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Een terugblik op de Gereformeerde Kerk van 
Naarden

Henk Schaftenaar

Tweeënzestig jaar geleden gaf het bestuur van de Gereformeerde Kerk van Naarden 
opdracht tot de bouw van een kerk buiten de Vesting. Het pand verrees in de lande-
rijen tussen de Beatrixbrug en de Rijksweg en werd bekend onder de naam de Witte 
Kerk. In 2005 werd het gebouw aan de Koningin Wilhelminalaan afgebroken en vijf 
jaar later smolt de gereformeerde gemeente samen met die van de hervormden. 
In 1955 werd ook al eens een kerkgebouw van de gereformeerden gesloopt. Het stond 
aan het einde van de Gansoordstraat. Dat bedehuis dateerde uit 1887, het jaar waarin 
veel leden zich van de ‘Nederlandsche Hervormde Kerk’ afscheidden en zich verenig-
den in de ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk’.

‘God in de Lage Landen’
De exodus uit de Nederlandse Hervormde Kerk begon al een halve eeuw eerder. 
Wat eraan voorafging, werd twee jaar geleden schoolmeesterlijk verwoord door 
Ernst Daniël Smid in de tv-serie ‘God in de Lage Landen’. We volgen hem in zijn 
uitleg om het euvel snel te duiden: 





‘In 1815 ging koning Willem I van start om iets van zijn net geschapen koninkrijk 
te maken. Willem voelde zich de vader van een groot Nederlands gezin met het 
volk als zijn kinderen die hij moest opvoeden. De opvoeding nam hij heel serieus 
en werkte torenhoge stapels dossiers tot in de details door om alles onder controle 
te houden. Zijn regeerstijl was duidelijk: de koning beslist alleen, en over alles! Een 
kerk was volgens Willem cruciaal voor de eenheid der Nederlanden. Hij kende 
onze geschiedenis met religieuze conflicten en die wilde hij voorkomen. Daarom 
kwam hij met een slim plan en richtte in 1816 één groot kerkgenootschap op, de 
Nederlandsche Hervormde Kerk (1). Een ministerie van Erediensten stond aan de 
top van het kerkbestuur maar legde verantwoording af aan Willem. Over theologie 
ging het in dat bestuur niet. Bovennatuurlijke zaken, zoals ‘God in de Hemel’ en 
‘Jezus die opstond uit de dood’ boeiden Willem niet. Wel de prachtige leefregels uit 
de Bijbel voor een braaf burgerlijk gezag, want juist dát hadden de Nederlanden 
nodig. Zijn kinderen moesten brave burgers worden, en de pastoors en de domi-
nees konden mooi de opvoeding doen.’

De Afscheiding
Uit België, toen nog deel van de Neder-
landen, kwam meteen protest vanuit 
rooms-katholieke kringen. Het leidde 
naar veel trammelant en in 1830 zelfs tot 
een oorlog met de afscheiding van Bel-
gië als gevolg. Ook in het resterende Ne-
derland ontstond verzet tegen de nieuwe 
religieuze koers: veel hervormden zagen 
deze als een ongewenste inmenging van 
de koning in kerkelijke aangelegenhe-
den. In Ulrum leidde het in 1834 tot de 
afzetting van de jonge dominee Hendrik 
de Cock. Hij had zich in de geschriften 
van Johannes Calvijn verdiept en vond 
dat we met de nieuwe kerk van de ko-
ning behoorlijk de weg waren kwijt ge-
raakt. Evenals Calvijn drie eeuwen eer-
der wilde hij weer terug naar de wortels 
van het geloof en dus een kerk naar de 
zuivere leer van Christus. Openlijk en fel 
verkondigde hij zijn kritiek op de prak-
tijk van het kerkelijk leven en de verwatering van de bijbelse leer. Dat sloeg aan 
onder zijn gemeenteleden en ook ver daar buiten. Hendrik de Cock werd mateloos 

Hendrik de Cock (1801-1842), 
predikant en ijveraar voor de 
gereformeerde beginselen.





populair en toen hij door het bestuur van de Nederlandse Hervormde Kerk werd 
afgezet, stapte ook zijn aanhang, die spottend Cocksianen werden genoemd, uit de 
‘staatskerk’. Deze beweging uit 1834 wordt ‘de Afscheiding’ genoemd. De afgeschei-
denen verenigden zich in 1869 onder de naam de Christelijke Gereformeerde Kerk.

De Doleantie
In 1886 leidde onvrede met de te vrijzin-
nige koers van het landelijk kerkbestuur 
van de Nederlandse Hervormde Kerk 
opnieuw tot een scheuring. Door domi-
nee Abraham Kuyper en talrijke mede-
standers werd de Nederduitsche Gere-
formeerde Kerk (Dolerende) opgericht 
met de bedoeling terug te keren naar 
de ‘Dordtse Kerkorde uit 1619’. Daar-
mee kwam de kerkorganisatie en de ge-
loofsbelijdenis weer terug bij autonome 
plaatselijke kerken en het kerkvolk. Deze 
afscheidingsbeweging werd bekend on-
der de naam ‘de Doleantie’. Hierdoor 
verloor de Hervormde Kerk in één klap 
ongeveer 10 procent (300.000 personen) 
van haar leden. 
In 1892 hebben de ‘dolerenden’ zich 
met het grootste deel van de christelijk 
gereformeerden verenigd. Het nieuwe 
genootschap kreeg de naam ‘de Gerefor-
meerde Kerken in Nederland’. 

Afscheidingen in Naarden
Ook in Naarden hebben deze rechtzinnige bewegingen tot afscheidingen geleid. 
De invloed van die van 1834 is beperkt gebleven. Aanvankelijk leek de storm het 
vestingstadje voorbij te gaan maar op 11 oktober 1847 lieten 9 leden van de ‘Neder-
landsche Hervormde Gemeente van Naarden’ schriftelijk weten terug te keren naar 
de leer die door hun voorvaderen was vastgesteld in de jaren 1618 en 1619 op de 
synode van Dordrecht (2). Het jaar erop sloten nog 8 puriteinen zich bij hen aan.
Over deze prille uittocht is maar bitter weinig bekend. Het oudste notulenboek van 
de hieruit gegroeide Christelijke Gereformeerde Kerk van Naarden begint pas in 
juni 1882. In dat jaar bestond de groepering uit 65 leden, te klein om een predikant 
te onderhouden. De groep werd geleid door 2 diakenen en 2 ouderlingen, waar-
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theoloog, staatsman en voorvechter 
van de gereformeerde leer.





van de schoenmaker Hendrik van Dijk 
(1815-1894) uit de Peperstraat - een af-
gescheidene van het eerste uur - bijna 
een halve eeuw ouderling was. In die 
tijd bood dominee Wietze Feddes Post-
mus (geb.1821) zijn medewerking aan. 
Hij was als emeritus predikant in 1882 
in Naarden (de Turfpoortstraat) gaan 
wonen en leidde tot zijn vertrek naar 
Sneek in 1886 de diensten zonder enige 
vergoeding. Postmus werd op handen 
gedragen en zelfs tot erevoorzitter van 
het kerkbestuur benoemd (3). 

De kerkscheuring van 1887 liet diepere 
sporen na in de Hervormde Kerk van 
Naarden. De terugkeer naar de oude 
kerkorde werd ingezet door ouderling 
Daniël Hagedoorn (geb. 1837, schipper 
van beroep) en de diakenen Lambertus 
Bolderheij (geb. 1826, kuiper) en Hen-
drik Leonardes Verhaar (1842-1931, 
timmerman/aannemer). Deze kleine 
zelfstandigen verklaarden in de verga-
dering van de kerkeraad van 26 febru-
ari 1887 dat zij het hun plicht achtten 
het ‘juk der Synodale hiërarchie van 
1816’ af te werpen. Als gevolg hiervan 
werden ze op 28 maart als bestuurders 
geschorst, op 19 april uit hun ambt 
gezet en later officieel als leden van de 
Nederlandsche Hervormde Kerk ge-
royeerd. Daarop vertrokken nog 2 dia-
kenen, een ouderling en vele leden, die 

Handtekeningen van leden van de 
Hervormde Kerk onder een brief van 
11 oktober 1847 waarin zij verklaren 
terug te keren naar de ‘leer van hun 
voorvaderen’.

