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Begraven in de Grote Kerk van Naarden
Henk Schaftenaar
Vanaf de inwijding van de Grote of Sint Vituskerk in Naarden tot 1 mei 1830 is het
de gewoonte geweest om de doden in en om de kerk te begraven. Voor de minder
bedeelden betekende dat doorgaans een graf op het kerkhof achter de kerk, voor de
beter gesitueerden een graf in de kerk en als men daar nog meer geld voor over had
een graf in het koor.
Ook in de Franse tijd (1795-1814) is deze gewoonte in Naarden blijven bestaan
ondanks het feit dat van hogerhand bij herhaling werd aangedrongen ermee te stoppen
en buiten de stad een nieuwe begraafplaats te stichten. Pas in 1825 werd van staatswege een verbod tot begraven in en om kerken aangekondigd dat voor een gemeente
met het inwonergetal van Naarden per 1 januari 1829 van kracht werd. O
 ndanks dit
verbod - het kerkbestuur stond niet te trappelen om het besluit te effectueren - is er in
en om de Grote Kerk van Naarden nog tot eind april 1830 begraven. Hier volgt een
terugblik op het begraven in Naarden voor zover dat nog uit oude paperassen in de
archieven van de kerk en gemeente te achterhalen was (1).



De graven
Tot 1 mei 1830 heeft het kerkbestuur
grafboeken of leggers (2) bijgehouden
met de namen van eigenaren en de ligging van hun al dan niet (genummerde)
graven. Van die leggers is er slechts één
bewaard gebleven. Het is een 71 pagina’s
tellend manuscript dat als katern in
een begraafregister (3) is opgenomen.
De legger moet kort na 1644 zijn aan
gelegd en doordat latere veranderingen
er ook in zijn verwerkt, kennen we alle
namen van grafeigenaren (4) die er
gedurende de tweede helft van de 17e
eeuw zijn geweest.
Door dit geschrift is ook het aantal Detail van een pagina uit de legger van
graven in de kerk bekend en de verdeling de graven, waarop is vermeld dat de graervan over de verschillende ruimten. ven 1, 2 en 3 in het koor eigendom waIn het koor liggen 95 graven en in de ren van burgemeester Cornelis Brouwer.
kooromgang 150. Verder 252 in de
transepten met viering en 440 in het schip met de overige ruimten (de zijbeuken,
onder het orgel en de hoeken naast de t oren). Dat brengt het totaal op 937 graven,
beter gezegd ‘grafeenheden’ die elk 3 tegels o
 mvatten en met een omvang van circa
70 x 195 cm, geschikt zijn voor één graf.
Omstreeks het jaar 1700 was de kerk eigenaar van 27 % van alle graven, maar in
het koor bezat de kerk de helft. Ook waren er instellingen (gasthuis en weeshuis)
en particulieren die door vererving en koop meerdere graven in eigendom hadden.
Onder die particulieren valt ene Antony Goudoven op die van 10 graven ¾ van het
eigendomsrecht bezat.
Twee of meer grafeenheden naast elkaar konden, voor wie het kon betalen,
verenigd worden tot een groter graf en al dan niet een grafkelder, waarvan tal van
voorbeelden in de kerk te zien zijn. Bekend is de fors uitgevallen zerk van dominee
Van der Biet (5) in het koor. Pater Wijnter en Hortensius (6) moesten het daar met
wat minder ruimte doen, hun graven waren omstreeks 1650 het eigendom van het
weeshuis en de kerk.
Kleinere graven waren er ook. Het zijn kindergraven die eigendom waren van de
kerk en waarvoor veelal plekken nabij muren en in uithoeken waren gereserveerd.
In de ‘Bussemerhoeck’, dat is de 17e-eeuwse naam voor ruimte tegen de zuidzijde
van de toren, waren de eerste 10 graven (2 rijen) voor lijken van kinderen b
 estemd.



Ook de krappe ruimten in de krommingen van het koor en die van de kooromgang
waren kindergraven.

Plattegrond van de Grote Kerk waarop schetsmatig alle graven (toestand 2e helft
17e eeuw) zijn weergegeven.

De imposante zerk van dominee Van der Biet in het koor.


Doodgraver, koster, hondenslager en grafrechten
Het gezag over het kerkhof en de graven in de kerk berustte bij het kerkbestuur, die
als eigenaar van de grond en het gebouw grafrechten (7) inde. Het delven, dichten
en ruimen van graven alsmede de verkoop, verhuur en administratie ervan werden
overgelaten aan de doodgraver en de koster die door het kerkbestuur waren aan
gesteld. Ook het luiden van de torenklok bij een begrafenis behoorde tot hun taken
en eveneens regelden zij het begraven in de Waalse Kerk. Eens per kwartaal moest
het tweetal de geïnde rechten afrekenen met het kerkbestuur, de opbrengst van het
luiden van de klok – de toren was eigendom van de stad - met de thesaurier van
de stad (8).
We kennen een aantal doodgravers en kosters bij naam (9) en ook de regels waar
zij aan gebonden waren. In 1674 werd ene Boudewijn van Westreenen aangesteld
als doodgraver. Zijn rechten en plichten werden toen contractueel vastgelegd. In
het document staan onder meer de tarieven voor het heffen van begraafrechten,
het daadwerkelijk begraven, het luiden van de torenklok en het verhuren van
attributen die bij een begrafenis nodig waren. Daarbij werd onderscheid gemaakt
in huur- of koopgraven en verder of het een lijk van een kind dan wel een volwassene betrof. Bij lijken van kinderen werd gedifferentieerd naar grootte omdat de
doodgraver bij de kleintjes slechts met het lichten van een halve zerk kon volstaan.
De hoogte van de kosten voor het begraven werd echter boven alles bepaald door

Delven, dichten en ruimen van graven was het werk van de doodgraver en de koster.
Detail van een gravure van het interieur van de Sint Bavo te Haarlem uit 1762.


de plek van het graf in de kerk: voor een graf in het koor werd altijd het dubbele in
rekening gebracht. In de Waalse Kerk golden dezelfde tarieven.
Al met al konden de kosten van een ter aarde bestelling in de kerk voor de na
bestaanden behoorlijk oplopen. Een koopgraf kostte 6 gulden en 6 stuivers, in het
koor dus het dubbele. Voor het begraven van het lijk van een volwassene hief de
kerk 1 gulden en 12 stuivers aan rechten, bij het lichten van een halve steen voor
een klein kind 16 stuivers. Voor het begraven in een huurgraf bedroeg het recht
3 gulden en 4 stuivers, voor een klein kind 1 gulden en 12 stuivers.
Ook moest er voor de diensten van de doodgraver en koster worden betaald, die
deze inkomsten als hun ‘emolumenten’ onder elkaar deelden. Dat ‘ieder de helft’
principe ging alleen op als zij het werk ook gezamenlijk hadden verricht. Voor het
openen en sluiten van een graf mochten zij 2 gulden rekenen, in het koor weer het
dubbele. Als er in het graf gebrek aan ruimte was en een ‘oud lijk’ moest worden
uitgenomen om naar een dieper gelegen etage te verplaatsen - nu heet dat schudden - kwamen er nog 16 stuivers bij. Het openen en sluiten van een graf op het
kerkhof leverde hen slechts 16 stuivers op, maar voor een soldaat werd 1 gulden

Het kerkhof aan de noordzijde van de Grote Kerk van Naarden. Detail van een
waterverftekening van Cornelis Springer uit 1861. Collectie: Teding van Berkhout in
het Teylers Museum te Haarlem.


extra gerekend. Zo worden er wel meer uitzonderingen in het contract genoemd
met daarbij de afwijking in de tarieven.
Dan waren er nog de kosten voor het luiden van de torenklok, die door het Stadsbestuur op 6 gulden per uur - korter of langer naar rato - waren vastgesteld.
Van de opbrengst was ¼ bestemd voor de doodgraver en koster die dat part onder
elkaar verdeelden. Zo ging het ook met de verhuur van begrafenisattributen, zoals
een baar, roef, kleed en schragen, waarvan ¾ van de huur aan de kerk toekwam.
De koster voerde het beheer en desgewenst konden door hem zelfs zwarte tafel
kleedjes, glazen en kannen bij het sterfhuis worden afgeleverd. De huur ervan
kon nog wel oplopen; voor het allerbeste rouwkleed werd bijvoorbeeld 5 gulden
huur gerekend.

Begrafenisstoet op de Dam. De kist is voorzien van een roef om het rouwkleed
fraai te doen uitkomen. Schets in conté-potlood naar een prent uit het Stadsarchief
van Amsterdam.
Vanaf de tijd (1674) dat doodgraver Westreenen aangesteld werd tot en met de
periode (1829) waarin Willem Poele (10) koster was, zijn de tarieven voor het
begraven vrijwel hetzelfde gebleven. Uit de periode 1763-1827 is bekend dat 33
graven door de kerk zijn verkocht. Een van de laatste ging op 14 juni 1827 over op
Pieter Wijnands de juwelier. Hij kocht voor de nog altijd gebruikelijke 6 gulden en
6 stuivers graf nr. 6 van de derde rij aan de zuidzijde van het koor. Daar kwamen
natuurlijk nog wat stuivers voor het zegel en de administratiekosten bij. In die tijd
was ene Joost van Rooijen het manusje-van-alles van de kerk. Hij maaide het gras
op het kerkhof, hield het pad schoon en verjoeg er honden en katten.
In 1703 had de kerk voor dat werk Claes Hendriksen aangesteld die toen de ‘hondenslager’ werd genoemd. Later werd het kerkhof ook wel in de gaten gehouden
door de ‘dienaar der justitie’. Daarvoor kreeg deze bromsnor altijd rond de jaarwisseling een royale fooi van de heren kerkmeesters. Dezelfde douceur kregen ook de
koster en de doodgraver, maar die moesten het bedrag wel delen.


