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De verplaatsing van Naarden 650 jaar geleden
Henk Schaftenaar
Het is ditjaar650 jaar geleden dat het oude Naarden werd verwoest. Als we de bronnen mogen geloven was het op de 15e mei 's nachts bij lichte maan dat het oude
stadje bij verrassing vanuit Utrecht werd overvallen en in brandgestoken. ~itwerd
de aanleiding voor GraafWillem V om op 17 mei 1350 aan de ingezetenen van
Naarden toestemming te geven een nieuwe stad te bouwen op 'vier stadiën' van de
oude stad. Dat moet ongeveer drieënhalve kilometer zuidwestelijker zijn geweest.
'De Omroeper' verschijnt vier maal per jaar. De abonnementsprijs voor 2000 bedraagt
minimaal f 27,50.Opgave van abonnementen aan het onderstaande adres. U ontvangt
een rekening bij toezending van het eerste nummer. Abonnementen gaan in met het
eerste nummer van de lopende jaargang. De reeds verschenen nummers van de lopende iaarJ<.anJ<.
worden toegezonden. Opzeggingen dienen schriftelijk doorgegeven te
1december.
STICHTING

VIJVERBERG,

Gansoordstraat 16, 1411RH Naarden, telefoon (035) 694 68 60.

De verplaatsing mag niet alleen gezien worden als een gebeurtenis binnen het kader van de strategische omstandigheden van die tijd. Naarden was namelijk allanger toe aan een nieuwe plek. Om daar iets van te begrijpen moeten we ons een beeld
vormen van de grote veranderingen die hier in het landschap in dei2e en 13eeeuw
hebben plaatsgevonden.
Omstreeks het jaar IOOOwashet Gooi, dat toen nog Nardincklantwerd

genoemd,

omgeven door hoogveen moerassen. Tot aan Valkeveen, de naam geeft het al aan,
kroop het vrijwel onbegaanbare veen tegen de hoge zandgronden op. Ook aan de
oostzijde van de streek was dat het geval. Hetleefgebied van de Naarders beperkte zich daardoor tot een langgerekte zuid-noord lopende heuvelrug.
Het aanzien van dat landschap is in de
12e en 13e eeuw echter radicaal gewijzigd. Doordat het technisch mpgelijk
werd de grote moerassen te ontwateren, zijn deze gebieden door de landsheer tegen een vergoeding aan particuNaarden
I (na1J50)
lieren uitgegeven, die de woestenij onteverdijksep0Ider:.~ent
gonnen en er agrarische bedrijven
IlaG.eveen!
""nagl't:ln,
stichtten.
Lang voordat de ontginners het Gooi
naderden - ze begonnen in de gebieden
Doorsneden
(schematisch)
V(1fI hei
langs de rivieren de Vecht en de Eern werden door hun drainageactiviteiten
de hogere delen van het moeras droger.
Daardoor werden de randgebieden
langs het Gooi toegankelijker. In die
zone konden de 'Nardincklanders' het veen toen in de vorm van turf wegsteken,
waardoor hun agrarische werkruimte werd verruimd met een brede zone zandgronden. Die zone werd daarna door hen beschouwd als gemeenschappelijk te gebruiken grond. Later werd hier de naam de Meent of meentgrond aangegeven.
,J....;!""

Door deze grote landschappelijke veranderingen is de Gooise bevolking zich gaan
verplaatsen vanuit hun hoge woongebieden naar de lagere flanken van de heuvelrug. Op de voormalige grens van zand en veen ontstonden daardoor in de 12e en
13e eeuw enkele gehuchten waar de Gooise dorpen uit voortkwamen.
Naarden volgde deze trend na de plundering in 1350. Al eerder zullen de inwoners gedacht hebben een locatie dichter bij de nieuwe agrarische gebieden, waar
het - vanwege de lagere ligging - eenvoudiger was waterputten aan te leggen. Bovendien had men daar ook minder last van de opdringerige Zuiderzee, die bij Oud
Naarden veel land had weggeslagen. Een relatief gunstige en nog geheel onbewoonde plek werd toen drieënhalve kilometer zuidwestelijker gevonden langs de
luwe bocht van de Zuiderzee. De plek lag op de Meent, het gebied dat drie eeuwen
eerder nog door veen was bedekt.
Naarden heeft aan deze verplaatsing een wat benarde ligging overgehouden. Niet
aan het feit dat de stad vrijwel direct tegen de grens van Muiderberg kwam te lig-

gen, want al in 1396 maakte hertog Albrecht een eind aan deze situatie door
de stad te verrijken met een groot deel
van het Muiderbergse grondgebied. Wèl
aan haar ligging op de smalle doorgang
tussen de Zuiderzee en het Naardermeer, die later strategisch belangrijkwu
worden. Hierdoor veranderde men deze
zone in een vlak schootsveld met allerlei bouwbeperkingen.
Niet minder beklemmend was de ligging van het nieuwe Naarden op de
Meent. Doordat de stad omgeven was
door grond waarop de erfgooiers gebruiksrechten claimden, kwamen uitbreidingen buiten de stadsmuren moeizaam tot stand. Eeuwenlang heeft het
stadsbestuur met de erfgooiersorgani-
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satie en de eigenaar van de grond - dat
waren achtereenvolgens de Graaf van
Holland, de Staten van Holland, Domeinen en tot slot Stad en Lande van
Gooiland - moeten onderhandelen om
het landelijke gebied buiten de wallen
stukje bij beetje van agrarische bestemmingen te ontdoen. Pas in de jaren
zeventig van de twintigste eeuw gingen
de laatste stukken meent naar andere
eigenaren over. We mogen overigens van geluk spreken dat de erfgooiersorganisatie zo lang eigenaar van de meentgronden is gebleven. Dankzij haar behoudende
aard heeft de stad anno 2000 nog een groene gordel buiten haar grachten.
Spaarzaam zijn de berichten uit de beginperiode van het nieuwe Naarden. Dat er
tientallen jaren nodig zijn geweest om de stad tot enige wasdom te brengen is van twij~
fel uitgesloten. Het stratenplan met een strekking no-zw moet in een zeer vroeg stadium vorm hebben gekregen. Langs de latereOudeJNieuweHaven, Wesnval, Beijert,
het Dortsmanplein, Ruysdaelplein en de Oostwal is met de huJp van de boeren uit de
Gooise dorpen een stadsmuur tot stand gekomen. De muur werd onderbroken door
meerdere poorten, waarvan de belangrijkste lagen aan het eind van de Huizerpoortstraat, de Turfpoortstraat en de noordwestzijdevan de Marktstraat. Kleinere
doorgangen aan de zuidoostzijde van de stad gaven via een singel langs de gracht
toegang tot tuinen en bleekvelden. De bebouwingvan de stad bestond grotendeels
uit houten vakwerkhuizen, waarvan er veel met riet waren gedekt. Belangrijke gebouwen, zoals de kerk, het klooster (Bussumerstraat), het Stadhuis (Peperstraat)
en het Gasthuis (Turfpoortstraat) werden ten zuidwesten van de Marktstraat geplaatst, waar kennelijk in 1350 de bouw van het stadje was begonnen.
Na de verwoesting van het oude Naarden zijn niet alle inwoners naar de nieuwe
plek getrokken. Men zegt dat het klooster gespaard was gebleven en tijdelijk als toevluchtsoord heeft gediend. Juist de boeren die in de directe omgeving van het stad-

je grond bezaten zijn gebleven. In 1382 werd zelfs nog besloten een briefte sturen
aan de bisschop van Utrecht om toestemming te vragen voorde bOLlwvaneen nieuwe kerk te Oud Naarden. Het is er op de oude plek niet meer van gekomen, waarschijnlijk omdat op den duur verscheidene boeren de trend volgden en zich concentreerden in hellageregebied ten oosten van de heuvelrug. Daardoor kon de nederzetting Huizen zich gaan onnvikkelen.
In de omgeving van het oude Naarden werd omstreeks 1420 nog wel een mannenklooster gesticht. Door noeste arbeid van de kloosterlingen en giften van adellijke personen groeide het uit tot een vermogende instelling. Toen de kloosterbezittingen in 1579 werden overgedragen aan de burgemeesters van Naarden om er
een weeshuis van te stichten bedroeg de oppervlakte aan landerijen zo'n honderd
hectare. Tot ver in de 20e eeuw heeft het bestuurvan Naardengebruikkunnenmaken van dit omvangrijke vermogen.
Van het oude Naarden is niets overgebleven of het moet de middeleeuwse altaarsteen 'Lijndie tijdens de restauratie van de Grote Kerk in 1977 inhet zuidertransept
werd opgegraven. \Vel heeft men nog lang de plek kunnen waarnemen. ln de zestiende eeuw maakte Lamhertus Hortensius er reeds melding van. Bijzonder interessant zijn de verslagen die de Huizer Lambert Rijkszoon Lustigh tussen 1707 en

'Naarden, een vogelvlucht door tijd en ruimte'
Ter gelegenheid van de viering van het 650-jarig bestaan van de stad Naarden zal
de Stichting Vijverberg in september van dit jaar het boek 'Naarden, een vogelvlucht door tijd en ruimte' uitgeven.