Hendrik Leonardes Verhaar (1842-
1931), een van de stichters van de 
Gereformeerde Kerk in Naarden met 
zijn vrouw Willemijntje Keijer (1861-
1947).





zich verenigden in een ‘Nederduitsche gereformeerde (dolerende) gemeente’. De 
Hervormde gemeente van Naarden bleef met de 2 predikanten gehavend achter. 
Er brak een nare tijd aan. Leden werden beticht van gereformeerde sympathieën 
waarop hen door het kerkbestuur werd gevraagd schriftelijk te verklaren niet tot 
de dolerenden te behoren. Onder de hervormden bleef het rommelen totdat in 
1894-1895 de gemeente in een vrijzinnige en een rechtzinnige groepering was op-
gedeeld (4).

De kerk in de Oosteindestraat
Op 4 mei 1887 vond de eerste vergadering van de ‘Nederduitsche Gereformeerde 
(Dolerende) Gemeente van Naarden’ (5) plaats. In hetzelfde jaar werd ook een 
kerkje gebouwd op een perceel tuingrond aan het eind van de Oosteindestraat 
(nu Gansoordstraat) (6). Verder werd een oud orgel (7) aangeschaft, waarover 
het verhaal gaat dat het afkomstig was uit een rooms-katholieke schuilkerk. We-
gens een nijpend tekort aan dominees zat er niets anders op dan als voorganger 
een godsdienstonderwijzer aan te stellen. Deze werd tegen een honorarium van 
750 gulden per jaar aangesteld en zijn naam was Cornelis Karssen (1829-1911) 
uit Huizen. Het salaris werd opgebracht uit collecten, contributies en het verhuur 
van zitplaatsen in de kerk. Omdat het kerkbestuur Karssen geen vrije woning kon 
bieden, werd zijn jaarwedde van 750 naar 900 gulden verhoogd waarna hijzelf de 
woning Gansoordstraat 366 (nu nummer 18) huurde. Voor dat bedrag preekte 
Karssen het gehele jaar twee keer op zondag, een keer op woensdagavond en leidde 
hij de zondagsschool. Verder was hem de catechisatie van jongelingen in Naarden, 
Muiden en Huizen toevertrouwd. Zo nu en dan leidde hij ook nog een dienst in 
Muiden of Huizen en moest dan op zondag, naar goed gereformeerd gebruik, een 
heel eind lopen. 

In 1892 viel landelijk de beslissing tot een samensmelting van de Christelijke Ge-
reformeerde Kerken met de Nederduitsche Gereformeerde Kerken. In Naarden 
vergaderden beide besturen al vanaf september 1891 over dit onderwerp maar tot 
een fusie wilde het niet komen omdat de christelijk-gereformeerden bezwaar had-
den tegen Karssen als voorganger. Volgens de kerkorde van 1619 zou hij - geen 
volwaardige dominee zijnde - niet mogen preken. In september 1894 werd deze 
hindernis opzij geschoven met het verlenen van een pensioen van 450 gulden aan 
Karssen (8). 
De eerste echte dominee van de Gereformeerde Kerk van Naarden was de in 
1859 in Middelburg geboren Willem Adrianus Dekker. Voor hem werd een 
traktement van 1000 gulden per jaar en 300 gulden voor het genot van een vrije 
woning gereserveerd. De in 1893 door aannemer Van Wettum gebouwde woning 
Gansoordstraat 6 werd tot pastorie bestemd. Dekker is hier ruim twee jaar 





predikant geweest. In maart 1898 vertrok hij naar Hoogeveen.
Niet alle gereformeerden konden zich overigens vinden in het samengaan van bei-
de groeperingen. Het leidde op den duur tot vertrek van leden naar de Christelijke 
Gereformeerde Kerk te Bussum (9).  

Exterieur en interieur van de Gereformeerde Kerk in de Gansoordstraat.





Problemen
In 1920 telde Naarden 527 gereformeerden. Dat was 10,7 % van de bevolking, 
goed voor circa 400 praktiserende leden en een ruim gevulde kerk want verreweg 
de meeste leden woonden in de Vesting. Maar door de sterke groei van Naarden 
buiten de wallen veranderde dat patroon in de jaren dertig. De gereformeerden 
uit de buitenwijken wandelden liever naar de kerk in Bussum dan naar het ver-
der gelegen verouderde en niet warm te stoken kerkje in de Gansoordstraat. Dat 
kwam de armlastige Gereformeerde gemeente van Naarden niet ten goede en om 
het tij te keren werden plannen gemaakt om buiten de Vesting een nieuwe kerk te 
bouwen. Door de economische crisis en oorlog die er op volgde, kwam daar niets 
van terecht. 
Om het voortbestaan van de Gereformeerde gemeente van Naarden te verzeke-
ren, werd sedert 1949 een grenswijziging of fusie met de Gereformeerde gemeente 
van Bussum overwogen. Toen in 1952 de kerkeraad nog steeds geen knoop had 
doorgehakt, maar wel hard en vermanend optrad tegen overlopers naar de buur-
gemeente, keerden tal van ‘buitenwijkers’ zich tegen het kerkbestuur en vertrokken 
definitief naar de Gereformeerde Kerk  in Bussum. In dat jaar vertrok ook dominee 
Willem Seinen (1894-1964). Hij was moedeloos geworden van drie jaar bakkeleien 
in Naarden en hoopte dat een jongere predikant, een die de hele voorgeschiedenis 
niet kende, zijn taak zou overnemen. 

De Witte Kerk
De jongere opvolger werd dominee Abraham Otto Poppe (1920-2012). Hij bezat 
de kracht om de aangeslagen gemeente nieuw elan te geven. In april 1953 werd hij 
in Naarden bevestigd en begreep meteen dat de toekomst van zijn gemeente niet 
in, maar buiten de Vesting lag. In hetzelfde jaar nog werd een bouwterrein van 20 
are voor een nieuwe kerk aan een geplande weg tussen de Prinses Beatrixbrug en 
de Rijksweg gereserveerd.

Een door deze dominee aangelegd plakboek met foto’s en krantenknipsels herin-
nert ons aan de verschillende bouwfasen. In de laatste week van augustus 1954 
werd door aannemer Fokkens met de bouw begonnen naar een ontwerp van 
architect W. de Gooijer (1900-1961) uit Bussum, die hiermee voor het eerst een 
kerkgebouw aan zijn oeuvre kon toevoegen. De kerk werd uitgevoerd in baksteen 
om een stalen skelet. Met dat geraamte zat het aanvankelijk niet mee. Tijdens een 
storm in de nacht van 4 op 5 december waren de pas geplaatste stalen spanten om-
vergewaaid. De ravage was niet te overzien. Echter in dezelfde maand nog werd het 
bouwskelet, maar ditmaal beter geschoord, opnieuw opgericht om de bouwstop 
van de wintermaanden te kunnen overleven. 
Een in februari 1955 gemaakte foto laat het kerkgeraamte nog zien in een landelijk 





gebied. Wel was daar toen door graafmachines een baan voor de latere Koningin 
Wilhelminalaan al aangelegd (10). Eind februari werd de bouw hervat en op don-
derdagavond 22 september 1955 kon het gebouw met een bijzondere inwijdings-

De Koningin Wilhelminalaan in wording met op de achtergrond het stalen 
bouwskelet voor de Witte Kerk. Foto van februari 1955.

