De Omroeper

historisch tijdschrift voor naarden

jaargang 29, nr. 1

Omslag: Klaas Bakker en Eitje van der Veer op het erf van hun boerderij in de
Bussumerstraat in 1916.

De Omroeper verschijnt viermaal per jaar. De abonnementsprijs binnen
Nederland voor 2016 bedraagt minimaal € 17,50. Opgave van abonnementen
aan het onderstaande adres. Abonnementen gaan in met het eerste nummer van
de lopende jaargang. De reeds verschenen nummers van de lopende jaargang
worden toegezonden. Opzeggingen dienen schriftelijk doorgegeven te worden
vóór 1 december.
stichting vijverberg, Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden,
telefoon (035) 6946860.
E-mail: info@stichtingvijverberg.nl Website: www.stichtingvijverberg.nl
Bankrekeningnummer NL 76 INGB 0000 2186 48
t.n.v. Stichting Vijverberg, Naarden.

de omroeper, maart 2016, jaargang 29, nr. 1
Redactie: Henk Schaftenaar, tel. (035) 694 68 60
E-mail: info@stichtingvijverberg.nl Website: www.stichtingvijverberg.nl
Op de artikelen in dit tijdschrift berusten auteursrechten.
Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen en illustraties is slechts toegestaan na
voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

INHOUD
blz
1	Op de koffie bij Henny Bos, zoon van de laatste koetsier van de Vesting, Henk Schaftenaar.
14 Een foto van de Binnendijkse molen. Boer Klaas Bakker (1843-1917) gekiekt te midden van
het polderbestuur, Henk Schaftenaar.
20 Op de bres voor een betere wereld. Anne Adelaar-Fürth (1884-1943), Annie Verweij en
		 Henk Schaftenaar.
29 ‘De keersen in ’t meer geset’. Andries van der Meulen (1591-1654) en de drooglegging van het
Naardermeer, Henk Schaftenaar.
39 Hogenbergs massacre te Naarden in 1572: een waar verhaal in een fake decor,
		
Henk Schaftenaar.

Op de koffie bij Henny Bos, zoon van de laatste
koetsier van de Vesting
Henk Schaftenaar
Hendrik Jan (Henny) Bos weet nog veel te vertellen over het vooroorlogse Naarden.
Na zijn jeugdjaren te midden van paarden en koetsen in de stalhouderij van zijn vader begon hij zijn loopbaan als inzeper bij kapper ‘Pothof’. Later werd hij zelfstandig
coiffeur en knipte meneer pastoor, de dokter en andere notabelen. In dit artikel vertelt
hij over een levensloop die in 1921 in de Pastoorstraat begon. Maar eerst wat informatie over de stalhouderij en zijn stichter, een voorgeschiedenis die ten dele al eens eerder
in ons tijdschrift werd gepubliceerd (1).
De stichter
Hendrik Jan Bos (1865-1941), grootvader en naamgenoot van Henny, werd op 14
februari 1865 in Delden geboren. Na de lagere school werkte hij enkele jaren als
varensgezel op de wilde vaart en vervulde vervolgens zijn dienstplicht als kok in
de Weeshuiskazerne in Naarden. Daar leerde hij Anna Maria Johanna Neuhausser
(1867-1905) kennen, met wie hij op 6 juni 1889 trouwde. Bos was een ondernemend man en begon hier een handel in hout, turf en kolen aan het Kerkpad. In 1896


kocht hij (2) de oude Stadsschool in de
Schoolstraat (3) en breidde zijn brandstoffenhandel uit met een stalhouderij
en een drogisterij. Aan het Kerkpad en
in de voormalige Stadsschool werden elf
kinderen geboren van wie er maar vijf
hun jonge jaren overleefden (4). In 1905
overleed zijn vrouw - slechts 38 jaar oud
- en tot overmaat van ramp brandde een
jaar later de Stadsschool af. Hendrik Jan,
die zoals een in 1905 opgemaakte boedelinventaris (5) laat zien tot zekere welstand was gekomen, zat niet bij de pakken neer. Hij liet op de plek een nieuw
pand bouwen en dat is het complex zoals we dat we nu nog op Pastoorstraat 5
en 7 kennen. Onder één dak werden een
woning, een drogisterij, een paardenstal,
een koetshuis, een brandstoffenpakhuis
Hendrik Jan Bos omstreeks 1935.

De stalhouderij van Bos op de hoek Pastoorstraat/Sint Vitusstraat in 1913. Voor de
drogisterij staan Louise de Jonge met op haar arm Sjaantje en Jo en Lena Bos.


en een hooizolder gesitueerd. Ondernemen zat Bos in het bloed. Eens kocht hij
een bos bij Crailo en deed het als mijnhout weer van de hand. Later handelde hij
in kleding en zeep afkomstig uit een door hem opgekochte lading van een gestrand
schip. Ging ergens een bedrijf op de fles dan was hij er als de kippen bij om de
boedel op te kopen.
In zakelijk opzicht ging het Hendrik Jan Bos zeer voor de wind. Zijn vermogen
belegde hij in vastgoed en omdat hij die handel leuk vond, leerde hij ook nog even
voor makelaar. Zo was hij ooit eigenaar van het logement op de hoek Wuijvert/
Raadhuisstraat waar herbergier Jan Dekker de scepter zwaaide (6). Nadat daar de
boel weer eens ontsmet was vanwege een luizenplaag, dreigde de huisbaas bij een
volgende keer het hele interieur te gaan teren om het ongedierte voorgoed aan de
wanden te plakken. Sindsdien werd de herberg ‘de Luis aan de ketting’ genoemd.
Op 21 april 1910 trouwde Bos met Margrete Kathrina Louise de Jonge (18711947). Uit dit tweede huwelijk werd in 1912 een dochter geboren (7). In 1918 trok
Hendrik Jan zich terug uit zijn zaken en verhuisde naar de Kloosterstraat 17, een
woning met een stalling aan de Katrepel voor zijn particuliere rijtuig. Nog later
betrok hij de woning Albert Grootlaan 29. Hij overleed op 28 februari 1941.

Hendrik Jan Bos met Louise de Jonge en dochter Sjaan in 1926.



Het gezin Bos bij de brug in de Oud Blaricummerweg in 1920. Op de bok vader Popie
Bos met dochter Marie, in het wagentje moeder Jansje Bos-van Osnabrugge met baby
Joop en op de treeplank dochter Coby, die op vierjarige leeftijd overleed door een val
van de trap.
De stalhouderij van opie Bos
In 1919 werd de stalhouderij en brandstoffenhandel (8) voortgezet door zoon
Josephus Leonardus Anthonius Bos
(1892-1977) die door iedereen in Naarden Popie werd genoemd. Hij trouwde
op 12 augustus 1913 met Jansje van
Osnabrugge (1892-1971). Het echtpaar kreeg vijf kinderen (9) onder wie
Hendrik Jan (Henny), die ons het volgende vertelde. Zijn jeugd valt samen
met de teloorgang van de stalhouderij,
waarvan het bestaan afhing van verhuizingen, huwelijken en begrafenissen. Na het uitbreken van de crisis in de
jaren dertig verminderde de vraag naar
vervoer per koets waardoor het bedrijf
moest inkrimpen. Sindsdien pakten
Bos en zijn vrouw alles aan om het
hoofd boven water te houden. Zo spande hij in 1930 zelfs het paard voor de
teerkar bij het asfalteren van de nieuwe
Rijksweg of pendelde op zomerse da

Popie en Jansje poseren in 1948 voor de
viswinkel van Piet Visser (voorheen Van
Hemert) op de hoek Pastoorstraat/Sint
Vitusstraat.

gen met de koets tussen het station en Oud Valkeveen om badgasten te vervoeren.
Zijn vrouw nam oude mannen en vrouwen in huis om ook wat bij te verdienen.

Henny Bos op de hoek Pastoorstraat/Sint Vitusstraat in 1936.
Palfrenier bij noodweer
‘Commensaals werden die kostgangers genoemd’, vertelt Henny. ‘Mijn moeder
heeft er in totaal wel een stuk of negen gehad. Meestal had ze er twee tegelijk in
huis. Ze sliepen boven, hoorden bij het gezin en bleven tot ze overleden. Mankeerde er een wat, dan kwam wijkzuster Appels om ze te verzorgen. Moeder ontving 5 gulden per week per commensaal van de sociale dienst van de gemeente.
Ik herinner me Veerman nog uit Huizen en Zwaan, de timmerman. Ook tante
Klaver, de zuster van mijn grootmoeder die mangelvrouw in de Regenboogstraat
was geweest, bleef tot haar dood bij ons in de kost. Moeder was een diepgelovig
mens. Bij onweer liep ze met wijwater door het huis, sloeg kruisjes en richtte zich
tot de heiligen om het onheil af te wenden. We zaten dan in de huiskamer al biddend bijeen. Vaak nam de Zuiderzee de bui niet aan. Dan bleef het uren boven
Naarden donderen. Verderop in de straat woonde opa Van der Velde. Je zag hem
nooit buiten, maar uitgerekend met noodweer ging hij naar de Zeebrug om te zien
of de bui al in noordelijke richting was vertrokken. Ooit barstte zo’n noodweer op
een zondagmiddag los. Vader was weer eens als palfrenier met zijn koets bij het
station Naarden-Bussum gaan posten. Maar toen de eerste spatten vielen, had hij
een café opgezocht. Thuis maakten we ons grote zorgen. Het leek wel of de hele
wereld verging. Maar om een uur of acht klaarde het op en hoorden we het geklik

Marie Bos, zuster van Henny, bij het bedrijfspand van haar vader in 1936.
Achteraan de Bussumerstraat.

Moeder Jansje Bos-van Osnabrugge bij het woonhuis met op de voorgrond zoon Ko en
Trudy Eijpe die om de hoek in de Sint Vitusstraat woonde.
Een foto uit het begin van de jaren dertig.


klak van paardenhoeven. Daar is ie, dachten we. Maar we zagen alleen een paard
met lege koets. Toen we in de koets keken, lag vader laveloos tussen de banken! Met
veel moeite hebben we hem zijn bed in kunnen hijsen. Van een andere drinkebroer
hoorden we dat ze hun vriend maar in de koets hadden gelegd en het paard een
klap op de kont hadden gegeven. Het beest kende immers de weg naar de stal en is
er zonder malheur aangekomen.’
Kinderarbeid
Henny moest als kind al volop meewerken in de zaak. ’s Zomers stond vader met
de platte wagen voor de school om met zijn zonen en een kruik koude thee naar
het hooiland op de Schapenmeent te rijden. Ook haalden of brachten de jongens
het paard van en naar de wei of hielpen bij het lossen van een wagon kolen op
de Abri. Voor elke dag dat zo’n bak daar langer stond, moest een rijksdaalder extra staangeld worden betaald. De wagon moest daarom op de dag van aankomst
meteen worden geleegd, maar zelfs werklozen waren niet te porren voor dat vuile
werk. Dus waren de broertjes Bos de klos en moesten ze kolenzakken openhouden
tot ze er letterlijk bij neervielen. Aanmaakhoutjes hakken, ‘schoenenpoetsen’ van

Joop en Henny Bos in 1931 op de Sint Josephschool met meester Grevenbroek. Onderste rij v.l.n.r.: Anton Koopmanschap, Ben Ruiters, Van Rooijen, Jan de Gooijer, Henny
Hulkenberg, Joop Splint en Piet van Rooijen. Tweede rij v.l.n.r.: Bep Kamer, Herman
Koopmanschap, Joop Post, Leo Hilhorst, een van de broers Poelhekke, Jan Mulder,
Henny Vrakking, Koert Kuijer, Wil Ruiters en Tommy Vrakking. Bovenste rij v.l.n.r.:
een van de broers Poelhekke, Joop de Gooijer, Joop Bos, Piet Eijpe, Jan Kamer, Anton
Kuijer, Henny Bos, Karel Mulder, Janus Eijpe, Ben Splint en Piet Post.


de paarden, rouwkleden brengen en halen bij Menting in de Marktstraat voor
reiniging, het waren allemaal dagelijkse
klussen voor Henny en zijn broer Joop.
In de leer bij Pothof
‘Opa Barend van Osnabrugge (18631936) werkte volop mee in de zaak (10)’,
gaat Henny verder. ‘Hij was een opa uit
duizenden en een uitstekend koetsier.
Hij kon niet lezen en schrijven maar
was wel bijzonder handig. Was er een
boer ziek, dan werd op opa een beroep
gedaan. Hij woonde op de hoek van de
Wuijvert en de Regenboogstraat, waar
oma Jaapje van Osnabrugge-Klaver
(1854-1943) een water- en vuurwinkel
runde. Je kon er voor een cent een ketel
warm water halen of een kooltje vuur
voor in je stoof. Later verkochten ze
kruidenierswaren en snoep (11). Opa
stond ’s zomers met die handel in een

Oma Jaapje van Osnabrugge-Klaver, de
water- en vuurvrouw uit de Wuijvert,
met van links naar rechts haar dochters
Bets, Jansje, Alida en Mien.

