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Teunis op de brandstapel
Nogin 1569 kon de pastoor van Naarden tijdens eenkerkelijkevisitatie door Meester Jacob Cuynretorff, kanunnik van Sint- Janin Utrecht, trots rapporteren: 'Bij mij
in de parochie zijn geen ketters.'
Dat wil niet zeggen dat Naarden nooit moeilijkheden had gekend in godsdienstzaken. De eerste geboekstaafde wrijving stamt uit 1457 toen priester Nicolaas van
Naarden de stellingen aanhingvan el1eEdo van Haarlem. Laatstgenoemde, als sim-
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drong dat het in een gevaarlijketijd misschien toch maar beter was zich van de

vent van de reguliere kanunniken op
Oud Naarden. Beide kloosters waren
echter meer werkgemeenschappen dan
werkelijke haarden van bloeiend geestelijk leven. Als bolwerken tegen de hervorming moeten ze dan ook zeker niet
worden gezien.
Lambertus Hortensius
In 1544werd Lambertus Hortensius (in
1500 in Montfoort geboren als Lambert
van de Have) naar Naarden beroepen
om rector van de Latijnse School te worden. Dit was de enige instelling voor hoger onderwijs in de wijde omgeving.
Talrijke stads bestuurders van Naarden
hadden in zijn instituut hun voorop-

steun van alle ingezetenen verzekerd te
weten en hij in een gesprek met Hortensius de idee opperde hiermee bij de
komende verkiezing rekening te willen
houden, kon de geleerde niet nalaten te
zeggen: 'Daar had je vier jaar eerder mee
aan moeten komen.' Daarmee doelde
de geleerde op 1568, het jaar waarin de
opstand tegen de Spaanse dwingelandij was begonnen.
Tussen twee vuren

Lambertus Hortensius (1500-1574),

",V;~~;:;v~::~;~;t:~:~;~:;'

leiding
genoten. betekende meer. GeMaar Hortensius
el
beurtenissen die zich tijdens zijn verblijfin en rond Naarden voordeden, noteerde hij in een dagboek. Een belangrijk deel van de geschiedschrijving van Naarden danken we aan hem. Ook de ingrediënten voorditverhaal zijngrotendeels van
hem afkomstig. Naar deze waardige geleerde, die veel innerlijk gezag uitstraalde,
werd van hoog tot laag in de stad geluisterd.

Stadsbestuur versus burgerij
De eerder geschetste eensgezindheid van de Naarders liep binnen een zeer korte
tijd echter een flinke deuk op toen de vrijheidsstrijd in de Nederlanden steeds meer
gestalte begon te krijgen en de harde reactie van de Spanjaarden hierop steeds meer
afschuw wekte.
Het stadsbestuur (burgemeesters, schout en schepenen) en de aanzienlijken onder de bevolking waren voor trouw aan de Spaanse koning en daarmee aan de officiële kerk. De meerderheid van de burgerstand en het gewone volk daarentegen
koesterde sympathievoor de vrijheidsstrijd van de Prins van Oranje en waren niet
afkerig van de nieuwe leer; zij hoopten vooral het daardoor sociaal en economisch
beter te krijgen.
Het stadsbestuur was in hun ogen te eerzuchtig, te serviel tegenover het Spaanse
bewind en te weinig tot luisteren bereid.
Toen bij een van de stadsbestuurders, schout Lambert Lap, eindelijk het besefdoor-

Het dreigende gevaar dat Lap bevroedde, kwam van twee kanten.
De Zuiderzee werd onveilig gemaakt
door overal rondschuimende geuzenbenden. Benoorden Naarden opereerden ze met kaperschepen onder de tweehoofdige leiding van Jan Cruysbergen, een om een geloofsgeschil weggejaagde pastooruit Nigtevecht, en van Lambert Janszoon \Viltvangh, afkomstig uit het gehucht
Bussum, een notoire godslasteraar en drinkebroer, met de terechte bijnaam hopman Luis.
De geuzen streden weliswaar tegen de
Spaanse overheerser, maar gingen evenmin zachtzinnig te werk en ontzagen in
hun strijd vriend noch vijand. Dat bleek,
toen ze op zekere dag op Oud Naarden
aankoersten in de hoop in het convent
buit te kunnen bemachtigen. De kloosterlingen hadden hun schepen al zien
aankomen en namen de wijk naar de
stad Naarden, waar ze bij Lambertus
I-Iortensius onderdak vonden. [n het
klooster vonden de geuzen kennelijk
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ten voor hem opnieuw gesloten. Hij werd van de muren afbeschoten, droop afen
vertrok 'brandende van woede' langs het Naardermeer richting Muiden.
De graaf zinde echter op revanche en bedacht een nieuwe tactiek om Naarden te
intimideren. Die paste hij op 19november toe door met honderd bewapende ruiters voor de Turfpoort te komen aangalopperen. Op hoge toon eiste hij de sleutels
van de stad op. Naarden weigerde opnieuw. Sterker: terwijl Bossu bezig was zijn
eisen kenbaar te maken, werd er op zijn troep geschoten. Wat Bossu niet wist, was
dat de enkele schutter geheel op~igen initiatiefhad gehandeld. De overijverigeverdedigerwas een stadstimmerman dieCranckhooft heette, een naam die hij al voor
deze gebeurtenis droeg hoewel je anders zou denken. De man werd later door het
stadsbestuur ter verantwoording geroepen en kreeg een behoorlijke berisping. Bossu ervoer het vuur echter als een waarschuwingsschot vanuit een sterk verdedigd
geuzennest en reed met zijn ruiterschare verbitterd terug naar het Spaanse legerkamp in het inmiddels op de geuzen heroverde Amersfoort.
Naarden at van twee wallen
In Naarden was men ervan overtuigd dat door de zoveelste weigering een strafexpeditie niet lang kon uitblijven.
Een voor de geuzen gevluchte maar inmiddels teruggekeerde burgemeester Joan
Arnold, een regenteske Spaansgezinde figuur, pleitte voor onmiddellijke overgave, maar de burgerij hield voet bij stuk: ze hadden voor de prins gekozen, gedane
zaken nemen geen keer.
Het vervelende was evenwel dat Naarden op hulp van de Hollandse kant totaal niet
hoefde te rekenen; er was eenvoudigweg geen geld om soldij te betalen. Men had
amper voldoende achter de hand om
de 120 Duitse musketiers die voor de
stadsverdediging waren ingehuurd gemotiveerd te houden.
Niet goed wetend wat te doen, besloot
het stadsbestuur op 30 november een
afvaardiging naar Amersfoort te sturen
om de opperbevelhebber
van het
Spaanse leger Don Frederik, de zoon
van Alva, te spreken te krijgen. Deze,
door Bossu op de hoogte gebracht van
Don Frederik
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(1529-1583),