Beeld van de stormschade aan de bouw van de Witte Kerk op 5 december 1954.





dienst in gebruik worden genomen. 
De laatste dienst in de kerk in de Gansoordstraat was op de zondag ervoor. Het 
gebouw was verkocht aan de gemeente die de grond zou benutten voor een nieuwe 
Vestingschool. 
De bouwkosten van de Witte Kerk aan de Koningin Wilhelminalaan bedroegen 
circa 120.000 gulden. Daar kwamen nog de kosten van de inrichting en de ver-
plaatsing van het orgel bovenop. Van gemeentewege werd het plantsoen rond de 
kerk aangelegd. Een klokkenstoel werd betaald uit de opbrengst van een bazaar 
die in april 1954 in de kazematten van bastion Turfpoort werd gehouden (11). 
De luidklok was een presentje van architect De Gooijer en het perceel grond werd 
geschonken door aannemer Fokkens.

De Witte Kerk is niet oud geworden. Op 8 juni 2005 werd tijdens een feestelijke 
bijeenkomst stemmig afscheid genomen van het gebouw. Een krant meldde toen 
dat het pand na de bouwvak zou worden afgebroken en vervangen door een ap-
partementengebouw genaamd Nassau Staete. In dat complex werd op de begane 
grond onder meer een kerkzaal gesitueerd die de naam de Witte Kerk kreeg en 
daarmee herinnert aan het vorige gebouw.

De Witte Kerk voltooid in 1955.





De breuk geheeld
‘Kerksplitsingen zijn typisch Nederlands net als het uiteindelijk uit pragmatische 
overwegingen toch maar samengaan’, aldus professor Herman Pleij in zijn speech 
in de Grote Kerk ter gelegenheid van de fusie tussen de Hervormde en Gerefor-
meerde Kerken van Naarden op zondag 31 oktober 2010.
Al veertig jaar eerder vonden zo nu en dan gesprekken plaats tussen de plaatse-
lijke besturen van beide kerkgenootschappen. Zelfs werden er gemeenschappelijke 
diensten georganiseerd, waarbij de hervormde predikant in de Witte Kerk en de 
gereformeerde in de Grote Kerk voorging. Maar dwars door de kerkeraden heen 
werd hierover heel verschillend gedacht. Voor sommigen gingen de ontwikkelin-
gen niet snel genoeg, anderen vonden dat er uiterst voorzichtig moest worden om-
gegaan  met het uitbreiden van deze activiteiten. Wat de leden dachten, wist men 
toen nog niet. Wel bleek uit de opkomst bij gemeenschappelijke kerkdiensten dat 
veel leden dan juist dachten een vrije zondag te hebben (12). Aan een hereniging 
waren de hervormden en gereformeerden in de jaren zeventig kennelijk nog niet 
toe. 
Het zou tot 1 mei 2004 duren eer landelijk tussen hervormden, gereformeerden 
en evangelisch-luthersen overeenstemming werd bereikt. Hun kerkgenootschap-
pen gingen op in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Deze mijlpaal werd 

Interieur van de Witte Kerk. 





het startsein voor de locale kerkeraden om ook aan een hereniging te werken. In 
Naarden lukte dat al snel, maar pas op 31 oktober 2010 kon de fusieovereenkomst 
worden getekend. Op die gedenkwaardige zondag kwam aan 123 jaar gerefor-
meerd kerkelijk leven een einde en gingen de hervormden en gereformeerden van 
Naarden voortaan als protestantse broeders en zusters weer door dezelfde deur.

Noten:
1.  Aan het begin van de 19e eeuw kwam er binnen de Nederduitsche Gereformeerde Kerk, die in 

de Tachtigjarige Oorlog de officiële kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
was geworden,  steeds meer invloed van stromingen die een verlichte interpretatie van de Bijbel 
voorstonden. Tevens probeerde de regering meer greep op de kerk te krijgen. Daarom werd in 
1816 een reglement aan de kerk opgelegd, dat de Dordtse Kerkorde (het reglement uit 1619) 
verving. Het nieuwe reglement bepaalde dat de leden van hogere bestuursorganen niet meer 
benoemd werden door de lagere, maar dat de lagere werden benoemd door de hogere. De leden 
van de hoogste organen, de landelijke syno-
dale vergadering en de provinciale kerkbe-
sturen werden voortaan benoemd door een 
Departement voor Hervormde Eredienst. De 
naam van de Nederduitsche Gereformeerde 
Kerk werd gewijzigd in Nederlandsche Her-
vormde Kerk.

2.  Archief Hervormde Kerk Naarden, inventa-
risnummers 195, 213 en 225.

3.  Zie voor meer details: M.B. Thomas, Gere-
formeerde Kerk Naarden 1837/1887-1987, 46 
pagina’s.

4.  In 1894 ging een groot aantal leden niet 
langer akkoord met de prediking in de Her-
vormde Kerk van Naarden. Ze wensten een 
verkondiging in meer rechtzinnige geest en 
stichtten de ‘Vereeniging tot Bevordering 
van Christelijke Belangen in de Nederland-
sche Hervormde Kerk te Naarden’. De leden 
bleven lid van de Hervormde Kerk, maar lie-
ten in 1895 in de Gasthuisstraat (Turfpoort-
straat) een evangelisatiezaal bouwen, waar 
diensten verzorgd werden door een recht-
zinnig predikant. Het evangelisatiegebouw 
werd later de Hervormde Kapel genoemd en 
nog later de Andreaskerk. In 1954 heeft het 
bestuur van de vereniging ‘de Nederlands 
Hervormde Stichting tot Beheer van de An-
dreaskerk’ opgericht en de oude vereniging 
ontbonden. Na de Tweede Wereldoorlog zijn 
er gesprekken op gang gekomen om een her-
eniging te bewerkstelligen tussen de recht-
zinnigen van de Andreaskerk en de vrijzin-
nigen van de Grote Kerk. Dit leidde in 1968 
tot de opheffing van de Stichting tot Beheer van de Andreaskerk en het samensmelten van beide 
groeperingen. (Archief Hervormde Kerk Naarden, inventarisnummer 337).  

5.  Het bestuur bestond uit de ouderlingen H. Kroeskamp en D. Hagedoorn en uit de diakenen H.A. 
Bolkesteyn, H.L. Verhaar en L. Bolderheij.

6.  De kerk kwam tot stand op een perceel grond van A.L. de Roeper en werd gebouwd door aan-
nemer Egbertus Wouda (geb. 1850) uit de Gasthuisstraat (Turfpoortstraat). Gebouw en grond 
werden op 6 januari 1888 tegen een koopsom van 3400 gulden notarieel overgedragen aan ‘de 
Kerkelijke Kas te Naarden’. Deze instelling waarvan de statuten per KB van 27 september 1887 
waren goedgekeurd, was een rechtspersoon (bestuurders: veehouder Elbert van der Veer, winke-

Het uit 1895 daterende 
evangelisatiegebouw in de 
Turfpoortstraat.





lier Gerrit van den Berg, bierhandelaar Willem Vuijst, broodbakker Teunis van Wettum en kuiper 
Fok Bolderheij) om de goederen van de Gereformeerde Kerk te beheren. Nadat in 1892 het be-
staan van de Gereformeerde Kerken in Nederland van regeringswege was erkend, werden op 28 
februari 1895 de goederen van de Kerkelijke Kas op naam gesteld van de Gereformeerde Kerk te 
Naarden. De kerk met orgel en meubilair  kostte uiteindelijk bijna 5000 gulden, een bedrag dat 
was verkregen door middel van een obligatielening.

7.  Vanwege de slechte toestand van het orgel is het in 1932 verkocht en heeft het kerkbestuur een 
nieuw orgel laten bouwen. Het oude orgel - het dateert uit de 18e eeuw en bevat pijpwerk van 
omstreeks 1640 - doet tegenwoordig dienst als koororgel in de Grote of Sint Barbarakerk in Cu-
lemborg.