Popie Bos met zijn schoonvader Barend van Osnabrugge op de bok in de jaren dertig
op het barakkenkamp op de Schapenmeent.
De man met baard in de koets is dominee Drijver.


‘tent’ aan de Abri. In een zelf ontwikkeld systeem van krabbels en tekens, waar
niemand iets uit wijs kon worden, noteerde hij zijn pofklanten in een zakboekje.
Ik ging vaak bij mijn grootouders op bezoek. Van oma kreeg ik dan altijd een halve
stuiver. Het koperen muntje van 2½ cent pakte ze uit een duitenzak die aan haar
rok bungelde. Oma was een bijzonder lieve vrouw. Toen ik 15 was, kreeg opa longontsteking. Dat was een gevreesde ziekte. Ik hoor haar nog zeggen: Als na de achtste dag de koorts zakt, dan redt hij het. Oma had al die dagen in de kamer zitten
bidden, maar de koorts zakte niet en opa ging dood.
Al eerder was de snoepwinkel aan mijn tante Mien van Osnabrugge overgedaan.
Zij trouwde in 1926 met Henk Polder. Later hebben zij het winkeltje vanuit een
woning in de Raadhuisstraat voortgezet.
Ondanks de moeilijke crisisjaren heb ik als jongen geweldig leuke jaren in de Vesting gehad. De Oranjefeesten, zoals Koninginnedag en het huwelijk van Juliana en
Bernhard, werden groots gevierd. Heerlijk waren ook de winters met veel vertier
en ijspret op de vestinggrachten. Verder bracht het garnizoen veel leven in de brouwerij. Dan het kattenkwaad uithalen met mijn maatjes zoals het belletje trekken bij
‘lange De Kloet’, een rijke man die aan het eind van de Turfpoortstraat woonde.
Meestal kwam hij achter ons aan en konden anderen ondertussen peren uit zijn
tuin pikken. Of kerstbomen verbranden
in de kazematten van bastion Turfpoort.
Prachtig was het als dan de rook uit
de ventilatieroosters kwam. Dan weer
stonden we te kijken naar het slachten
van een koe of varken achterom bij Van
Rooijen, de slager uit de Peperstraat en
ieder voorjaar hielpen we bij het afzetten
van de Vestingstraten als het vee van de
binnenboeren weer naar buiten mocht.
Goed voor enig vermaak was vervolgens
Eppie Rookhuizen, een bijzondere Naarder die bij de Dikke Boom in de Raadhuisstraat woonde. Iedere dag liep hij
met een lege jutezak naar de vuilnisbelt
op de Schapenmeent en kwam met een
volle terug. Eens per jaar werd de janboel
Een 15-jarige Henny Bos met op de ach- in zijn huis geruimd vanwege ongediertergrond de kruidenierswinkel van Van te. Het trok veel bekijks als Eppie bovenNorren op de hoek Peperstraat/Turf- op de wagen met zijn hele verzameling poortstraat.
hij wilde precies weten waar zijn spullen


werden gedumpt - door de Vesting naar de vuilnisbelt werd gereden. Aan het eind
van zo’n dag zagen we Eppie weer naar huis lopen met een eerste zak fluitketels en
pannen op zijn rug en werd de collectie opnieuw opgebouwd.
In die tijd liep ik veelal op klompen. Mijn schoenen knelden en geld voor een
nieuw stel Robinsons - je kon ze bij Borreman in de Raadhuisstraat kopen - was er
niet. Het liefst zou ik ook op klompen naar de kerk zijn gegaan, maar dat mocht
niet van mijn moeder. Op het Kerkpad, dus net uit haar zicht, trok ik dan maar

Buurtgenoten in de Pastoorstraat omstreeks 1930. V.l.n.r.: Henny Bos, mevrouw De
Groot, mevrouw Buitenhuis, een bakkersknecht, kapper Guus Buitenhuis alias Pothof,
een onbekende met het gestreepte shirt, smid Gerrit Brouwer, schilder Jaap Kruijswijk,
op de motor bakker Cor de Groot, Popie Bos met zwarte pet en op de fiets smid Kesteloo uit de Peperstraat. Het kind in het wagentje is een zoontje van kapper Buitenhuis.
De naam van het kind op de motor is onbekend.
mijn schoenen uit en liep op blote voeten naar de mis. Na jaren tobben met het
te krappe schoeisel was een van mijn tenen zo krom en pijnlijk geworden dat hij
moest worden afgezet. Maar dat vond moeder ook niet goed, want ‘wat de Heer
geschapen had, mocht de dokter niet zomaar verwijderen’. Door het staande werk
als kapper had ik later geen keus. De teen ging er dus alsnog af.
Het kappersvak heb ik bij Guus Buitenhuis geleerd. Hij begon ooit met knippen
bij ons in de voorkamer, maar verhuisde al snel naar de andere hoek waar veel
later Van der Sanden zijn bakkerswinkel had. Toen Willem Bruinink zijn kruidenierszaak Bussumerstraat 13 opgaf, is hij in dat pand getrokken (12). Eerder had


Coiffeur Guus Buitenhuis (links) voor zijn zaak op de hoek Pastoorstraat/Bussumerstraat. Een foto uit de collectie van ‘De Kraai’.
Buitenhuis bij ene Pothof in Amsterdam gewerkt en daarom voorzag hij zichzelf
van die bijnaam. ‘Pothof’ was een grappenmaker, een echte volkskapper maar zo
af en toe ook knettergek. Ik begon er in 1937 als ‘inzeper’ en maakte er van alles
mee. Toen schuin aan de overkant een smerig logement werd gesloopt en de wandluizen over straat een goed heenkomen zochten, werden ze door Pothof gevangen
en in een jampotje gedaan. De collectie kreeg een prominente plek in de zaak en
werd met succes ingezet bij een dreigende wanbetaling. De Naarders hadden het
snel door: ‘geen geld, dan maar liever niet naar Pothof’. Een vaste scheerklant was
kroegbaas Vlug uit de Turfpoortstraat. Tot ergernis van Pothof nam hij altijd zijn
grote hond mee die in de zaak ging liggen slapen. Toen het beest weer eens was
ingedommeld, opende Pothof de winkeldeur en vuurde een pistool af. Het beest
vloog de straat op en is nooit meer meegekomen.’
Meneer pastoor
‘Tot in augustus 1945 ben ik bij mijn ouders in de Pastoorstraat blijven wonen
(13). De zaak ging al voor de oorlog failliet. Al het rijdend materieel, waaronder
de grote tapissière waarmee we ooit verhuizingen door het hele land verzorgden, is
toen voor een habbekrats van de hand gedaan. Mijn vader is daarna bij Bijlhouwer
de kolenboer gaan werken en ik als kapper bij Nollen tegenover hotel De Rozenboom in Bussum. In 1947 ben ik in Bussum een eigen kapperszaak begonnen,
het laatst in de Waltherlaan. Daar had ik evenwel veel Naardense klanten zoals


dokter Verburgt en zijn opvolgers Leysen en Franzen. Pastoor Hermsen heb
ik ook een tijd lang geknipt. Ben Splint,
ook een kapper, had mij ooit bij hem
aanbevolen. Eigenlijk was ik er niet zo
blij mee want ik kende Hermsen nog
uit mijn schooltijd. Hij deelde wel eens
een mep uit als hem iets niet beviel. Bovendien meende deze zielenherder iedereen de les te kunnen lezen en de armen waren al helemaal niet bij hem in
trek. Tegen mijn zin in ben ik toen met
mijn kappersattributen naar de pastorie
gefietst. Na afloop had de pastoor het
helemaal niet over afrekenen en toen ik
op het punt stond te vertrekken, zei ik
hem dat het knippen een rijksdaalder
kostte. Hermsen reageerde met: ‘Maar
je vraagt toch geen geld aan je pastoor’.
Daarop vertelde ik hem dat ik wel een
gezin moest onderhouden. Waarop hij Henny Bos in de jaren vijftig in zijn eiantwoordde: ‘Maar zoveel? Daar moet gen zaak op het adres K.P.C. de Bazelik een mis voor opdragen om het terug straat 29 in Bussum.
te verdienen!’ Uiteindelijk haalde hij het
geld uit een potje en heb ik hem daarna nog zeven jaar lang geknipt. Hij moest
daar voortaan wel voor naar Bussum fietsen.’
Naschrift
Terug naar de stalhouderij. Omstreeks 1950 zijn de panden Pastoorstraat 5 en 7
uit de onverdeelde boedel van de erven Bos verkocht aan H.W. Koudijs van het
garagebedrijf in de Cattenhagestraat. Popie Bos en zijn vrouw zijn toen in de Bussumerstraat gaan wonen. In de stalhouderij kwam later een autoschadebedrijf. In
1995 zijn de panden naar een ontwerp van Jan des Bouvrie tot luxe woonhuizen
verbouwd en zo is de stand van zaken tot nu toe gebleven.
Noten:

1. H. Schaftenaar, De stalhouderij van Hendrik Jan Bos, in De Omroeper jrg. 4 (1991) nr. 3.
2. De oude Stadsschool werd door hem gekocht op een openbare verkoping in het Amsterdamsch
Veerhuis op 27 maart 1896. De Stadsschool was afkomstig uit de nalatenschap van Bartholomeus
van Rhijn die op 19 november 1895 was overleden. Hendrik Jan Bos betaalde er 1950 gulden
voor. Bij de aankoop was de helft van de Stadsschool verhuurd aan het ‘Roomsch-Catholiek
Militair Tehuis’ voor een gulden per week. De andere helft was in gebruik bij de erven Van Rhijn.