zoon van

de stijfkoppige houding van de Naarders, weigerde ieder onderhoud. De stad zou
moeten boeten voor haar bij herhaling getoonde ongehoorzaamheid. Het hoofd
van de Naardense afvaardiging, schepen Gerrit Pieter Aertsz., kon pleiten wat hij
wilde, de Spanjaard was onvermurwbaar. 'Kom morgen maar naar Bussum', was
het enige wat hij kwijt wilde. Nog diezelfde dag verplaatste de don zijn leger naar
de omgeving van dit Gooise gehucht.
Een van daaruit vertrokken Spaanse patrouille die's middags poolshoogte kwam
nemen in Naarden, schoot een beschonken verdediger die op de stadsmuur zijn
moed wilde tonen, pardoes naar beneden. Het was slechts een incident. Of een
voorbode voor naderend onheil?
Voor schepen Gerrit Pieter Aertsz. was de verplaatsing van het Spaanse leger van
Amersfoort naar Bussum een teken aan de wand, maarookeen reden om's avonds
andermaal als vredesafgevaardigde naar het Spaanse legerkamp te gaan. Ditmaal
was de graafvan Bossu zijn onderhandelingspartner. Maar ook deze, de vele beledigingen hem eerder aangedaan nog niet vergeten zijnde, gaf de schepen geen enkele hoop; de stad zou te vuur en te zwaard worden ingenomen.
Geen hulp van Hollandse zijde en geen hoop op barmhartigheid van Spaanse zijde. Het was de wrange straf voor het steeds maar op twee gedachten hinken, voor
het denken er beter van te worden door van twee wallen te eten.
Vertwijfelde pogingen
Hoewel elke hoop op vredesbehoud eigenlijk al was vervlogen, trokken zeven afgevaardigden van de stad in de kille vriesochtend van I december 1572 nog een keer op
weg naar de Spaanse opperbevelhebber te velde. Het waren ditmaal Rutger Claesz.,
Jacob Anthonisz., Jan Post Lubbertsz., allen oud-burgemeester, Hendrik Andriesz.
Vlouw, uiteraard schepen Gerrit Pieter Aertsz., Rijkhout Adriaansz. en als extra bemiddelaar rector Lambertus Hortensius. Ze hadden de stadssleuteL~meegenomen, in
een vertwijfelde poging de Spanjaarden alsnog tot clementie te bewegen.
In het legerkamp nabij Bussum kwamen ze niet verder dan tot Juliaan Romero, een
Spaans overste die als onderbevelhebber belast was met de aanval op Naarden.
'Keertterug naar uw stad', luidde kortweg zijn bevel, 'wantaan mij is de macht over
oorlog ofvrede overgedragen.' Toen het Spaanse leger in volle krijgsuitrusting diezelfde ochtend nog voor de stad verscheen, werden in een ultieme poging de barse Romero te vermurwen hem alsnog de stadssleutels nederig aangeboden. Daarbij wist het stadsbestuur Romero tot driemaal toe op handslag de belofte af te dwingen dat de stedelingen en de huurlingen geen haar gekrenkt zou worden en dat hun
bezittingen zo veel mogelijk zouden worden ontzien.
In zekere mate opgelucht ging het stadsbestuur akkoord met de inname. Maar een
onbehaaglijkgevoel bleefknagen. Want hoeveel was het erewoord van een getergd
krijgsheer waard.
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De roffel van de trom
[n die ochtend van [ december 1572 werden Romero en zijn 28-koppige staf door
het stadsbestuur door de Turfpoort binnengelaten. Er volgden 400 wraakgierige
en op buit beluste soldaten. Op andere plaatsen rond de stad trok de rest van de legerschare over de bevroren gracht en met meegenomen ladders over de onverdedigde muren de stad binnen.
Vanuit hun angstig voorgevoel probeerden de Naarders de soldaten vriendelijk te
bejegenen. Men gaf ze spijzen en drank. Dat kwam goed uit, de heren informeerden tegelijk maar naar de huizen van de rijkste burgers.
Somber klonk de roffel van de trom die de stedelingen samenriep naar de Gasthuiskerk, die kort tevoren tot Stadhuis was ingericht. Daar zouden devredesvoorwaarden bekend worden gemaakt. Don Frederik zou spoedig arriveren en allen
moesten een nieuwe eed van trouw aan de Spaanse koning afleggen. Het klonk aannemelijk. Ongeveer 400 burgers en ontwapende huurlingen verzamelden zich in
het gebouw.
De moord
Toen buiten luid op een trompet werd geblazen en op het signaal zwaarbewapende soldaten het Stadhuis binnenstormden, drong het besef door dat men in de val
was gelopen. De slachting onder de weerloze burgers was begonnen. Met zwaard,
ponjaard, spies, knots, bijl en musket gingen de soldaten de mensen te lijf. Er werd
gehuild, gekermd en geschreeuwd, maar het Spaanse wapengeweld overstemde alles. Toen de massamoord was voltooid, werd het Stadhuis in brand gestoken.
Ook elders in de stad werd op grote schaal gemoord. lacob Anthonisz., een oudburgemeester, ontkwam aan de slachting door met tweehonderd goudstukken zijn