8.  Toen enkele jaren later de kerk heel krap bij kas zat, werd zijn pensioen naar 300 gulden verlaagd.
9.  In Naarden is overigens op 20 april 1943 wederom een Christelijk Gereformeerde gemeente ge-

sticht. Aanvankelijk kwam deze groepering bijeen op het adres Marktstraat 19 en later op de 
locaties Turfpoortstraat 51 en 58. Sinds 3 april 1958 beschikt deze gemeente over een eigen kerk-
gebouw op het adres Cattenhagestraat 57.

10.  In februari 1955 was de Prins Frederik Hendriklaan nog niet verlengd tot de baan van de nieuwe 
weg (Koningin Wilhelminalaan). De Ernst Casimirlaan moest eveneens nog worden gerealiseerd 
alsmede een kruising met de Rijksweg.

11.  De bazaar werd gehouden op 8, 9 en 10 april 1954. Van het militaire gezag was toestemming 
gekregen om de kazematten van het bastion Turfpoort te gebruiken. Militairen van de verbin-
dingsdienst hadden voor die gelegenheid verlichting aangebracht, waarna de vele vleermuizen 
een andere hangplaats moesten zoeken. De bazaar werd goed bezocht. De inwoners van Naar-
den vermaakten zich uitstekend met de vele attracties. Je kon er quasi kattenmeppen, koekslaan, 
bussenwerpen, dubbeltjesgooien, speerwerpen en balspelen in de luistergang. Met 2000 lootjes 
opgehangen als oranje-appeltjes in een sparreboom waren tientallen prijzen, zoals een fiets, een 
vloerkleed of een theelichtje te winnen.

12.  G. van Steijn, Uit de kerkeraad, in De Naarder Kerk-Klok van zaterdag, 8 september 1973.  

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.





Het zilvertransport van 1804

Alias ‘Willem van Zutphen’ steelt Spaanse matten van de Ham-
burger Postwagen

Henk Schaftenaar en Coen Mulder

Op 30 april 1675 meldde ‘De Oprechte Haerlemsche Courant’ dat even buiten Minden 
de Hamburger Postwagen was overvallen door 12 ruiters. Er werd 80.000 gulden buit-
gemaakt, de passagiers bleven ongemoeid. Van deze roof zijn geen details bekend, het 
archief van dit bedrijf uit Naarden, bestaat niet meer.
Over een beroving in 1804 is wel het een en ander bewaard gebleven. De stukken bevin-
den zich in een dossier van een rechtszaak in het Gelders Archief (1). Voor liefhebbers 
van ‘kleine geschiedenis’ een interessante hoeveelheid documenten die naast bewijs-
voering over de diefstal ook informatie verschaft over deze transportonderneming (2). 

Bij nacht en ontij
Van 1664 tot 1831 werd vanuit Naarden tweemaal per week een vervoersdienst 
voor personen, poststukken, vrachtgoed en geldzaken onderhouden naar Osna-
brück en vandaar naar Hamburg. De Hamburger Postwagen werd deze lijndienst 
genoemd, die verzorgd werd door het bedrijf van vanouds de familie Heshuijsen 

De Oude Postweg over de Zuiderheide nabij het Bluk gezien in noordelijke 
richting. ‘Met een beetje fantasie zien we de postkoets zo aan ons voorbijrijden’, 
staat daar op een informatiebord van het Goois Natuurreservaat. De route van de 
Hamburgerwagen van eertijds is hier nog over vele kilometers zandweg te volgen.





uit de Vrouwenstraat (Cattenhagestraat). De Hamburgerwagen reisde bij nacht en 
ontij over onverharde wegen door bossen en heidevelden met zompige, tijdroven-
de passages en allerlei gespuis onderweg. Niettemin verzorgden de Heshuijsens, 
gelijk het bedrijf Brinks nu, transporten met gigantische waarden.
Tussen Naarden en Osnabrück lagen zes tussenstations ofwel posthuizen: Voort-
huizen, Deventer, Delden, Bentheim, Rheine en Ibbenbüren. De route telde ruw-
weg 270 kilometer, een afstand die normaliter binnen een week werd afgelegd. De 
Hamburgerwagen vertrok uit Naarden op zondag en donderdag, ’s zomers om 
20.00 uur en ’s winters een uur eerder. Een posthuis werd geleid door een post-
meester, die de post en vracht voor zijn streek aannam, de lading voor verder trans-
port controleerde en na akkoordbevinding de zogenoemde ‘stondencédule’, een 
soort vrachtbrief met tijden van aankomst en vertrek, ondertekende. Verder was 
hij verantwoordelijk voor de wisseling van de bemanning en paarden voor de reis 
naar het volgende posthuis.
Naarden was hoofdplaats van deze vervoersdienst, die geleid werd door opperpost-
meester François van Crooch en directeur J.P. Thierens. Van en naar Amsterdam 
werden de goederen veelal per trekschuit vervoerd. Vanaf de herberg De Roskam, 
even buiten Naarden, werden deze naar het posthuis in de Vrouwenstraat versleept 
of gereden, om aldaar te worden gewogen en  ingeschreven in het expeditieboek.
Van het in 1804 noodlottig verlopen transport (3) van Naarden naar Osnabrück 
volgt hier een verslag. 

Zondag 4 maart 
De daags tevoren uit Amsterdam aangeleverde goederen worden in Naarden in-
geladen in de wagens. Het gaat om 14 manden zalm, enkele poststukken en 15 
vaten zilver. Drie ervan zijn bestemd voor Johannes Janssen in Hamburg, wegen 
bijelkaar 660 pond en zijn gevuld met 12.000 Spaanse matten, een zilveren munt 
met een waarde van 52 stuivers. De munten zijn verpakt in zakken van 1000 stuks 
en hebben een waarde van 31.500 gulden. De afzender is de Amsterdamse bankier 
Theodoor Gülcher. Wekelijks worden op zijn kantoor aan de Herengracht gouden 
en zilveren munten in vaten gekuipt en verzegeld voor verzending naar onder meer 
Duitsland.

Uit de Oprechte Haerlemsche Courant van 30 april 1675.





Om zeven uur ’s avonds staat het kon-
vooi klaar voor vertrek. Het is een zoge-
noemd ‘2 ¾ transport’: dat wil zeggen 
twee wagens bespannen met 4 paarden 
en een met 3 paarden. Op de bokken zit-
ten de Naarders Dirk de Beus, Willem 
van Ommeren en Gerrit Nienhuijs (4). 
Ook gaan er twee schermmeesters (5) 
mee. De zalm, de post en een vat Spaanse 
matten krijgen een plaats op de postwa-

gen, de bijwagens vervoeren uitsluitend de andere vaten zilvergeld. Slechts één pas-
sagier heeft geboekt. Hij heet Franco en reist mee tot Deventer.

Maandag 5 maart
Met stops bij herbergen en een pauze in Amersfoort komt het konvooi in de och-
tend in Voorthuizen aan. Postmeester Hendrik Wilbrink neemt de post in ont-
vangst, controleert de lading en tekent de stondencédule voor akkoord. De wagens 
rijden verder met andere postiljons en paarden. ’s Avonds om acht uur komt de 
stoet aan bij het posthuis van Deventer. Nog diezelfde avond vertrekt een ververst 

 De Spaanse mat was gemunt uit zilver 
en een algemeen geldig betaalmiddel.