In 1827 kocht juwelier Piet Wijnands op de derde rij van de zuidelijke kooromgang
graf nr. 6.
Verzakte graven, vervallen zerken en kwalijke dampen
Door het eeuwenlang begraven van lijken in de kerk lag de zerkenvloer er in 1729
niet meer strak bij. In het koor waren de graven verzakt waardoor het kerkbestuur
besloot dat de zerken moesten worden verhoogd op kosten van de eigenaren.
Misschien, zo vroegen de heren kerkmeesters zich af, zouden er hier en daar wel
nieuwe zerken moeten worden gelegd.
In 1822 noemde het kerkbestuur de vloer ‘uitermate slecht en vervallen’. De heren
voelden zich genoodzaakt om de grafeigenaren op te roepen om te participeren in
de kosten van reparatie. Deze werden toen als ‘aanmerkelijk’ geschat waardoor zij
een begroting wilden maken om te bepalen wat dit per graf aan kosten betekende.
Omdat het werk niet binnen een jaar geklaard zou kunnen worden, vond men
het verstandig een meerjarenplan te maken waarbij vak voor vak zou worden


a angepakt. Dat het toen niet in orde is gekomen, lezen we in een bericht uit 1828
in welk jaar de vloer er nog even beroerd bij lag. Aan het eind van de 19e eeuw zijn
er wel werkzaamheden aan de zerkenvloer uitgevoerd. Het blad ‘De Nederlandsche
Leeuw’ van 1895 meldt dat er vergane, versleten en gebroken grafzerken werden
ontbloot die mogelijk voor vernieuwing in aanmerking kwamen of zouden
worden verlegd (11).
In vroeger tijd was al een discussie op gang gekomen over het begraven van lijken
in kerken. Onderzoekers beweerden dat de lucht die bij het verrotten van lijken
uit de graven vrijkwam schadelijk was voor de volksgezondheid. Onder invloed
hiervan was in Naarden in 1795 al een commissie in het leven geroepen om te
onderzoeken of het noodzakelijk was het begraven buiten de stad te doen plaatsvinden (12). Maar de commissie oordeelde dat het niet nodig was: de Grote Kerk
was immers een groot en luchtig gebouw en eromheen lag een groot kerkhof.
Ook in de jaren daarna is herhaaldelijk vanuit het (Franse) landsbestuur aan
gedrongen om met dit oude gebruik te stoppen. Maar de heren kerkmeesters
hadden er geen oren naar en zij manoeuvreerden het zo dat al de opgedrongen
pogingen tot verplaatsing naar buiten, gedoemd waren te mislukten.
Ondertussen waren in sommige steden van het toenmalige Departement van de
Zuiderzee wel verbodsbepalingen ingevoerd op het begraven van lijken in kerken. Maar nadat Willem I als nieuwe soevereine vorst nog maar net zijn voet op
Hollandse bodem had gezet, ondertekende hij op 22 december 1813 een voor
lopige regeling waarbij het ieder weer vrij stond om volgens de oude gebruiken de
doden tegen betaling in kerken te begraven. Met dit provisionele besluit werden
alle verbodsbepalingen die onder het Franse gezag in sommige delen van ons land
waren ingevoerd ingetrokken en buiten werking gesteld. Wel werd door de nieuwe
vorst een commissie van professoren en doctoren in de geneeskunde ingesteld om
te bepalen of het begraven van lijken in kerken echt schadelijk was. Na rapportage
en advies zou een definitieve beslissing worden genomen.
Naar een ‘kerkhof’ buiten de stad
Dat besluit werd op 24 mei 1825 te Brussel genomen. De voorlopige regeling van
1813 werd ingetrokken en voor het hele Rijk werd het verboden om in gemeenten
met meer dan 1000 inwoners na 1 januari 1829 lijken in kerken en op kerkhoven binnen de bebouwde kom te begraven. Het toezicht op de begraafplaatsen
zou voortaan aan het gemeentebestuur toekomen en de reglementen betreffende
het beheer en de retributies moesten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
minister. In de zomer van 1827 werd door Gedeputeerde Staten bij de gemeente
Naarden de druk opgevoerd om tot een nieuwe begraafplaats te komen. Daarop is


door burgemeester Thierens aan de kerkvoogden gevraagd of zij zich ermee wilden belasten om de kerk het genot van de voordelen eraan verbonden te laten
behouden (13). Het kerkbestuur gaf te kennen dat wel te willen doen waarop in
1828 een poging is ondernomen om in het ‘Mouwetje’ - dat was de eng tussen
de Oud Blaricummerweg en de buitenplaats Crailo – een stuk grond te kopen.
Intussen werd de burgemeester er door de Staten op gewezen dat het oppertoezicht
aan het burgerlijk bestuur behoorde te blijven en dat ingezetenen niet bevoegd
waren om lijken uit de kerk en het kerkhof naar de nieuwe begraafplaats over te
brengen. Verder werd hij aan het feit herinnerd dat er op de nieuwe begraafplaats
een verdeling van graven moest komen over elke godsdienstige gezindheid.
Maar zoals in het verleden ook al het geval was, leidde de poging van het kerk
bestuur tot niets. Toen er in oktober 1828 nog steeds nergens een spa in de grond
was gegaan, gebood Thierens onder druk van de Provincie, de kerkvoogden met
de aanleg van een nieuwe begraafplaats te beginnen en de reglementen voor de
retributies in orde te maken.
Maar het kerkbestuur stond met lege handen en richtte zich ten einde raad en met
het mes op de keel tot Zijne Majesteit met het verzoek het tegenwoordig achter de
kerk gelegen kerkhof, als begraafplaats te mogen behouden. Op 12 juli 1829 werd
bekend gemaakt dat hun verzoek was afgewezen en toen moest het gemeente
bestuur zelf een nieuwe begraafplaats gaan stichten.

Een van de in 1830 door aannemer Van der Stok gemetselde pilasters van de begraafplaats bij Jan Tabak.


De nieuwe bij Jan Tabak was op 1 mei 1830 klaar en op 3 april al had Thierens
de kerkmeesters erop gewezen dat er na 30 april niet meer mocht worden begraven in de kerk en op het kerkhof. Precies aan het eind van die maand vond ook
de overdracht plaats van de begraafattributen die de gemeente in de week ervoor
tegen de taxatieprijs van 78 gulden van de kerk had overgenomen (14). Omdat
de gemeente ook geen cent te makke had, moesten voor de aanleg van de nieuwe
begraafplaats 26 obligaties van ieder 100 gulden tegen 5 % worden uitgeschreven.
Met deze lening konden alle kosten worden bestreden, maar het was wel knijpen
(15). Een nieuwe lijkkoets zat er niet meer in maar Van der Stok, de aannemer die
de pilasters en het huisje op de begraafplaats bouwde, wist raad. Op een oud maar
deugdelijk onderstel van een afgedankte koets vervaardigde hij een nieuwe rouwkoets die binnen de begroting bleef.
De afwikkeling
De voortvarendheid die de gemeente Naarden toonde om, bijna anderhalf jaar te
laat, de nieuwe begraafplaats in orde te maken, staat in contrast met de traagheid
die het kerkbestuur ten toon spreidde over de afwikkeling van oude begraafrechten. Al in 1825 was in het koninklijk besluit opgenomen dat er een schadeloosstelling moest komen voor de middelen die de kerk na intreding van het verbod
op begraven zou missen. Daarom werd begin april 1830 door de burgemeester
aan kerkmeesters een staat gevraagd met daarop de kosten en baten van het begraven over de afgelopen 10 jaar. Toen echter het ingezonden overzicht door het
bestuur van Naarden als ‘oppervlakkig en vrij hoog’ was aangemerkt en een ge-

Verklaring uit 1830 waaruit blijkt dat Freek Breijer eigenaar is van drie graven in
de Grote Kerk van Naarden. Het bewijs is ondertekend door Jan Sijpesteijn in zijn
kwaliteit van president kerkvoogd.


zamenlijk overleg met het kerkbestuur
werd voorgesteld om het snel op te lossen, besloten de heren kerkmeesters er
niet op in te gaan. Ze vonden dat hen
kwader trouw of onkunde werd verweten en schreven het stadsbestuur dat het
zelf maar enkele commissarissen naar
de kerk moest sturen om het overzicht
op juistheid met de boeken te vergelijken. Door dit gedoe moest uiteindelijk
de gouverneur van Noord-Holland er
aan te pas komen om de kwestie op te
lossen. Op 3 september 1830 werd in
zijn bijzijn op het Stadhuis besloten
dat de gemeente Naarden jaarlijks 75
gulden zou uitkeren aan de Hervormde
Gemeente van Naarden als schadeloosstelling wegens het niet meer begraven
in de kerk en op het kerkhof. In 1838 is
deze schadeloosstelling afgekocht.
Een van de zerken van de familie Roelofs.
Ook instellingen en particulieren die
konden aantonen dat zij eigenaar waren
van een graf in de kerk konden rekenen op een schadeloosstelling, dat wil
zeggen een eigen graf op de nieuwe
begraafplaats. Om de eigenaren hierop
te wijzen werd in april 1830 een bericht
geplaatst in de Haarlemmer Courant.
Enkele elders wonende eigenaren reageerden onder wie de Amsterdammer
Otto Roelofs aan wiens familie meerdere
graven toebehoorden. Hij verwees in dat
verband naar wijlen zijn vader en ook
zijn overleden schoonvader 
Hendrik
Jan Bruijns, van wie volgens hem de bewijzen makkelijk te vinden waren in het
gravenboek van de kerk (16). Zelf had
hij geen bewijzen meer behalve dan dat
van nr. 14 in de achterste rij van de kerk,

Zerk in het koor van dominee Hendrik
Jan Bruijns. De predikant was schoonvader van de Amsterdammer Otto
Roelofs die rechthebbende was van tal
van graven in de Grote Kerk.


Op 2 januari 1830 overleed postmeester Helmus van Ommeren, die als een der laatsten in de Grote Kerk werd begraven. Advertentie uit de Oprechte Haarlemse Courant.
een graf dat hijzelf had gekocht. Aan Roelofs en zijn broer zijn daarom 2 nieuwe
graven toegekend, die overigens later door hen werden verkocht. Op grond van
deze regeling verkreeg het Burgerweeshuis 6 graven, waarvan 4 in het Blok der
Hervormden en 2 in het Katholieke Blok. In totaal werden middels de regeling ‘bij
primitieve uitgifte ter schadeloosstelling 1 mei 1830’ 118 graven aan particulieren
en een instelling verstrekt.
In het overzicht van de voordelen uit begraven van het kerkbestuur, is te zien dat
er inderdaad tot 1 mei 1830 in de kerk en op het kerkhof is begraven. Ook het kasboek van 1830 geeft een inkomstenpost aan van 155 ½ gulden voor het begraven
daar in de periode van 17 december 1829 tot 1 mei 1830. Het jaartal 1830 op de
zerk van D. van Ommeren in de zuiderzijbeuk verwijst eveneens naar een, eigenlijk
te late, begraving binnen de muren van het gebouw (17). Niet dat daar het lijk van
stalhouder Dirk uit de Vrouwenstraat ligt, wel dat van zijn vader Helmus die op
2 januari 1830 overleed.