Altaarsteen
den?

van het voormalige

In het boek is op een overzichtelijke en attractieve wijze de geschiedenis van het
Naardense landschap samengevat. Vrijwel alle wijken, buurten en hoekjes van de
gemeente worden aan de hand van unieke vogelvluchtfoto's, die vanaf 1924 door
KLM Aerocarto zijn gemaakt, in een toegankelijke verhaaltrant beschreven. In deze
vorm is nooit eerder iets over Naarden gepubliceerd. Daarom is dit boek een 'must'
voor al diegenen die iets meer willen weten over de geschiedenis van hun directe
woonomgeving.

Naar-

1719 maakte. In een van die verslagen
maakt hij melding van het feit dat er bij
een storm veel land was weggespoeld bij
de tuin van het herenhuis Oud Naarden.
Daar had ook het kloosterkerkhofin de

'Naarden, een vogelvlucht door tijd en ruimte' krijgt een formaat van 25 x 20 cm,
waardoor de foto's royaal kunnen worden afgebeeld. Het boek is geschreven door
Henk Schaftenaar en omvat 96 pagina's.
Naarden.

15e en 16e eeuw gelegen. Er kwamen toen acht tot tien geraamten en delen van
doodskisten te voorschijn. Maar bij het haventje van Oud Naarden, dat is iets westelijker ter hoogte van de Vijverberg lag, vond hij bij laag water de resten van het
stadje. Waar kerk en het kerkhofhadden gestaan trofhij een hoge harde zandgrond
aan. Hij wist te vertellen dat op die plek in 1640 en later, door menig persoon een
metalen rooster was gezien, dat ondanks alle pogingen niet los was te krijgen.
In 1712vond Lustigh bij laagwater de plek van de kerk wederom terug en kon volgens zijn verslag zelfs nog het verloop van de straten nagaan. Bij eerdere bezoeken
had hij er weleens kerkleien gevonden.

Tot 1juni a.s. is het boek te bestellen tegen de gereduceerde prijs van fl. 30,-. Het
wordt dan zonder portokosten in september bij U thuis bezorgd. U kunt gebruik
maken van de bijgevoegde acceptgiro.

De massaleverhuizingvan de Naarders en ook dievan de andere Gooise ingezetenen heeft nogal wat ruimtelijke gevolgen voor de hele streek gehad. Oude wegen
naar akkers, weiden en heidevelden raakten in onbruik en nieuwe moesten wor-

Bestel nu

den aangelegd. Dorpen en stad werden opnieuw met elkaar verbonden. Toen de
nieuwe ruimtelijke elementen hun plek in het landschap hadden gevonden, dat
was zo'n halve eeuw na de verhuizing van de Naarders, werden de grenzen tussen
de verschillende nederzettingen vastgelegd.
Het grondgebied van Naarden heeft in de eeuwen die volgden bijzonder interessante ruimtelijke ontwikkelingen doorgemaakt. Die zijn in het kader van het 650jarig bestaan van de stad in een boek vastgelegd. Op de volgende pagina wordt daar
meer over verteld.

'Naarden, een vogelvlucht door tijd en ruimte'
Intekenprijs fI. 30,- inclusief portokosten
overmaken op giro 218648 t.n.v. de Stichting Vijverberg te Náarden onder
vermelding van 'Vogelvlucht' (geldig tot I juni a.s.)

Het beurtschip de 'Voorwaarts'
Han Visser

Beurtschipper DirkKarssemeijer
De beurtvaart tussen de Zaanstreek/Amsterdam en het Gooi werd gedurende een
lange tijd uitgevoerd dOOfde familie Karssemeijer, die Naarden als domicilie had.
Al voor 1887 voerde Amsterdammer Dirk Karsemeijer (1859-1916) h'lce maal per
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Rechts Dirk Karssemeijer

(1859-1916). Naast hem staat een hondenhok metdaarin een 'GrauweKees: de
waakhond

van lIet schip.

week met een houten zeilschip van Amsterdam op het Gooi voor het beurtvaartadres 'Anthonie' aan de Singel. In die tijd was het stuk Singel in de buurt van de
Lutherse kerk (nu Sonesta hotel), vlakbij de boorden van het IJ, de belangrijkste
omgeving voor het beurtvaartbedrijf.
In 1887 nam Dirk Karssemeijer de beurtvaartdienst van schipper Honig over. Hij
werd daarmee zelfstandig beurtschipper. Dirk woonde met zijn uit Loosdrecht afkomstigevrouw Jacoba van Schooten (1862-1926) op het schip. Op 12januari 1899
liet hij zich inschrijven in het Na,ardense bevolkingsregister, maar bleef met zijn gezin op het zeilschip wonen. Daar werden ook zijn acht kinderen geboren onder wie
Jan (1890), Jean (1897) en·Gerrit (1902), de zonen die later het roer van hun vader
zouden overnemen. In 1906 werd het zeilschip vervangen door de Voorwaarts. Dertien jaar later vestigde Jan zich in een deel van een voormalig café op de hoek van de
Pastoorstraat en de Nieuwe Haven, waar later ook de werkplaats en opslagruimte
van de 'Gebroeders' werd gecreëerd. Jean ging er in 1925 metzijn vrouw boven wonen en Gerrit betrok later een woning aan de Vaartweg. Maar in 1920 was het achterschip van de Voortwaarts nog de woning van de twee jongere broers.
Stalen motorschip
In 1905 liet Dirk Karssemeijer zijn stalen motorschip de Voorwaarts bouwen. Het
schip werd in het voorjaar van 1906 te water gelaten op de werf'De Dageraad' van
de weduwe Bootte Woubrugge. Het had een waterverplaatsing van bijna 57 ton en
was gebrandmerkt 'Leiden 291 B'.Om ruimte te sparen werd het schip voorzien
van een ééncilinder liggende Van Rennes petroleummotor van 20 pk. Een gedurfd
plan voor de tijd waarin een grole, maar ruimte verslindendestoommachine meer
voor de hand lag.
De Voorwaarts had een lengte van 19,90 m en was 3,85 m breed. De diepgang was
60 cm en op het schip stond een houten mast, die later werd vervangen door een
van ijzer. Het ruim was voorzien van een houten Friese luikenkap en het vooronder
bereikbaar via een monumentaal houten schuitluik.ln het achteronder bevond zich
een slaapgelegenheid. Voor de stuurstand met het liggende stuurwiel lag de machinekamer. Het laadgerei bestond uit een houten giek en een handbediende lier.
Wijzigingen
In de eerste tientallen jaren van haar bestaan heeft de Voorwaarts meerdere malen
kennis gemaakt met het zoute waler van de Zuiderzee. Dat heeft het schip geen
goed gedaan en het zou weleens de reden kunnen zijn waarom er al in een vroeg
stadium enkele wijzigingen aan het schip werden aangebracht. Zo zijn de patrijspoorten in de kop van het schip dichtgemaakt en datzelfde geldt voor het voordek.
Ook werd het mooie houten schijnlicht boven het vooronder vervangen door een
ijzeren exemplaar.
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Om andere redenen werden de houten luiken vervangen door metalen. Hetwaterdicht houden van de houten exemplaren was namelijk een hele opgave. Zeker als
daar ook nog over werd gelopen. Bovendien hadden ijzeren luiken een groter draagvermogen en dat was belangrijk omdat er vaak deklast werd meegevoerd.
tn de tijd dat de luiken werden vervangen is waarschijnlijk ook de laad- en loslier
vef\\Tisseiddoor een diese1motortje met liggende cilinder van 3 pk.
Toen het schip in 1926 werd her meten bleek het draagvermogen te zijn toegenomen tot ruim 60 ton.
Pakschuit Voorwaarts 11
De Voorwaarts hoort thuis in de tijd dat de winkeliers nog rechtstreeks halffabrikaten en eindproducten van de fabrieken betrokken. De banketfabriekvan Paul C.
Kaiser uit Bussum maakte vrijwel altijd gebruik van het expeditiebedrijf van de
Karssemeijers. Tot ver in de jaren vijftig trok de behendigheid van de broers bij het