Uit de vrachtbrief van de Hamburgerwagen van 4 maart 1804. Voor de opsomming 
van de lading staan per eenheid de merktekens vermeld die op de ton, de mand of 
het pakje waren aangebracht.





konvooi richting Delden. 
Even buiten Deventer worden drie ‘blinden’ (6) opgepikt van wie een zich Willem 
van Zutphen noemt. Vijf kilometer voor Goor ontstaat een vervelende vertraging, 
een as van de achterste wagen breekt. De pech wordt door de anderen niet opge-
merkt, zij rijden door naar Delden. Met een paard van de kapotte wagen galop-
peert de voerman naar Delden om zijn makkers te waarschuwen. Na overleg rijdt 
de postkoets terug naar de plek van het ongeluk om met hulp van een van de blin-
den de vaten zilver over te laden. De lege bijwagen wordt in het veld achtergelaten. 
Voor de aankomst bij het posthuis in Delden verlaten de blinden de postwagen om 
zich de volgende dag weer bij het gezelschap te voegen.

Dinsdag 6 maart
Door het oponthoud komt het konvooi pas ’s morgens om half twaalf aan bij het 
posthuis in Delden. Terwijl postmeester Van Heek de lading controleert, maken 
twee van zijn knechten zich klaar voor de rit naar Bentheim. Bij de blekerij van 
Delden worden de blinden opgepikt en in Hengelo stapt een domineesvrouw in 
die naar het Duitse Gildehaus moet. Bij de herberg aan ‘De Poppe’ wordt kof-
fie gedronken en ’s avonds om tien uur rijden de twee wagens Bentheim binnen. 
Ruim voor het posthuis piepen de blinden weer van de wagen. Postmeester Brauns  
controleert de lading en geeft zijn fiat voor het traject naar Rheine.

Het uit 1764 daterende posthuis In de Kroon te Delden, waar in 1804 de reis door 
pech met een postwagen minder moest worden voortgezet.





Woensdag 7 maart
Rond middernacht vertrekt de karavaan, inmiddels weer met een tweede bijwagen, 
uit Bentheim. De wegen zijn met wat sneeuw bedekt wat de rit bemoeilijkt. Gerd 
Banneke, de vaste postiljon van Brauns rijdt de postkoets. Voorbij het posthuis 
stapt Willem van Zutphen als enige blinde weer in. Hij is die nacht alleen in de 
wagen, een schermmeester ontbreekt. Bij een herberg in Schüttorf wordt schnaps 
gedronken en aan het Steider Heck wordt dat nog eens herhaald. Even voor Rheine 
wordt nog even gestopt om Willem van Zutphen de gelegenheid te geven zijn rode 
reiszak op een bijwagen te leggen. Vroeg in de ochtend komt de karavaan in Rheine 
aan. Bij de stadspoort glipt Willem uit de postwagen, tilt zijn reiszak uit de bijwa-

gen en maakt de afspraak om hem de volgende dag weer te willen meenemen. 
In Rheine inspecteert waarnemend postmeester Niermann (7) de wagens en geeft 
om tien uur zijn goedkeuring voor de doorreis naar Ibbenbüren. Klokslag elf uur 
wordt gestopt bij de Eemspoort om Willem op te pikken. Maar de anders zo punc-

De tarieven van de Hamburgerwagen. Detail uit een pamflet van de firma 
Heshuysen uit de tweede helft van de 18e eeuw.





tuele blinde passagier staat er niet. Er wordt niet gewacht en in rap tempo gaat het 
verder richting Osnabrück. In de postwagen is die ochtend weinig ruimte. Begelei-
der Blancke moet zelfs op een van de vaten zilvergeld zitten, die al bij Goor deels 
onder de bank waren geduwd. Bij het naderen van Ibbenbüren hotst en stoot de 
postwagen zo dat Blancke maar gaat lopen. Anderhalf uur lang staan de wagens 
daarna voor het posthuis te wachten tot laat in de namiddag de overdracht plaats-
vindt. Daar kijkt schermmeester Altervoogd de lading na en trekt een klem zittend 
vat van onder de zitbank weg. Het is beschadigd. Erger nog de bodem is ingedrukt. 
‘Das ist nicht richtig’, constateert postmeester Kerstein die erbij wordt gehaald. Bij 
inspectie blijken er nog maar drie in plaats van vier zakken zilvergeld in te zitten. 
Kerstein noteert het manco in de vrachtbrief en laat een kuiper komen om het vat 
te repareren. Na dit vervelende oponthoud wordt de reis naar Osnabrück voort-
gezet.  

Onder de last van een zware reiszak
Over het verdere verloop van de reis vertellen de gerechtelijke stukken niets. Wel 
wordt vermeld dat zondag 11 maart de drie vaten Spaanse matten op het kantoor 
van Janssen in Hamburg worden afgeleverd. Zijn boekhouder constateert dat er 
1414 munten met een waarde van 3676 gulden en 8 stuivers ontbreken. Het her-
stelde vat weegt nog maar 156 pond. Dat betekent dat een dief er met de last van 

De Hamburgerwagen. Een geromantiseerde weergave van Van der Ven ter 
gelegenheid van het 600-jarig bestaan van Naarden in 1950.





37 kg zilver vandoor is gegaan.
Enkele dagen later vraagt opperpostmeester François van Crooch om opheldering 
aan de weduwe Niermann te Rheine. Haar zwager maakt de zaak aanhangig bij het 
Landgericht. Schermmeesters, voerlieden en postmeesters moeten zich daar op 17 
maart onder ede voor rechter Rothmann verantwoorden. 
Al spoedig valt de verdenking op  Willem, de blinde passagier, die tijdens de nach-
telijke rit naar Rheine alleen in de postwagen zat. Bij navraag in Rheine vertelden 
drie inwoners dat zij een man hadden gesproken die gebukt ging onder de last 
van een zware reiszak. Toen hij hen had gevraagd waar hij een glaasje brandewijn 
kon drinken, hadden zij hem op de herberg van Tombering gewezen. Daar infor-
meerde hij naar een voerman die hem naar Neuenkirchen zou kunnen brengen.
Met de getuigenverklaringen op papier vaardigt rechter Rothmann van Rheine op 
18 maart een opsporingsbevel uit waarin gewezen wordt op de vermoedelijke da-
der. Drie dagen later wordt deze in Vorden gearresteerd.

De Vrouwenstraat, het domein van Heshuijsen en Compagnons. Links en rechts de 
patriciërshuizen waar de opperpostmeesters woonden. De serre hoort bij logement en 
stalhouderij Het Vliegend Hert. Hier stond zondagavond 4 maart 1804 de karavaan 
van de Hamburgerwagen klaar voor vertrek. 





Willem van Zutphen, alias Hopkes of Van Heekeren
Gerrit Hendrik Gosseling heet de 24-jarige verdachte. Hij is in Steenderen geboren 
en heeft al vroeg zijn ouders verloren. Als bakkers- en later schoenmakersknecht 
heeft hij bij verschillende bazen gewerkt. Sinds 1801 is hij zelfstandig schoenmaker 
in Vorden. Hij wil meer en begint een handel in eek (eikenschors voor de leerlooie-
rij). Hij leent daarvoor 1500 gulden bij plaatsgenoten. Maar de handel valt tegen en 
als hij met een grote partij blijft zitten, kan hij zijn schuldeisers niet meer betalen. 
Op 25 oktober 1803 blijkt de schoenmaker/eekhandelaar met de noorderzon te 
zijn vertrokken.
Gerrit leidt vanaf dan een ongeregeld leven. Hij stort zich in de paardenhandel en 
bedient zich van schuilnamen om zijn ware identiteit te verhullen. Zich Willem 
van Zutphen, Hopkes en Van Heekeren noemend zwerft hij door de regio. In die 
kommervolle omstandigheden stapt hij maandagavond 5 maart 1804 als ‘blinde’ 
aan de Snippeling bij Deventer op de Hamburgerwagen en steelt twee dagen later 
tussen Bentheim en Rheine een zak van 37 kg aan Spaanse matten.
Tijdens een zwerftocht van twee weken langs herbergen in Neuenkirchen, Nien-
borg, Vreden, Groenlo en Lochem lukt het hem een deel van het gestolen geld in 
te wisselen voor Louis d’Ors en andere munten. In het logement De Pelikaan in 
Groenlo slaagt hij er bovendien in om met medewerking van de waard een grote 
schuld af te lossen.
Vrijdagavond 16 maart keert Gerrit in het pikkedonker terug in zijn woning in 

Vorden. Daags daarop bezoekt hij de 
geldgevers in zijn dorp om met hen in 
het reine te komen. Als de plaatselijke 
diender daarover wordt geïnformeerd, 
wordt Gerrit aangehouden en vastgezet 
om onder toezicht zijn overige schul-
den te vereffenen. Maar ondertussen 
dringt het opsporingsbevel uit Rheine 
ook tot Vorden door. Op grond hiervan 
wordt Gerrit op woensdag 21 maart in 
hechtenis genomen. 