De zerk van het graf van Helmus en eerder zijn vader Willem van Ommeren, die het
initiaal draagt van zoon Dirk de koetsier die later op de begraafplaats bij Jan Tabak
werd begraven.


Aan zoon Dirk werd overigens het vervoer van lijken naar de nieuwe begraafplaats
gegund. In zijn declaratie van 1830 lezen we dat hij in de tweede week van mei voor
2 gulden voor het eerst een lijk, naar wat later ‘Jan Tabak’ werd genoemd, reed.
Het was het lichaam van Gijsje Dingemans, het slechts 8 maanden oude zoontje
van Coen, de voorlezer van de Grote Kerk. Op dinsdag 11 mei werd hij begraven
in een huurgraf.
Een volksverhaal
Een halve eeuw geleden kon je bij wat bejaarde Naarders nog het bijzondere verhaal
horen over ene ‘meneer Sijpestijn’, die hun grootouders gekend hadden en voor wie
iedereen toen als de dood was (18). ‘Ouwe Sijpestijn’, die om zijn lengte ook wel
Dubbelzeven werd genoemd, werd als ‘een rare’ gezien. De Naardernezen waren er
heilig van overtuigd dat als hij een rondje door de stad maakte en voor je huis bleef
staan, erger nog als hij bij je naar binnen keek, dan kwam er een dooie bij je. Als
Sijpestijn op straat uitweek dan deed hij dat voor een lijkwagen die voor niemand
anders zichtbaar was. Kwam je hem onderweg tegen dan vroeg iedereen zich af:
‘Wie zou er an motten?’ Alle Naarders geloofden in het voorteken en toen Sijpestijn
zelf de pijp uitging, was iedereen opgelucht.
Bij mijn onderzoek voor dit artikel
kwam ik die ‘rare Sijpestijn’ meer dan
eens in oude paperassen tegen en hoop
natuurlijk dat dit geen voorteken zal
zijn. ‘Dubbelzeven’ heette Jan en zijn
achternaam wordt in tal van varianten
geschreven. Laten we het maar op Jan
Sijpesteijn houden want met die spelling schreef hij meestal zelf zijn naam. De zerk van Hendrik Sijpesteijn, de vaJan werd geboren op 26 juli 1791 en der van doodgraver Jan.
was de zoon van Hendrik die herbergier was van het ‘Witte Paard’, het etablissement in de Marktstraat recht tegenover
het Stadhuis. Jan werd timmerman (veel later zelfs gemeentearchitect) maar na het
overlijden van zijn vader werd hij de tapper van de herberg en pakte daarnaast alles aan dat iets extra’s opleverde. Zo kreeg hij de job ‘kazernmeester’ omdat hij de
fournitures (bedden) in de kazerne verzorgde. Zijn bijzondere status dankte hij aan
het feit dat hij in 1829 - hij was toen president-kerkvoogd - het werk van de toen
overleden Willem Poele is gaan waarnemen. De administratie van het begraven in
en rond de kerk tijdens de overgangsfase kwam daarmee onder zijn beheer. Vooruitlopend op de veranderingen heeft hij bij de burgemeester naar de baan van administrateur, doodgraver en opzichter van de nieuwe begraafplaats gesolliciteerd.


In december 1829 werd burgemeester
Willem Poele begraven in de kerk waar
hij 33 jaar koster was.

De kosterswoning van de Grote Kerk in
de Sint Annastraat in 1950. Collectie:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Die nevenfunctie – het leverde 80 gulden per jaar op - heeft hij ook gekregen en,
denk aan het volksverhaal, ook heel lang gedaan. Jan Sijpesteijn overleed op 9 juni
1869 en werd in het graf blok A nr. 23 bij zijn moeder begraven.
Noten:

1. 	De gegevens voor dit verhaal zijn voornamelijk ontleend aan tal van documenten uit het archief
van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Naarden (HVK) en uit het stadsarchief van
Naarden (NAN). Belangrijk hierbij waren de inventarisnummers HVK 25.1, 25.2, 356, 359, 360,
372 en NAN 135, 603, 603.1, 605, 1091, SSAN 145-1.
2. 	In documenten in het HVK archief wordt melding gemaakt van het bestaan van een ‘groot
grafboek’. In 1817 bestelde het kerkbestuur bij de Naardense apotheker Wedekin nog een nieuw
‘gravenboek’.
3. 	Stadsarchief Naarden, DTB Naarden nr. 19 Begraafboek en legger der graven 1644-1667,
1687-1748.
4. 	In de legger komen veel namen van vooraanstaande Naardense families voor. Bijvoorbeeld:
Verhoeff, De Beer, Soudaen, Schriek, Tengnagel, Nagtglas, Schuyt, Brouwer enz. De schilder Jacob
Ruysdael, van wie we weten dat hij in Haarlem is begraven, bezat omstreeks 1650 twee graven in
de Grote Kerk: een in de zuidelijke kooromgang, de ander in de noordelijke zijbeuk. Beide graven
zijn later verkocht.
	Wie overigens wil weten wat Willem Pietersz, Gerrit Jans, Janneken Dircks en vele anderen voor
de kost deden, leest in de legger hun beroepen. Deze personen waren respectievelijk ‘bierdrager,
koeckebacker en hoedemaker’. Ook de namen van huizen van grafeigenaren of hun eerdere
domicilie worden soms vermeld. Zo woonde Gijsbert Jansz in de herberg de Trapgans (hoek
Peperstraat/Gasthuisstraat) en Barent Dircksz in de Oranjeboom in de Marktstraat.
5. 	Theodorus van der Biet was vanaf 22 november 1711 dominee te Naarden en werd op 30 mei
1732 in het koor begraven. Zijn erfgenamen Nicolaas Michell en diens vrouw Johanna Swiese
schonken op 30 augustus 1740 aan de kerk ‘1/3 portie’ van zijn toen 3 eenheden omvattende graf
in het koor onder voorwaarde dat het lijk van Van der Biet nog een eeuw ongeroerd zou blijven
en dat zijn beenderen er nooit uitgenomen of elders gelegd zouden mogen worden. Na 100 jaar
werd het de kerk wel toegestaan haar gedeelte te verkopen, mits de beenderen in een kist zouden
worden gelegd om naar onderen te worden verplaatst om daar ‘ten eeuwigen dagen te vergaan’.
6. 	Bij de jongste restauratie van de Grote Kerk zijn er geen zerken in het koor verplaatst (zie het
volgende artikel) waardoor een correlatie tussen de genummerde graven in de legger met de
zerken mogelijk was. Daarom weten we nu dat het lichaam van Hortensius, die in de legger
omschreven werd met ‘Albartus Ortentus’, in graf nr. 18 ligt en dat van pater Wijnter in nr. 50.
7. 	Begraafrechten moeten niet verward worden met de ‘impost op het begraven’. Het laatste was een
Landsbelasting die sinds 1695 bij het begraven werd geïnd en in hoogte afhankelijk was van het



vermogen en of de inkomsten van de overledene. De belasting varieerde van 3 naar 30 gulden.
Minvermogenden betaalden niets.
8. 	De door de koster en doodgraver geïnde grafrechten voor het begraven in de Waalse Kerk werden
bij de thesaurier van de stad afgerekend. De koster hield de graf- en begraafboeken bij. Hij moest
een keer per jaar, op Sint Barbaradag, verantwoording afleggen over de gevoerde administratie.
9. 	Van circa 1650 tot 1750 hebben onder meer Pieter Bonnet, Boudewijn van Westreenen, Dirck
Ploos, Jacobus Peetus, Daniel Nederbergh en zijn zoon Jan, Gilles Maas en Klaas Elbertsz de
Jongh er als doodgraver gewerkt.
10. 	Op 1 juli 1796 werd Willem Poele (Haarlem 1752 - Naarden 1829) de opvolger van ‘costerin
Hendrikje Bonnet’. Boven zijn emolumenten genoot hij ‘vrije woning, brand, turf en licht in het
kostershuis’. Naast zijn kosterschap was hij tijdens het beleg (1813-1814) maire van Naarden.
Na het vertrek van de Fransen was hij burgemeester, later ook plaatsvervangend vrederechter bij
het kantongerecht. Tot zijn overlijden op 18 december 1829 is hij koster gebleven. Hij is in de
Grote Kerk begraven.
11. 	J.C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl, Grafschriften te Naarden, in De Nederlandsche Leeuw,
jaargang 13 (1895), kolommen 86-88. Dat toen niet alle zerken bewaard zijn gebleven, blijkt
onder meer uit de vermelding van de grafzerk van Gijsbert Gerritsz, majoor van de stad Naarden
en tevens dijkgraaf van het Naardermeer, die nu niet meer aanwezig is.
12. 	Zie ook J.H. Maas en A. Maas, De geschiedenis van Naarden, Naarden 1950. pp. 122-123.
13. 	Wat daarbij ook een belangrijke rol speelde - maar niet werd genoemd - was het feit dat de
gemeente Naarden armlastig was. Om een nieuwe begraafplaats aan te leggen zou de gemeente
zich nog dieper in de schulden moeten steken.
14. 	Er zijn toen 3 rouwkleden (waaronder het grote rouwkleed van 7 ½ x 4 el), planken, rollen
touw, een ijzeren haak, 4 schragen, 2 pijlijzers, 4 baren met roeven en 2 kisten voor de kleden
overgedragen. Het grote rouwkleed was door de kerk in 1825 voor 48 gulden gekocht, bij de
overdracht werd het getaxeerd op 20 gulden.
15. 	De kosten van de aanleg van de nieuwe begraafplaats bedroegen fl. 2590,64. Dat bedrag was
het totaal van de volgende kosten: aankoop stuk houtland (560), rooien bomen en grondwerk
(225), notariskosten (49,94), bouw huisje (300), onderstel rouwkoets (135), grafregisters (34,21),
obligaties (9,31), aardwerk (34,40), zegel obligaties (6,80), opbouw rouwkoets (465), zwarte
kleden voor de paarden en een rouwmantel (125), t.b.v. stalling rouwkoets bij Dirk de Beus
(88,28), plantsoen (321,70), ijzeren hek (90), stenen pilasters (146). Het waren de Naardense
ondernemers N. van der Stok (aannemer), J. Jurrissen (kweker) en J.J. König en A.J. Nijkerk
(smeden) die de nieuwe begraafplaats gestalte hebben gegeven.
16. 	Jan Sijpesteijn heeft toen uit het ‘Gravenboek der Hervormde Gemeente te Naarden’ extracten
gemaakt van personen en instellingen met daarbij het aantal graven dat zij in eigendom hadden.
Bijvoorbeeld de weduwe F. Perk 3 graven, Hendrik Oosterbaan Craanen 8 graven, Gijs Vuijst 3
graven enz. Deze extracten (83 stuks) zijn bewaard onder inventarisnummer NAN 603.1 in het
Stadsarchief van Naarden.
17. 	De wagenmaker Frederik Perk (hij bezat 3 graven in de kerk) zou weleens de laatste geweest
kunnen zijn die in de kerk is begraven. Hij overleed op 29 maart 1830.
18. 	E.J. Heupers, Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe, Amsterdam 1979.
Onafhankelijk van elkaar werden in 1964 varianten op het verhaal over ‘Sijpestijn’ verteld door
de Naarders H. Vuijst (geb. 1898), W.Th.A. Koopmanschap (geb. 1880), J.P. Vrakking (geb. 1880),
Th.F. Kamer (geb. 1885) en J.A. Hooijmaaijer (1884).



