtgenote
Catharina Sandol Roy lijkt het niet onwaarschijnlijk
dat
voor haar de inspanningen rond de toen zo nabije optredens
bij Naarden te groot zijn geworden. De twee jaar later bijzijn gestorven.
gezette dochter moet "op jeugdige leeftijd1r
Zoals het bestaan van de opmerkelijke "Lutherse begraafplaats" op Muiderberg lang onopgemerkt is gebleven is het
(wellicht als tragisch te typeren) overlijden en bijzetten
van de echtgenote van een vermaard Nederlander ook geschiedenis geworden.
Tl

OPROEP

Met ingang van de tweede jaargang heeft de redactie van
de Omroeper gekozen voor een onafhanke lijke koers. Dit houdt
in: een zuivel" historische
koers. ()m die te kunnen volgen
hebben we meer abonnees nodig. ()m uit de kosten te komen:
minimaal 350.
Als aan het eind van dE tweede jaargang blijkt dat een dergelijk aantal niet haalbaar iS3 dan is het finanaillle
draagvlak voor de Omroeper in de huidige vorm niet aanwe-

zig.
Daarom verzoeken wij ij in UwNaardense kennissenkring
enige
wervende activiteiten
voor de Omroeper te ondePnemen.
Een aanmeldingskaart voor een abonnement hebben we er derhalve bijgevoegd.
Red.

Kl. Sierksma.
In 1990 herdenken Noord- en Zuid-Holland hun lSO-jarig bestaan als afzonderlijke
provincies.
Op het herdenkingsprograJ11J1la
staan onder meer activiteiten
door historische
verenigingen. Ook de Vereniging Werkgroep Vestingstad heeft het
verzoek gekregen in Naarden een onderzoek te doen over de
vraag: Welke mogelijkheden hadden mensen in onze woonplaats
anno 18403 en welke beperkingen ondervonden zij?
Het bestuur van de Werkgroep heeft het vooPnemen een groep
mensen te verzamelen3 die zich in 1989 in dat ondeT'Werpgaan
verdiepen en bereid zijn zich zeer rege lmatig bezig te houden met het verzamelen en rangschikken van allerlei
gegevens. Stads archivaris Dekema wil als adviseur behulpzacon
zijn. Wie belangstelling
en tijd heeft kan zich telefonisch
melden op 47407 (WoldringhJ of 41767 (Lamers) of schrifte333 1411 ED
lijk: Werkgroep Vestingstad3 Turfpoortstraat
Naarden.
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DE ORGELS VAN DE GROTE KERK