3. Vóór 1918 werd de Pastoorstraat tussen de Bussumerstraat en de Sint Vitusstraat de Schoolstraat
genoemd. In de 17e eeuw stond daar op de plek van het dubbele woonhuis 6 en 6a de Stadsschool. In 1744 verrees ertegenover een nieuwe school die in 1828 uitgebreid werd met het hoekhuis. Nadat in 1877 in de Pijlstraat de Vestingschool in gebruik genomen werd, kreeg de oude
Stadsschool andere bestemmingen (pakhuis, woning, militair tehuis en stalhouderij).
4. Kinderen uit het huwelijk Bos-Neuhausser: 1. Hendrik Jan Marie (Henny) geb. 19 juli 1891
trouwde met Cornelia Donders en werd caféhouder aan de Lambertus Horteniuslaan, 2. Josephus Leonardus Anthonius (Popie) geb. 20 juli 1892 trouwde met Jansje van Osnabrugge, 3.
Elisabeth Helena Johanna (Bets) geb. 4 oktober 1893 trouwde met de koetsier, later vrachtrijder Petrus Lambertus van Gelderen, 4. Helena Maria Johanna (Lena) geb. 16 mei 1897 trouwde
met de stucadoor Mathijs Christoffel Rijsemus, 5. Johanna Anna Rosa Nolberta geb. 6 juni 1898
trouwde met de latere drogist Hendrik Johannes van Spanning.
5. Op 7 september 1905 werd door notaris Kat te Naarden de boedel beschreven van de echtelieden
H.J. Bos en wijlen A.M.J. Neuhausser. Aan vastgoed werden de oude Stadsschool, een huis aan
de noordzijde van het Kerkpad en een huis aan de zuidzijde van de Kerkstraat genoteerd. Tot het
wagenpark behoorden toen 3 landauers, 2 victoria rijtuigen, 1 coupé, 1 verhuiswagen, 1 bokkenwagen, 1 platte kar, 1 boerenwagen, 1 hittekar, 2 handkarren en 1 kruiwagen. In de stal stonden
4 paarden. Er stond daar ook een velocipede. Het pakhuis (een extra pakhuis was gehuurd bij de
Vijf Loodsen) lag vol met hout, steenkool en turf in allerlei soorten.
6. H. Schaftenaar en J.A. Versteeg, Heibel in het logement ‘Luis aan de ketting’, in De Omroeper jrg.
7 (1994) nr. 1.
7. Kind uit het huwelijk Bos-De Jonge: Jeane Afina Louise (1912-2006). Zij huwde in 1934 met
Cornelis Jan Wafelbakker en na een scheiding in 1937 met Johannes Weering in 1950.
8. De drogisterij werd in 1919 overgedaan aan de uit Bolsward afkomstige Hendrik Johannes van
Spanning (geb. 1890), die tijdens zijn militaire diensttijd in de Vesting Johanna Anna Rosa Nolberta Bos had leren kennen en met haar in 1918 was gehuwd.
9. Kinderen uit het echtpaar Bos-van Osnabrugge: 1. Anna Maria (1916-1996), 2 Jacoba (19171920), 3. Josephus Leonardus Anthonius (1919-2000), 4. Hendrik Jan (Henny) geb. 1921, 5. Jacobus Barend (geb. 1930).
10. Barend van Osnabrugge trouwde op 8 april 1885 met Jaapje Klaver uit Blaricum. Het echtpaar
kreeg 4 meisjes: Alida (Alie) geb. 1888, Elisabeth geb. 1891, Jansje geb. 1892 en Annemina (Mien)
geb. 1894.
11. A.C. Slinger, Over de Naardense snoepwinkeltjes, in De Omroeper jrg. 4 (1991), nr. 1.
12. A.C. Slinger, ‘Vergane glorie’ (4). De winkeltjes van de Sint Annastraat, Sint Vitusstraat, Bussumerstraat, Pastoorstraat en Turfpoortstraat uit de jaren dertig, in De Omroeper jrg. 14 (2001) nr. 3.
13. In oktober 1944 maakte Henny de razzia in de Vesting mee. Hij zat verstopt onder de kolen in het
pakhuis van Bijlhouwer aan de Oude Haven. Een buurtgenoot uit de Pastoorstraat had echter
tegen de Duitsers gezegd dat er bij Bos een zoon in huis moest zijn. Bij het doorzoeken van de
woning raakte zijn moeder zo overstuur dat vader hem is gaan halen. Henny heeft zich toen bij
de Duitsers aangegeven en moest met vele andere Naarders naar Amersfoort lopen om daar op
transport te worden gesteld naar spookstad Arnhem om puin te ruimen. Veel Naarders wisten
vanuit Arnhem te ontsnappen. Zo ook Henny, die zich na een enerverende tocht over de Veluwe
weer op het huisadres meldde. De rest van de oorlog heeft hij op de boerderij van de vader van
zijn verloofde in Uitgeest ondergedoken gezeten. Daar trok hij zich eens het geschreeuw van biggen aan die gecastreerd werden. Hij zei toen: ‘Stop, dat kan ik veel beter’. Met zijn vlijmscherpe
scheermes en een snelle ingreep zorgde hij inderdaad voor minder dierenleed. Het gevolg was dat
hij daarna als ‘bedreven berensnijder’ ook bij de naburige boeren langs moest. Op 24 juli 1945
is Henny te Castricum getrouwd met Alida Leek en op 22 augustus 1945 vestigden zij zich in de
Hector Treubstraat in Bussum.



De Binnendijkse molen met het polderbestuur in 1911.


Een foto van de Binnendijkse molen
Boer Klaas Bakker (1843-1917) gekiekt te midden van het polderbestuur
Henk Schaftenaar
Zonder ooit een afbeelding ervan te kunnen plaatsen, werd in ons tijdschrift menigmaal aandacht besteed aan de molen van ‘de Binnendijksche, Overscheensche en Berger- en Meentpolder’ (1). Vorig jaar werd dat als een bijzonder gemis ervaren in een
verhaal over de Amsterdamsestraatweg en de bebouwing daar (2). Maar onlangs kon
de zoektocht naar zo’n plaatje worden gestaakt nadat was vastgesteld dat de afdruk op
de pagina hiernaast er eentje van de Binnendijkse molen was. De foto is eigendom van
mevrouw Maria Antonia Aalberts-Bakker (3). Zij is een bejaarde kleindochter van
Klaas Bakker, een veehouder die als polderbestuurder ook op dat kiekje staat.
De geschiedenis van de Binnendijkse molen begint in 1641, het jaar waarin de
trekvaart van Naarden op Muiden en Amsterdam totstandkwam. Sinds die tijd
sloegen twee grote windmolens (nu staan er elektrische gemalen) het overtollige
water van de polders (4) uit op de trekvaart. De ene was de Keverdijkse of Eerste
molen (ten zuidwesten van de trekvaart), de andere de Binnendijkse of Tweede
molen (ten noordoosten van de trekvaart).
De Binnendijkse molen, waarvan een legende verhaalt dat deze bewoond werd
door een molenaar wiens vrouw de toverkunst verstond (5), werd tijdens het beleg
van Naarden op 27 maart 1814 in brand gestoken. In hetzelfde jaar nog vond de
herbouw plaats, waarmee een bedrag van 10.443 gulden gemoeid was. Dat is de
molen op de foto. Hij werd in 1911 vervangen door een stoomgemaal. Het plaatje
moet kort voor de afbraak zijn geschoten. Waarschijnlijk bij het afscheid, want het
polderbestuur poseert voltallig en plechtig voor haar ouderwetse bezit. De magere
man in het midden met stok is boer Klaas Bakker.
Klaas Bakker (6) werd geboren in 1843 op de boerderij Zeezigt nabij de Kelderkamp
aan de Oude Valkeveenscheweg. Daar staat nu de voormalige hofstede Nieuw
Valkeveen aan de Meentweg. Na de dood van zijn vader in 1858 vestigde hij zich
met zijn moeder in de Vesting, waar de veehouderij op de hoek Westwalstraat/Sint
Vitusstraat werd voortgezet. Klaas werd het boerenvak met de paplepel ingegoten.
Wei- en hooiland bezat hij niet; als erfgooier liet hij een paar koetjes op de meent
weiden. Voor meer vee moest hij grond huren van de Kerk, het Weeshuis of het
Rijk. Na zijn huwelijk in 1876 met Eitje, de dochter van de welgestelde landbouwer
Jan van der Veer (7) uit de Gansoordstraat, veranderde dat in gunstige zin. Klaas


Klaas Bakker.

Eitje van der Veer.

nam het bedrijfje van zijn moeder over maar verhuisde naar een boerderijtje
aan het begin van de Sint Annastraat. Zes jaar later kocht hij met wat geleend
geld van zijn schoonvader een grotere boerderij in de Bussumerstraat (8). Daar
steeg de welvaart aanmerkelijk nadat in 1887 het bezit van zijn schoonouders
was verdeeld (9). Klaas werd namelijk grondeigenaar en van het geërfde kapitaal
kon nog meer land worden aangekocht. Sinds die tijd genoot Klaas aanzien; hij
werd bestuurder in tal van maatschappelijke kringen. Zo zat hij onder meer in het
Algemeen Armbestuur, in de Polderbesturen en in het bestuur van de Nederlandse
Hervormde Kerk. Ook was hij ondercommandant van de brandweer. Zijn eega
Eitje was een sociaal ingestelde vrouw die zich de noden van de minderbedeelden
aantrok. Met kerst verzorgde zij voor arme buurtgenoten, onder wie soldaten, altijd
een presentje. Het echtpaar Bakker-van der Veer kreeg drie zonen en drie dochters.
Van Klaas Bakker en zijn jongste zoon Nicolaas siert nog een aardig plaatje het
album van zijn kleindochter. We zien vader en zoon in 1905 op het grote erf van
de boerderij in de Bussumerstraat. Een andere daar op zondag 30 april 1916 gemaakte foto toont het gezin met aangetrouwden en kleinkinderen bij de viering
van het 40-jarig huwelijksjubileum van Klaas (1843-1917) en Eitje (1850-1919).
Naast Klaas - met stok vanwege reuma - zit zijn oudste dochter Maria Antonia
(1878-1924) die gehuwd was met Dirk Koudijs (1869-1943). Dirk met snor, de
grondlegger van het latere garagebedrijf Koudijs in de Vesting, staat schuin achter


Nicolaas Bakker in 1905 op het erf van de boerderij in de Bussumerstraat. Met stok
Klaas Bakker. Op de achtergrond de omstreeks het jaar 1900 door M.P. van Wettum
gebouwde onderofficierswoningen aan de Sint Annastraat.