Veranderingen aan de zerkenvloer van de Grote
Kerk van Naarden bij de restauratie van 1966-1977
Henk Schaftenaar
Na de laatste restauratie van de Grote Kerk van Naarden werden het gebouw en
zijn kunsthistorische objecten in de vernieuwde status tot in extenso beschreven.
Wie echter in die literatuur naar informatie over de restauratie van de zerkenvloer
zoekt, zal niets vinden. Het werk aan de vloer is - ook in recentere publicaties - vol
komen genegeerd. Dat is de reden waarom hier een poging is gedaan om 40 jaar nadien
toch het een en ander vast te leggen. De gegevens van de vloerkroniek zijn ontleend aan
de verslagen van de werkvergaderingen (1) die in het archief van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed te Amersfoort nog in een complete reeks aanwezig zijn.
Vloerkroniek
In november 1964 ontvouwt architect J. Krüger het plan voor de zerkenvloer.
Het is de bedoeling om, op het koor na, de hele kerkvloer op te nemen en opnieuw
te leggen. In verband met de aanleg van leidingen zal de kerk tot 30 cm diepte
moeten worden uitgegraven. Hij verwacht met de aankoop van 125 m² nieuwe
Namense steen genoeg tegels te kunnen maken om gebroken exemplaren te vervangen. In de sacristie en portalen wil hij nieuwe natuurstenen vloeren leggen, in
de toiletten mogelijk met een afwijkende kleur.
Twee jaar later - het meubilair is dan verwijderd - krijgt Krüger echt zicht op
de staat van de vloer. Hij laat weten dat een veel groter aantal tegels dan eerder
geraamd, moet worden vervangen. Daar blijft het voorlopig bij: het werk aan de
vloer is namelijk in de laatste fase van de restauratie aan de beurt.
In maart 1970 dringt J.W. Heijsteeg als eerste aan op een onderzoek in oude
registers naar de oorspronkelijke plaats van de grafzerken in de kerk (2).
De begraafboeken en een register van ontvangen begrafenisrechten bevinden zich
in het Rijksarchief van Haarlem. S. de Jong (Monumentenzorg) gaat er onderzoek
doen. Een jaar later zegt H. Janse (Monumentenzorg) dat hij in het koor geen
zerken wil verplaatsen tenzij uit het onderzoek van De Jong blijkt dat ze al eerder
zijn verplaatst.
In maart 1972 wordt de vloer in de toren gelegd op een basis van beton met een
krimpnet erin. Er worden 225 Namense tegels voor verzaagd die afkomstig zijn uit
de Nicolaikerk te Utrecht. Het tekort wordt aangevuld met nieuwe Namense steen
tegen een prijs van 75 gulden per m².


De vloer van het koor in 1971. Bij de restauratie in 1977 zijn daar geen zerken verplaatst.
Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.


In het najaar van 1973 moet worden bezien in hoeverre zerken moeten worden
verplaatst door het aanleggen van kanalen voor de lucht- en vloerverwarming.
Daarom vraagt Heijsteeg naar de resultaten van het onderzoek van de grafzerken.
De gegevens komen niet op tafel (3) maar en passant wordt er wel gezegd dat
Monumentenzorg in de kerk bodemonderzoek heeft gedaan.
In januari 1974 blijkt dat J. van Straalen (Monumentenzorg) de documentatie van
de grafzerken gaat verzorgen. In augustus van dat jaar is zijn aanwezigheid gewenst
om over het graafwerk te beslissen. Op 8 oktober 1974 is hij in de kerk en bekijkt
de plek in het zuidertransept waar 4 zerken zijn gelicht. Daar ziet hij twee zerken
vloeren met een zandlaag ertussen boven elkaar en geeft de aannemer fiat om
verder te graven (4). Hij zegt te moeten worden gewaarschuwd als er bijzondere
zaken worden gevonden en voegt eraan toe dat hij dan na 10 dagen kan k omen
kijken. In dezelfde maand vraagt Heijsteeg naar het in kaart brengen van de zerken.
Er blijkt niets aan te zijn gedaan omdat het koor en het schip bedekt is met

De toestand van de vloer in de zuiderzijbeuk in 1958. Op de voorgrond de zerken van
Van Ommeren en Van Wettum die in 1976 naar de rij links ervan verplaatst zijn en
180 graden gedraaid. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.


beschermvloeren. Verder zegt Heijsteeg dat Monumentenzorg te voorschijn moet
komen met de resultaten van het eerder verrichtte onderzoek door De Jong.
Maar hierover wordt weer niets verteld.
In juni 1975 rijden er over 100 m smalspoor twee platte wagens en een kipkar
door de kerk om het grondwerk voor het graven van de verwarmingskanalen
uit te voeren. Heijsteeg vraagt weer naar de plannen met grafzerken en krijgt als
antwoord dat Van Straalen ermee bezig is.
In oktober van dat jaar zijn de graafwerkzaamheden zover gevorderd dat hoofd
opzichter Tas aandringt op een beslissing over de herindeling van de zerken.
In overleg met Van Straalen valt daarop een belangrijk besluit. De diep uitgehakte zerken zullen zoveel mogelijk in de transepten worden gelegd en de ‘verdwaalde’ zerken in de zijbeuken. In het schip zullen geen zerken of oude tegels
worden teruggeplaatst. De oude indeling van de zerken in het koor zal in stand
worden gehouden.
In december wordt er gewerkt aan het leggen van nieuwe tegels in het schip.
Eerder was het hele schip al voorzien van een betonvloer waarbij een verwarmingssysteem werd aangelegd. De tegels worden gelegd in een 10 cm dikke laag
gestabiliseerd zand (een mengsel van getrild zand en cement). De keus is gevallen
op de goedkopere Doornikse steen, een variant van kolenkalksteen die in kleur
afwijkt van de Namense kwaliteit. Aannemer Jurriëns levert 390 tegels (70 x 70
x 4 cm) voor een oppervlakte van 191 m². Inclusief het leggen bedraagt de prijs
33.000 gulden. Aan het begin van het nieuwe jaar is de vloer van het schip klaar.
De voeg valt enigszins te wit uit. Er wordt overwogen deze bij te kleuren.
In januari 1976 maakt Van Straalen de indeling van de zerken over de nog te leggen
vloeren aan Tas bekend zodat een definitieve plattegrond van de vloer kan worden
gemaakt (5). Aan het eind van die maand dient zich op termijn een tekort aan van
nieuwe Namense tegels. De steensoort is op dat moment moeilijk verkrijgbaar.
Schaap (Monumentenzorg) weet raad. In maart onderhandelt hij over de aankoop
van geruimde zerken van een begraafplaats in Amsterdam. Zijn bemiddeling leidt
tot de koop van 100 hardstenen zerken van de Dienst Begraafplaatsen en Crematoria te Amsterdam voor de prijs van 1400 gulden. In maart wordt bij het graven van
sleuven in de kooromgang de oorspronkelijke fundering van het oude koor zichtbaar en in november zijn de verwarmingskanalen klaar zodat ook daar de vloer
kan worden gelegd. Er zijn 230 nieuwe Namense tegels nodig. Deze worden in de
steenhouwerij van Jurriëns gezaagd uit de in Amsterdam geruimde grafstenen.
Aan het eind van dat jaar wordt besloten om de zerk van het verhoogde graf (6) in
de hoek van het noordertransept te verlagen naar het vlak van de vloer.


Het middenschip in 1958 met een vlak van 9 tegels waarvan 6 met inscripties
(zie hieronder). Alle oude zerken en tegels van het schip zijn in 1975 verwijderd en
naar andere locaties in de kerk verplaatst. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.



Details van de verplaatste zerken van de foto hiernaast. De nrs. 2, 3 en 6 liggen nu in
de zuiderzijbeuk, de nrs. 4 en 5 in het zuidertransept en nr. 1 in de viering. De nrs. 1,
3, 4, en 5 zijn tijdens de restauratie ernstig beschadigd.
In het voorjaar van 1977 zijn de vloeren van de kooromgang en het noorder
transept klaar. Rond de jaarwisseling nadert de restauratie van de vloer van het
koor haar voltooiing.