leven afte kopen. Na het innemen vanzijn kapitaal, werd hij neergestoken en zwaar
gewond in een schuur achtergelaten. Toch slaagde hij erin over de stadsmuur uit
Naarden te ontsnappen. Onderweg zag hij nog net dat de moordenaarszijn woonhuis en zijn hooischelf in brand hadden gestoken.
Hendrik Lambertsz., een van de burgemeesters, werd van zijn geld beroofd, gemarteld en daarna in de deur van zijn ambtswoning opgehangen. Ook Jan Cruysbergen, de geuzen aanvoerder, toevaUigop bezoek in de stad, kon niet aan de nlOord
ontkomen. Zijn inderhaast aangetrokken priesterkledij mocht hem niet baten.
Hendrik Andriesz. Wouw, een van de afgevaardigden bij de vredesonderhandelingen, werd, ondanks het aanbieden van vierduizend kronen, wreed afgeslacht.
De goedgelovige schepen Gerrit Pieter Aertsz. ontsnapte evenmin de dodendans.
Lambertus Hortensius werd gespaard, omdat een vroegere leerling van hem, een
Hollandse edelman in Spaanse dienst, hem herkende en beschermde. Als ooggetuige heeft Hortensius de gruwelijke moord daardoor later op schrift kunnen stellen. Voor zijn zoon Augustinus, een veelbelovend organist, die zijn 72-jarigevader
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bijstond, werd geen uitzondering gemaakt. Voor de ogen van zijn bejaarde vader
werd hij vermoord.
Tussen rooms-katholieken en de aanhangers van de nieuwe leer werd geen onderscheid gemaakt. [n de ogen van de Spanjaard was iedere Naarder een opstandeling,
een ketter die alleen de hoogste straf verdiende. Claes Reyniersz., een 70-jarige door
de geuzen uit Waterland verjaagde priester die asiel in het veilige Naarden had gevonden, werd, ofschoon gekleed in habijt en als losgeld tweehonderd daalders aanbiedend, op staande voet neergesabeld.
Ook kinderen, zieken en kreupelen werden niet gespaard. Zo werd de 72-jarige
Cornelis Gijsbertsz., een oud-burgemeester en schout, in zijn ziekbed vermoord.
Zelfs voor de hoogbejaarden gold geen pardon. De 96-jarige oud-burgemeester
fan Clement werd, nadat hij eerst van zijn geld was beroofd, meedogenloos neergeslagen.
Zij die de stad probeerden te ontvluchten, werden achterhaald en in de vrieskou
naakt aan de bomen opgehangen.
Hetwaren bijna uitsluitend mannen waaropdeinvallers zich in hun wrede moord-
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de. (De/ailvaneen
Naarden).
De trieste balans
Toen de furie was geluwd, werd de schade opgenomen. In het Stadhuis bleken 386
burgers en huurlingen te zijn vermoord. Door een hoog losgeld te betalen, konden
4 burgers daar zich het leven redden. Ongeveer 400 inwoners werden in de stad en
daarbuiten omgebracht. Er werden ongeveer 800 dode lichamen geteld. Van hen
die de dood vonden in de ingestorte huizen was het aantal onbekend.
De straten in de stad boden een lugubere aanblik. Overal zag men misvormde lijken liggen. Als extra strafmaatregel moesten ze daar negen dagen blijven liggen,
tot aas van de honden en de vogels. Pas daarna werd verlof gegeven de doden te begraven.
De schade werd aanschouwd door Don Frederik en de graaf van Bossu. Zij toonden geen enkele emotie. De don had vaders opdrachten uitgevoerd. Bossu had zijn
revanche gekregen.
Slechts zestig Naarders wisten aan de gruwelmoord van 1572 te ontkomen. Veertig door de vlucht en twintig door losgeld te betalen. Of ze een goed heenkomen
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De verwoestende brand van Naarden in 1572. Onderaan de Koepoort. Links de
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hebben gevonden, moet worden betwijfeld. Op 'straffe des doods' werd bewoners
van omliggende plaatsen verboden burgers van Naarden te herbergen.
Naardcns postume bijdrage aan de opstand
Alvaen zijn trawanten konden tevreden zijn. Ze rapporteerden aan hun koning na
Mechelen en Zutfen opnieuw een belangrijkketternest te hebben uitgeroeid. Maar
met hun lafhartige daad bereikten de Spanjaarden een tegengesteld effect. Overal
in de Nederlanden werd met afschuw gereageerd op de gruwel moord van Naarden. Het was nu overduidelijk geworden waar deze wrede heersers precies voor
stonden en men was vast besloten de tirannie met verzamelde krachten teverdrijven.
Requiem voor een vermoorde stad
De 'Vaderlandsche Historie', in 1752 uitgegeven bij lsaak Tirion te Amsterdam en
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IJzeren wig afbreekijzer, in 2001 ontdekt