den.
lossen van zakken meel de aandacht. Een van de broers in het ruim, de ander aan
de lier en een derde op de vrachtauto.
Tal van producten vonden zo over water hun weg vanuit de Zaanstreek naar Naarden, vanwaar ze overgeslagen werden op vrachtauto's naar afnemers binnen het Gooi.
Regelmatig werd achter de Voorwaarts een dekschuit meegevoerd. Dit schip werd
speciaal gebruikt voor houttransport ten behoeve van de faoLamoen aan de 6ussumervaart. De Van Rennesmotor had met ditsleepwerkgeenmoeite. 's Ochtends
om zes uur vertrok het schip uit Naarden. Drie uur later passeerde hetAmsterdam
en om tien uur werd gemeerd in de Zaanstreek.
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Toch beviel het slepen kennelijk niet zo goed want in 1927 werd voor het houttranspOrL een motorpakschuit aangeschaft. Die kreeg de naam Voorwaarts Ir.
De Stichting Maritiem Buitenmuseum
De faoGebrs. Karssemeijer heeft tijdig de bakens verzet en vrachtwagens aangeschaft. Het varen raakte in de jaren zestig op zijn retour. De pakschuit werd verkocht en de Voorwaarts kwam steeds vaker voor de kant te liggell. Bij het vervoer
van consumptiegoederen en zeker bij de jaarlijkse intocht van Sinterklaas heeft ze
toch nog heel lang dienst kunnen doen.
In 1980werd de Iaastlevende broer Gerrit ernstig ziek en zijn er gesprekken met hem
gevoerd om te proberen het unieke schip voor Naarden te behouden. De gemeente
zou in dat geval het schip hebben moeten restaureren en onderhouden. Zo ver is het
niet gekomen. Op 18 november 198] begon de 'Vool"\'laarts' aan zijn laatste afvaart
van zijn vertrouwde stekkie en ging opweg naar de leuvehaven in Rotterdam, waar
hij werd toegevoegd aan de ver7amelingvan het Maritiem Museum. Nog even dreigde het mis te gaan toen dal museum niet in staat bleekom de inmiddels 'aangegroeide'
vernmcling te onderhouden. Gelukkig kon het schip worden ondergebracht bij de
Stichting Maritiem Buitenmuseum, waar het onder schipper HenkMinnaard en de
bemanningsleden vader en dochter Lanser aan een rnreede leven is begonnen.
'3

(toen was anderhalf tot t\'lce ton nodig)
ontbrak, werd van een totale restauratie afgezien. Vervolgens werd voor conservering gekozen waarbij het schip
werd gestraald, in de warme menie gezet en hier en daar met dakleer dichtgeplakt. Een verfbeurt maakte het daarna weer toonbaar. Inmiddels was wel
aangetoond hoezeer vele delen van het
schip geroest waren.
Doorsnede
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met het imposante
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Achterstallig onderhoud
In 1985 is met het oog op een restauratie een expertiserapport van de Voorwaarts
opgesteld. Dat werdeell flinke lijst van mankementen, waarbij bleek dat tal van delen van het schip er slecht aan toe waren. Twee jaar later werd het schip op de helling gezet om ook het onderwatergedeelte te kunnen inspecteren. Bij die gelegenheid was de unieke4-bladsschroefzichtbaar
met zijn sabelvormige bladen. Erzijn
toen enige herstelwerkzaamheden aan het schip uitgevoerd, maar omdat het geld

Restauratie
In 1995 is door Henk Minnaard

een

plan voor een publieksvriendelijke restauratie gemaakt, waarbij de lastang uit~
gebannen werd. Dat betekent dat de
Voorwaarts vrijwel geheel uit elkaarzal
moeten worden gehaald en opnieuw
worden opgebouwd.
[n het najaar van 1998 is men er aan begonnen. Het schip is uit het water gehaald en op een goed zichtbare plaats
De oude 4-blads schroef
op de kade gezet. Zodanig, dat het wel
mogelijk is om de nog volledig intacte Van Rennesmotel' bij bijzondere gelegenheden te laten draaien.
Het mag uniek genoemd worden dat de Voorwaarts nog in het bezit was van haar
oorspronkelijke motor, waarvan de Utrechtse fabrikant aanraadde als brandstof
Russische petroleum te gebruiken. Het was een waar kunststukje om de motor op
gang te krijgen. Alleen al het voorverwarmen duurde twintig minuten. De motor
is nu aangepast aan het gebruik van dicselolie. Het aanzetten blijft echter nog steeds
vakwerk. Het veiligst kan dat met een aanjaagmotor. Daarom zal in de Voorwaarts
een Dynastart worden geplaatst die tevens zal dienen voor de tegenwoordig noodzakelijke elektriciteit.
In september 999 waren, na het fotograferen, de betimmeringen en taJ van onderdelen uit het schip verwijderd en opgeslagen. Lichtbakken, schijnlichten, hijstuig,
mast, lieren, relingen enz. worden elders bewerkt.
Aan het grote werk is begonnen. Hierbij worden de dekken tot met de bovenste
strook huidplaten verwijderd. Dat slopen gaat niet rigoureus. Alle klinknagels worden losgehaaJd. De vrijgekomen platen en stroken worden genummerd en in een
werkplaats nagemaakt. In een later stadium wordt de puzzel weer in elkaar gezet
J

De Voorwaarls
14

op het droge aatl de Leuvehaven

in januari

2000.
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Messentrekkerij

Op de Bussumer kermis

F.f.J. de Gooijer
In de 18eeeuw was Bussum een gehucht waar buitenshuis weinig te beleven viel. Er
waren enige herbergen waar gezelligheid van mannen onder elkaarvooral uit het drinken van sterke drank bestond. Soms werden er ookdansavonden voorvrijgezellen gegeven, die bekend stonden als 'jongspel'. Bij het jongspel werd de muziek verzorgd
doorviervrouwen. Zij zaten op een verhoging en trommelden en klepperden met een
lange sleutel. De avond werd betaald dooreen groep jongens. Gezamenlijk lapten zij
geld bijeen en kochten daarvoor een vat bier. Danslustige meisjes stelden zich op in
twee rijen voor de deur van de herberg. Iedere jongen koos een meisje en danste ermee zolang zij hem beviel. Wanneer hij genoeg van haar kreeg, bracht hij haar weer
naar buiten en koos een ander. Washet val bier leeg, dan bleven alleen de grootste liefhebbers over, zij betaalden hun vertering verder uit eigen zak (1).
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door de nieuwe platen vastte kJinken. Een compromis naar museumfunctie wordt
het aanbrengen van een deur naar het vooronder. Bij de restauratie zal van voor
naar achter worden gewerkt. Hetachterschip en de achterwoning komen het laatst
aan de beurt. Henk Minnaard denkt dat het grote werk in anderhalf jaar geklaard
kan worden als iedereen (dat zijn allemaal vrijwilligers) enthousiast meewerkt.
Daarna volgt nog veel timmerwerk.
Als het schip weer patent is zal het ingezet worden bij demonstraties in het buitenmuseum en bij evenementen elders. Door te varen, laden, Jossen en het in bedrijfhouden van de onvolprezen Van Rennesmotor moet het schip in conditie blijven. Wellichtzou de Voorwaarts de oude thuisbasis weer met enige regelmaat kunnen aandoen.