De reliëfrijke zerken zijn naar de transepten verplaatst. Foto uit 1979 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Kanttekening
Met deze bescheiden hoeveelheid gegevens moeten we het doen. Rapporten of
andere documenten over bodemonderzoek en naspeuring van grafzerken zijn
in het archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Naarden en in het
voormalige archief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (7) niet gevonden. Ook een telefoongesprek vorig jaar met de heer J. van Straalen, die volgens
de notulen van de werkvergaderingen een belangrijke rol moet hebben gespeeld
bij het graafwerk en het verplaatsen van de zerken, leverde geen informatie op;
Van Straalen kon zich amper herinneren dat hij met de zerken belast is geweest.
Het geeft te denken: van gedegen onderzoek lijkt geen sprake te zijn geweest.
Vastlegging van data over graafwerk, bodemvondsten en de zerkenvloer zijn vermoedelijk de status van kladjes en aantekenblokken niet te boven gekomen en bij
het opruimen van bureaus verdwenen.
Wat zich ook wreekt is dat tijdens de restauratie naar buiten toe een weinig open
beleid is gevoerd. Die houding vinden we terug in een kwestie die op 28 maart 1973
in de notulen van het werkoverleg werd vastgelegd. Een restaurateur had een kopie
van een kunsthistorische scriptie waarvan de inhoud alleen bedoeld was voor het
werk in de kerk aan een geïnteresseerde buitenstaander gegeven. Het leidde tot wat
bemerkingen op de restauratie. Architect Krüger was op zijn tenen getrapt en nam


In de kooromgang liggen circa 230 tegels die gemaakt zijn van geruimde grafzerken van begraafplaatsen in Amsterdam. Foto uit 1979 van de Rijksdienst voor het
Cultureeel Erfgoed.
de kwestie hoog op. Hij gebood dat er niet naar buiten getreden mocht worden
met informatie zonder toestemming en coördinatie (8).
Buitenstaanders werden al helemaal geweerd toen in de kerk de sleuven voor de
verwarmingskanalen werden gegraven. In een poging om daarvan een en ander
fotografisch vast te leggen, werd ik door Stroosnijder de kerk uitgezet. Mede door
dit beleid weten we bijvoorbeeld nog steeds niet wat er met de beenderen en resten
van zerken is gedaan die tijdens het graafwerk werden gevonden. Zo resten er veel
meer vragen. Misschien kent een lezer van dit tijdschrift nog een vroegere medewerker uit de restauratietijd die alsnog zijn relaas over het werk aan de zerkenvloer
zou kunnen doen.
Noten:

1. 	In werkvergaderingen die tijdens de restauratie van de Grote Kerk zijn gehouden hadden
veelal de volgende personen zitting: A. Stroosnijder (administrateur van de Kerkvoogdij), J.W.
Heijsteeg (College van Notabelen), Ir. P.J. Schaap (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), A.J.
van Rijn of K. van Drunen (uitvoerders van aannemingsbedrijf Jurriëns b.v.) en Chr. Tas of
Ir. J.G. Witteveen (opzichters van architectenbureau Krüger b.v). Namens de gemeente Naarden
waren bij afwisseling de heren Bos en Hermanides aanwezig.
2. 	Zo’n door Heijsteeg gevraagd onderzoek was nog nooit eerder gedaan, wel het opsommen
van afzonderlijke grafzerken (altijd ten dele en zonder vermelding van de plek in de kerk).
Bijvoorbeeld in A.W. Weissman, G. van Arkel, Noord-Hollandsche Oudheden. Amsterdam,



1895-1905. Of Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje, Genealogische en heraldische
gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland. Utrecht, 1930. Door de
heer G. Mourik (restaurateur bij het bureau Wits) werd tijdens de restauratie van de Grote Kerk
op persoonlijk initiatief een inventarisatie van huismerken op onder meer de zerken gedaan.
Ook zijn inventarisatie bleef ‘postzegels verzamelen’ waarbij de ligging van de zerken niet werd
aangegeven.
3. 	Dat bij dat onderzoek een 17e-eeuwse legger van de eigenaren van de graven in de Grote
Kerk moet zijn geraadpleegd, staat vast. In een particulier archief vond ik een kopie van een
plattegrond (klad/schetsmatig) van de Grote Kerk op A4-formaat met daarop een reconstructie
van de grafeenheden en de daarbij behorende oude nummering.
4. 	In het boek ‘De Grote Kerk van Naarden in historisch perspectief’ (1984) wordt vermeld dat in
het zuidertransept een zeer oud gotisch altaarblad is gevonden. Er wordt vermoed dat dit een
geheiligd altaarblad is afkomstig uit de kerk van het Naarden van vóór 1350, dat naar de kerk van
het nieuwe Naarden werd overgebracht. Het altaarblad staat tegenwoordig in het koor opgesteld.
5. 	De definitieve nieuwe plattegrond is bewaard. Hierop zijn de zerken voorzien van letters en
getallen die waarschijnlijk corresponderen met een overzicht dat weer niet is teruggevonden. Ook
van de oorspronkelijke ligging van de zerken zijn geen plattegronden gevonden en misschien voorafgaande aan de restauratie - niet gemaakt. Een reconstructie van grafeigenaren en de daarbij
behorende zerken is daardoor, met uitzondering van de graven in het koor, niet meer te maken.
6. 	Het betreft het graf met de twee koperen plaatjes van Ide Reinier Ides en Cornelia Ides
(waarschijnlijk een kleindochter van hem), dat voorheen een stuk boven de vloer uitstak.
Het graf lag in de weg voor de aanleg van de sleuf van het verwarmingskanaal. Er is toen besloten
het graf te onderzoeken. Als het in goede conditie was, moest het kanaal er omheen worden gelegd.
Was het in slechte staat was, dan zou het worden verwijderd. Het lijkt erop dat de grafkelder nog
bestaat want het verwarmingskanaal eindigt bij de zerk, die op de oude plek in de vloer is gelegd.
7. 	Toen ik bij de voormalige RDMZ niets kon terugvinden van dien aard, was de heer Peter Don
(oud-medewerker en oud-hoofd van de afdeling Archief, Bibliotheek en Collecties van de RDMZ)
zo vriendelijk zich ook over mijn vraag te buigen en de depotinventaris na te lopen op mogelijke
bestanden waarin deze stukken geborgen zouden kunnen zijn. Later meldde hij: ‘dat het in die
jaren tamelijk veel is voorgekomen dat men (Janse, De Jong, Van Straalen) de eigen producten
tot in lengte van jaren onder zich hield en dus niet overging tot centrale archivering. Of het dan
alsnog gebeurde kort vóór of ná het afscheid van de betreffende ambtenaar, was van allerlei
factoren afhankelijk’. Don achtte het op zijn minst twijfelachtig of dat wat ik zocht, überhaupt
bewaard is gebleven.
8. 	Enkele malen werd de pers over het graafwerk geïnformeerd. In 1974 meldde een krant:
Over twee jaar hoopt men de vloer van de kerk te restaureren. Verwacht wordt dat onder de vloer
verrassende vondsten worden gedaan. In 1975: Met grote omzichtigheid is men thans doende het
5 ½ m brede gat te maken. Omzichtig omdat verzakkingen dienen te voorkomen. Daarom ook
wordt bij het openmaken van de dikke muur, telkens opnieuw een zware stut aangebracht. Zodra
dit gat gereed is, volgt de aansluiting op de onder de straat door aan te leggen tunnel. In 1976:
Vast staat inmiddels wel dat de Grote Kerk niet in één keer is gebouwd. Het meest aannemelijk
lijkt dat er ooit een kleinere kerk is geweest, misschien wel meerdere kleine kerken, waaraan
steeds werd gesleuteld. Vermoedelijk zijn die vroegere kerken verwoest door brand, waarna men
er overheen de Grote Kerk bouwde. Dat verklaart ook waarom men tijdens de restauratie op
fundamenten en steunen stuitte, die er op wijzen dat de oorspronkelijke vorm van gedeelten van
het huidige kerkgebouw er voorheen totaal anders moeten hebben uitgezien.



Martinus Pieter van Wettum (1867-1936),
burgemeester van Naarden van 1922 tot 1934
Henk Schaftenaar
In 1915 werd tegen de wens van de gemeenteraad in Pieter Hoytema van Konijnenburg (1) tot burgemeester van Naarden benoemd. De man ontpopte zich als een harde
werker maar bleek niet gemakkelijk in de omgang. In oktober 1921 ging hij - nog
maar 52 jaar oud - plotseling dood. In zijn ambtsperiode speelde het plan tot samenvoeging van Naarden met Bussum. Een drietal prominenten, dominee Drijver en de
wethouders Van Wilderen en Van Wettum, had zich daartegen sterk verzet. Juist toen
Van Konijnenburg overleed, was de besluitvorming over de samenvoeging, die als een
annexatie door Bussum werd gevoeld, in een cruciaal stadium gekomen. Als waarnemend burgemeester leidde Van Wettum daarop de gemeente Naarden door een moeilijke fase. Het werd de opmaat naar een burgemeesterschap. Hier volgt een terugblik.
Naarden zelfstandig
Op 10 november 1922 kwam het ver
lossende telefoontje uit Den Haag:
Naarden blijft zelfstandig en M.P. van
Wettum wordt de nieuwe burgemeester.
Het heuglijke nieuws ging van deur tot
deur en al een uurtje later hingen overal
de vlaggen uit. Van Wettum was volkomen verrast door de eervolle benoeming;
hij had geen enkele poging gedaan om
eerste burger te worden. Het was A. baron Röell (1864-1940), de commissaris
van de koningin, geweest die hem bij zijn
laatste bezoek aan Naarden gevraagd had
of hij zich een benoeming zou laten welgevallen. Na lang aarzelen, had hij daarop een bevestigend antwoord gegeven.

Burgemeester Van Wettum in 1932.

‘Zoon van Naarden’
De benoeming van ‘een van Naardens zonen’ tot burgemeester werd ervaren als
een bekroning op het verzet van de burgerij tegen de samenvoeging. Op voorstel van dominee Drijver werd dit op 1 december, een voor Naarden zeer beladen
historische datum, feestelijk maar ook plechtig gevierd.