De boerderij van Klaas Bakker in de Bussumerstraat met boerenwagen en familie
voor de deur. Een foto van omstreeks 1900.


zijn vrouw. Hij wordt geflankeerd door zijn zoon Hendrik Willem (1898-1985)
en dochter Ida Maria (1902-1975). Naast Eitje van der Veer zit oudste zoon Gerrit
Bakker (1876-1954) die een boerderij bezat aan de Amsterdamsestraatweg. Zijn
vrouw Hendrika Schreuder (1886-1949) staat achter hem. Hun dochter, ook een
Ida Maria (1908-1987), die in 1941 huwde met Cornelis Waarhuijs (1913-1955),
staat naast hen. De andere kinderen zijn die van zoon Jan Bakker (1883-1965) - hij
bezat een boerderij bij het Naardermeer - en zijn vrouw Lambertje ter Beek (18901976). Het zijn Petronella Wilhelmina (1915-2011), op de arm van haar moeder,
Jilles (1911-1987) staande op het tafeltje voor zijn vader met donkere stropdas) en
op de voorgrond in het wit Ida Lamberta (1913-1989). De jongste dochter Ida Elberdina Bakker (1893-1987) is de vrouw met de witte blouse. Ze huwde in augustus
1916 met de wachtmeester der cavalerie Meeuwis ter Beek (1888-1959). Dochter
Wilhelmina Antonia Bakker (1886-1935) staat naast haar neef Henk Koudijs. Zij
huwde in 1919 met veehouder Cornelis Rookhuizen (1876-1949). De langste man
onder de staande personen is zoon Nicolaas Bakker (1889-1972). Hij trouwde in
1919 met Maria Antonia van Oosterom (1886-1964).
Het echtpaar Bakker-van der Veer heeft tot hun overlijden op de boerderij Bussumerstraat 33 gewoond. Op 27 juli 1920 hebben hun kinderen in goed overleg

Klaas Bakker en Eitje van der Veer bij hun 40-jarig huwelijksjubileum op zondag 30
april 1916 met kinderen, aangetrouwden en kleinkinderen.


de boedel verdeeld. Zoon Nicolaas zette daarna het bedrijf in de Bussumerstraat
voort. Op 18 januari 1923 heeft hij het pand en de in 1920 aan hem toegewezen
landerijen publiek in De Doelen laten veilen en verhuisde met vrouw en kinderen,
vee en inboedel met het beurtschip De Voorwaarts van Karsemeijer, naar Uitgeest
om daar zijn veehouderij te continueren.
Noten:

1. J.A. Versteeg, De molens in de polder. In De Omroeper jrg. 2 (1989) nr. 1.
2. Henk Schaftenaar, Langs de Amsterdamsestraatweg. Een historisch overzicht van boerderijen tussen
de vesting Naarden en de Hakkelaarsbrug. In De Omroeper jrg. 28 (2015) nr. 3.
3. De foto is afkomstig uit de boedel van haar vader Nicolaas Bakker (1889-1972) die tot in 1923 op
de boerderij van zijn vader Klaas (1843-1917) in de Bussumerstraat heeft gewoond.
4. Dat waren ‘de Keverdijksche Overscheensche Polder’ en ‘de Binnendijksche, Overscheensche,
Berger- en Meentpolder’.
5. De legende verhaalt dat de molenaarsvrouw een schip, varende in de trekvaart met een sterke
wind in de zeilen, tot stilstand kon brengen, gewoon omdat zij dat wilde. Wanneer zij in de verte
de postkoets zag aankomen en die een brief wilde meegeven, ging ze in het woonvertrek van de
molen op haar dooie gemak die brief zitten schrijven. Met haar magische krachten dwong ze de
postkoets tot stoppen. Deze kon niet verder eer Harriaan, zo heette de vrouw, haar brief klaar
had. Tijdens de hooibouw was Harriaan de schrik van de boeren. Met enig handgeklap kon zij
volgeladen hooiwagens laten stilstaan of doen kantelen. Rond 1800 werd de Binnendijkse molen
daarom ook wel de Tovermolen genoemd. Zie ook Hendrik Poolman, De Tovermolen. In De
Omroeper jrg. 12 (2000) nr. 2.
6. De ouders van Klaas Bakker (1843-1917) zijn Gerrit Bakker (1818-1858) en Wilhelmina Achterberg (1818-1887). Klaas is vernoemd naar zijn grootvader de Huizer Klaas Bakker (1794-1840),
alias Klaas Kluit, de erfgooier die in 1804 zijn ouders verloor en als boerenknecht op de buitenplaats Oud Bussem ging werken. Daar leerde hij het dienstmeisje Maria Jans (1793-1855) uit
Voorthuizen kennen met wie hij in 1817 in het huwelijk trad. Omstreeks 1825 kon hij op de plek
van het latere huis Flevorama een tabaksschuur met eenvoudige woonstulp huren, waar hij met
een paar koetjes een boerderij begon. Zijn gezin en agrarische activiteiten liggen aan de basis van
inmiddels zeven generaties Bakker die hun werk in de veehouderij zouden vinden. De voorvaderen van ‘Klaas Kluit’ waren Huizer boeren. Meer hierover in H. Schaftenaar, Van Huizen naar
Naarden. Het verhaal van Klaas Kluit (Bakker) en zijn familie. Naarden, 1988. Een exemplaar van
dit in een beperkte oplage uitgegeven geschrift bevindt zich in de bibliotheek van het Stadsarchief van Naarden.
7. Jan van der Veer (1813-1883) was geboren in Loenersloot en gehuwd met Maria Fokker (18211886) uit het nabijgelegen Ruwiel. Aanvankelijk boerde hij op de gepachte hofstede Kommerrust
aan de Bollelaan maar in april 1856 kocht hij in de Vesting de boerderij Gansoordstraat 15 (huidige nummer).
8. De boerderij in de Bussumerstraat werd door hem in het logement het Amsterdamsche Veerhuis
op een openbare veiling gekocht voor 2753 gulden van de weduwe Neeltje Post-de Jong. Het
pand, veel later bekend als Bussumerstraat 33 met een oppervlakte van bijna 7 are, is afgebroken.
De laatste boer die er huisde was Aart Keijer. Het pand grensde toen aan de eveneens afgebroken
boerderij die door Herman de Gooijer werd gehuurd.
9. Boedelscheiding dd. 24 februari 1887, akte nr. 35, notaris Munnikhuizen te Naarden. Onder de 5
kinderen van wijlen Jan van der Veer en Maria Fokker werden landerijen en contanten met een
totale waarde van circa 30.000 gulden verdeeld. Klaas en Eitje verwierven bij deze verdeling 2000
gulden aan contanten en een ruim 3 hectare groot weiland ter waarde van 4000 gulden in de Binnendijksche Polder.



Op de bres voor een betere wereld
Anne Adelaar-Fürth (1884-1944)
Annie Verweij en Henk Schaftenaar
Toen Marie Anna (Anne) Adelaar-Fürth, socialiste, in 1930 tot de gemeenteraad van
Naarden toetrad, had zij al een imposante staat van dienst achter de rug. Gedreven
door een grote interesse voor de mens en de opvoeding van kinderen had ze zich met
tomeloze energie ingezet voor het montessorionderwijs. In de gemeenteraad kwam
ze op voor de minder bedeelden. Haar positie als eerste vrouw en feministe in dat
notabele gezelschap is interessant. Reden voor een terugblik op deze actieve en initiatiefrijke vrouw die door haar afkomst werd gedwongen Naarden in 1943 te verlaten.
Afkomst
Anne Fürth werd op 12 januari 1884
in Darmstadt (Oberhessen) geboren.
Ze is de derde dochter in een gezin van
8 kinderen. Haar vader is koopman en
haar moeder schrijfster op sociaal-economisch gebied. Anne brengt haar jeugd
door in Frankfurt am Main. Ze voelt zich
als kind al aangetrokken tot het onderwijs. Na de middelbare meisjesschool en
de kweekschool werkt ze als onderwijzeres in Frankfurt, later in Keulen, waar
ze in 1909 trouwt met de Nederlander
Henri Adelaar. Het echtpaar vestigt zich
vier jaar later in Lübeck, waar Anne als
lid van de socialistische vrouwenbond
strijdt voor het vrouwenkiesrecht. Daar
wordt ook hun eerste kind Frederik
Herbert geboren.
Vlak voor de Eerste Wereldoorlog ver- Anne Adelaar-Fürth (1884-1944).
huist het gezin naar Amsterdam en vindt Foto uit een particuliere collectie.
een woning in de Saxen-Weimarlaan.
Anne volgt er colleges staatshuishoudkunde bij de professoren Van Emden, Frijda
en Kuyper en is ondertussen actief in de socialistische jeugdbeweging A.J.C. In
Amsterdam worden Hans Helmut en Ilse Lotte geboren (1). Hun opvoeding doet
de oude liefde voor het onderwijs weer ontwaken.


Montessorionderwijs
Op 5 september 1921 komt het gezin in Naarden wonen aan de Burgemeester Van
Hasseltlaan 7. Hun zoons gaan naar de nabijgelegen Comeniusschool. Tegelijkertijd
komt Anne op het idee om een montessorischool te stichten. Ze laat er geen gras
over groeien en plaatst dezelfde maand nog een oproep aan moeders in de Bussumsche Courant (2). Het lukt haar een groep van enthousiastelingen te mobiliseren.
Een jaar later start ‘haar montessoriklas’ en vrijwel meteen al met de maximale
capaciteit van 26 leerlingen. De belangstelling voor dit type onderwijs groeit. In
1924 stelt de gemeente Bussum enkele lokalen in de opgeheven Wilhelminaschool
aan het eind van de Brinklaan ter beschikking. Daar kan de Montessorivereniging
haar vleugels uitslaan. Anne is presidente van de vereniging en ook voorzitter van
het schoolbestuur. Ze is enorm gedreven, verdiept zich in pedagogische stromingen
en publiceert regelmatig artikelen die naar een grotere interesse leiden voor het
montessorionderwijs. In 1925 gaat dan ook in Utrecht een kweekschool van start
en opnieuw zit Anne in het bestuur. Met
de opening in 1931 van een nieuwe montessorischool aan de Busken Huetlaan in
Bussum wordt een kroon op haar werk
gezet.
Na dit succes wordt het gezin getroffen
door een dramatische gebeurtenis. Zoon
Fred, slechts 20 jaar oud, verdrinkt in
Oostenrijk bij een poging een ander te
redden (3). Anne en Henri reizen spoorslags naar Wenen waar Fred zal worden
gecremeerd. Zijn urn wordt later op de
Algemene Begraafplaats aan de Amersfoortsestraatweg onder grote belangstelling van de A.J.C. - hij was medeoprichter van de afdeling Naarden-Bussum
- bijgezet.
Een jaar na dit drama beleeft Anne weer
een primeur met haar vereniging: aan de
Fred Adelaar (1911-1932).
Busken Huetlaan wordt de eerste MonFoto uit een particuliere collectie.
tessori U.L.O. van Nederland geopend.
In de gemeenteraad
Ook in Naarden zit Anne Adelaar niet stil. In 1927 staat ze als tweede op de kandidatenlijst van de S.D.A.P. Lijsttrekker Herman Maijer, een winkelier uit de Vesting, wordt na de verkiezingen beëdigd en is daarmee de enige socialist in een uit


vermogende heren bestaande gemeenteraad. Najaar 1930 verlaat hij de raad om
gezondheidsredenen. Anne neemt zijn plaats in en wordt het eerste vrouwelijke
raadslid. Bij de volgende verkiezingen staan beiden weer op de kieslijst. Ze krijgen
meer stemmen en voor het eerst komen er twee socialisten in de raad (4).
In die tijd pleit Anne voor werkverschaffing, steunregeling en winterhulp aan
werklozen. Ze vestigt de aandacht op de lage salariëring van de ambtenaren en
vooral van de gemeentewerkers in losse dienst. Als het loon van politieagenten in
een debat aan de orde komt, zegt ze: ‘De mensen hebben niets aan titels, geef ze
een goed salaris!’ Ondertussen vecht ze voor de rechten van vrouwen met een baan
die onder de werkloosheidsdruk hun rechtspositie eerder verliezen dan mannen.
Haarfijn legt ze in de raad uit dat van de 10.000 ambtenaren in Nederland er maar
150 gehuwde vrouwen zijn.
Ook bekritiseert ze een strandverordening met overdreven zedelijke bepalingen
die volkomen uit de tijd zijn. Ze neemt zitting in tal van commissies, zoals in die
van toezicht op het onderwijs en de wijkverpleging.
Door haar inzet wordt na jaren van strijd een sterk verouderd Burgerlijk Armbestuur omgevormd tot een dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon. In de regio
is ze pleitbezorgster voor een schoolartsendienst, een schooltandverzorging plus
schoolzwemmen voor kinderen van alle gezindten.

De gemeenteraad van Naarden in 1934 bij het afscheid van burgemeester M.P. van
Wettum met Anne Adelaar-Fürth als het enige vrouwelijke raadslid.
Collectie: Stichting Vijverberg.