il1

de bodem

val1

ravelijn 6.

dan vier eeuwen omvattende bodemschatten op te graven.
Vondsten uit het voormalige parkje tussen de Utrechtse Poort en het ravelijn:
Een muntgewicht (18de eeuw), drie gladde (afgesleten) duiten (een duit is een
koperen munt ter waarde van het achtste deel van een stuiver), een speld van de
Binnenlandse Strijdkrachten 1944/1945, een gladde munt zonder nadere aanduiding, een zegellood met de afbeelding van een adelaar, een medaille van messing
ter herinnering aan de kroning van \Vilhelmina in 1898, een gesp, een munt van
tweeën halve cent uit 1916, een tweestuiverstuk van Zeelandia uit 1681, een cent
uit 1837, een Mariahanger uit 1830, een munt met het opschrift '10 werthe marke' (18de eeuw), een gladde oord uit de 18de eeuw (een oord is een koperen munt
ter waarde van een kwart stuiver), een cent uit 1937, een zilveren munt van tien
cent met daarop Willem ITIuit 1889, een niet nader te bepalen gevouwen zilveren
munt, een middeleeuwse zilveren munt met aan beide kanten een kruis, een mes
met benen heften, een messing ring met een doorsnede van circa 10 cm met de
tekst 'Gemeente Naarden, N; 2 1927' (mogelijk het nummer van een afmeerpaal
in de gracht).
Vondsten uit het ravelijn:
Een rond stuk messing beslag met een diameter van 5 cm, een loden schijf met een
geboord gat, een tinnen knoop (16de eeuw), een messing knoop met een bloemmotief (17de eeuw), een gesp, een cent uit 1929, een zinken cent uit 1942, een cent
uit 1948, een duit van Overijssel uit 1768, een tweecentstuk uit België met daarop
koning Leopold 11,een Hollandse duit uit 1702, eenzelfde muntstuk uit 1720, een
gladde duit (18deeeuw), loodje met twee gaatjes (onderdeel van een handgranaat),
een stukje zegellood, een militair embleem aan een ketting, een uniformknoop met
de afbeelding van twee kanonnen, een kleine gesp, tien loden musketkogels, de
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ning van Wilhelmina
'Gemeente Naarden,

(18deeeuw);
eeuw); 15.

13.

i111898;
N: 2 1927'; 5.

~ 10. Heller uit 1820; 11. Duit (/8deeeuw); 12. Oord
16deeemv); 14. Mulltgewicht (17de
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helft van een messing pincet, een grote loden knoop, een loden snorrebol (18deeeuws kinderspeelgoed), een uniformknoop met daarop het cijfer 13, een halve
cent uit J8n,een duit van Gelria uit 1768, een duit mei hel opschrift 'civtrajed
(stad Ulrecht) uil 1677,eenduit mei het opschrift 'Frisia' (Friesland) uit 1629,een
vijfcenlsluk (vierkante sluiver) van zink uit de Tweede Wereldoorlog, drie centen
uit respectievelijk 195], 1954 en 1956, een duit van Zeclandia uit 178 J, een heller
(Duitse munt) uit 1820, een zilveren tweestuiverstukvan de stad Kampen uit 1680
en tenslotte een grote ijzeren wig (beitel ofbreekijzer).

Johan Schoonderbeek

geboren (1874), getogen

en gestorven (1927) te Naarden
Een terugblik op een begenadigd
Ank Kooymml-van

Rossum

toonkunstenaar

en Henk Schaftertaar

De namen Schoonderbeek en Naarden
Een deel van de bovengenöemde vondsten is ter illustratie van dit arrikel afgebeeld.