Laat-gotisch oY'ge l
Nadat het beschilderde
tongewelf in 1518 gereed was gekomen, werd er twee jaren later in 1520 een laat-gotisch
orgel geplaatst dat dienst heeft gedaan tot 1860. Van dit
prachtige orgel is omstreeks 1860 een tekening vervaardigd
door G.J. Arentsen. Deze tekening is gelukkig gespaard gebleven en hangt in de consistoriekamer.
Op deze tekening
zien we het orgel geplaatst in een laat-gotische
kas. Deze
was voorzien van schitterend
snijwerk in prachtige panelen.
De pijpvelden waren gevat in prachtig lofWerk. Boven op de
kas stonden ranke torens en een uurwerk omsloten door lofwerk en geflankeerd door bazuinblazende engelen. Dit orgel
was als een zwaluwnest tegen de torenwand gehangen. Het was
een vorm die veel werd toegepast en waarvan in ons land nog
voorbeelden aanwezig zijn. Een zeer simpel klein orgel uit
dezelfde tijd is aanwezig in de kerk van Gasthuizen. Bij
het aanschouwen van dit orgel, komt men nog meer tot ontdek·
king hoe prachtig het Naardense orgel geweest moet zijn.
Men neemt aan dat ons orgel gebouwd is door Peter Gerri ts
of Cornelis Gerrits. Het is verder bekend dat in 1699 door
de vermaarde orgelbouwer Johannes Duyschot. de bouwer van
het orgel in de Westerkerk in Amsterdam, aan het orgel is
gewerkt.
Het orgel werd meerdere keren door de bliksem getroffen.
IIAo 1762 wierde het in It laatst van July door den BZixem
zodanig getroffen,
dat Pypwerk geschonden, het Regeerwerk
enz verlamd en geheel onbekwaam, en dus het Orgel geheel
onbruikbaar wierd. Ook wierd bij deeze geleegenheid,
het
Wyzerbord des uu.rwerk 's, welke boven het orgel geplaatst
is, geheel zwart gezengd en het werk onhekwaamrl
De tweede inslag gebeurde twee jaar later op 21 juli 1764.
De schade was toen niet zo groot. De organist van de kerk
wist het orgel weer enigermate te herstellen.
Veel later in
1836 was er weer sprake van blikseminslagen.
De eerste keer
op 12 februari en de tweede keer op 10 juli van dat jaar.
In een van de pijpen werd toen een gat van 2~ cm geslagen.
Zuchtenkast
In 1854 komen we in de notulen wederom iets tegen over het
orgel. De toenmalige organist,
dat zal Van Eijken zijn ge34
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weest. had in 1854 weer eens een groot aantal klachten onder de aandacht van de kerkvoogdij gebracht. De notulen maken melding van .onaangenaamheden tussen de kerkvoogdij en
de organist.
De laatste werd beschuldigd onbekwaam te zijn
de gemeente in de dienst behoorlijk te begeleiden. De organist liet zich deze uitspraak maar niet direct aanleunen en
schoof alles naar de ondeugdelijkheid
van het instrument.
dat telkens werd nagezien. zo goed mogelijk hersteld en
toch maar steeds de allure aannam van een lIzuchtenkast".
Uiteindelijk
moest de organist het loodje leggen want in
1854 besloot men hèm wegens onbekwaamheid te ontslaan. In
zijn plaats werd toen aangesteld Valentijn Paulus Schoonderbeek .
Als we zien dat tussen 1854 en 1862 opdracht werd verstrekt
tot de bouw van een nieuw orgel. dan mag men aannemen dat
V.P. Schoonderbeek de klacht van Van Eijken heeft onderschreven. Daarmee komt de "onbekwaamheidll van Van Eijken
wel in een wat vreemd daglicht te staan.
Toch blij ft nog steeds de grote vraag open waarom men een
geheel nieuw orgel liet bou,,?"enen waarom niet werd bekeken
of een grondige restaUratie
van het bestaande binnenwerk
met gebruik van oud pijpmateriaal
geen goed resultaat
kon
opleveren. In dit geval was de gotische kas bewaard gebleven. Helaas is dit niet gebeurd. het orgel is gesloopt en
het pijpwerk werd verkocht aan de meest biedende. De fraai
gesneden houten panelen heeft men kunnen redden en bevinden
zich in het Rijksmuseum in Amsterdam.
De klok van het uurwerk is bewaard gebleven en hangt weer
in de kerk in de zuiderkooromgang naast de zij -uitgang van
de kerk. Op het klokje sta.at het opschrift:
"Amor Vyncit
Omnia" Aa 1639.
Van het overige hout van de orgelkas heeft men stoven en
voetenbankjes gemaakt.
Witte-B(J,tz orgel.
In 1860 werd door de kerkvoogdij een opdra.cht verstrekt
aan
het orgelbedrijf
Bätz en Co te Utrecht. In die tijd werd
dit vermaarde orgelbedrijf
gedreven door Johann Witte.
Deze Witte was vanaf 1826 werkzaam in het genoemde orgelbedrijf samen met twee broers van de oprichter.
Toen de samen·
werking tussen de broers een einde nam associeerde Chr. J. F
Witte zich met Jonathan Bätz en zette in 1849 na de dood
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van zijn compagnon het bedrijf zelfstandig
voort.
Bätz bouwde van 1750 tot 1843 zesentwintig orgels. Onder
andere voor de Domkerk te Utrecht en voor de voormalige
Lutherse Kerk op het Singel in Amsterdam. Ook in Weesp en
's Graveland leverde hij orgels.
Witte bouwde orgels van 1843 tot 1885. Onder andere voor de
Buurkerk en de Janskerk in Utrecht en ook de oude Lutherse
Kerk op het Spui in Amsterda.m.