V.l.n.r. dominee Drijver, burgemeester Van Wettum en wethouder Van Wilderen,
het driemanschap dat ageerde tegen een samenvoeging van Naarden met Bussum.
Foto gemaakt op 1 december 1922.
De ochtend begon met een dankdienst. Honderden inwoners van Naarden
 egaven zich naar de Grote Kerk waar Johan Schoonderbeek het orgel bespeelde.
b
‘Dankt nu allen God’ ruiste het door het gebouw en ontroerd dachten de vestingbewoners terug aan de heren Drijver, Van Wettum en Van Wilderen die zo voor
hun gemeente hadden gestreden. Dominee Drijver leidde de dienst. Hij refereerde
aan het feit dat het deze dag op de kop af 350 jaar geleden was dat Naarden door
de Spanjaarden werd uitgemoord en dat het dus schromelijk ondankbaar zou zijn
als hij niet een tuil ‘vergeet-mij-niet’ zou hebben gelegd op de graven van allen die
toen op Naardens gewijde grond hun goed en bloed ten offer brachten. Uitdrukkelijk had hij daarom gekozen voor deze datum, die nu een dag van vreugde en
dankbaarheid was over Naardens vernieuwde bestaan en niet te scheiden was van
‘de blijde incomste’ van de nieuwe burgemeester. Daarna schetste hij uitgebreid
de ontwikkelingen die ertoe geleid hadden dat de samenvoeging van Naarden en
Bussum uiteindelijk niet doorging. Met een variant op de woorden van een vaderlandse dichter sloot hij zijn gezwollen toespraak af.



‘Naarden leeft weer,
Naarden streeft weer,
Naardens naam is weer hersteld.
Naarden, uit den strijd verrezen,
Zal opnieuw ons Naarden wezen!’
’s Middags werd de nieuwe burgemeester feestelijk de stad binnengehaald.
In afwachting van de commissie verbleef hij bij de gemeentegrens in het
huis van kweker Jurrissen aan de Comeniuslaan, waarna een glorieuze intocht
volgde. Langs de Kapitein G.A. Meijerweg zongen schoolkinderen hem toe en
voor het Stadhuis kreeg hij een ovatie.
In de Raadzaal hing medestrijder wethouder Van Wilderen hem de ambtsketen om. Die avond was het Stadhuis
met honderden lampjes geïllumineerd.
Een lampionoptocht schoof door de
nauwe straten en tot besluit werd de
Vesting door een groots vuurwerk in het
licht gezet.

Naardens Stadhuis geïllumineerd op
1 december 1922.

Een interview
Van Wettum bleef twaalf jaar burgemeester van Naarden. Zijn ambtsperiode
kenmerkte zich vooral door de bevrijding van het klemmende stelsel van regels
en bepalingen die de militaire overheid Naarden als vestingwerk had opgelegd.
Eeuwenlang was Naarden hiermee in bedwang gehouden, maar in zijn ambtsperiode werd de gemeente de nieuwe geschiedenis ingeleid. Onder Van Wettum was
ook de hoop van Bussum op een vereniging met Naarden de bodem ingeslagen:
Naarden sloeg zelf haar vleugels uit en beleefde een bloei als in eeuwen niet het
geval was geweest.
In juli 1934 werd Van Wettum 67 jaar en wilde geen moeite doen om langer aan
te blijven. Hij, die van geen enkele andere plaats burgemeester had willen zijn,
vond dat een jongere in zijn plaats moest komen. De bevolking wilde hem echter
graag behouden als magistraat. Ook de leden van de gemeenteraad betreurden zijn
besluit; ze hadden in hem een prettige voorzitter, die van aanpakken hield. Zijn
‘Vooruit, heren, nou geen gepraat meer, wij gaan stemmen’ werd spreekwoordelijk.


M.P. van Wettum (bij de viervoeter) en zijn vrouw (vijfde van links) bij hun feestelijk
versierde woning Marktstraat 1 (geheel links) tijdens de viering van het eeuwfeest van
de bevrijding van de Fransen op dinsdag 12 mei 1914.
Vlak voor zijn vertrek op 1 november 1934 vertelde hij het een en ander over zichzelf en zijn geliefde Naarden aan de pers. In de krant werd hij omschreven als
een rondborstige, goedlachse, hartelijke man, de eenvoud zelve, die eigenlijk niets
voelde voor een interview.
De postkoets
Maar eenmaal op zijn praatstoel stak hij van wal. Voor de eeuwwisseling was hij
enige jaren commandant van de brandweer geweest en zelfs gemeenteopzichter
bij de verbetering van de Galgesteeg. Deze belangrijke verbinding met Bussum
was in die tijd niets meer dan een grote modderpoel. Onder zijn toezicht werd de
zandweg met klinkers verhard en werden de opritten naar de Galgebrug over de
Bussumervaart verlengd. Kweker Jac. Smits, verwijderde de iepen en plantte er een
haag langs.
Als zestienjarige timmermansleerling liep hij elke dag naar en van Eemnes waar
een huis werd gebouwd. In die tijd zaten de deuren van de twee vestingpoorten
tijdens de nachtelijke uren op slot. Alleen voor de postiljon van de ‘Koninklijke
Paardenposterij’, die altijd met schetterend hoorngeschal zijn koets aankondigde,
werd ’s avonds na tienen de poort nog geopend. Het rijtuig reed dan door naar


De Utrechtse Poort omstreeks 1882.
Van Ommeren in ‘t Vliegend Hert’, waar de paarden werden gestald. Het postkantoor zat toen nog in het huis Turfpoortstraat 32 waar later de artsen
Le Coultre en Croiset van Uchelen hun praktijken uitoefenden. De oude Derks,
ooit gemeentebode, bracht in die dagen de brieven rond.
In Van Wettum’s jonge jaren was de trekschuit het belangrijkste vervoermiddel
naar Amsterdam. De komst van een klein stoombootje op dat traject gaf wat verbetering. Pas met de komst van trein en tram werden snelle verbindingen met de
hoofdstad gerealiseerd.
Naarden was in die tijd straatarm. Om de hoofdstraten een beetje berijdbaar
te houden, moest het gemeentebestuur de keien uit andere straten weghalen.
De Huizerpoortstraat en de Gansoordstraat lagen er daardoor enige jaren
onverhard bij. Toen de belangrijkste straten eenmaal in orde waren gebracht, liet
het departement van Oorlog de vestingwerken grootscheeps vernieuwen. Grote,
zwaar beladen karren voeren toen af en aan om enorme hoeveelheden bouw
materialen aan te voeren. In een ommezien van tijd werden de straten weer vol
komen vernield en konden de stratenmakers weer van voren af aan beginnen.



Burgemeester Van Wettum en geheel links dominee Drijver in 1932 bij het bezoek
van een Tsjechische delegatie. Rechts het oude Comeniusmonument aan de Kapitein
G.A. Meijerweg.
Keerpunt in de geschiedenis van Naarden
In 1903 werd Van Wettum lid van de gemeenteraad voor de Anti-revolutionaire
Partij en bleef onafgebroken in de raad. In 1917 werd hij wethouder. Onder zijn
bestuur werd een groot deel van de Vesting van een klinkerbestrating voorzien.
In alle straten werd gelijktijdig riolering aangelegd. Daardoor verdwenen de
diepe, open goten uit het straatbeeld. In 1920 werd aan de Pater Wijnterlaan de
Comeniusschool gesticht.
De opheffing van de vesting Naarden als verdedigingswerk op 28 mei 1926 en
daarmee het vervallen van de verbodsbepalingen voor het bouwen in de zogenoemde Verboden Kringen werd een keerpunt in de plaatselijke geschiedenis.
Het gemeentebestuur heeft zich daarna gehaast om goede uitbreidingsplannen tot
stand te brengen en de grondexploitanten zijn nog haastiger geweest in de uitvoering daarvan. Om ontsierende toestanden te weren werd een ‘Schoonheidscommissie’ ingesteld. Onder Van Wettum kwamen delen van het Rembrandtpark,
het Ministerpark, het Oranje-Nassaupark en een uitbreiding van het tuindorp
Keverdijk tot stand. Bij zijn vertrek was met de exploitatie van het Beethovenpark
een begin gemaakt. In de nieuwe wijken werden de modernste wegdekken gelegd.
In totaal kwamen er binnen de gemeente 6,4 km wegen met klinkerbestrating en


7,8 km met een g esloten wegdek bij. De groei van Naarden onder Van Wettum
manifesteerde zich ook in een verdubbeling van het aantal aansluitingen op
het elektriciteitsnet.
Had de gemeente eerder een halve eeuw nodig om van 3000 naar 6000 inwoners
te groeien, nu groeide de gemeente twee keer zo snel. De sterke bevolkingsaanwas
bracht grotere inkomsten met zich mee waardoor ondanks een economische crisis toch veel kon worden besteed. Bij zijn afscheid zag de burgemeester dan ook
een prachtige toekomst voor de gemeente weggelegd. De gunstige ligging, zowel
ten opzichte van de hoofdstad als van het hele land, de aanwezigheid van vele
bouwrijpe terreinen en de uiterst fraaie en gevarieerde omgeving sterkten hem in
die overtuiging.
De gouden penning
Bij het vertrek van burgemeester Van Wettum op 30 oktober 1934 was er geen vlag
te zien, noch op het Stadhuis noch van een particuliere woning. Zijn ‘troonsafstand’ werd ervaren als een persoonlijk verlies. Naarden leek even een grote familie,
met Van Wettum als vader. Hij kende iedereen en iedereen kende hem. Het comité
had het dus goed aangevoeld, hoewel men ook wel eens vlagt uit dankbaarheid.
Van het huis van de burgemeester aan het Ruijsdaelplein - waar een erepoort met

Burgemeester Van Wettum, zijn vrouw en familieleden worden in de ochtend van
30 oktober 1934 langs een haag van schoolkinderen naar de muziektent geleid waar
afscheid van de scholen wordt genomen.


de cijfers 1922-1934 was opgesteld - tot aan de muziektent op het Promersplein
stond om tien uur in de ochtend een dubbele haag van schoolkinderen. Voor
het laatst met ambtsketen om trad Van Wettum met zijn vrouw naar buiten en
schreed, groetend en lachend, joviaal als immer voort naar de versierde muziektent.
De plaatselijke harmonie D.O.B. zette in en de kinderen juichten en zwaaiden.
Op de muziektent sprak de heer Van Wermeskerken, het hoofd van de Comeniusschool, een dankwoord voor alles wat Van Wettum voor het Naardense
onderwijs had gedaan. Onder leiding van de heer Jägers, oud-hoofd van de
St. Josephschool, zongen de kinderen een door de in Naarden wonende dichter
Clinge Doorenbos geschreven lied. Luid klonk het refrein ‘Die Naardense vriend,
wij vergeten hem niet’. Om de zingende kinderen heen stonden honderden burgers.
Ook het garnizoen nam deel aan de hulde.
Daarna begaf het gezelschap zich naar het Stadhuis waar een defilé van de k inderen
van alle lagere scholen volgde.
In de middag namen de raadsleden afscheid van hun voorzitter. Uit dankbaarheid voor wat Van Wettum als opperste magistraat had gedaan, was voor hem de
penning van de stad in goud geslagen en van zijn naam voorzien.
J.P. Dudok van Heel, nestor van de raad, memoreerde dat Van Wettum twaalf