Bij de Stichting Vijver berg zijn nog verkrijgbaar:
DeOmrocpcr,jaargang 1990(€ 10,50),1995,1996,1997.1998,1999(€ 11,50),
2000.2001,2002(€ 12,50).2003(€ 15,-)perjaargang.
Oude NaardcnSc.'
buitenplaatsen.'de geschiedenisvanBerghuysenen Kommerms,' € 16,Tussen Zandbergenen VaJkcveen,'negentiendeet'uwsc'Wandelingen'ovcr
debuitenpla.:ltscnvanJ.P.v:lnRossum' € 16,Gids voordevestingwerken van Naarden € 16,Dekaartvan Fabius,f.îcsimilevanNaardenen omgevinginfull-color€ 7,De kaart van Du Moulin (1748), fucsimilevanNaardenenomgevinginfull-color €8,25
De zanderijenkaart (1817), FacsimilevanNaardenenomgevingin full-color€ 8,25
Besfe/adres.: Gansoofllslraat
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16, 1411 RH Naarden.

tel. (035) 694686Q

zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden sinds Valentijn Paulus Schoonderbeek zich in ]854 op 19-jarige leeftijd in de oude Gooise hoofdstad vestigde als 'organist en muziekmeester'.
Drie generaties Schoonderbeek vervulden sindsdiendie functies en als Valentijns kleinzoon in het voorjaar van
1954 nietwasoverleden, had hij in oklObervan dat jaar zijn voornemen kunnen waarmaken om een orgelconcert
te geven ter ere van het feit dal de
$choonderbeeken een eeuw lang in de
Grote Kerk musiceerden.
De meest vermaarde lelg van deze muzikale familie is wel de organist en cellist Johan. Al op jonge leeftijd werd hij
Jo/ra/l/les Jacobus Hermall!ls
Schoo/ldirigent bij koren in Amsterdam, Hilderbeek (1874-1927), de mali die Naarversum, Weesp. Bussum en Naarden.
Door zijn verlrek bij het BussumsToonden op de Illuzikale landkaart
zette.
kunSlkoor ontstond in september 1921
de Nederlandse Bachvereniging, waarvan hij directeur en dirigent werd. In het
Componistenkwartier in Naarden (voorheen het Beethovenpark) werd een laan
naar hem genoemd. Johan Schoonderbeek overleed op S2-jarige leeftijd. Zijn stoffelijk overschot werd op maandag 7 maart 1927 onder grote belangstelling ter aarde besteld op de Algemene Begraafplaats bij Jan Tabak. Van die indrukwekkende
gebeurtenis zijn fOlo's bewaard gebleven, waarvan enkele hier zijn afgebeeld. Ze
komen uit het archief van de Nederlandse Bachvereniging. Het graf van Johan
Schoonderbeek bevindt zich aan de zuidelijke rand van de begraafplaats in een rij
waar ook andere vooraanstaande Naarders begraven liggen. Hier volgt een terugblik op een begadigd toonkunstenaar.
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Toen de nog jonge, in Nijkerk geboren
organist Valcntijn Paulus Schoon derbeek (1835-1898) op 10 oktober 1854
zijn entree in Naardenmaakte, hingaan
detorenwand binnen de Grote Kerk nog
het oude orgel uit 1520, 'Een ondeugdelijk instrument' volgens zijn voorganger, die over dit onderwerp een meningsverschil uitvocht met het kerkbestuur. Acht jaar lang heeft Valentijn
Paulus zich met dit laat-gotische orgel
moeten behelpen alvorens de pijpen van
de meermaals door de bliksem getroffen 'zuchten kast' aan de meest bieden-

de werden verkocht. Zondag 28 september 1862 kon hij een nieuw, ruim 3000 pijpen tellend Vlitte-Bätz instrument officieel in gebruik nemen. Het betekende voor
hem een blijvende verbintenis met Nam'den.
Valentijn Paulus nam aanvankelijk zijn intrek in het logement De Kroon aan 'hel
Plein' voor de Utrechtse Poort. In Naarden leerde hij Maria Elisabeth Arentsen
(1838-1905) kennen, Zij was de dochter van een winkelier uitde Pastoorstraat. Op
12 oktober 1861 trouwde hij met Maria. Het jonge paar betrok een woning in de
Sint Vitusstraat, ter hoogte van het huidige woonhuis nummer 12, Een maand na
het huwelijk werd zoon Arnold geboren, Zeven dochters, van wie er drie als zuigeling overleden, volgden. Inmiddels was het huis verruild voor het winkelpand
van grootvader Arentsen op de hoek van de Pastoorstraat met de VrouweI1straat
(nu Cattenhagestraat). Daar zagen de broers Johan en Herman op respectievelijk
27 september 1874 en 21 april 1877 het levenslicht. In 1879 werd daar ook nogeen
nakomertje Jacoba geboren. Het werd een muzikaalhuishouden van de ouderwetse
soort. Opgeleid door vader, bespeelden de jongenseen instrument, terwijl de meisjes zongen. Men kan zich voorstellen welk een mooie sfeer van muziek maken er
zonder de moderne geluidsverwekkers in dat gezin heeft geheerst.
Valentijn Paulus is zijn leven lang organist van de Grote Kerk gebleven. Daarnaast
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had hij een kJein gemengd koor opgericht dat hij met veel enthousiasme leidde.
'Koor der Zangvereniging Excelsior'
was de naam. Het bestond uit dertig leden en repeteerde in een zaaltje van Het
Vliegend Hert in de Vrouwenstraat.
Soms werden daar ook kleinere koorwerken ten gehore gebracht.
In 1896 werd door het Excelsiorkoor als
proef een uitvoering in de Grote Kerk
gegeven. Medestudenten van Johan,die
aan het Amsterdams Toonkunst Conservatorium zijn opleiding genoot,
zorgden voor versterking. Het werd de
aanzet tot een aantal 'Zomeruitvoerin-