Heshuijsen draait op voor de strop
Eind maart 1804 verneemt Heshuijsen 
en Comp. dat een verdachte is gear-
resteerd. Directeur Thierens toont zich 
direct bereid om aan het gerecht alle in-

De herberg De Pelikaan in Groenlo, een 
eeuw nadat daar een zilverdief logeerde.





formatie te verschaffen. Hij schrijft de aanklager dat het hem en zijn compagnons 
zeer aangenaam zou zijn dat de dief ‘ten rigoureuste en ten afschrik van anderen 
worde gestraft’. De reputatie van zijn firma als uitstekend vervoersbedrijf staat op 
het spel. De veiligheid op de route gaat hem boven alles.
Om tot een goed gefundeerde aanklacht te komen, is uitgebreid vooronderzoek in 
deze zaak gedaan. Pas in maart 1805 zendt Thierens gewaarmerkte verklaringen 
naar het Hof van Gelre. In een begeleidende brief spreekt hij de hoop uit dat het 
gestolen zilvergeld, geheel dan wel gedeeltelijk, aan zijn onderneming kan worden 
gerestitueerd.
Het vergaren van overtuigend bewijsmateriaal heeft erg veel tijd in beslag geno-
men. Eerst drie jaar na het voorval ligt er een dossier van ruim 1000 bladzijden 
klaar.
Op 30 juli 1807 wordt Gerrit Hendrik Gosseling door het Hof van Gelre veroor-
deeld tot een strenge geseling en een gevangenisstraf van 15 jaar.
Kort na het vonnis wordt door het Hof aan Heshuijsen en Comp. 28 gulden, 15 
stuivers, 10 penningen en een zilveren zakhorloge gezonden. Dat was alles wat 
Gerrit bij zijn arrestatie nog op zak had. De waarde van het gestolen zilvergeld had 
Thierens al kort na de diefstal aan bankier Gülcher vergoed. De firma Heshuijsen 
draaide uiteindelijk op voor de strop (8).
 
Noten:
1.  Gelders Archief Arnhem, archief Hof van Gelre en Zutphen toegang 0124 inventarisnr. 4761 

G.H. Gosseling, Berooving Hamburger postwagen.
2.  Over de geschiedenis van de Hamburger Postwagen zie Rob Hufen Hzn, Johann Hufen en de 

Hamburgerwagen, in De Omroeper jrg. 4 nr. 2, De Hamburger Post en de concurrentie, in De 
Omroeper jrg. 4 nr. 3, De opheffing van de Hamburger Postwagen, in De Omroeper jrg. 5 nr. 3 en 
De oorsprong van het oventje  in het Burgerweeshuis in De Omroeper jrg. 8 nr. 3.

3.  In de gerechtelijke stukken is de tocht met veel details weergegeven. Bijvoorbeeld: alle voerlieden 
en begeleiders worden genoemd.

4.  Dirk de Beus (1766-1828) was eigenaar van het logement De Doelen in de Marktstraat met 
ertegenover (naast het Stadhuis) een stalhouderij. Willem van Ommeren werkte als knecht bij 
Helmus van Ommeren, stal- en logementhouder van het Vliegend Hert in de Vrouwenstraat. 
Gerrit Nienhuys woonde ook in Naarden, hij had in 1804 de leeftijd van 52 jaar.

5.  Rob Hufen, van wie een voorvader twee eeuwen geleden schermmeester op de Hamburgerwa-
gen was geweest, vertelt over die functie het volgende: ‘Een schermmeester of conducteur was 
bepaald geen kaartjesknippende persoon. Hij was een contactueel begaafde en betrouwbare re-
gelaar, die met wapens moest kunnen omgaan en een zekere handigheid bezat om mankementen 
op te lossen. Het platteland was namelijk schaars bevolkt, de wegen veelal slecht begaanbaar en er 
schuimde veel onbetrouwbaar volk rond. En dan te weten dat de Hamburgerwagen vooral goud 
en zilver vervoerde.’

6.  ‘Blinde’ passagiers zijn clandestiene passagiers. Tegen betaling van een paar stuivers en een bor-
rel onderweg mochten ze wel meerijden. Voor de aankomst bij het posthuis moesten ze van de 
wagen; de postmeester mocht er officieel geen lucht van krijgen. Het lijkt erop dat het meenemen 
van ‘blinden’ door de postmeesters als schnabbel voor de voerlieden werd gedoogd, zolang zij er 
niets van zagen of over hoorden spreken.

7.  Te Rheine was de weduwe Niermann-Wesseling de baas op het posthuis. Het werk werd echter 
waargenomen door haar zwager Frans Anton Niermann, die schrijver was bij het gerecht van 
Rheine.

8.  Het is niet bekend of de firma Heshuijsen een schadeverzekering had afgesloten. 





De verkoping van de inventaris van de stalhou-
derij van het logement ’t Vliegend Hert

Henk Schaftenaar

In 1917 kwam er voorgoed een einde aan het eeuwenlange bestaan van het logement 
annex stalhouderij ’t Vliegend Hert in de Vrouwenstraat (Cattenhagestraat). De op-
komst van het moderne vervoer had het bedrijf de das om gedaan. Het pand en de 
inboedel werden verkocht. De bestemming van het logement werd veranderd in Mili-
tair Tehuis, in de stalhouderij werd de Openbare Leeszaal en Bibliotheek gevestigd. Al 
eerder werd er in De Omroeper een artikel over ’t Vliegend Hert geschreven (1). Een 
onlangs gevonden notariële akte van de veiling van de inventaris van de stalhouderij 
was de aanleiding om er op terug te komen.

Op maandag 19 maart 1917 om elf uur ’s morgens startte de veiling van de inven-
taris van de stalhouderij, ter plekke in de stal en onder toezicht van de Naardense 
notaris Klaas Hoeflake (akte 313). De verkoping werd gehouden op verzoek van Jan 
Reek (2), de laatste uitbater en stalhouder van ’t Vliegend Hert. 
In totaal kwamen 181 lots onder de hamer en het is interessant om de beschrijving 
ervan door te lezen. Alles wat nodig was om een stalhouderij te laten draaien werd 

daar op die dag verkocht. Dat liep van 
een bus hoefsmeer of een ton wagen-
smeer via een hooivork, een teerkwast, 
een voerbak, mondzakken, scheerma-
chines, petroleum- en kaarslantaarns 
naar de mooiste victoria’s met gummi-
banden en een prachtige zwarte ruin. 
Vier paarden waren er in de verkoop en 
ze brachten inclusief halstergeld (3) 2208 
gulden in totaal op. Wel 820 gulden voor 
de nog maar zes jaar oude zwarte ruin en 
222 gulden voor een aftands paard. 

De stalhouderij bezat een indrukwek-
kend aantal wagens, die allemaal op het 
complex waren uitgestald. De opstallen 
waren niet alleen toegankelijk aan de 
Vrouwenstraat maar ook door een brede 
steeg naar de Binnenhaven nabij de sluis. 

Een break en een coupé van ’t Vliegend 
Hert in de Vrouwenstraat.