Het jaarlijks hoogtepunt binnen het dorp was de Bussumer kermis van begin juni.
Op maandag 4 juni 1770 was het weer zo ver. Er werd gedanst en stevig gedronken.
Ook van elders kwamen kermisvierders. Uit Naarden kwam de wat oudere soldaat
Thomas Delva met zijn kinderen. In de herberg van Marretje, de weduwe van Jan
van Soest, besloot hij een biertje te gaan drinken. Daar waren echter ook zes Huizer
boeren, die degezeIIigheid buiten hun eigen dorp zochten. Inhet caJvinistische Hui-
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zers werd weer naar de herberg gestuurd om twee flessen wijn te halen. Ter hoogte
van de Kapel stuitte Delva op de wijnhaler. In de daarop volgende knokpartij wist
de soldaat de Huizer eronder te krijgen. Echter op diens geschreeuw schoten zijn
kameraden hem te hulp en er volgde een nieuwe steekpartij waarbij het slachtoffer
een steek in de borst opliep. Thomas sloeg op de vlucht en verstopte zich in de kelder van Hendrik de Kleermaker. Na een langdurig verblijf durfde hij zijn schuilplaats te verlaten en sloop hij naar Naarden. Aldaar werd hij om negen uur'savonds
onderzocht en verbonden door de stads-chirurgijn Cornelis Brouwer. De chirurgijn bracht een rapport uit en vermeldde vier snijwonden. Eén op het voorhoofd,
één over de neus, één op de zij van de linkerborst en één aan een vinger.

De Kapel te Laag Bussum in de lSeeeuw.
zen was kermis taboe. Dergelijk zondig vermaak was de Here niet welgevallig. Het
waren dus nielaltijd de besten die hun heil en vaak ruzie elders zochten. Ruziemaken was vroeger een soortsport. Vooral het'bekkesnijden' was populair. Bij een dergelijke uitge10ktevechtpartij was het 'de kunst' om je tegenstander met een mes een
haal over zijn wang te geven. Het slachtoffer liep daarna zijn leven lang met een litteken rond (2). Mogelijk waren de Huizers ook daarop uit. Ze begonnen Delva lastig te vallen. Eerst wilden ze hem dwingen mee te dansen. De soldaat weigerde dat,
waarop één van de Huizers zijn kan bier afpakte en leegdronk. Delva zei spottend:
"Drink maar op mijn rekening': Waarop de andere Huizers tegen hun kompaan zeiden: "Rekeningofgeen rekening, neem maarweg". De herbergierster Marretje, bang
voor een vechtpartij, probeerde de zaak te sussen en vroeg Deiva stil te zijn, omdat
hij tegen de overmacht niet op kon. Daarop gaf één van de Huizers Delva onverwachts van achteren een klap op zijn hoofd. Deze vechtersbaas had een rode vlek
op zijn gezicht, mogelijk een overblijfsel van een vroegere vechtpartij. De soldaat
was ongewapend, maar plotseling trokken de boeren en hij hun messen en al vechtendeverlieten zij de herberg. Het slachtoffer wist weg te vluchten en verstopte zich
bij Kees Perkindenokvan het dak. Gezeten op een hanenbalk b1eefhij angstigwachten tot de kust veilig was. Nadat de messentrekkers weggetrokken waren riep de
vrouw van Kees Perk hem naar beneden. De vrouw gaf hem brandewijn om zijn
wonden te wassen. Thomas was licht gewond, maar voelde zich voldoende hersteld
om met zijn kinderen naar de kermis te wandelen. De Huizers hadden zich inmiddels in hvee groepen gesplitst, die elders in een huis gingen eten. Eén van de Hui18

Thomas Delva (ook wel Delvaart) was soldaat van de compagnie Invalides die te
Naarden in garnizoen lag. De commandant van de vesting Naarden, Kolonel Cornelis van Gheel van Spanbroek, liet Thomas Delva arresteren en opsluiten bij de
hoofdwacht. Daar werd hij verhoord en hoewel zijn lezing niet veel verschilde van
de opgeroepen getuigen werd hij uit het leger ontslagen.
De schout van Naarden, Cornelis Haack, liet een onderzoek instellen naar de toedracht. De herbergierster Marretje hield zich op de vlakte, ze was waarschijnlijk
doodsbang voor wraak van de Huizers. Enkele Bussumse getuigen: Tijmen Schalk,
Corn. Jacob Ruyter, Claas Jan Majoor en Hendrik Vut, werden ook ondervraagd.
De namen van de messentrekkers kon men achterhalen, ze kwamen er met een
geldstrafvan af(3). Dat laatste was een buitenkansjevoorde schout, want die streek
altijd een derde van de boetes op. De zaak kreeg een langdurig vervolg, omdat de
stadscommandant de schout het recht betwistte om vonnis te vellen in deze kwestie. Tot in de hoogste instanties werd deze zaak uitgevochten (4).
Ter afsluiting van dit verhaal het laatste deel uit een sonnet van Gerbrand Adriaansz. Bredero (1585-1618).
Ghy Heeren, ghy Burgers, vroom en wel gemoet
Mijdt der Boeren Feesten, sy zijn selden soo goet,
Of't kost yemant bloet,
En drinckt met mijn een roemer Wijn:
Dat is jou wel soo goet.
't Kan verkeeren
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Jan de Beus schildert en tekent in Naarden
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De Naardensc geschiedenis van de familie De Beus begint met het huwelijk van
Dirk de Beus en Alida Aurick in 1766. Voor beiden is dit het tweede huwelijk. Dirk
gaat vanaf dat jaar samen met zijn vrouw het logement De Doelen in de Marktstraat beheren. Hij sterft in 1793 en wordt begraven in de Grote Kerk van Naarden.
In het logement wordt hij opgevolgd dOOfzijn oudste zoon Dirk, die in 1828 ook
indeGrote Kerk wordt begraven. Zijn zoon en kleinzoon, eveneens ~irkgenaamd,
runden ook de Doelen. 'Dirk de Vierde', de betovergrootvader van Jan de Beus, is
de laatste De Beus geweest die het logement heeft gedreven. Zijn weduwe verkocht
De Doelen in 1867. De volgende generaties De Beus hebben zich beziggehouden
met veehouderij, waarbij een deel van de familie zich in Muiderberg vestigde. Jan
de Beus is afkomstig uit deze tak van de familie.
De familiegegevens zijn ontleend aan een artikel dat Jan de Beus enige jaren geleden voor De Omroeper (jrg. 1992 nr. 1) schreef. Alleen al uit dit feit blijkt zijn interesse voor Naarden. Zijn historisch onderzoek voor dat artikel heeft zijn band
met Naarden vergroot en was de aanleiding voor een uitvoerige studie van het landschap rond Naarden.
In het najaar en de winter van 1998 trok Jan er op de fiets op uit om bet landschap
rond Naarden opnieuw te verkennen. Tijdens deze fietstochten maakte hij vele