Tijdens discussies is haar inbreng helder en praktisch en ver van vastgeroeste
ideeën. Bij de stemmingen in de raad delft haar partij echter vaak het onderspit.
Een moeilijke periode
Na de verkiezingen van 1935 wordt de socialistische fractie uitgebreid met een derde raadslid. ‘Gemeentebelang’, een lokale partij, krijgt de meeste stemmen. Tijdens
een ‘onderonsje’ echter wordt de eigenlijke winnaar buitenspel gezet. Het wordt
ervaren als politiek onfatsoen en het leidt tot spanningen in de raad. De ene na
de andere heikele kwestie rolt over tafel en meerdere malen staan B en W bij de
rechter (5).
In die jaren woedt in Duitsland de nazi-terreur. Veel joden vluchten over de grenzen maar worden niet met open armen ontvangen. Dan doet zich een gelegenheid
voor waarbij Naarden een gebaar kan maken en er wordt een beroep op Anne
Adelaar gedaan. Zo bereidt ze in 1938 de komst voor van joodse kinderen uit het
buurland. Ze stelt uit joodse kringen een damescomité samen met aan het hoofd
de vrouw van de burgemeester van Naarden. De kinderen - een groep van 23 jongens en meisjes uit Frankfurt in de leeftijd van 5 tot 10 jaar van wie de vader in
de meeste gevallen was ‘abgeholt’ - komen op 15 november ’s avonds om tien uur

Joodse kinderen in het Burgerweeshuis. Een foto van Jacques Stevens uit de collectie
van het streekarchief in Hilversum.



op het station Naarden-Bussum aan. Ze worden ondergebracht in het leegstaande
Burgerweeshuis in de Cattenhagestraat. Hiermee haalt Naarden de kranten. Zelfs
in de Britse Times en Sun en Le Soir de Bruxelles wordt een fotoreportage geplaatst. Omdat ‘Naarden’ de maaltijden niet ritueel kan bereiden, vertrekt het stel
echter al na een week naar een Israëlitisch weeshuis in Den Dolder (6).
In de zomer van 1939 dreigt Anne het slachtoffer te worden van een steeds meer
verziekte sfeer in de gemeenteraad. Tijdens inzage van haar geloofsbrieven maakt
Jac. Smits van Gemeentebelang bezwaar tegen haar raadslidmaatschap: De gemeentewet (art. 25) schrijft namelijk voor dat de functie van raadslid onverenigbaar is met de betrekking van onderwijzer. Het blijkt om enkele lessen te gaan die
Anne al jaren aan de montessoriopleiding in Utrecht geeft. Maar na veel gedoe en
uiteindelijke voorlegging aan Gedeputeerde Staten wordt de kwestie in haar voordeel beslist; die paar lessen vallen niet onder de bepaling.
In het eerste oorlogsjaar is Anne nog actief in de gemeenteraad. In augustus dringt
ze aan op het verwijderen van de tramrails uit de Marktstraat en de Cattenhagestraat en trekt ze van leer tegen het bewonen van krotten. Talrijke huizen in de
Vesting droegen boven de voordeur een bord met het vernederende opschrift ‘onbewoonbaar verklaarde woning’. Of haar voorstellen effect sorteren, maakt Anne
niet meer mee, want sinds de zomer wordt Naarden geconfronteerd met de antijoodse bepalingen van de Duitse bezetter. Als gevolg daarvan moet ze in december
1940 de gemeenteraad verlaten en al haar overige bestuursfuncties opgeven. Als stil
protest stelt het bestuur van de montessorischool geen kandidaten voor de vacature en benoemt Anne op 29 januari 1941 tot erelid. Van een passend afscheid uit
de gemeenteraad blijkt overigens niets (7).
Op 16 december 1941 worden ook 19 joodse leerlingen gedwongen de Bussumse
montessorischool te verlaten. Ze laten een grote leegte achter. Niettemin houdt
Anne de moed erin en werkt begin 1942 aan de realisatie van een afdeling voor
voortgezet onderwijs op de joodse montessorischool aan de Mecklenburglaan. In
dat oorlogsjaar valt het doek voor een verdere beschrijving van haar maatschappelijk functioneren. Haar laatste officiële bericht is een brief van 14 februari 1941 gericht aan burgemeester J.E. Boddens Hosang (8) bij zijn herbenoeming in Naarden:
‘Zeer geachte Burgemeester,
Uw vriendelijk gezicht op de voorpagina van de Courant en daaronder het heugelijk
bericht van Uw herbenoeming waren mij een grote vreugde. En ik feliciteer U en Uw
gezin en Uwe gemeente met dit verheugende feit. Moge het U gegund zijn Uw Gemeente naar betere tijden te leiden en mij dan ook zeer vergund onder Uw leiding.
Wij, Hollanders, zijn niet gewoon ons aan loftuitingen te buiten te gaan. We vinden


Detail van de brief aan de burgemeester van Naarden.
dat al gauw aanstellerij. En daarom wil ik het hierbij laten, maar niet zonder uiting
te hebben gegeven aan een diepgevulde dankbaarheid, dat de keuze voor het bezetten
van de hoogste post in Naarden wederom op U is gevallen, zodat ons het lot van andere gemeenten in ons goede land bespaard is gebleven!’
Naschrift
Na het uitvaardigen van de ‘sterrenverordening’ op 29 april 1942 en kort daarop de
huiszoekingen naar goud en zilver, vermoedde men in Naarden dat een deportatie
van de joden niet lang meer op zich zou laten wachten. De ‘verhuisplicht’ werd hier
in de week van 29 juni tot en met 3 juli werkelijkheid. In totaal werden 193 joden
weggevoerd. De familie Adelaar mocht blijven. Mogelijk was een Sperre (vrijstelling) verstrekt vanwege Anne’s werk voor de joodse school. Het bevolkingsregister
geeft aan dat de Adelaars tot 15 april 1943 aan de Burgemeester van Hasseltlaan
hebben gewoond. In die maand ‘platzten’ alle vrijstellingen. Ook Anne en Henri
werden op de lijst van te ‘evacueren’ joden gezet. De laatste exodus vond plaats op
donderdag 22 april 1943: op 30 adressen moesten 92 personen worden opgehaald.
Twee dagen later meldde de korpschef van Naarden aan zijn superieur in Amsterdam dat 3 joden zelfmoord hadden gepleegd, 9 vermoedelijk ondergedoken waren
en 2 gemengd gehuwd bleken te zijn. In totaal moesten die Witte Donderdag 78
joden naar Vught, Amsterdam en Westerbork vertrekken (9). De Adelaars werden
‘abgemeldet’ naar Vught.
In werkelijkheid verliep het voor de Adelaars anders. Waarschijnlijk hebben Anne
en Henri hun ‘evacuatie’ niet afgewacht en zijn zij eerder die maand bij mevrouw


Baas Becking in Amersfoort ondergedoken. Daar zat ook de onderduiker E. Coltof
die er zes weken met de Adelaars doorbracht (10). Na de oorlog schreef hij aan
Frans Adelaar, de enige broer van Henri die de oorlog overleefde (11):
‘Uw broer maakte op mij een indruk van
kalm en flink te zijn. Zijn vrouw piekerde
nog al eens over de familie, die bijna allen binnen korte tijd gehaald waren. Ook
moesten veel kennissen naar Polen vertrekken. Desondanks deed zij ’s morgens aan
gymnastiek, breide voor haar kleindochtertje en schreef mémoires van haar Moeder zaliger, waarvoor ze toch de geschriften,
die deze haar nagelaten had, moest bestuderen en gaf mij Engelse les. Verder leerden
ze tezamen Italiaans per Linguaphone en
bridgten eens een avondje. Hij besteedde
wel tijd aan het maken van legpuzzels, die
er in groten getale waren’.
Na enige tijd moesten Anne en Henri
om veiligheidsredenen naar de familie
Van der Molen in de stad Groningen
verhuizen. In het voorjaar van 1944
vond bij Van der Molen een huiszoeking
plaats; ‘er zou zich daar een illegale werker ophouden’. Walter Cahn (12), een
neef van Anne, wist daarover te vertel- Henri Adelaar (1881-1944).
len dat er op zekere dag werd aangebeld. Detail van een foto uit een particuliere
Toen Anne opendeed, vroegen enkele collectie.
SS’ers naar Van der Molen en stormden
naar binnen. Van der Molen (13) was niet thuis. Wel troffen ze Henri aan die boven zat te lezen. Bij het inzien van zijn valse persoonsbewijs ontstond twijfel. ‘Een
63 jaar oude behanger, die er zo uitzag als Henry en een goede roman zat te lezen’,
dat vertrouwden ze niet. Arrestatie volgde. Het verhaal gaat dat Anne, die zich had
voorgedaan als een Duitse huishoudster, zich toen vrijwillig bij haar man heeft
gevoegd (14).
Hoe het daarna is verlopen …? Bekend is in ieder geval dat Anne en Henri op 22
april 1944 in kamp Westerbork zijn aangekomen. Daar werden zij ondergebracht


in barak 67, de strafbarak. Ze zijn op 19 mei 1944 op transport gezet naar Auschwitz (15), waar hun levens op 22 mei 1944 werden beëindigd.
In een anoniem briefje (16) van iemand die Auschwitz overleefde, staat dat Anne
zich in Westerbork zeer onderscheidde van de andere vrouwen en zelfs bij jongeren respect afdwong door haar moedige houding. In de trein naar Polen protesteerde ze als eerste tegen het moeten afgeven van haar potlood en papier.
Op het allerlaatst had zij nog een prachtig betoog gehouden, waarin ze allen aanspoorde sterk en moedig te zijn. Ze zei ervan overtuigd te zijn dat het fascisme zou
verliezen en ze hoopte dat de wereld daarna beter zou worden, zonder haat en met
gelijkheid voor iedereen.
Eenmaal aangekomen in Auschwitz werd zij ‘naar de andere kant’ verwezen.‘Ik kan
u niet zeggen hoe vreselijk ik het vond toen ik er de volgende dagen achter kwam
wat dat betekende’ en ‘Als u weet, waar haar dochter (17) woont, stuur haar dan
deze brief. Zij was zo blij met haar mooie uitrusting, die ze van jullie had gekregen. Zeg haar ook als troost, dat haar moeder in ieder geval in het kamp niet heeft
geleden.’
Noten:

1. Henri Adelaar (Deventer 3 augustus 1881-Auschwitz 22 mei 1944). Zijn ouders hadden in Deventer een manufacturenzaak. Kinderen: Frederik (Fred) Herbert (Lübeck 2 december 1911-Wenen 19 juni 1932), Hans (Hans) Helmut (Amsterdam 10 februari 1916-Den Haag 15 januari
1983), Ilse (Ilse) Lotte (Amsterdam 13 februari 1919-Son 12 juli 1997).
2. In onze contreien ijverde Mr. Ina Elisa Willekes Macdonald (1886-1979) al eerder voor montessorionderwijs op openbare scholen. In 1915 begon zij een particuliere montessoriklas met 20
leerlingen, eerst in Bussum daarna aan de Sandtmannlaan in Naarden. In die tijd was zij getrouwd met A.P. (Apie) Prins. Er werd zowel binnens- als buitenshuis les gegeven. In 1917 kreeg
ze van een vriendelijke Naardense kweker, op 10 minuten lopen van het schooltje, een langwerpig
stuk land van 200 m2 in bruikleen voor schooltuintjes. Omdat het omspitten voor kinderhanden
te zwaar was, zorgde de kweker daar ongevraagd voor. De kinderen spendeerden er uren in de
natuur, spelend en groenten verbouwend. In maart 1918 werd het klasje opgeheven en leed de
‘Montessori Kinderhuis Vereeniging’ een slapend bestaan. Mevrouw Willekes MacDonald werd
overigens een bekende persoonlijkheid in het montessorionderwijs. Zij adviseerde bijvoorbeeld
de pedagoog en onderwijsvernieuwer Kees Boeke bij de oprichting van zijn Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven.
3. Tijdens een uitstapje van een groep ‘Rode Valken’ naar Klosterneuburg bij Wenen waren enkele
jongens met een boot naar een zandbank in de rivier de Donau gevaren. Toen twee van hen door
een diepe plaats probeerden te zwemmen, raakte er een bekneld tussen een uitstekende boomwortel. Fred, een van de begeleiders, sprong toen uit de boot om de twaalfjarige te redden. Maar
terwijl deze zichzelf wist te redden, kwam zijn tienjarige vriendje in de problemen. Toen Fred met
deze jongen om zijn hals naar de oever trachtte te zwemmen, klemde de jongen zich zo vast dat
Fred onder water werd getrokken. Een andere begeleider zag dat en redde vervolgens de jongen,
maar Fred verdronk. Uit Het Volk, dagblad van de arbeiderspartij, van maandag 27 juni 1932.
4. Annie Verweij, Naarden sterker en socialer. Herman Maijer (1887-1968), raadslid en wethouder in
voor- en naoorlogse tijd. In De Omroeper jrg. 26 (2013), nr. 2.
5. Bijvoorbeeld de kwestie met veearts Ter Beek, de voorzitter van ‘Gemeentebelang’. Zie Annie
Verweij, Uit het werkzame leven van de Naardense boomkweker Jacobus Smits (1864-1943), in De
Omroeper jrg. 27 (2014), nr. 3 pp. 88 en 89.
6. Freek Udo, Joodsche kinderen in veilige haven te Naarden, in De Omroeper jrg. 1 (1988) nr. 4 en
Henk en Annie Schaftenaar, Voor Koningin en Vaderland. Een rapportage over Naarden (1935-1947)
uit de plakboeken van burgemeester J.E. Boddens Hosang, in De Omroeper jrg. 24 nr. 1 zie pp. 21-23.



7. Op 8 november 1940 werd mevrouw Adelaar-Fürth nog benoemd tot gedelegeerd raadslid in de
‘Commissie voor de bedrijven’. In de raadsvergadering van 21 november was ze ook nog present.
Maar op de vergadering van de gemeenteraad van 30 december 1940 is ze niet meer aanwezig. In
de notulen is over haar vertrek niets vastgelegd.
8. De brief bevindt zich in de plakboeken van J.E. Boddens Hosang aanwezig in een particuliere collectie. Voor meer informatie zie het onder noot 6 genoemde artikel Voor Koningin en Vaderland.
9. Henk Schaftenaar, ‘Als we terugkomen, dan weer in Naarden!’ Gedenkschrift voor de joodse vluchtelingen Chaskel, Leja, Israel, Mia en Ettel Weiss. In De Omroeper, jrg. 25 (2012) nr. 1.
10. Brief dd. 7 juli 1945 van E. Coltof aan Frans Adelaar. In particulier bezit (zie noot 14).
11. Om overigens verwarring te voorkomen: Op 16 juli 1943 werden een zuster van Anne, Elisabeth
Fürth (1881) en een broer van Henri, Eduard Adelaar (1879), die eveneens een echtpaar AdelaarFürth vormden, te Sobibor vermoord.
12. Brief dd. 16 november 1945 van Walter Cahn (neef van Anne en broer van Ernst Cahn, bekend
van de Amsterdamse IJssalon). In particulier bezit (zie noot 14).
13. J.C. van der Molen was leraar aan de Montessori Lagere School in Groningen. Hij werd later in
Utrecht gearresteerd en werd in Auschwitz om het leven gebracht. De rechercheur van politie die
de arrestatie van het echtpaar Adelaar had uitgevoerd, ontving 40 gulden ‘jodengeld’. (Nieuwsblad van het Noorden van 21 maart 1949).
14. E-mail 17 september 2015 van prof. dr. W.F.H. Adelaar.
15. E-mail 15 september 2015 van mevrouw José Martin van Kamp Westerbork. Het transport van
19 mei 1944 uit Westerbork is gefilmd.
16. Het betreft een ongedateerde in het Duits vertaalde brief. In particulier bezit. De inhoud van de
brieven werd ons per e-mail 13 september 2015 ter beschikking gesteld door de heer E.H. Adelaar.
17. Dochter Ilse Lotte is aan vervolging ontkomen doordat zij met een niet-joodse man was getrouwd. Zoon Hans Helmut heeft de oorlog overleefd door onder te duiken. Nadat hij zijn oude
betrekking was kwijtgeraakt, heeft hij o.a. bij een scheepswerf aan de Merwede gewerkt. Hij droeg
nooit een ster. Op een gegeven moment is hij aangehouden met een persoonsbewijs dat vermoedelijk vervalst was. Vervolgens werd hij opgesloten in de Hollandse Schouwburg, waaruit hij vrijwel meteen is ontsnapt. Een SS’er, die op wacht stond, keek (wellicht expres) de andere kant op.
Daarna is hij er in geslaagd in contact te komen met een verzetsgroep in Amsterdam, die hem aan
nieuwe onderduikadressen hielp. Aan het einde van de oorlog werkte hij voor een verzetskrant.
(E-mail 17 september 2015 van prof. dr. W.F.H. Adelaar).



‘De keersen in ’t meer geset’
Andries van der Meulen (1591-1654) en de drooglegging van
het Naardermeer
Henk Schaftenaar
In augustus 1623 liet koopman/bankier Andries van der Meulen weten dat hij voor
zichzelf en voor zijn zwagers Charles de Latfeur en Philippe Calandrini het Naardermeer had gekocht. Daarmee nam hij het voortouw om het meer droog te leggen. Het
project werd een investeringsruïne. Door oorlogsdreiging moest de pas drooggevallen
polder in 1629 onder water worden gezet. Daarna heeft Van der Meulen zich opnieuw
sterk gemaakt om tot een drooglegging te komen. De goden waren hem echter niet
gunstig gezind. Op 16 juni 1641 nam hij zijn verlies en schreef hij dat hij ‘de keersen
in ’t meer had geset’. Hoewel in de boeken vooral de naam Calandrini met de droogmakerij van het Naardermeer wordt verbonden, was het Andries van der Meulen zelf
die het project van het begin tot aan het einde heeft gedragen. Daarom aandacht
voor deze volhardende bedijker, want in die kwaliteit wordt Van der Meulen nergens
genoemd.
Afkomst
Dat gebeurt ook niet in het zeer lezenswaardige boek van Luuc Kooijmans ‘Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw’, waaraan we in dit verhaal een en ander over zijn levensloop ontlenen (1).
Andries van der Meulen werd in 1591 in Bremen geboren in het kinderrijke gezin
van de vermogende koopman Andries van der Meulen (1549-1611) en Susanna de
Malapert (1566-1625). Andries junior kreeg een gedegen opleiding, leerde Latijn
en Frans en had graag verder willen studeren. Maar zijn vader zag in hem een
opvolger voor zijn handelshuis, waardoor hij zich in het handelsvak moest gaan
bekwamen. Aanvankelijk werkte Andries op het kantoor van zijn vader in Utrecht,
later in Amsterdam bij Jacques de Velaer, een zwager die diens zaken waarnam. Na
het overlijden van Andries senior (1611) en Jacques de Velaer (1612) richtte zoonlief zich helemaal op de handel. Maar toen de weduwe De Velaer-van der Meulen
was hertrouwd, reisde Andries naar Italië waar hij ondermeer de universiteiten van
Padua en Bologna bezocht. Na dit intermezzo schikte Andries zich in zijn eerdere
rol en ging in Amsterdam een andere zwager, Charles de Latfeur, assisteren die na
De Velaer de zaken van de familie waarnam. Nadat in 1625 ook zijn moeder was
overleden, kreeg Andries op 34-jarige leeftijd, met steun van Charles de Latfeur en
Philippe Calandrini de volle verantwoordelijkheid voor de voortzetting van het
handelshuis (2).


Andries van der Meulen (1591-1654) geportretteerd door Paulus Moreelse in 1629,
het jaar waarin het Naardermeer droogviel en zijn dochter Susanna werd geboren.
Sinds zijn huwelijk spelde hij zijn naam als ‘Van der Muelen’.
Foto: Iconografisch Bureau.


De start
Op 8 juli 1623 gaat de nog ongehuwde Andries van der Meulen met deze zwagers
de drooglegging van Naardermeer aan. Voor 28.000 gulden wordt een 630 morgen
groot deel van het meer van de Utrechtse kapittels van de Dom en Oudmunster
gekocht. De koopsom moet binnen drie jaar worden voldaan en de overdracht
zal bij betaling van de laatste termijn plaatsvinden. Met de kennis dat al 12 jaar
zonder enig resultaat aan de drooglegging van de nabijgelegen Horstermeer werd
gewerkt, worden hoge kosten en veel problemen verwacht. Dat wordt ook de investeerders voorgehouden die op een of meer van de 25 kavels kunnen inschrijven.
We volgen het avontuur in hoofdlijnen met nieuwe inzichten en nog niet eerder
gepubliceerde gegevens (3).
Dezelfde maand nog verkoopt ook de stad Naarden haar 200 morgen van het meer.
Koper is Godard van Reede, die als grootste investeerder in de combinatie gaat
meedoen (4). Een ander part van het meer, circa 70 morgen, was al eerder aan de
Naarders Aalt Gijsbertsz Schuyt en Rutger Gerbrantsz de Beer verkocht (5). Ook
zij zullen hun landerijen binnen het bestuur van de grote combinatie brengen.
Om met het werk te kunnen beginnen, wordt op 15 december 1623 door de Staten
van Holland een octrooi voor de drooglegging verleend. Voor 15 jaar zal vrijstelling van betaling van onder meer grondbelasting worden genoten. Ook krijgen de
bedijkers toestemming van de Staten om de ringdijk en -sloot voor zover noodzakelijk op meentgrond te leggen.
‘Goed van linnen en tinnen’
In het jaar 1624 wordt de organisatie op poten gezet. De bestuursvorm is een
heemraadschap, waarin enkele hoofdparticipanten (grote investeerders) heemraden worden. Op 2 maart komen de heren bijeen om een en ander in orde te brengen. Het is een illuster gezelschap van Statenleden en hoge ambtenaren (6).
Calandrini regelt de huisvesting om te vergaderen. Dat moet een logement in
Naarden zijn ‘goed van linnen en tinnen’ en met een bekwame kok. Later zal binnen de stad ‘een gemeenlandshuis’ worden betrokken (7). Gijsbrecht Gerrits, de
majoor van Naarden, wordt benoemd tot dijkgraaf/penningmeester. Zijn assistent
Adriaan van Mierop wordt opzichter van de bedijking van het Naardermeer.
Uit de Statenleden wordt een ‘politieke commissie’ benoemd met vergaande bevoegdheden om eventuele geschillen tussen de bedijkers en gerechtigden uit de
omgeving van het Naardermeer op te lossen. Het zijn Aelbregt van Schagen, burgemeester Dirk Bas van Amsterdam en burgemeester Floris van Tijlingen van Alkmaar die dat moeten opknappen. Deze zwaargewichten blijken onmisbaar: heel
het jaar 1624 ontaardt in juridische kwesties over rechten op sluizen, kaden, vaaren viswateren. Andries van der Meulen zelf beslecht een zaak met het bestuur van
Naarden over de bouw van bruggen over de Karnemelksloot.