slechts korte tijd meemaakte. Hij overleed namelijk op 8 maart 1898.
Twee jaar na zijn verscheiden viel zijn huis onder de slopershamer. Op de plek
verrees in 1902 Naardens nieuwe postkantoor. Het is het gebouw met het torentje dat er nu nog staat. Valentijns weduwe verhuisde met de nog inwonende zonen Johan en Herman naar een woning op de hoek van de Nauwe Steeg en de
Cattenhagestraat. In dat huis overleed
zeop31 januari 1905. Eenhalfjaareerder was Johan in het huwelijk getreden met Georgette Vreedenberg. Zij
verhuisden naar het adres Comeniuslaan 12. Herman bleef de Vesting
trouwen ging op 13 juni 1905 in het
huis Gansoordstraat 6 wonen.

gen', die Valentijn Paulus overigens

Her/in
luw Schoonderbeek zijn repetities hield.

Villa Nuova noemde Johan zijn nieuwe woning op de grens van Naarden en
Bussum. Al in 1897 had hij, net 23 oud
en nog studerend aan het conservato'49

naar wie

(Collectie:
Gemeentemuseum

ScllOonderbeek.

De foto dateert

van januari

2004.

rium, de leiding van Excelsiorvan zijn zieke vader overgenomen. Het lukte hem al
snel om de kooruitvoeringen in de Grote Kerk door een orkest te laten begeleiden.
Dat was een zeer gemengd gezelschap dat vanuit de kerkbanken musiceerde. De
strijkersgroep werd gevormd door conservatoriumleerlingen.
Als blazers fungeerden leden van het 7de Regiment Infanterie, allen gekleed in groot militair tenue. In dat militaire muziekcorps was zijn oudste broer Anton, die ook al het vak
van musicus had gekozen, onderkapelmeester geweest. Verschillende bekendheden uit de muziekwere1d kwamen luisteren. Onder hen was Johans leermeester, de
befaamde componist Bernard Zweers. Het concert werd door de meester weliswaar positief beoordeeld, maar toch gaf Zweers Johan de goede raad om bij een
volgend concert een professioneel orkest uit te nodigen. Het advies werd niet in de
wind geslagen en leidde in 1900 tot het optreden van het gerenommeerde Utrechts
Stedelijk Orkest. Johan Messchaert, die als zanger landelijke bekendheid genoot,
was bij die gelegenheid een van de topsolisten.
Met deze muziekuitvoeringen werd de Grote Kerk van Naarden een van de eerste
godshuizen die het mogelijk maakten om hun gebouwvoor meervoudige doelen
te gebruiken. Het concert van 1897vondplaatsop
april. Daarna werden het hoofdzakelijk zomeruitvoeringen. De concerten werden zeer geliefd en namen snel in
bekendheid toe. Ze werden in de wijde omtrek van Naarden een begrip voor de
J
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muziekliefhebbers en soms zo druk bezocht dat Schoonderbeek zelf verwoed
moest meehelpen met het aansjouwen
van extra stoelen.
Met in 1902 werken van de componisten Wagner en Diepenbrockop het programma lukte het Johan Schoon derbeek zowaar om het Concertgebouworkest naar Naarden te halen. Om in de
toekomst verzekerd te zijn van die medewerkingwerden de uitvoeringen van
de zondagmiddag naar de zaterdagavond verplaatst. De concerten werden
een geweldig succes. Vermaarde solisten als Aaltje Noordewier, Julia Culp, Jos. Thijssen en Gerard Zalsman verleenden hun medewerking en hun faam snelde in de
aanbevelingen al hun vertolking vooruit. Zo lezen we in een aankondigingvan 28
juni 1913 dat bij de uitvoeringvandeCMoll-Messevan
Mozart degevierdeen
temperamentvolle
zangeres Titia Hili, de bekende Georg Walter en de sopraan met de
klankvolle,
zeldzame
reine stem Aaltje
Noordewierzullenoptreden.
En verder
eene openbaring

zal wor-

voot vertrOL/wen.