schetsen, in eerste instantie in zwarte lijnen. Na verloop van tijd ging hij experimenteren met schetsen in kleur, waarbij hij er voor koos om voor elke schets steeds
één kleur te nemen. Deze manier van werken voerde hij door in de vijf zeefdrukken die centraal staan in de tentoonstelling: 1. Landschap Naarden naar Jan van
Gayen, 2. Landschap Naarden naar Ruysdael, 3. Landschap Naarden, 4. Begraafplaats Jan Tabak, Naarden, 5. Landschap Naarden naar Ruysdael.
De vijf zeefdrukken geven samen een impressie van het landschap rond Naarden,
zoals dit door Jan de Beus wordt ervaren. Ze zijn dan ook te beschouwen als één
kunstwerk. De impressie van het landschap rond Naarden wordt voor Jan de Beus
bepaald doorverschillende elementen. Zoals gezegd trekt hij er regelmatig op de fiets
op uit om naar de natuur schetsen te maken. Dan maakt hij zich als kunstenaar een
observerend onderdeel van het landschap. De titels van de zeefdrukken geven echter aan dat Jan zich niet alleen beperkt tot het bestuderen van de natuur op dit moment, hij is ook geïnteresseerd in impressies uit het verleden. Titels als 'Landschap
Naarden naar Jan van Gayen' en 'Landschap Naarden naar Ruysdael' wijzen erop
dat hij zich ook laat inspireren door grote meesters uit de zeventiende eeuw.
In de zeventiende eeuw bestaat het landschap nog niet zo lang als zelfstandig genre. In de zestiende eeuw is het landschap eigenlijk de decoratieve achtergrond waartegen historische en bijbelse verhalen afgezet worden. Langzaam komt het landschap vanuit de achtergrond meer naar voren. Met het ontstaan van een vrije kunstmarkt in de zeventiende eeuw gaan kunstenaars zich veelal specialiseren op één
gebied. Het vermogen om een landschap uit de fantasie en herinnering samen te
stellen is een van de belangrijkste vaardigheden van een kunstenaar. Het bestuderen van de natuur moet 'naer 't leven' gebeuren, maar de natuurlijkheid is ondergeschikt aan de inventie. Een belangrijke drijfveer in de Nederlandse zeventiende
eeuwse landschapskunst is nationale trots, de kunstenaars tonen graag de veelzijdigheid van het landschap. Bovendien gelooft men dat in de natuur de kracht van
God te herkennen isen dat daarom de aandachtige bestuderingvan het landschap
zeer achtenswaardig is.
De betekenis van de landschapskunst kan nogal verschillen en is onder andere afhankelijk van het materiaal en de uitvoering van het kunstwerk. De door Jan de
Beus zeer bewonderde Jacob van Ruysdael (1627/29-1682) is vooral bekend geworden vanwege zijn majestueuze landschappen, waarin hij met verschillende
beeldmotieven de grootsheid van de natuurwilde benadrukken. In 1670schildert
hij bijvoorbeeld het bekende werk 'Molen bij Wijk bij Duurstede' (Rijksmuseum
Amsterdam) waari tl de dreigende wolken en de opkomende schuimkoppen op het
water een storm aankondigen. De grootsheid van de natuur staat in sterk contrast
met de nietigheid van de mens. Voor Ruysdael is dit een manier om de kracht van
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God, die wordt weerspiegeld in de natuur, te tonen.
Ruysdael is alom geroemd vanwege zijn levensechte weergaven van denatuur, hoe,vel niet gezegd kan worden dat zijn werken altijd topografisch correct zijn. Omwille van het effect manipuleert hij soms beeldmotieven, een herschikki ngvan bestaande (en verzonnen!) landschapselementen kan leiden tot het beste resultaat.
Jacob van Ruysdael werkt meerdere keren in het Gooi en heeft ook verschillende
impressies van Naarden nagelaten. Een door Jan de Beus bewonderd werk is 'Een
korenveld nabij de kust' uit de collectie van het Museum Boymans- van Beuningen. Op het doek zien we een korenveld op een heuvel, met aan de rand van het korenveld drie figuren. Op de achtergrond kunnen we enkele scheepjes op het water
ontdekken. Ook in dit schilderij is de wolkenpartij dominant aanwezig, de drie figuren vaJlen weg tegen de woeste lucht.
Waar deze voorstelling precies te plaatsen is, is een onderwerp van discussie onder
kunsthistorici (I). Jan deBeus herkent devoorsteUing echter als een typischeweer-

gave van de omgeving van Naarden en liet zich doorditschilderij inspireren bij het
maken van de vijfde zeefdruk. Op zijn beurt heeft Jan de Beus de door Ruysdae1
gebruikte landschapselementen enigszins herschikt, de bomen hebben een meer
prominente plaats gekregen en de horizon is naar boven verschoven.
Niet alleen in de zeefdrukken komt de bewondering van Jan de Beus voor de kunst
van lacob van Ruysdael naar voren. Ook de olieverfschilderijen die hij maakt zijn
vaak direct of indirect beïnvloedt door de zeventiende eeuwse meester. In grove
penseelstreken zet hij de verf zeer pasteus op het doek, een expressionistische manier van werken die een zeer levendig beeld geeft. Net als bij Ruysdae1 komt in veel
van zijn schilderijen het woeste en ongeremde van de natuur naar voren. De pasteuze schildertechniek kent bij Jan de Beus twee uitingsvormen. Hij maakt series
schilderijen in aardkleuren waarin warme bruintinten de boventoon voeren en hij
maakt felgekleurde schilderijen die doen denken aan fauvistische werken. Jan de
Beus verklaart het werken met fauvistische kleuren als één van de resultaten van
het onderzoek naar zijn eigen geschiedenis, een hernieuwde kennismaking met
deze manier van schilderen.
Het landschap rond Naarden is door Jan de Beus als zelfstandig ondervverp aan~
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gemerkt, onder meer omdat hij kiest voor een serie van vijf zeefdrukken van dit
ene onderwerp. Door de verbinding met kunsthistorische voorbeelden wordt de
geschiedenis van dit landschap benadrukt, waardoor cr een extra betekenislaag aan
de zeefdrukken wordt gegeven. De werken geven dan ook een beeld van belangrijke onderwerpen in het werk van Jan de Beus: het landschap in zijn omgeving en
een bewondering voor grote meesters uit de kunstgeschiedenis. Daarnaast komt
in de zeefdrukken ook de persoonlijke interesse van Jan de Beus voor de geschiedenis van zijn familie naar voren. Met name in de zeefdruk van de begraafplaats
bij Jan Tabak is dat het geval.
De zeefdruk die Jan de Beus maakte naar aanleiding van een tekening van Jan van
Goyen geeft ons een indruk van de stad Naarden. Jan van Goyen (1596-1656), landschapsschilder en graficus, maakt rond 1630 een gewassen tekening van Naarden
waarop hij de Grote Kerk als herkenningspunt aangeeft. Soms maakt een kunstenaar tekeningen en etsen als voorstudie voor een olieverfschilderij, als direct voorbeeld voor de compositie of als deelstudie voor een later samen te stellen schilderij. In andere gevallen dienen, met name de tekeningen, echter aJs oefening. Op
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een snelle en eenvoudige manier kunnen kunstenaars zo de manier van weergeven
van bepaalde landschapselementen in de vingers krijgen.
In dit geval is de weergave van Naarden zeer nauwkeurig. Waarschijnlijk maakte
Jan van Goyen deze tekening als een geheugensteuntje: een topografisch correcte
weergave van de stad Naarden in [63D. De horizon op deze tekening ligt vrij laag
en de compositie wordt gedomineerd door de zandweg die op de voorgrond is aangegeven. Dit ishet lichtste deel van de tekening, de zandweg lijkt onze blik het stadje Naarden in te trekken. Het is zeer interessant om deze tekening te vergelijken met
de eerste zeefdruk van Jan de Beus. De overeenkomst tussen de beide werken is duidelijk: we herkennen de Grote Kerk en de molen rech1s'daarvan. In de zeefdruk
van Jan de Reus is er echter veel meer aandacht voor de natuurlijke omgeving van
de stad. Jan van Goyen geeft een beeld van een stadje in haar landelijke omgeving,
Jan de Beus tekent een landschap waaruit een stad opduikt. Dit wordt vooral benadrukt door het pad zoals dat door Jan de Beus is weergegeven. Dit pad leidt ons
niet de stad in, maar erlangs. Het lijkt er dan ook op dat Jan de Beus ons niet zozeer een objectiefbeeld van de stad Naarden wil geven, maar een kijkje op zijn eigen belevingvan de stad. Je zou kunnen zeggen dat dit kenmerkend is voor de twintigste eeuwse landschapskunst. Het landschap is veel meer een vehikel voor het uitdrukken van persoonlijke gevoelens van de kunstenaar geworden.
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door de spontane manier van werken en de levende kleuren komt de beschouwer
in contact met het Naarden van Jan de Seus.

xxx.