Aan het eind van dat jaar worden de eerste kaden gelegd. Maar door storm en
vandalisme van boeren wordt in de winter veel van dat werk vernield (8). Andries
van der Meulen neemt ter plekke de schade op. Het ongerief levert de investeerders
wel een extra vrijdom van nog eens 10 jaar in de betaling van grondbelasting op.
‘Huybert van Cuylemborg, Jan Laagwater en Marten de Beer’
Het jaar1625 staat in het teken van molenbouw. Aanvankelijk is er een plan om het
meer met paardenmolens te bemalen. Een contract met ene Gerrit Adriaansz Timmerman ligt daarvoor al klaar. Maar in mei is Van der Meulen in de Horstermeer
om zich te laten informeren over de daar werkende molens van meester Huybert
van Cuylemborg (9). Kort daarop wordt besloten om met 8 van zijn windmolens
het avontuur in het Naardermeer aan te gaan. Aan ‘Jan Adriaansz Laagwater’ (10)
uit De Rijp wordt het ‘stellen’ van een molen gegund.
In februari 1625 worden Aalt Gijsbertsz Schuyt en Marten Rutgersz de Beer tot
heemraden benoemd. De hoofdparticipanten doen vervolgens hun uiterste best
om de grond (de Meerlanden) van deze invoedrijke Naarders in te lijven (11).
Door het tactische werk van Andries van der Meulen kan dat proces op 15 augustus 1625 met overeenkomsten worden afgerond. Met Marten de Beer wordt
een ondernemer/uitvinder op molengebied binnen het bestuur gehaald. Om zijn
uitvinding - een molen met grote kam- en schepraden uitgevoerd in vurenhout kunnen de heemraden niet heen. Hem wordt toegestaan om, in overleg met Van
der Meulen, met dat type proef te draaien.
Van der Meulen is in dat jaar vooral actief op het juridische vlak. Met de commissarissen en advocaat Dierhout is hij menigmaal op rechtdagen in het Stadhuis van
Naarden te vinden (12).
In augustus 1625 komt ook het reglement voor de molenaars tot stand. In juli 1626
wordt de vinding van Marten de Beer deugdelijk bevonden. Hij mag onder stringente voorwaarden een molen leveren.
Vanaf die tijd is Van der Meulen bij veel facetten van de drooglegging betrokken.
Hij mist geen vergadering van het polderbestuur en telkens reist hij naar Naarden
om ter plekke knopen door te hakken. Calandrini daarentegen trekt zich steeds
meer terug en De Latfeur, die andere zwager, heeft vanaf het begin geen rol van
betekenis bij de drooglegging gespeeld (13).
In juni 1626 blijkt dat de Meerkade nog niet is gesloten, het oostelijk deel (dat stuk
heet tegenwoordig Voormeer) moet nog worden aangelegd (14). Dan is er ook nog
onenigheid over een kade langs de Kleine Drecht en in de Nessepolder moet een
dijk opnieuw worden gelegd. In het jaar 1627 draaien de molens nog steeds niet
naar behoren, maar vrijwel alle zijn wel met de schep- en kamraden van Marten
Rutgersz de Beer voorzien.



Het notitieboek van Van der Meulen zoals aanwezig in het Utrechts Archief.

Droog en ontginnen
Het zijn 15 molens die in 1628 de klus
klaren. De opwelling van water uit de
bodem zorgt echter voor een probleem.
De bedijkers vragen zich af of zij de
aanleg van een kade, ter afscheiding van
het zandige oostelijke deel, wel moeten
voortzetten. Een beslissing wordt aangehouden. Aan het begin van de zomer
is de waterstand zodanig gedaald dat
enkele dijken verzakken. Snel optreden
is geboden. Er wordt besloten om een
koppel (wisselend 6 participanten uit
Utrecht en Amsterdam) paraat te houden om direct te kunnen handelen. De
afspraak blijft van kracht tot het meer
droog valt en dat gebeurt in de vroege
winter van 1628-1629 (15). In het voorjaar betalen de participanten de laatste
termijn aan de Utrechtse kapittels. Op
30 april 1629 wordt het Naardermeer
officieel overgedragen.

Aantekeningen van Van der Meulen van kosten die hij gemaakt heeft voor het laten
aanleggen van greppels en ‘cloof- en scheysloten’ en de aankoop van 60 tonnetjes ‘crok’.



In mei 1629 is Van der Meulen vaker dan ooit in de droogmakerij aanwezig om onder meer het maken van ‘cloof- en scheysloten’ (greppels) en inzaaien van ‘crock’
(hooizaad) aan te besteden (16). In juni en juli rijdt hij regelmatig van Utrecht over
de Tolakker - soms ook over Nieuwersluis - naar het Naardermeer en noteert dat
in een zakboekje met de reis- en andere kosten erbij. Zo is hij op 18 juli voor overleg bij heemraad Aalt Schuyt en declareert 4 gulden en 10 stuivers aan reiskosten,
maar ook 12 stuivers ‘bellecière’ (fooi) voor het zoontje van Schuyt.
Inundatie
In de zomer van 1629 zijn echter de Spanjaarden weer eens in opmars. Met een
aanval op de Veluwe probeert graaf Raymondo Montecuculi stadhouder Frederik
Hendrik te dwingen om het beleg van Den Bosch op te geven. Op 14 augustus trekken Montecuculi’s troepen Amersfoort binnen en kort daarop wordt Hilversum in
‘kolen gelegd’. Vijandelijke eenheden stropen ondertussen tot onder de poorten
van Naarden. Daar heeft de verdediging uit voorzorg al het voorterrein van bomen
ontdaan (17). Teneinde een aanval op Amsterdam te bemoeilijken, besluiten de
Staten om de landerijen nabij de Vecht onder water te zetten.
Op 19 augustus wordt burgemeester Antonie Oetgens (1585-1658) van Amsterdam gemachtigd om zonder ruggespraak te houden de brug over de Vecht bij
Weesp te vernietigen en sluizen, schutdeuren en verlaten te openen alsmede de dijken in die contreien te doorsteken. Op 21 augustus geeft de burgemeester het bevel
en op de dag erna lopen het Naardermeer en de Horstermeer vol met water (18).
Maar met de inname van de stad Wezel diezelfde week keert het oorlogstij waarop
de participanten op 1 september verzoeken om de gaten in de ringdijk van het
Naardermeer te mogen dichten. Kolonel Morgan, de commandant van Naarden,
wil er wel mee instemmen maar de Staten aarzelen nog. De rust keert terug nadat
Frederik Hendrik Den Bosch heeft ingenomen en half september mogen de participanten weer aan het werk gaan (19).
Opnieuw droog
Wie nu denkt dat de investeerders hun verlies zouden nemen en de droogmakerij
voor gezien hadden gehouden, heeft het mis. Ook dr. E.M. van Zinderen Bakker
die in zijn in 1942 verschenen standaardwerk over het Naardermeer vermeldde dat
het meer na 1629 tot rust kwam en zeer snel volgroeide met moerasplanten (20).
De notities van Van der Meulen geven namelijk een geheel ander beeld. Begin oktober 1629 reist Van der Meulen naar Den Haag om zaken voor de droogmakerij
te regelen. Na een vlot herstel van de inundatieschade wordt in het najaar het meer
alweer bemaald (21).
Vanaf januari 1630 overlegt Van der Meulen regelmatig met de dijkgraaf en draagt
zorg voor de voortgang van het werk. Zo wordt op 19 juli de eerder genoemde


kade aanbesteed om het kwelrijke oostelijk deel (het part van Godard van Reede)
van het meer af te scheiden (22). Op die dag wordt ook de Middeltocht gepeild.
Marten de Beer mag in augustus alweer een molen leveren.

De kaart van de verkaveling van het Naardermeer gemaakt door landmeter Nicolaas
Bonefatius in 1629. Uiterst links de niet verkavelde Meerlanden van Schuyt en De
Beer. De ongenummerde kavels daarnaast zijn eigendom van de familie Van Reede.
Rechts daarvan de 25 grote en 25 kleine genummerde percelen van resp. 20 en 4 morgen van de overige participanten.
In september 1630 laat Van der Meulen weten dat hij van de 60 tonnetjes ‘crock’ er
21 heeft laten inzaaien. Aan de oostkant van de droogmakerij heeft hij ‘cloof- en
scheysloten’ laten graven. Het is duidelijk: die zomer is het Naardermeer, of een
groot deel ervan, voor de tweede keer drooggevallen.
Meer bewijzen voor deze droge fase dateren uit de jaren erna. Op 1 februari 1631
laat Van der Meulen op zijn perceel nr. 17 een kade verlengen en 4 maanden later
koopt hij partijen bagger en mest voor zijn kavels. De bagger laat hij onder meer
op het kleine perceel nr. 6 brengen. Dat is een kavel van 4 morgen die hij van
Calandrini had overgenomen. In dat jaar ook worden er veel palen en planken in
kaden verwerkt. Dan is er nog gedoe over sloten die wel betaald zijn maar nooit
zijn gegraven. Landmeter Ruysch moet er aan te pas komen om het te bewijzen.
In februari 1631 is opeens Jan Adriaansz Leeghwater, de concurrent van Marten
de Beer, met Van der Meulen in de droogmakerij en in april gaat Van der Meulen


hem in De Rijp ophalen. Wat blijkt: 12 molens van De Beer vertonen gebreken en
Leeghwater moet ze vervangen door 20 kleinere van het ouderwetse type. Maar
het mag niet baten want kort erop loopt ook met die molens de hele droogmakerij
weer onder water.
Een derde poging
Na 1632 wordt het moeilijk om uit de krabbels van Van der Meulen conclusies te
trekken. Wel blijkt dat hij tussen 1633 en 1638 omslagen betaalt over nog maar
12 morgen. Kennelijk is een derde poging tot drooglegging ingezet, toen met nog
maar een kwart van het Naardermeerbezit. Bij het lezen van een brief van 6 juli
1638 van Jan de Latfeur aan Van der Meulen slaat echter de schrik toe: Neef Jan
neemt aan dat zijn oom al van anderen heeft gehoord wat er in het Naardermeer
is gebeurd! Helaas laat Jan het bij deze opmerking. Het doet opnieuw gissen naar
een of andere calamiteit. Zekerheid daarover komt in 1640, als Van der Meulen alleen nog maar uitrekent wat de onderneming hem allemaal heeft gekost. Hij komt
op een totaal van wel 29.000 gulden voor een bezit van ca 48 morgen moeras. Ten
einde raad besluiten de gezamenlijk participanten in dat jaar om het Naardermeer
publiek te verkopen. Na de veiling blijft een ongedeeld bezit van 9 eigenaren over.
Een van hen is Van der Meulen met nog
steeds zijn oude part (1/16 deel). Aan
het begin van 1641 reist hij opnieuw
naar Naarden en verpacht de visserij
van het Naardermeer. Kort erop worden
er ook 3 vogelkooien (eendenkooien)
aangelegd. Het meer is weer een milieu
voor moerasplanten, watervogels en
vissen geworden. Daarmee valt in feite
het doek voor de droogmakerij en krabbelt Van der Meulen in zijn boekje dat
hij de kaarsen in het meer heeft gezet.
Het mislukte project heeft de gezamenlijke participanten uiteindelijk 464.080
gulden gekost.
Het gezin Van der Meulen
Terug naar 1627 het jaar waarin Andries van der Meulen met Machteld
Catharina van Santen uit Delft huwde.
Het echtpaar ging wonen op de Nieuwe
Gracht in Utrecht nabij de Munt. In fe

De weduwe Machteld Catharina Van
der Meulen-van Santen geportretteerd
door J. van Rossum in 1659.
Foto: Iconografisch Bureau.