Voor het te bouwen orgel in de Grote Kerk heeft Witte gebbruik gemaakt van een ontwerp dat hij maakte voor de Zuiderkerk in Rotterdam. Dit ontwerp werd in Rotterdam afgewezen. Het lijkt zeer veel op het Bätzorgel in de Domkerk te
Utrecht uit 1837. Het is een groot orgel met 45 registers,
3 manualen en 1 pedaal. Het heeft ruim 3000 pijpen waarbij
de langste ongeveer 8 meter is en 35 cm vierkant.
Deze pijp
is van hout. De kleinste is 9 cm lang, heeft een doorsnede
van 3 rum en is van meta.al.
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Het was zondag 28 september 1862 in de voormiddagdienst,
dat V.P. Schoonderbeek het nieuwe orgel officieel
in gebruik nam en waarbij een feestrede werd uitgesproken door
Ds J. L.G. Hallo. In de namiddag van dezelfde dag vond het
eerste orgelconcert plaats. De orgelconcerten vinden nog
steeds in de zomeravonden plaats.
Na ruim honderd jaar vond een grondige restauratie
plaats
tijdens de grote restauratie
van de kerk. De opdracht ging
naar de bekende orgelbouwer Flentrop uit Zaandam, die zich
bijzonder aan zijn taak heeft gekweten, zodat het orgel in
volle glorie kon worden bespeeld bij de weer ingebruikneming van de kerk op 30 november 1978 na 13~ jaar restauratie.
De bereikbaarheid
van het orgel verliep voor de restauratie
via een onogenlijke houten trap in de torenhal. Nu heeft
men toegang naar het orgel via de torentrap naar een fraai
balkon dat naar het orgel leidt.
Kool'ol'oeL
In de kerk is nog een tweede orgel. Dit is het koor- of
Bachorgel. Het is opgehangen aan het triforium binnen het
koorhek, recht tegenover het "hoofdorgeltr dus tegen de
oostmuur van de kerk. In het jaar 1937 werd in Parijs een
wereldtentoonstelling
gehouden. Op deze tentoonstelling
was een paviljoen voor de Nederlandse Kerkelijke Kunst.
In de kerkzaal was tegen de voorgevel boven de li turgietafel een orgel geplaatst.
Wat betreft de vorm naar ontwerp
van architect
Eschauzier. De loodbeplating met in bladgoud
aangebrachte symbolen van de vier evangelisten en de spreuk
"Laudate awn in chordis et organo" (prijst hem in koor en
orgel) omsluit de onderbouw en het is vervaardigd door mevrouw Klaasen-Bouhuis.
Dit orgel is gebouwd door Flentrop de restaurateur
van het
hoofdorgel. Het behaalde op de tentoonstelling
de Prix
d 'honneur en heeft in die tijd veel aandacht getrokken. Dit
is mogelijk een reden geweest waarom de vrienden van de
Bachvereniging dit instrument hebben aangekocht en geschonken aan de Nederlandse Bachvereniging. Het werd geplaatst,
je zou kunnen zeggen, in de kerk van de Bachvereniging. Het
werd voorlopig in het koor op een stelling geplaatst.
Bij
concerten werd het koorpodium er omheen geplaatst. !De restauratie van de Kerk was er helemaal op gericht, dat het
i
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orgel bij het 55-jarig bestaan op zijn bestemde plaats als
het ware kon worden opgehangen. Daar hangt het nu sindS
1978. Het hoofdorgel wordt gebruikt in de erediensten.
Bij
concerten wordt het koororgel gebruikt. De speeltafel
staat
in het koor zodat de organist direct visueel contact heeft
met de dirigent.
Deze speeltafel
is verplaatsbaar.
Tussen
de speeltafel
en het orgel is een electrische
verbinding.
Het bijzondere van dit orgel is, dat de klank wonderbaarlijk overeenkomt met de klank van het hoofdorgel. Dit is de
reden dat bij de jaarlijkse
orgelconcerten
soms van beide
orgels gebruik wordt gemaakt.
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Organisten
Voor het orgelspel in de Grote Kerk is het geslacht Schoonderbeek van grote betekenis geweest. In 1854 werd de toenmalige organist ontslagen en in zijn plaats benoemd
Valentijn Paulus Schoonderbeek. Hij heeft het orgel bespeeld tot 1898 en na zijn dood werd zijn zoon Johan
Schoonderbeek benoemd. Deze Johan Schoonderbeek is de oprichter geweest van de Nederlandse Bachvereniging. Toen hij
in 1927 overleed, is zijn broer Herman Valentijn Paulus
Schoonderbeek van 1927 tot 1945 de organist geweest. Zijn
zoon Valentijn Paul-us volgde hem in 1945 op. Deze heeft een
groot aantal jaren bij de uitvoeringen van de Matheus Passion het koororgel bespeeld. Hij overleed in 1954. Valentijn had het voornemen om in oktober 1954 een orgelconcert
te geven en hiermee te herdenken dat de Schoonderbeeken
100 jaar in de Kerk te Naarden diens\; deden. Tragisch was
dat hij in jnni vàn datzelfde jaar overleed. Na zijn overlijden werd Valentijn Schoonderbeek opgevolgd door de bekende musicus-organist
Dr. Anthon van der Horst als organist van de Grote Kerk. Deze had zijn bekendheid in Naarden
al gekregen als dirigent van de Nederlandse Bachvereniging.
Tijdens de ziekte van Dr. Anthon van der Horst werd hij
vervangen door de bekende clavecinist-organist
Gustav
Leonard, die ook na de dood van Dr. Anthon van der Horst
nog geruime tijd organist was. Vervolgens nam een driemanschap de taak over: de heren Stegenga, Van Stein en
Sandbrink. Na het vertrek van de heer Van Stein werd deze
opgevolgd door de heer W. Kooijmans.
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