In de zeventiende eeuw was de landschapskunst in die zin onpersoonlijker, veelal
bedoelde de kunstenaar een herkenbaar en aangenaam beeld van een typisch stukje Nederland te geven. Roeland Roghman (1627-1692), een etser die veel landschapsgrafiek maakte, is hiervan een goed voorbeeld. In zjjn ets 'Buyten Naerden'
zien we een typisch Nederlands tafereeltje: een rustig landschap, een huis en enkele figuren. Voor rijke burgers die in de steden woonden waren dergelijke etsen een
mogelijkheid om op een eenvoudige en weinig vermoeiende manier te genieten van
het Hollandse landschap. Er is niet veel dat afleidt van de voorstelling, we krijgen
een aantrekkelijk beeld van buyten Naarden. Deze landschapskunst is een zeer belangrijk onderdeel van de Nederlandse kunstgeschiedenis, en bepaalt voor een groot
deel hoe wij tegenwoordig naar het landschap en haar geschiedenis kijken.
Jan de Beus brengt in zijn werk een synthese aan. \Veworden herinnerd aan de geschiedenis van het landschap maar nemen tegelijkertijdkennisvan zijn eigen band
met en interpretatie van dit landschap. De kennis van de zeventiende eeuwse voorbeelden van Jan de Beus is denk ik zeer belangrijk voor het volledig waarderen van
de vele landschappen die hij maakt, maar zij zeggen nietalles over het werk. De belevingvan de kunstenaar van het landschap in zijn directe omgevingstaat voorop,
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Vóór de aanleg van de Muidertrekvaart heeft er over de kade langs de Sceenweteringe een weggelopen die de Vesting met Muiderberg verboml. In 1636 werd het
eerste deel van die verbinding - ,vaar enkele rijen bomen langs stonden - onder de
naam de Geboomde Weg vermeld. Drie jaar later verschijnt de naam 'Drieboomde Weg' op een kaart.
Het weggetje liep vanuit de Koepoort in een rechte lijn naar het begin van de Keverdijk (nu ter hoogte van de rotonde Keverdijk/Meerstraat). Vervolgens ging het
verder over de Keverdijk tot de Schinkel en vandaar over de kade langs de Sceenwateringe naar Muiderberg.
Na de aanleg van het Zandpad langs de Muidertrekvaart in 1641 is de Geboomde
\Veg in onbruik geraakt.
In 1932 werd van het middeleeuwse tracé nog een keer gebruikt gemaakt door er
een dubbelspoor voor de Gooische stoomtram over heen te leggen. Tot 15 oktober 1939 heeft de tram over dit traject gelopen.

Elke keer voel ik me gepikeerd. 's Zomers, als de deur van de Grote Kerk openstaat
om toeristen te ontvangen, steekt menigepassant zijn hoofd even om de hoek, om
vervolgens door te lopen. Niet beseffend, dat hij niet zo maar een kerk voorbijloopt, maar dat deze kerk een unieke reeks plafondschilderingen herbergt. Onzin,
natuurlijk, om gepikeerd te zijn. En hoe uniek is uniek? Van zes Noordhollandse
kerken is bekend dat ze een beschilderd houten gewelfhadden. Daarvan is het meeste verloren gegaan. En zelfs wat zorgvuldig gerestaureerd is, verkeert in een matige staat (Warmenhuizen, Ursulakerk). Alleen de schilderingen in de Grote of Sint
Vituskerk van Naarden zijn in hun geheel bewaard gebleven. In heel Europa zijn
nog slechts drie kerken overgebleven met middeleeuwse schilderingen op een houten plafond. De Sint Vitus bevindt zich in het gezelschap van de voormalige benedictijner kloosterkerk St. Michael in Hildesheim (Nedersaksen) en het eenvoudige dorpskerkje St. Martin in Zillis (GraubÜnden). Hildesheim en ZiJlis worden
vaak met elkaar in verband gebracht omdat het in beide gevallen Romaanse schilderingen betreft. Ondanks zware restauraties (de St. Michacl werd in de Tweede
Wereldoorlog zwaar verwoest en is het resultaat van een reconstructie) zijn beide
kerken beroemd. Terecht, daar niet van. Maar dat Naarden minder beroemd is, is
niet terecht. De schilderingen van Naarden zijn weliswaar minder oud, maar qua
organisatie en uitvoering niet minder van niveau. Reden om met de lezers van De
Omroeper de afbeeldingen eens langs te lopen in een reeks artikelen. Dit is het eerste en inleidende artikel.
De gewelfschilderingen uit 1518 zijn een zeer laat-middeleeuwse vertellende reeks
gebaseerd op typologieën. Wat daarmee bedoeld wordt, is hel onderwerp van dit
stukje. Wie de kerk betreedt zoals het behoort, d.w.L door de toren, doorloopt in
opvolgende scènes het Passieverhaal, Christus' lijden, dood en overwinning. In
elke travee één scène: Gethsemane, gevangenneming, geseling, doornenkroning,
kruisdraging, kruisiging, graflegging, opstanding, Hemelvaart, Pinksteren. Deze
nieuwtestamentische reeks hebt u aan uw linkerhand. Aan uw rechterhand vindt
u scènes uit het Oude Testament. Ogenschijnlijk zonder onderlingverband. Maar
dat is er wel degelijk.
In de middeleeuwse theologie werd het Nieuwe Testament beschouwd als Gods
enige echte en volledige openbaring van zijn goddelijk heilsplan. Het Oude Testament werd gezien als een verhulde voorafbeelding van het Nieuwe Testament. Dat
betekent dat de middeleeuwse bijbeluitleggers bij elk voorval uit het leven van

la
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Detail van 'het Laatste Avondmaal' uit de Biblia Pauperum. ln de finkerkolom
Demid-

Christus een bijpassende parallel zochten in het Oude Testament. Een voorbeeld:
Het Laatste Avondmaal wordt beschouwd als de instelling van het sacrament van
de eucharistie. Hieraan werden in de regel de volgende oudtestamentische parallellen gekoppeld: 1. Melchisedek, koning van Salem en priester des Heren, biedt
Abraham brood en wijn aan (Genesis 14:18-20). Als priester-koning is Melchisedek een voorloper van Christus, sterker nog, hij betekent Christus. 2. Onder leiding van Mozes verzamelen de Joden manna in de woestijn (Exodus 16: 14-15).
Het manna, afgeschilderd als hemels brood, is een voorloper van de eucharistie.
Zo'n combinatie (MelchisedekJJezus, manna/eucharistie) wordt <type' genoemd.
Het Oudtestamentische beeld is het 'prototype', het Nieuwtestamentische beeld
het 'antitype'. Deze wijze van combineren is ook toegepast in de Grote Kerk. Het
gaat er dus om de overeenkomst te vinden tussen twee tegenover elkaar liggende
schilderingen. In de meeste gevallen worden die overeenkomsten ons aangereikt
door een merkwaardig bock, gedrukt in Haarlem, omstreeks 1470. Eigenlijk is het
een boek zonder naam, maar sinds het omstreeks 1700 aangeduid werd als Biblia
12