bruari 1629 - het Naardermeer was net drooggevallen - werd dochter Susanna geboren en twee jaar later volgde zoon Willem. In die tijd moest hij zich ontdoen van
de zakelijke banden met Calandrini en De Latfeur.
Mogelijk met de intentie zijn status nog wat te verhogen, huwelijkte Andries in
1644 zijn 15-jarige dochter uit aan de Pruisische edelman Albert Schach von Wittenau. Susanna beviel in mei 1646 van een dochter Maria Catharina, die door haar
grootouders in Utrecht werd opgevoed. Door het overlijden van dochter Susanna
in 1648 in het verre Pruisen kreeg het leven van het echtpaar Van der Meulen-van
Santen een dramatische wending. In dat toch al droevige jaar werd Andries gekweld door een hardnekkige koliek. De krampen belemmerden zijn functioneren
waardoor hij in een oude man veranderde. Op 16 juni 1654 overleed hij op 63-jarige leeftijd.
Noten:

1. Luuc Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw.
Amsterdam, 1997. In dit boek (391 pagina’s) is de levenswandel van Andries van der Meulen en
zijn familie uitgebreid beschreven.
2. Jacques de Velaer (1577/78-1612) was in 1608 gehuwd met Elisabeth van der Meulen (15851631), 2. Charles de Latfeur (overl. 1650) was in 1608 gehuwd met Hester van der Meulen (15871643), 3. Philippe Calandrini (1587-1649) was in 1613 gehuwd met Margaretha van der Meulen
(1594-1651).
3. Voor bronnen wordt verwezen naar eerder in dit tijdschrift verschenen artikelen over het Naardermeer. Nieuwe informatie is onder meer afkomstig uit een pakket 18e-eeuwse afschriften van
resoluties van de dijkgraaf en heemraden uit de periode 1623-1629 (Stadsarchief Naarden inventarisnr. OAN 128.1) en uit het notitieboek van Andries van der Meulen (Utrechts Archief toegang
57 inventarisnr. 40). Verder is gebruik gemaakt van de Notulen van de Staten van Holland (16201640), zoals in druk uitgegeven in de serie Rijks Geschiedkundige Publicaties door het Instituut
voor Nederlandse Geschiedenis.
4. Henk Schaftenaar, Jonkheren contra Naarden. De heisa rond de schuldrest van de familie Van Reede
inzake het Naardermeer, in De Omroeper jrg. 23 (2010) nr. 4. In afwijking van dat artikel (zie
de tekst en noot 2 daar) ben ik nu van een oppervlakte van circa 200 morgen voor Van Reede
uitgegaan. Een andere interpretatie van de data doet me inzien dat bij het convenant van 1607
circa 270 morgen van het Naardermeer (waarvan later 70 morgen aan Schuyt en De Beer en 200
morgen aan Van Reede werden verkocht) aan de stad Naarden als eigendom werd toegekend. Zie
ook Henk Schaftenaar, Sightseeing met de varende rechter. Een tochtje over de wateren van Naarden
op 13 en 14 augustus 1606, in De Omroeper jrg. 20 (2007) nr. 2.
5. Henk Schaftenaar, Grondvesten van ‘Stadzigt’ gelegd in 1614. Succesvol inpolderingswerk van de
gebroeders Gerbrant en Marten Rutgersz. de Beer, in De Omroeper jrg. 23 (2010) nr. 2 en Henk
Schaftenaar, ‘Rondje Naardermeer’ met Jan Pieterszoon Dou in het voorjaar van 1615, in De Omroeper, jrg. 24 (2011) nr. 2.
6. Op deze bijeenkomst zijn onder anderen aanwezig Johan van Wassenaar (heer van Duyvenvoorde),
Jacob Oem van Wijngaarden (heer tot Benthuysen), Heindrick Tuyl van Serooskerke, Godard van
Reede (heer van Nederhorst), Adriaan Cromholt en Tijmen van Volbergen.
7. Uit de aantekeningen van Van der Meulen weten we dat hij vergaderde in het Vliegend Hert in de
Vrouwenstraat (Cattenhagestraat). Op welk adres het gemeenlandshuis stond, weten we niet. Het
17e-eeuws eigendomsregister in het Stadsarchief van Naarden vertoont hier en daar grote hiaten.
8. Gooise boeren waren er niet van gediend dat de Staten van Holland aan de bedijkers toestemming hadden gegeven om op de meent (de boeren hadden daar het recht van vruchtgebruik)
kaden aan te leggen.
9. Later ook wel Huybert (Hubert) Aartsz van Baden genoemd. Hij was onder meer schout van het
Culemborgse Broek.
10. De later tot icoon van de waterbouw verheven Leeghwater werd ook wel Laagwater genoemd.
11. Schuyt en De Beer waren al in 1614 met drooglegging van hun eigen gronden begonnen. Toen
de grote onderneming nog op gang moest komen, waren zij al klaar. Hun Meerland, nu het ge-
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bied tussen Stadzigt en de Fuut, kwam na 1623 binnen de ringdijk en ringsloot (hier de Karnemelksloot) van de grote droogmakerij te liggen, waardoor een andere afwatering van hun grond
noodzakelijk werd. In ruil voor een lastenvrije bemaling heeft Schuyt daarop 20 morgen Meerland aan de gezamenlijke participanten van het Naardermeer overgedragen. De Beer, die een veel
kleiner areaal bezat, heeft het met overdracht van zijn molens kunnen regelen.
Andries van der Meulen regelde als heemraad de juridische kwesties. In de maand augustus 1625
is hij 9 dagen in Den Haag in ‘besoignes’ met de heren van de ‘politieke commissie’. Op de rechtdagen in Naarden treedt hij op in samenwerking met mr. Pieter Dierhout, de advocaat van de
participanten. Dierhout is ook de zaakwaarnemer van de verkopende partij, de Utrechtse kapittels.
Calandrini is door zijn zwager de koopman/bankier Philippe Burlamacchi in financiële problemen gekomen. Met hem ook Charles de Latfeur. Aanvankelijk werkte ook Van der Meulen met
hen samen maar hij wist zich in zakelijk opzicht tijdig van hen af te keren. Al rond 1628 tekenden
zich de problemen af. Aan de Engelse koning verstrekte kredieten (waaronder veel geld van Calandrini en De Latfeur) werden op den duur niet terugbetaald. Rond 1635 stevenden de heren op
een faillissement af. Calandrini moest al zijn bezit verkopen. In het Naardermeer heeft Van der
Meulen een en ander van hem overgenomen.
Zelfs moest daar nog land aangekocht worden om er de Meerkade op te leggen. In september
1627 was dat werk nog steeds niet klaar.
Hoewel een exacte datum ontbreekt, wordt er op 12 november 1628 vermeld dat de onderneming in een beslissend stadium was gekomen. Een generale bijeenkomst van alle participanten
werd noodzakelijk geacht mede omdat enkele van hen hun omslag niet of niet op tijd betaalden.
Onder de participanten waren ook andere problemen gerezen. Die uit Den Haag vertikten het
om in Utrecht te vergaderen en die uit Utrecht in Den Haag. De dijkgraaf moest de heren op hun
rechten en plichten gaan wijzen. De kosten van de onderneming waren op die datum tot grote
hoogte opgelopen. Van der Meulen had voor zijn 2 grote en 2 kleine kavels (dat was 1/16 deel van
de droogmakerij) 19.760 gulden aan omslagen betaald.
Van der Meulen bezit de grote kavels 16 en 17. Hij heeft tonnetjes hooizaad ingekocht om op zijn
land in te zaaien. Voor het maken van greppels en sloten geeft hij 140 gulden uit.
Voor het eerst komt dan ook het plan naar voren om bij Naarden twee forten te bouwen, een tussen de stad en het Naardermeer en het andere tussen de stad en de Zuiderzee. Het zou echter nog
lang duren eer deze verdedigingswerken (Lunetten Karnemelksloot en Fort Ronduit) werden
aangelegd.
De vrees bestond dat de vijand met deze diepe droge kommen de inundaties in de omgeving zou
kunnen aftappen.
De inundatieschade werd op 47.325 gulden getaxeerd. De participanten kregen geen schadeloosstelling. Wel nog eens 10 jaar extra vrijdom van betaling van grondbelasting en wat andere lasten.
Dr. E.M. van Zinderen Bakker, Het Naardermeer. Amsterdam, 1942.
In december 1629 wisten de Haagse participanten echter te vertellen dat er in de afgelopen 3
weken niet was bemalen. Dat vond men spijtig want juist in die periode kwam de wind uit het
zuiden en viel er geen druppel neerslag. Waren de molens wel in bedrijf geweest dan had het
waterpeil zeker enkele voeten lager gestaan. Het wachten was toen op het stellen van enkele aanbestede molens.
Mijn veronderstelling is dat met deze kade het kwelrijke oostelijke gedeelte van het meer niet
langer bij de droogmakerij werd betrokken en dus meer is gebleven. In dat jaar ook verkocht de
familie Van Reede percelen aan de gezamenlijke participanten van het Naardermeer. Zij transporteerden het aan de Amsterdamse koopman Jacob van Delft.



Hogenbergs massacre te Naarden in 1572:
een waar verhaal in een fake decor
Henk Schaftenaar
Een ‘nieuwsprent’ van het bloedbad te Naarden in 1572. De gravure is vervaardigd in het Keulse familiebedrijf van Frans Hogenberg, vandaar de Duitse tekst.
De firma maakte van belegeringen, veldslagen en gebeurtenissen uit de Tachtigjarige Oorlog wel meer dan 200 prenten. De Opstand van de Nederlanders tegen de
Spanjaarden wordt wel een papieren oorlog genoemd, vanwege de vele pamfletten en beeldberichten die door de strijdende partijen in omloop werden gebracht.
Frans Hogenberg (1535-1590) schaarde zich achter de Reformatie. Dat knalt van
de prent van Naarden af. Ja, van die afschuwelijk daad van de Spanjaarden wisten
de Keulse kunstenaars alles en ook wel dat Naarden aan zee was gelegen, maar van
de stad zelf hadden ze nooit iets gezien. Hoge huizen, torens en een groot plein
resulteerden als straatbeeld; een nepdecor dat later ook nog door kunstenaars werd
herhaald.



Frans Hogenberg werd overigens in Mechelen geboren en leerde het tekenen,
schilderen en graveren van zijn vader. Na een verblijf in Engeland belandde hij in
Keulen waar hij een cartografische uitgeverij en drukkerij oprichtte. Samen met
zoon Abraham en Georg Braun gaf hij in 1572 het stadsgezichtenboek Civitates
Orbis Terrarum uit. Dit boek raakte wereldwijd bekend. Veel graveurs hebben hun
opleiding in het atelier van Frans Hogenberg genoten. Zij werkten allen mee aan de
‘Geschichtsblätter’ van de Tachtigjarige Oorlog, zoals met de hier afgebeelde prent.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:
De Omroeper, jaargang 1990 (e 10,50), 1995, 1996, 1998, 1999 (e 11,50), 2000, 2001, 2002 (e 12,50),
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (e 15,-),
2014, 2015 (e 17,50) per jaargang.
Oude Naardense buitenplaatsen, ‘de geschiedenis van Berghuysen en Kommerrust’ e 16,--.
De kaart van Du Moulin (1748), facsimile van Naarden en omgeving in full-color e 8,25.
De zanderijenkaart (1817), facsimile van Naarden en omgeving in full-color e 8,25.
Zie voor tweedehands boeken over Naarden en omgeving onze website
www.stichtingvijverberg.nl
Besteladres: Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, tel. (035) 6946860.



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.
stichting

vijverberg
historische publicaties Naarden