De scheidende burgemeester en zijn familie kijken op 30 oktober 1934 naar het defilé
dat langs het bordes van het Stadhuis trekt.


jaar eerder uit een totaal andere werkkring tot burgemeester werd verkozen.
Veel burgers meenden toen dat het goed was een burgemeester uit de inwoners
te benoemen. Maar Van Heel zag dat anders, want door de kennissenkring was
de taak van een inwoner als burgemeester veel zwaarder. Toch moest hij ruiterlijk
toegeven dat Van Wettum de gemeente uitstekend had bestuurd. De raadsvergadering kreeg onder hem een gemoedelijk karakter, maar de voorstellen werden altijd
serieus afgewerkt.
In de avond kon de burgerij afscheid nemen van hun burgervader. Een stoet van
alle verenigingen trok met fakkels en muziek voorop naar de geïllumineerde
muziektent op het Promersplein. Het plantsoen voor de burgemeesterswoning
was in het licht van schijnwerpers gezet, zo ook de toren van de Grote Kerk.
Tot laat in de avond volgden toespraken in een met kaarsen verlichte Raadzaal.
Dominee Drijver bood namens de burgerij een schilderij aan van het strand bij
Naarden. Nog nooit eerder was met zoveel eerbetoon afscheid van een burge
meester genomen.
Naschrift
Martinus Pieter (Tinus) van Wettum werd op 5 juli 1867 geboren in de voormalige
herberg De Kroon op de hoek van de Marktstraat en het latere Ruijsdaelplein.
Hij werd vernoemd naar zijn grootvader Martinus (2) en vader Pieter (3).
Tinus groeide op in De Kroon schuin tegenover de oude Utrechtse Poort.
In 1877 was hij getuige van de vervanging van deze doorgang door
het huidige poort
gebouw. Een oude
vergeelde foto uit zijn nalatenschap

laat dat bouwwerk in een pril stadium nog met eenvoudige deuren zien.
De jonge Van Wettum werd net als zijn
vader timmerman. Hij leerde dat vak
bij aannemer Evert Jan Jurriëns uit de
Turfpoortstraat, die familie van hem
was. In 1886 werkte hij voor hem aan
de bouw van het huis Peperstraat 26.
Toen het pand bijna af was, kraste hij
zijn initialen in de verse mortel van een
z
ijmuur. Nog altijd staat zijn monogram daar in de zuidwestelijke gevel.
Op 23 september 1891 huwde Tinus
met Wilhelmina Linck (4). In die tijd
Pieter van Wettum (1832-1874).
begon hij voor zichzelf en ging wonen in


De woningen aan het Ruijsdaelplein en
de toegang tot de destijds zeer smalle
Marktstraat rond de eeuwwisseling.
De mannen staan bij de voormalige
herberg De Kroon, het huis waar M.P.
van Wettum werd geboren. Tegenwoordig vinden we daar de winkel ’t Hoekje.
Het witte huis links staat op de hoek
Marktstraat/Adriaan Dortsmanplein.
het huis Marktstraat 1. In 1892 bouwde
hij om de hoek een werkplaats. Dat is
nu het karakteristieke pand Ruijsdaelplein 5. Van Wettum bouwde talrijke
woningen. Op 16 maart 1895 werd hem
de bouw van het Evangelisatiegebouw
in de toenmalige Gasthuijsstraat (nu
Turfpoortstraat) gegund. Heel bekend
is ook het door hem in 1895 gebouwde rijtje van vier woonhuizen in de
Pijlstraat. Van Wettum hield de woningen zelf in eigendom en verhuurde
deze aan de militaire overheid, die er
onder
officieren in vestigde. Dat deed
hij met meer van die panden op rij.


Hilletje van Wettum-Metz met v.l.n.r.
haar kinderen Martinus Pieter (1867),
Antonia (1869) en Zwaantje (1865).

Het Ruijsdaelplein omstreeks 1910 met
in het midden de in 1892 gebouwde
werkplaats van Van Wettum. Rechts
‘de Koepel’ van notaris De Roeper, een
particulier theehuis aan het plein.

Het Ruijsdaelplein omstreeks 1923.
De herberg De Kroon wordt afgebroken,
de zijgevel van Van Wettums werkplaats
wordt zichtbaar. Daarnaast, op de plek
van ‘de Koepel’, de twee door Van Wettum in 1921 gebouwde woonhuizen.

De teraardebestelling van oud-burgemeester Van Wettum op woensdagmiddag
16 september 1936. Op de voorgrond zijn opvolger burgemeester J.E. Boddens Hosang.
In het midden v.l.n.r. de wethouders Maijer, Kuijer en gemeentesecretaris Visser.


Zo groeide zijn bezit uit naar een vastgoedimperium van vele tientallen woningen, uitsluitend binnen de Vesting. In zijn politieke jaren heeft hij als aannemer werk voor het departement van Oorlog verricht; hij was hier lang betrokken bij het onderhoud van de militaire gebouwen. In 1921 liet hij de woningen
Ruijsdaelplein 7 en 9 bouwen, waarvan nummer 9 door hemzelf werd betrokken.
Zijn buurman werd de gemeentesecretaris Eeftinck Schattenkerk.
Martinus van Wettum overleed op 12 september 1936, bijna twee jaar na zijn aftreden, in zijn nieuwe huis aan het Ruijsdaelplein. Hij werd 69 jaar oud. De laatste
weken voelde hij zich minder goed, maar er was geen aanleiding om aan het ergste
te denken.’s Avonds zong hij nog met de radio mee ‘Gij zijt mijn God, Ik zal U
loven’, meldde een krant. In de nacht overleed hij. Jac. Smits sprak van een ‘gevallen woudreus die, na zijn benoeming tot eerste burger, de gewone Van Wettum was
gebleven’.
Op woensdag 16 september vond onder buitengewoon grote belangstelling
de teraardebestelling plaats. Om kwart voor drie arriveerde zijn lichaam op de
begraafplaats bij Jan Tabak, nadat in de Vesting de weeskinderen, het gemeente
personeel en de burgers afscheid hadden genomen. De rouwstoet - zes door

Kinderen uit het huwelijk Van Wettum-Linck. V.l.n.r. Martinus Pieter (1905),
Johan Charles (1899), Jacoba (1896) en Piet (1909).


paarden getrokken koetsen - droeg een deftig maar ook eenvoudig karakter.
Op verzoek van de familie waren geen bloemen gezonden. Alleen op de kist lag
een bloemstuk. Het was van Stad en Lande van Gooiland.
Dominee Drijver was een van de sprekers. Hij vertelde hoe hij uren met zijn
dierbare vriend over de belangen van hun Naarden, over de uitbreiding en over
de doorbraak had gesproken. Hij kon niet langs het Stadhuis of Van Wettums
woning lopen of er werd tegen een ruit getikt gevolgd door het gebaar van
‘kom binnen’. Dominee Prins, de voorganger van de Gereformeerde Kerk,
bracht daarop een lezing aan de hand van Davids woord ‘Er is één schrede tussen
mij en de dood’, waarna ir. Charles van Wettum, de oudste zoon, bedankte voor
de grote belangstelling.
Noten:

1. 	Pieter Hoytema van Konijnenburg (Groningen 1868 - Naarden 1921) is van 1915 tot 1921
burgemeester van Naarden geweest. Daarvoor was hij burgemeester van Enkhuizen (1907-1915)
en Bergambacht (1895-1907).
2. 	Martinus van Wettum (Naarden 6 januari 1803 - Naarden 19 april 1892) was broodbakker en
zoon van broodbakker Jan Willemszn van Wettum (overleden Naarden 2 januari 1857, 83 jaar
oud) uit de Marktstraat en Maria Maas. Hij was gehuwd met Anthonia Verkerk (Naarden 28 mei
1798 - Naarden 22 oktober 1868) en woonde in het huis Peperstraat 6.
3. 	Pieter (Piet) van Wettum (Naarden 27 februari 1832 - Naarden 7 januari 1874) huwde op 23 mei
1858 met Hilletje Metz (Naarden 10 mei 1830 - Naarden 16 december 1888) en was timmerman/
aannemer. Hij woonde aanvankelijk Kerkstraat 143 (nu Bussumerstraat 16) maar verhuisde voor
1867 naar Plein 319 (nu Ruijsdaelplein 1).
	In 1872 haalde Piet het nieuws toen tussen Amsterdam en Diemen een proef werd gedaan met
het ingraven van een telegraafkabel. De kabel werd geïsoleerd met een vinding van Piet die op
een vernuftige wijze de draden met een doek had omwonden die met teer was geprepareerd.
Als de proef zou slagen, dan zou zijn toepassing op grotere schaal worden ingezet.
	Op 21 juni 1873 was Piet de laagste inschrijver bij de aanbesteding van de bouw van de bergplaats
voor twee lijkkoetsen aan de westzijde van de Grote Kerk. Toen werd ook een nieuwe ingang voor
de kerkgangers gemaakt. Piet van Wettum deed dat werk voor 2315 gulden. Het werd zijn laatste
klus want een half jaar later overleed hij.
4. 	Wilhelmina Linck (Naarden 16 november 1868 - Naarden mei 1955), was een dochter van Johan
Charles Linck (1839-1885) en Jacoba Koeman (geb. 1840). Uit het huwelijk Van Wettum-Linck
werden vijf zonen en een dochter geboren, van wie de oudste (1891) levenloos ter wereld kwam
en de tweede, Piet (1893-1898), slechts vijf jaar oud werd. Dochter Jacoba (1896-1987) bleef haar
hele leven in de Vesting wonen. Zij huwde in 1919 met Jan van Rooijen. Hun zoon Piet was tot in
de jaren zestig een prominent hoofdambtenaar op de Naardense gemeentesecretarie. De overige
zonen waren Johan Charles (1899-1972), Martinus Pieter (1905-1981) en Piet (1909-1996).