Tussen deze achteruitgang en de Sluis-
straat lag ook nog een wagenhuis dat bij 
het bedrijf hoorde. Jan Reek bezat vier 
chique landauers (4) en drie victoria’s 
(5) waarvan er een zo goed als nieuw 
was. Verder bezat hij twee breaks, een 
voor zes en een voor twaalf personen, en 
ook nog drie coupé’s. Een 5 meter lange 
tapissière, een omnibus en twee boe-
renwagens completeerden zijn rollende 
outillage. Bijzondere items waren een 
dog-cart (6) en een arrenslee. Het bij de 
slee behorende leidsel, de halsband met 
bellen en de Turkse schel met pluimen 
werden afzonderlijk verkocht. 

Dan maar niet te schrijven over alle 
soorten bitten, tuigen, leidsels, zwepen, 
hoofdstellen, dekkleden, plumeaus en gordijntjes, borst- en schootdekens, stof-
kleden, rijtuigmatten, halsters, singels, wagenstroppen en dieselriemen, want dat 
is genoeg stof voor bladzijden vol. Het wagenpark bracht 3160 gulden op, de hele 
inventaris van de stalhouderij 6469 gulden en 35 cent. Enkele maanden later, op 
donderdag 23 augustus 1917, was de inboedel van het ‘goed onderhouden hotel en 
koffiehuis’ aan de beurt. De hele mikmak werd wederom ter plekke publiek ver-
kocht. Waar dat alles is gebleven? Joost mag het weten, want daarover reppen de 
documenten niet. 

Noten:
1.  Henk Schaftenaar, Het Vliegend Hert. Logement, stalhouderij en tramstation te Naarden. In De 

Omroeper jrg 23 (2010), nr. 4, pp. 121-125.
2.  Jan Reek (geboren in Hoorn in 1865) is een jaar of zes eigenaar van ’t Vliegend Hert geweest. Hij 

was zoon van Pieter (1820-1870), zadelmaker te Hoorn en Janna Gleijsteen (1821-1887). Op 2 
februari 1911 vestigde hij zich te Naarden en op 23 april 1919 vertrok hij weer naar Hoorn. 

3.  Halstergeld is de naam voor de fooi die de koper van een paard verplicht is aan de knecht van de 
verkoper te schenken. Het is min of meer een vergoeding voor het halster dat hij bij de koop toe 
krijgt.

4.  Een landauer is een rijtuig voor 4 personen met een afzonderlijk beweeglijke voor- en achterkap. 
Die van Jan Reek waren geschikt voor 1 en 2 paarden, één had een schuitmodel.

5.  Een victoria is een elegant laag open rijtuig op 4 wielen. 
6.  Een break is een open rijtuig op 4 wielen. Een coupé is een gesloten rijtuig met één zitbank. Een 

tapissière is een verhuiswagen. Een omnibus is een groot rijtuig met aan weerszijden zitbanken. 
Een dog-cart is een licht, open rijtuig op 2 wielen dat geschikt is om door één of meerdere hon-
den te worden getrokken.

Bedrijvigheid bij de ingang van de 
stalhouderij in de Vrouwenstraat.





De Gooische Stoomwasscherij in beeld

Annie Verweij

In 1924 werd een fotoboekje op ansichtkaartformaat uitgegeven van de Gooische 
Stoomwasscherij, een voormalig bedrijf aan de Jan ter Gouwweg tegen de grens met 
Bussum. Op de plaatjes is het productieproces in beeld gebracht in een gebouw dat in 
1929 werd vervangen door een moderner onderkomen. Het laatste pand is circa tien 
jaar geleden gesloopt. Nu staat op de plek een appartementengebouw voor kleine huis-
houdens en heet de woonwijk daar het Van Goghkwartier.

De Gooische Stoomwasscherij werd opgericht in 1895 door Godefridus Hendricus 
Cornelis (Frits) Vlek (1873-1915) geboren in Hoorn. In 1905 trouwde hij met de 
Bussumse Geertruida Johanna Dekker (1888-1982), maar overleed al op 42-jarige 
leeftijd. Zijn jongere broer Josephus Nicolaas Marie (Jos) Vlek (1888-1935) heeft 
toen de zaak voortgezet. In 1918 trouwde hij ook nog met de weduwe Vlek-Dekker 
en werd daarmee vader van broers kinderen. 

Het fotoboekje (Collectie: Gerda en Jaap Vuijst) dateert uit de tijd van Jos Vlek, 
die de potentiële cliënten wilde laten kennis maken met zijn bedrijf. Hij had het 
bij drukkerij Everhard in de Marktstraat laten maken. In zijn voorwoord richt hij 
zich met een ‘Mevrouw’ tot de cliënt en schrijft dat het haar niet onverschillig kan 
zijn hoe haar was wordt behandeld. Dan laat hij weten dat in zijn wasserij een 
streng hygiënische behandeling van het wasgoed voorop staat: ‘de Gooische’ is een 
modern, volgens de nieuwste systemen ingericht bedrijf. De plaatjes die volgen 
leveren het bewijs.
We zien dan een groot bedrijfscomplex met een eigen watertoren, waterbassin en 
zeepziederij, waarvan de klandizie zich uitstrekte tot in de steden Utrecht en Am-
sterdam. Met een minimumprijs van anderhalve gulden per was werd het wasgoed 
ook in alle plaatsen daartusssen franco gehaald en gebracht. Het goed moest wel in 
een mand, kist of zak voorzien van het adres van de afzender zijn verpakt. Ook met 
een ingevulde waslijst erbij en alles voorzien van een ingenaaid nummer verstrekt 
door de Gooische Stoomwasscherij. Spoed- of kraamwassen betekende dubbel ta-
rief, van gezinnen met een besmettelijke ziekte werd de was niet behandeld.
De wasprijs liep uiteen van 2 cent voor een panlap tot 1 gulden voor een wollen 
deken. Maar de prijs verschilde ook naar gelang de behandeling van het stuk. Zo 
kon de prijs voor een overhemd met stijve manchetten uiteenlopen van 10 cent 
voor alleen maar het wassen tot 55 cent voor compleet ‘opgemaakt’ weer in de kast. 

Jos Vlek zag zijn bedrijf groeien van zo’n 50 medewerkers naar meer dan het dub-





De Gooische Stoomwasscherij gezien vanuit het noorden. Rechts het woonhuis van 
de familie Vlek en op de achtergrond de watertoren van het bedrijf met eigen bassins. 
De was werd met eigen auto’s rechtstreeks van de cliënten naar de wasserij gebracht.

De stoommachine. Eigen fabricage van verschillende zepen.





bele in 1928. In dat jaar viel het besluit de bedrijfsruimten te verbouwen. Naar een 
ontwerp van architect Streefkerk bouwde aannemer Jurriëns, beiden woonden in 
de Turfpoortstraat, uiteindelijk in 1929 een nieuw fabrieks- en administratiege-
bouw. Het complex verscheen voor bijna 235.000 gulden op de balans, een forse 
investering die ondanks de crisisjaren haar vruchten afwierp. Jos Vlek was een 
groot commercieel talent die zijn bedrijf tot grote bloei bracht. Veel werklozen en 
schoolverlaters konden in die moeilijke jaren voor een baan bij hem terecht. Alleen 
al op de strijk- en persafdeling werkten toen zo’n 50 vrouwen en in totaal waren 
wel 120 medewerkers in dienst. Jos Vlek genoot vriendschap en genegenheid van 
het hele personeel. Maar hij had een wankele gezondheid en overleed op 47-jarige 
leeftijd. Zijn dood werd ook in het openbare leven betreurd. In de periode 1917-
1931 was hij gemeenteraadslid en wethouder van Naarden voor de R.K. Staatspar-
tij. Als president had hij zich voor de Sint Vincentiusvereniging ingezet. Landelijk 
verwierf hij bekendheid bij de sanering van zijn bedrijfstak. 