Pauperum, is dat er de gewone naam voor geworden. De <Bijbelder Armen' is een
boek van veertig pagina's met elk drie bijbeltaferelen en een minimum aan tekst.
De centrale voorstelling is uit het Nieuwe Testament, de flankerende zijn uit het
Oude Testament, zoals hierboven beschreven.
Hoewel het LaatsteAvondmaal in onze ogen een logisch begin geweest zou zijn van
de Naardense Passiereeks, is hij in de kerkniette vinden. Hij zou immers een plaatsje hebben gevonden bij de toren. Maar voor de Middeleeuwer is dat de verkeerde
plek. Wie het Laatste Avondmaal afbeeldt, hoort dat te doen boven het koor. neen
verticale relatie met de eucharistieviering daar beneden. Zulk een verticale relatie
met de 'paapse' eredienst zou voor de protestanten een dwingende reden geweest
zijn om alle panelen over te schilderen (Warmenhuizen, Ursulakerk). Het feit dat
de reeks voor wat betreft de eredienst neutraal is, kan voor hen een reden geweest
J

zijn om de schilderingen maar te laten zitten.
Elke voorstelling in de eerste tien traveeën van de Grote Kerk is ingekaderd in een
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Een blik in de huishouding
omstreeks 1807

soort boog of poort die in een rechthoek past. De gehele rechthoek wordt
omgeven door een decoratieve rand.
Meestal is dat een reeks van driepassen
waaruit een gestileerd plantenmotief
steekt. Soms zijn deze vervangen door
wapensofvoorstellingen dievenvijzen
naar de sponsor van de schildering. In
de elfde travee verandert dit. De schil-

A.F: Kooyman-van

van J.P. van Rossum

Rossum

wonen in een heel groot huis, wel zes ramen breed,

deringen zijn daar groter en de boog
ontbreekt. Daarmee wordt visueel een

Deze

wordt het,

scheiding aangebracht tussen het Passie-verhaal en de schilderingen van de
Laatste Dingen: het Laatste Oordeel,
de Hemel en de He1.

'Huishoudelijke

ruim

De auteur van de Naardense schilderingen is niet met zekerheid bekend.
Algemeen wordt aangenomen dat zij
het werk zijn van het atelier van Jacob
Cornelisz. van Oostsanen (voor 1470
- 1533). Jacob Cornelisz. was een leidend kunstenaar in het Amsterdamse

Zelfportret van Jacob Cornelisz. van
Oostzanen,
staat uit cel
een huismerko((all1ilieteken. Collectie:

schildersgilde. Hij was een bekwaam tekenaar van houtsneden en kreeg verschillende opdrachten voor het decoreren vankerkgewelven. Van hem is bekend dat hij
het gewelfvan de Oude Kerkin Amsterdam heeft beschilderd, één van de zes Noordhollandse kerken. Ook daar is maar weinig van over, maar we treffen er dezelfde
randversieringen aan als in Naarden. Bovendien zijn bepaalde scènes ontleend aan
houtsneden van Jacob Cornelisz., die zezelf overigens weer ontleende aan het werk
van Albrecht Oürer. Deze heeft met zijn houtsneden een enorme invloed gehad op
de kunst van de Nederlanden. DÜrer, een diepgelovig man, beschouwde de Passie
als het onderwerp dat het meest waardig was om in de beeldende kunst verbeeld
te worden. Hij beeldde hem vijfmaal uit. Voor Naarden is de Kleine Passie relevant,
uitgegeven 509/] ]. Een aantal voorstellingen is er regelrecht uit overgenomen.
Kenmerkend voor deze serie is, dat Dürer op de gravures weinig personen afbeeldde,
die een groot deel van het vlak vulden. Deze waren gemakke1ijkover te brengen op
een groot formaat, dat - op een hoogte van 20 meter - nog goed 'gelezen' moest
kunnen worden.
J

In een volgend artikel neem ik u graag mee de kerk in.

'4

1807 en 1808),

dense lijd,

Huis en personeel
In het begin van het kasboek vinden wij rekeningen die verband houden met het
betrekken en verbouwen van het
131auwhuis.De kosten voor het 'gezelschap' van de schilder bedragen bijna
200 gulden (2). Ookde metselaar, timmerman, stukadoor, ijzerkoper en behanger komen met forse rekeningen,
waardoor de totale som van de opknapbeurt tot over de 1000gulden reikt.
Een voor die jaren enorme som, maar
gezien het grote huis wel begrijpelijk.
De belastingaanslag over de huishuur,
het meubilair, de dienstbode en het
paard is met 500 gulden ook niet mis.
In die periode wordt ook de inrichting
van de woning aangevuld met twee kachels (88en 55g.),eenaspot, blaasbalg,

Caspar Philips

(1768).
35

Fragment

uit het kasboekje:

uitgaven

tussen

8 en 1/ augustus

1807.

ketel, pofferpan, twee snuiters (apparaatjes om de verbrande pit van de kaars afte
knijpen) en een luiwagen, benevens een loper (lIg.), spiegel (1 g. 10stuivers), de~
ken (15 g.) en een sprei, een tinnen bord (11 g.), een theeservies (6 g. 10 st.), een
theestoof en een turfmand. Naast kolen en hout wordt cr, gezien het bedrag van
245 gulden voor de turfboer, veel turf gestookt.
De knecht ,vordt voor 33 gulden per kwartaal gehuurd, terwijl voor dezelfde periode de kosten van de keukenmeid en de werkmeid respectievelijk 21 en 14gulden bedragen. Een extra klus levert hen zo nu en dan ook wat op. Zo ontvangt
knecht Diets voor het 'rondzeggen' 10 gulden. Met nieuwjaar en voor de kennis of
zelfs de Comediewordt ook een paar gulden aan het personeel gegeven. Soms zien
we ook nog de post 'katoen ofkleine giften' (24 g.) voor de meiden. Eén keer krijgt
de meid zelfs een gouden slotje voor haar ketting. Het kasboek staat vol met fooien die gegeven worden bij het afleggen van bezoeken. Ook knechts van leveranciers - en dat zijn er zeer velen - krijgen fooien variërend van enkele stuivers tot een
gulden of vier. Daarnaast is er menige arme die een grijpstuiver krijgt: 'een arme
man', 'een arm mens', 'de straatvrouw', 'de jodin', 'de stadsarme' of de 'Franse armen'. Ze wOl'den allemaal in het kasboek genoemd. Van Rossum's vestzak moet
steeds goed gevuld geweest zijn met klein geld.
In de keuken wordt een keukenboekje bijgehouden. Iedere weekvinden wij onder
die kop een bedrag van 20 tot40 gulden. De knecht heeft zijn eigen boekje. In 1808
komt er een nieuwe knecht. Hij wordt Hein genoemd en krijgt 78 gulden. Tevens
wordt voor hem 12 gulden aan laken ingeslagen. Zou er voor hem een nieuw pak
zijn gemaakt?
Kaneelkoeken, ulevellen en een ankerwijn
Zoals in ieder huishouden treedt een zekere regelmaat op in het terugkeren der
posten. Er zijn leveranciers en lieden die per keer worden betaald zoals de wasvrouw, de visvrouw, de kruier, de sleper en de kaarsenkoper. Andere rekeningen
worden per maand of na een nog langere periode voldaan. Dat zijn de mensen die
iets gemaakt of gerepareerd hebben zoals de kastenmaker, de koperslager, de slo-