Het welslagen van de concerten had veel
te maken met de werkkracht, het volhardingsvermogen en de grote muzikale talenten van Johan Schoonderbeek,
die al omstreeks 1898 dirigent van het

Bussums Toonkunstkoor was. In Bussum richtte hij in 1904 ook de Muziekschool
op, waaruit hij later weer orkestleden rekruteerde voor de begeleiding van zijn koor.
De uitvoeringen van Toonkunst vonden plaats in Concordia, een in 1897gebouwde
schouwburg in Bussum, waar Naarders en Bussumers toen voor een gulden het
concert konden bijwonen.
Ook bij Toonkunst stoeg Schoonderbeek de weg in van verhoging van het zangpeil en verbetering van de kwaliteit van het orkest. Zijn talenten lagen echter op
een peil dat zijn dilettanten maar moeilijk konden volgen. Dat veroorzaakte vaak
spanningen.
Door zijn naam in de muziekwercld wist Johan Schoonderbeek beroemde, maar
daardoor ook wel erg dure solisten naar Bussum te halen. Als groot bewonderaar
van Bach trachtte hij zijn bet'rokkenheid voor diens werk over te brengen op het
koor en het bestuur. Het lukte maar ten dele. Daardoor bleefhij enige jaren lang
terughoudend met het plaatsen van
Bach op zijn Toonkunstprogramma's.
[n de kerstmaand van 1910 werd voor
het eerst het Weihnachtsoratorium uitgevoerd. In 1912 volgde een herhaling
van dat werken eerder dat jaarslaagde
een uitvoering met Bach-cantates. Een
plan om het tweede concert van elk volgende seizoen aan cantates te wijden
mislukte, deels door gebrek aan enthousiasme bij het koor, deels ook door
de omstandigheden ten gevolge van de
Eerste Wereldoorlog, waardoor buitenlandse solisten hun toezeggingen
soms moesten intrekken.
Het duurde eerst tot 1920datSchoonderbeek met het Toonkunstkoor een
compleet Bach-programma kon voeren.llona Durigo uit Budapest, Georg
WaJter uit Berlijn en Jac. Caro uit
Utrecht waren de gastsolisten en uiteigen kring mocht de sopraan Aagot Du-

dok van Heel een solo voor haar rekening nemen. De latere dirigent Anthon van
Horst bespeelde bij dat concert het orgel. Voor lbonkunst werd dit een geslaagd
concert maar voor de kas van de vereniging een fatale aderlating.
'Het lijkt een speling van het lot dat dit laatste door Schoonderbeek geleide concert met zijn Bussulllse Toonkunst juist een Bach-programma behelsde', schreef
muziekkenner Willem Kraak in zijn boekje over het koor. In het jaar voorafgaande aan dit concert werd Johan overvallen door een hersenbloeding. Hij was er zo
ernstig aan toe dat hij wekcn in levensgevaar vcrkeerde. Wonderwel herstelde hij,
maar de gevolgen van de anaque waren voor hem de aanleiding om Toonkunst
vaarwel te zeggen. De Bussumse publicist Marcus van der Heide vond twintigjaar
geleden de inhoud van de brief terug die Johan Schoonderbeek in het begin van
september 1921 aan de leden van het Toonkunstkoor schreef:
'Na mijn ernstige

ziekte,

komst

le maken,

onmogelijk

vroegere

op de omslag
Fore1lS van
Pieter

vall Johan ScJlOo,lderbeek
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30 juni
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De briefbetekende voor Toonkunst vrijwel het einde, voor de Nederlandse Bachvereniging het begin. De ideeën voor de oprichting van zo'n vereniging dateerden
al van veel eerder maar als officiële oprichtingsdatum wordt 13 september 192\
aangehouden. Op die bewuste dinsdagavond kwamen Johan Schoonderbeek en

Georgette
Johan Schoonderbeek
omstreeks
1910.
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Schoonderbeek

enkele Bachliefhebbers bijeen in het huis De Duinen van mevrouw Van EeghenBoissevain op Valkeveen. Daar werd een doelstelling geformuleerd, een bestuur
samengesteld en de aanvraag voor de koninklijke goedkeuring voorbereid.
Op Goede Vrijdag 14 april \922, een half jaar na de oprichting, kon meteen al
Schoonderbeeks grootste wens in vervulling gaan en klonk voor het eerst de Matthäus Passion - weliswaar nog in verkorte vorm - in de Grote Kerk van Naarden.
Het jonge koor, versterkt met wat overgelopen kanjers van Toonkunst, kreeg lovende kritieken. Statements als 'Groote wijding', de 'bezielende leiding' en het 'sublieme stemmateriaal'
vlogen over de krantenpagina's en in het Algemeen Handelshlad stond 'Lang, heel lang, hebben wij op een MatthülIs Passion uitvoering als
deze moeten wachten'. Kritiek was er ook, want in De Telegraaf vroeg men zich af
of Schoon der beek niet te dicht bij Mengelberg (diegafop Palmzondag in het Concertgebouw de Matthäus ten gehore) was gebleven. Gelukkig bleek de vrees voor
concurrentie vanuit die hoek ongegrond want de belangstelling van het publiek
was zeer groot.
Het was Johan Schoonderbeek niet gegund om lang van zijn Bachkoor te genie-

- VreedenlJerg,

mei partituurtas
Mattlläus-Passion

In 1922.

begrafenisstoet

te volgen.
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ten. In het voorjaar van 1926 werd hij opnieuw getroffen dOOf een beroerte. De
apoplexieaanvallen herhaalden zich, waardoor dc gepassioneerde musicus gedeeltelijk verlamd raakte. Een volledige uitvoering van de Matthäus Passion zou
hij nict meer
droeve

meemaken.