De Grote Kerk en het oorlogsgevaar
Scherfvrije bergplaats kwam in maart 1940 gereed
Vier jaar geleden plaatsten we in De Omroeper in het artikel Voor Koningin en Vaderland de onderstaande krantenfoto. Het plaatje liet zien dat er vlak voor het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog in de zuidelijke dwarsbeuk van de Grote Kerk aan de
bouw van een grote ‘kluis’ werd gewerkt. De tot de verbeelding sprekende foto riep bij
een aantal lezers vragen op naar de constructie en naar het precieze doel van de bergplaats. Het antwoord vonden we in een artikel in de krant De BEL van 12 maart 1940
dat in dit verhaal in geredigeerde vorm is weergegeven. (Redactie).
Het werk aan de beschermingsmaatregelen in de Grote Kerk van Naarden is thans
in volle gang. Er heerst op dit ogenblik in de kerk een chaos van planken en balken, stenen en ander bouwmateriaal, waarin zo langzamerhand de bedoelingen
duidelijk worden. Zo heeft de firma Jurriëns, die een groot deel van het werk in
de kerk zelf heeft aangenomen, in de zuidelijke dwarsbeuk een geweldig gevaarte
opgesteld, dat spoedig voltooid zal zijn tot een scherfvrije bergplaats voor de vele
voorwerpen van historisch belang, die men daarin voor de duur van de oorlog wil
opbergen. Op een stenen fundament, dat zonder meer op de hardstenen vloer is
gemetseld, rust een frame van onderling kruislings verbonden balken, waartegen
aan weerskanten houten wanden getimmerd worden; tussen deze wanden zal zand
worden gestort. Daarbinnen zullen dan het geschilderde houten gewelf in middenbeuk en koor, het grote koorhek en de koperen kronen uit dwarsbeuk en koor
een plaats vinden. De geschilderde gewelven kunnen uit elkaar genomen worden;
zij zullen in afzonderlijke delen naar beneden getakeld worden, genummerd en
geregistreerd worden opgeslagen. De koperen kronen in het schip van de kerk
zullen blijven hangen, dit in verband met de godsdienstoefeningen; in tijden van
gevaar kan men ze vrij gemakkelijk alsnog een veilig plaatsje geven.
Verreweg het moeilijkste karwei zal het overbrengen van het grote koorhek in de
bergplaats opleveren. Dit ongeveer 10 meter lange en 2 meter hoge gedeelte kan
namelijk niet uit elkaar worden genomen, en moet in zijn geheel verplaatst worden. Om beschadiging van het middeleeuwse beeldhouwwerk te voorkomen, zal
het hek eerst worden omgeven door een raam van balken, die er tevens steun aan
geven; men zal dan trachten of het met handkracht kan worden overgebracht.
Dit moet nog voor de uitvoering van de Matthäus Passion geschied zijn.
Maandag is tevens een aanvang gemaakt met het leggen van de tijdelijke vloer
op de bintbalken in middenbeuk en koor, waartoe met een motorlier de balken


omhoog zijn gehesen.
Deze vloer is noodzakelijk omdat men anders
na het wegnemen van
de gewelfschilderingen
onder het leien dak van
de kerk geen plafond
meer had. De werklieden die thans in de nok
van de kerk aan het leggen van de vloer bezig
zijn, moeten geen last
van hoogtevrees hebben ... beneden hen gaapt een diepte van ongeveer 40 meter!
Ook met de constructie van een brandblusinstallatie is dezer dagen een aanvang gemaakt, en wel in de hof van de kerk, aan de noordzijde. Daar wordt een
bron geslagen van 50 meter diepte; de kerktuin ligt bezaaid met stalen buizen en
ander materiaal. De benzinepomp, opgesteld in een betongebouwtje, zal het opgepompte water in een ringleiding stuwen, die in de tuin om de kerk zal komen
te liggen en gedeeltelijk ook door de Sint Annastraat om aan de voorzijde van
de kerk te kunnen komen. Op deze ringleiding worden 4 buitenbrandkranen gemonteerd en op de aftakkingen bovendien 4 binnenbrandkranen in de kerk zelf.
Tenslotte is er dan de sprinklerinstallatie, waarmee het water tot in de nok van de
kerk opgevoerd moet kunnen worden. Deze wordt aangebracht boven de tijdelijke
vloer, die wij hierboven noemden en bestaat uit een sproei-inrichting, die automatisch in werking treedt zodra een der stoppen in de leiding tengevolge van de
door een brand ontwikkelde warmte doorsmelt. Dit doorsmelten heeft namelijk
tevens ten gevolge, dat de benzinepomp wordt aangezet. De hele sprinklerinstallatie werkt volautomatisch.
Al deze voorzieningen tegen brandgevaar zijn erop gebaseerd, dat men niet af
hankelijk is van waterleiding- of elektriciteitsnet: men heeft zijn eigen water, zijn
eigen motorkracht. De voordelen hiervan spreken voor zichzelf, schade aan het
stroomnet of aan de waterleiding kunnen bij een eventuele brand in de Grote Kerk
geen gevolgen hebben voor de bluspogingen.
De aanleg van alles wat met de brandblusvoorzieningen te maken heeft, is opgedragen aan verschillende aannemers die het werk in samenwerking verrichten.
Een en ander geschiedt naar de plannen van architect L. Streefkerk uit Naarden.



Overlijden in het Naarden van weleer
Jan Kamer (1923-1989)
Had een Vestingbewoner tuberculose, longontsteking of een andere ernstige
ziekte, dan strooide de gemeente zand op de kasseien voor de deur van de zieke
om het geklikklak van paardenhoeven en het ratelen van wielen wat te dempen.
Dat soort herrie hield de hele dag aan. Als het al geen boerenwagens waren, dan
waren het wel fruit-, groenten-, bloemen- en melkkarren of ander rollend materiaal van ventend volk. Was de patiënt opgeknapt of gestorven dan werd het zand
weer van gemeentewege opgeruimd.
Als iemand was overleden dan kwam er een aanspreker in vol ornaat en met
een steek op langs de deur. Werd er geopend dan sprak hij altijd dezelfde zin uit:
‘Namens de familie wordt bekend gemaakt het overlijden van (ik noem nu z omaar
een naam) Gijs de Bruijn in de ouderdom van 96 jaren. De teraardebestelling zal
plaatsvinden op de begraafplaats bij Jan Tabak.’ Dan volgde een reactie van de
bewoner, bedankte de aanspreker en trok hij aan de bel van de volgende deur.
Voor zover ik het weet, had Naarden twee begrafenisondernemingen: een algemene genaamd Godsakker en een rooms-katholieke met de naam Sint Barbara.
Bij Godsakker werden de begrafenissen verzorgd door schoenmakers. Zij waren
eigen baas en konden daardoor wel even tijd vrijmaken. In de volksmond heette
deze onderneming de ‘Scheve hak’. Mijn vader en oom deden dienst bij de roomskatholieke en verdienden per begrafenis een rijksdaalder de man. Beide ondernemingen maakten meestal gebruik van de diensten van stalhouderij Bos uit de
Peperstraat. Daar hadden ze een lijkkoets en twee zwarte paarden, die getuigd
werden met leder met koperbeslag. De paarden waren bedekt met een met zilverdraad versierd, zwart kleed waaraan kwastjes hingen. Dat vond ik altijd heel mooi.
Al naar gelang de grootte van de familie werden dan een of twee koetsjes als volgwagens besteld. De verdere familie en kennissen liepen er achteraan, vrijwel altijd
naar een van de begraafplaatsen bij Jan Tabak.
Onderweg naar het kerkhof bleven voerlieden en passanten altijd stilstaan bij het
passeren van de stoet. De mannen namen dan hun pet of hoed af ter nagedachtenis
aan de overledene. Vaak stonden er ook mensen langs de kant van de weg te kijken.
Dat waren meestal dezelfden. Als de stoet voorbij was, kwam onder dat publiek
het geroddel los. Zo van ‘hoe zal ze het nu maken met d’r grote bek’ of ‘aan die
wijvengek is niets verbeurd’ en nog meer van dat soort kletspraat. Er was altijd wel
wat achterklap in zo’n kleine gemeenschap als de Vesting. Maar ja, geen praatje zo
groot of het bloedt dood.
Na de begrafenis werd de overledene ‘doorgespoeld’ met de woorden ‘het was een
goed mens, dat we nog veel aan hem of haar mogen denken, amen’.


Toegang op de inhoud van alle
jaargangen van De Omroeper
www.stichtingvijverberg.nl

De stichting vijverberg werd opgericht
in 1989 en heeft als doelstelling: de bevordering van het bestuderen, vastleggen en
verbreiden van historische en historischgeografische kennis van Naarden en haar
omgeving. Om deze doelstelling te verwezenlijken geeft de stichting het historisch
tijdschrift voor Naarden De Omroeper uit.
Sedert haar oprichting verschenen monografieën over de hofstede en uitspanning
Oud Valkeveen, het Burgerweeshuis, het
landgoed Nieuw Valkeveen, de Naardereng,
de Weeshuiskazerne en de buitenplaatsen
Oud Naarden, Kommerrust en Berghuysen.
Verder werd het boekje ‘Tussen Zandbergen
en Valkeveen’ uitgegeven. Ter gelegenheid
van het 650-jarig bestaan van de stad
Naarden verscheen de speciale uitgave
‘Naarden, een vogelvlucht door tijd en
ruimte’ en het jongste boek van de stichting
kreeg de titel ‘Gids voor de vestingwerken
van Naarden’. Nieuwe publicaties over
Naardense landgoederen, poldergebieden,
zanderijen, meenten en andere onderwerpen
zijn in voorbereiding.
De Omroeper verschijnt sinds 1988 en
bevat artikelen en mededelingen over de
geschiedenis van Naarden, waaronder ook
publicaties die tot stand zijn gekomen in
samenwerking met de Stichting J.P. van
Rossum. Het blad wordt gefinancierd uit
abonnementsgelden en donaties en bestaat
dankzij de medewerking van een aantal
vrijwilligers.
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