tenmaker, de kuiper, de schilderen Ravelli de schoorsteenveger.
De slager wordt per keer betaald. Er
wordt regelmatig vlees gegeten, maar
we blijven onwetend van de soorten. AJleen ossetong (l g. 8 st.), 'beafstÏk' (5 g.)
en gerookte worst worden een keertje
opgeschreven. Vis staat regelmatig op
het menu. Genoemd worden paling,
baars, zalm en haring. Eenmaal wordt
er kreeft genoemd, maar oesters (200
stuks voor 5 g.) worden vaker genuttigd.
De inkoop van de groenten loopt via de
keuken. Alleen andijvie, asperges en
aardappelen worden vermeld. Dit in tegenstelling tot fruit, zoals kersen, morellen, aardbeien, druiven, pruimen,
noten en amandelen die in de tijd dat
rp. van Rossum geschilderd door Hodze rijp zijn veel worden gegeten. Ook
ges in 1818.
'chinaasappcJen', citroenen, gember en
cocosnoten horen erbij. In november wordt anderhalve ton appels (10 g.) ingeslagen voor op zolder ofin de kelder. Als lekkers zijn er de kaneelkoeken, wafels en de
ulevelletjes. Met kerstmis wordt een
plumpudding bij de banketbakker gekocht.
Naar likeur, jenever en bier moet je zoeken. Soms wordt er 'paerlwater' ingekocht, de wijnaankopen vind je echter
op iedere bladzijde terug. Voor honderden guldens wordt er tegelijk ingeslagen. Eenmaal zelfs een heel ankerdat zijn 45 flessen - voor 127gulden. Er
moet natuurlijk wel in aanmerking
worden genomen dat, vanwege besmettingsgevaar, weinigwaterwerd gedronken. De familie maakt ook gebruik
van een kok. Hij heet De Raadt en zijn
niet gespecificeerde rekeningen worden periodiek voldaan. De rekeningen
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voor suiker reiken soms wel tot 100 gulden. De post tabak is echter zeer bescheiden.
Ecn bouffantc voor vicr gulden
Het in orde maken en houden van kledingstukken was een belangrijke zaak.
Steeds wordt er katoen en linr~en ingekocht. Dat brengt veel naaiwerk met
zich mec. Dc naaister maakt kleding,
handdoeken en tafelgoed. Het naai loon
van 109 servetten levert haar bijna 27
Het heren/wis
Valkeveell in het begin
gulden op. Het maken van zes mutsen
van de 1ge eeuw.
6 gulden. Voor haar werk worden spelden, naalden en een vingerhoed ingeslagen. Katoen wordt gebruikt voor hemden,
onderbroeken en een japon; flanel voor borstrokken. Bombazijn, een stevige half
linnen, halfkatoenen stof, wordt ook genoemd.
Kleding wordt ook kant en klaar gekocht: een
bouffante, dat is een lange gebreide das, 4 gulden.
nieuwe voor 14 gulden - worden oude modellen vermaakt of opgemaakt voor 5
gulden. Schoenen worden gerepareerd en het kopen van handschoenen, paraplu's,
sokken en kousen komt regelmatig terug. Als mooi en nuttig cadeau worden drie
zilveren breikokers voor 24 gulden aangeschaft.
Reiskostcn naar Valkevcen
In het begin van het kasboek kunnen we uit de aantekeningen opmaken dat Van
Rossum vaak naar Valkeveen gaat. Zijn vrouw verbleef daar zomers graag bij haar
ouders op de buitenplaats. Om de paar weken worden 'verteringen en tollen naar
Naarden' genoteerd. Een enkele keer gaat hct over 'roefgeld', hetgeen op een tocht
per trekschuit wijst. Ook wordt ruim twee gulden betaald aan de bootsman van
het schip van Louvrex (eigenaar van de naast Valkeveen gelegen buitenplaats Oud
Naarden).
De naam Van Koppen komtvaak voor in verband met paarden en voertuigen, zoals de fourgon (een vrachtwagen), waar veel mee naar Naarden op en neer wordt
gereden. Zijn rekeningen hebben, evenals die van Van der Brink uit Naarden, altijd iets met vervoer te maken. Via Van Koppen wordt er betaald aan de stalmeester, de pikeur en voor de maand paarden. Waarschijnlijk is hij de stalhouder. Net
als in onze tijd kost het vervoer veel geld. Jaarlijks geeft Van Rossum honderden
guldens uit aan het onderhoud van paarden, tuigen en wagens. Zo nu en dan wordt
de zadelmaker ingeschakeld om tuigen en bitten te vernieuwen of te repareren.
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Op Valkeveen worden zo nu en dan ook klussen gedaan. Er worden op de kwekerij van Balten aan de Laarderweg (nu Amersfoortsestraatweg) bomen gekocht en
Honig en Kooy _ ongetwijfeld Huizers - krijgen ruim 36 gulden voor het leveren
van bijenkorven. Jan van Oud Naarden verkoopt bijen voor 38 gulden en de boerin van Oud Naarden krijgt tweeën halve gulden toegestopt. Het aangeschafte gerst,
meloenen- en papaverzaad zal ongetwijfeld op de buitenplaats Valkeveen gezaaid
zijn en de twee gekochte geiten zullen daar wel in de boomgaard zijn gezet.
Jaarlijks wordt pacht voor viswater overgemaakt. Er worden zelfs netten gekocht,
die ieder jaar getaand en geboet worden. Ook is er de post 'paling poten'. Waar zou
dat viswater geweest zijn?
Een godspenning voor de min
Aan het eind van 1807 komen er nieuwe posten in het kasboek voor. De oorzaak is
dat de eerste dochter, Hermine, wordt geboren. Na haar geboorte op 20 december
wordt de vroedmeester beloond met 25 ducaten (tezamen een waarde van bijna
139 gulden). De apotheker komt met een rekening van 353 gulden en er komt een
wieg in huis. Ook doet de min haar intrede. Bij het maken van de afspraken met
haar, krijgt zij ter bezegeling een 'godspenning' van 5 gulden. Haar eerste loon bedraagt 7 gulden en 14stuivers. Na drie maanden krijgen haar kinderen 36 gulden
en wanneer dochter Hermine haar eerste verjaardag viert, wordt haar een 'huur'
van 225 gulden uitbetaald. In die tijd heeft de naaister het druk, want Hermine
wordt in veleellen kant gehuld. Het kind
krijgt levens handschoenen (18 g.), een
hoedje van Burnier (6 g.) en een collier
van 4 gulden. Ook wordt er zo nu en
dan speelgoed voor haar gekocht.
Ontspanning en vermaak
Nog enkele posten vallen op. Zo geeft
Van Rossum ook honderden guldens
uit aan verschillende boekverkopers.
Culturele ontwikkeling vindt ook buitenshuis plaats: bezoeken aan de Comedie en de Hollandse Schouwburg.

De wieg was
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Verder is hij lid van de sociëteit Dippinkwaaraan perjaar26 gulden wordt betaald.
Uit de kosten van verteringen in het weeshuis blijkt dat hij daar diaken is. En passant laat hij er voor 6 gulden kousen breien. Bij collectes in de Engelse en Franse
kerk worden regelmatig bedragen ter hoogte van 20 gulden geschonken. De inzamelingen voor Zeeland en Giessendam, waar zich kennelijk rampen hebben voorgedaan, mogen zich ook in een gift verheugen.
Ter verdere ontspanning wordt er feest gevierd. Voor een illuminatie worden 125
glazen gekocht en zelfs wordt'Cr 30 gulden besteed aan vuurwerk. In de tuin van
de Plantage wordt een keer voor 14 gulden verteerd en dergelijke bedragen worden ook uitgegeven als er een ballon de lucht in gaat.
Het gezinshoofd koopt ook een microscoop, een zonnewijzer en een geweer. Voor
wie de nieuwe gitaar (56 g.) en de twee klarinetten (60 g.) bestemd zijn, wordt helaas niet beschreven.

boekhandel

ComeniuS

Uitstapjes worden te paard of met een rijtuig gemaakt naar Halfweg, Ouderkerk,
Niellwersluis en Utrecht. Vanuit Valkeveen worden Mlliden, Eemnes en B1aricum
bezocht. Voor die tochtjes komen de gekochte landkaarten goed van pas. 's Winters gaat bij sneeuw het vervoer per eigen of gehuurde slee. De tochten naar Delft
blijken familiebezoeken tezijn. Vaak worden er presentjes meegenomen, zoals een
'lekkere kreeft'.
Tot slot wordt er in het gezin regelmatig geld uitgegeven aan de dokter, de tandmeester en de apotheker. Verscheidene keren wordt een lavement (darmspoeling)
betaald. Ook het huisdier deelt in die zorg want voor de hondendokter wordt 8 gulden genoteerd.

Rectificatie
In de vorige Omroeper (jrg. 12, nr. 4) staat in het onderschrift bij de foto op pagina 156 een fout. De derde van links is niet mevrouw C. de Bruijn-Schimmel,
maar haar dochter mevrouw L van Achterbergh-de Bruijn.
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