en ingrijpende

der grote belangstelling
Begraafplaats

Op 3 maart
gebeurtenis,
werd

van Naarden

Twee jaar later, op zaterdag
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dirigent

begraven

met symbolen

5 oktober

in de Grote

1929, werd

voor Schoonderbeek

Kerk bij welke gelegenheid

van Zang en Instrumentatie.

afgebeeld. Uiterste bescheidenheid
was geboden
se architectuur
van de kerk. Zo is het opschrift
nauwelijksleesbaar.
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Gerrits laatste rustplaats
De de
in
grafsteen
Grote Kerk
van van
een Naarden
schout annex organist
WimPecken
In

de Grote Kerk

van Naarden

'GERRlD DIRCKSOON VAN SOEST, SCHVOT VAN S GRAVENLAND' lezen we
De in

1929

Naarden.

ollthulde

gedenksteen

Het kunstwerk

voor Johan

werd ontworpen

Schoollderbeek

in de Grote Kerk van

door dr. ir. G. W van I-leukelom

en in

licht te brengen. Op hel vlak onderaan staan slechts zijn naam en de eerste regels uit
Bachscantate 106:
Gottes Zeit ist die allerbeste
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In lhm

leben, weben

In lhm

sterben

Zeil.

L1nd sind wir, solange Er wil/.

wir zur rechten

Zeit, weWl Er will.

op desteen in de kerk. Wim recken ontdekte de naam van zijn dorpsgenoot uit het
verleden in het Stadsarchief van Naarden waar hij als 'Gerrijt dirckss de jonge' in
een register stond vermeld. Als jongeling was Gerrit van Woerden naar Naarden
gekomen waar hij op 6 juni 1621 trouwde met de eveneens uit Woerden afkomstige Aechtgen Pieters Verweij. Een jaar eerder was hij aangesteld als organist van de
Grote Kerk. Honderd zestig Carolus guldens per jaar verdiende hij ermee. Dat wil
zeggen naast het spelen tijdens de kerkdiensten was hij ook gehouden om op vergaderingen en andere bijeenkomsten in de kerk zijn muzikale kunsten te laten horen. Als dat samenzijn een vrolijk karakter droeg, bijvoorbeeld bij bruiloften en
partijen, dan moesten de kerkmeesters er wel speciaal hun toestemming aan ge-
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ven. Vier jaar na zijn aanstelling wordt zijn traktement verhoogd tot 200 gulden.
Later, wanneer hij met de titel 'meester-organist' wordt aangeduid, krijgt hij ernog
eens 25 gulden extra per jaar bij. Gerrit verstond kennelijk zijn vak.
Organisten kwamen niet uit de onderlagen van de toenmalige maatschappij. Wim
Fecken denkt dat Gerrits voorvaderen afkomstig waren uit de regentenklasse en
dat we hun oorsprong moeten zoeken in het Duitse Soest, een plaats in Westfalen.
Zeker is in ieder geval dat hij stamde uit een luthers milieu. Bij zijn benoeming in
Naarden vond namelijk de overgang plaats naar de in Nederland heersende gereformeerde godsdienst.
Gerrit is waarschijnlijk tot in 1626 organist van de Grote Kerk gebleven, want daarna wordtzijn plaats ingenomen door de uit Harlingena1l<omstige JacobAtten. Vervolgens wordt het wat betreft Gerrit een tijdje stil in de archieven. Maar in 1637
duikt zijn naam weer op in 's-Graveland, een dorp dat dan net gesticht is door Amsterdamse kooplieden en bestuurders en waar men druk doende is met het inrichten
van de kapitale buitenplaatsen. De beroemde Pieter Cornelisz. Hooft, in die tijd
baljuwvan Gooiland, had Gerritvan Soest in het nieuwe dorp tot schout benoemd.
Ook komt Gerrit voor als opzichter en wachter van de Zuidersluis aldaar. Het gevolg van deze openbare functies is dat zijn naam veelvuldig opduikt in stukken over
allerlei kwesties. Na 1654 raakt Gerrit echter weer uit het zicht en dat heeft te maken met het feit dat hij zijn ambt heeft neergelegd of misschien wel moest neerleggen. Wim Fecken draagt in zijn artikel nog enkele gegevens aan die misschien
wel iets meer licht werpen op dat vertrek, maar aan harde feiten ontbreekt het.

boekhandel

ComeniuS

Het laatste wat we van Gerrit van Soest weten is dat hij op 9juli 1663 zijn laatste gang
maakt van 's-Graveland naar de Grote Kerk van Naarden, waar hij zijn laatste rustplaats vindt. \Ve moeten maar aannemen, schrijft Wim Fecken, dat hij al heel lang
voor zijn dood uiting had gegeven aan een vurige wens om een plekje te mogen krijgen in de monumentale kerk. Zijn dierbare orgeL waarvan hij de klavieren vele jaren eerder met ZQveelliefde beroerde, zou nog tot in ]862 gepaste klanken blijven
uitstrooien over zijn graf. Daarna werd het instrument gesloopt en vervangen door
het huidige orgel. In het Rijksmuseum hangt nog het 16de-eeuwse houtsnijwerk
_eiken panelen met ridders en vorsten - dat ooit Gerrits orgel sierde.
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