In 1935 werd het bedrijf voortgezet door zijn weduwe en haar oudste zoon Cor. 
Over die tijd verscheen in 1997 in ons tijdschrift een aardig verhaal geschreven 
door neef G.J.M. Vlek. Van hem hoorden we dat het bedrijf in 1962 abrupt was 
gestopt. De opheffing schreef hij toe aan een overspannen arbeidsmarkt: het in 
dienst krijgen en houden van personeel was voor de arbeidsintensieve wasserij een 
knelpunt geworden. In de jaren zestig was ook de huiswasmachine in opkomst 
waardoor het aantal particuliere klanten daalde. Het machinepark is toen geveild, 
de gebouwen zijn verkocht en toen is ook het archief van de zaak verdwenen.

Terug naar de foto’s van 1924 met werkzaamheden in ruimten met door stoom-
kracht aangedreven machines; een onveilig milieu met lange, sneldraaiende rie-
men. De plaatjes zijn een laatste herinnering aan het bedrijf. Aan de Jan ter Gouw-
weg is niets tastbaars meer te vinden.

De oogst van een dag wordt binnengehaald en uitpaksters controleren of al het was-
goed wel is gemerkt. Ongemerkte stukken werden door de dames machinaal van een 
cliëntennummer voorzien.





Het wasgoed wordt gesorteerd in wit, wol, licht, donker enz.

De witwasserij waar in zes machines het hele wasproces wordt voltrokken. We zien 
het vullen en sluiten van de wasmachines. Voor bonte was en wol werden andere 
machines ingezet. 





Een batterij van zes grote witgoedcentrifuges. Hier werden alle goederen winddroog 
gemaakt.

Het scheiden van mangel-, lijf- en 
stijfselgoed.

Het handmatig stijven van de goederen, 
een oude maar de beste methode.





De drogerij waar lijf- en stijfselgoederen, stilhangend, door luchtcirculatie worden 
gedroogd.

De mangelafdeling met drie cylindermangels voor het platte goed.

Een gedeelte van de strijkzaal waar met elektra op de meest hygiënische wijze werd 
gestreken. Boorden en manchetten werden op een andere afdeling met strijk-, glans- 
en vormmachines glad gemaakt.





Overhemdenstrijkmachines die niet alleen persen maar ook strijken.

Het uitzoeken en tellen van de gewassen goederen.

Het vertrek van de auto’s van de ‘Gooische’ met schone was.





Voor school, koor en kerk

De rooms-katholieke onderwijzersfamilie Jägers in Naarden

Annie Verweij

Aan het eind van de 19e eeuw waren er in Naarden drie lagere scholen: de openbare 
Vestingschool in de Pijlstraat, de protestantse Rehobothschool in de Bussumerstraat en 
de rooms-katholieke meisjesschool Sint Maria in de Turfpoortstraat. Katholieke jon-
gens gingen naar de Vestingschool. Dat veranderde in juli 1906 toen in de Gasthuis-
straat (na 1918 Turfpoortstraat) een rooms-katholieke school voor jongens, de Sint 
Josephschool, werd gesticht. De ervaren 31-jarige onderwijzer Johannes Wilhelmus 
(Johan) Jägers (1875-1950) solliciteerde naar de functie van hoofd der school. Wilde 
hij een kans maken, zo werd hem door pastoor F.A.P. Holland (1835-1910) verteld, 
dan moest hij ook dirigent worden van het kerkkoor. En zo geschiedde.

Johan Jägers, in 1899 getrouwd met Helena Regnera (Lena) Slinger (1867-1931), 
verhuisde in juli 1906 met vrouw en kinderen Lena, Martha, Wim en Eddi van 
Groningen naar Naarden waar tegenover de nieuwe school een oude woning van 
de parochie werd betrokken. Zo eentje zonder achterom maar wel met een beer-
put in de tuin die met gesleep van emmertjes door het huis geleegd moest wor-
den. Kort na de verhuizing beviel Helena van een derde; het werd een dochter en 

met deze Christien (Stien) was het gezin 
compleet (1).

Veel verdienen was er niet bij in die tijd. 
Terwijl de onderwijzers van de open-
bare scholen door het Rijk betaald wer-
den, waren de collega’s van het bijzon-
der onderwijs afhankelijk van giften van 
ouders en bijdragen van de kerk. Pas bij 
de gelijkstelling van het openbaar en 
bijzonder onderwijs in 1920 verbeterde 
hun financiële positie. ‘Zo rijk heb-
ben we het nog nooit gehad’, was een 
gevleugelde uitroep van Lena die in de 
jaren twintig het salaris van haar man 
flink zag stijgen.

De Sint Josephschool in de 
Turfpoortstraat.





Onderwijzen zat de familie Jägers in de 
genen. Grootvader Wilhelmus Anto-
nius (1849-1937) was ook al hoofd van 
een lagere school (2). Zijn zonen Johan 
en Wim (1889-1966) werden beiden 
schoolhoofden. De laatstgenoemde was 
in 1907 en 1909 stagiair bij zijn broer 
op de Josephschool. Lena, Wim en 
Stien, drie kinderen dus van Johan, ko-
zen eveneens voor het onderwijzersvak 
en gaven allen les op de Josephschool. 
Dochter Lena, die op de kweekschool 

Het huis van de bovenmeester eveneens 
in de Turfpoortstraat recht tegenover 
de school. Voor de deur staat mevrouw 
Jägers. Naast het huis de speelplaats van 
de school. Uiterst rechts een gedeelte van 
het Spaanse Huis.

Het gezin Jägers-Slinger in 1906. V.l.n.r.: Wim, Eddi, moeder Lena met Stien, 
Martha, vader Johan en Lena. De dame achter Martha is een gezinshulp.





van de congregatie van zusters van het Arme Kind Jezus in Maastricht haar di-
ploma verkreeg, liep stage op de Josephschool. Onder de naam Clara Magdalena 
trad ze toe tot de congregatie waar ze haar opleiding had genoten en was van 1954 
tot 1964 hoofd van de Naardense meisjesschool Sint Maria.
Zoon Wim, die zelf in de klas bij zijn vader had gezeten, ging naar de bisschoppe-

lijke kweekschool in Hilversum. Van 1922 tot in 1929 gaf hij les op zijn oude lagere 
school. Na zijn huwelijk en verdere studie werd hij wiskundeleraar op een mulo in 
Zaandam.

Dochter Stien rondde haar kweekschooljaren ook af bij de zusters in Maastricht. In 
1925 werkte ze op de Sint Antoniusschool in Slagharen, waar de Naardense pries-
ter Gerrit Vergouw (1861-1940) - een groot ijveraar voor het katholiek onderwijs 
- in 1904 pastoor was geworden (3). In 1929 kwam ze terug in Naarden en nam het 
werk van haar broer Wim over op de Josephschool. Drieëntwintig jaar lang had ze 
er de tweede en derde klas onder haar hoede.
Evenals de andere leerkrachten moest zij haar salaris ophalen bij pastoor Hermsen. 
‘Meneer pastoor had allerlei potjes in de kast staan waar geld uitgehaald werd’, 
vertelde ze later. Bij het overhandigen van haar loon zei Hermsen steevast: ‘Jij hebt 
het toch niet nodig Stien’. Ze vond dat heel vervelend en zag steeds meer op tegen 

Vader Jägers links en zoon Wim Jägers rechts met hun leerlingen in de jaren twintig.





dat wekelijkse ritueel.
Oud-leerlingen herinneren zich Stien 
als een aardige juf. Hun dag begon met 
een bezoek aan de kerk en om ter com-
munie te gaan, moesten ze nuchter van 
huis. De boterham werd dan in de klas 
bij juf Jägers gegeten. Daarom begon 
haar les steevast met de vraag of ze er wel 
waren geweest. De klas antwoordde dan 
in koor: ‘Ja juffrouw, op tijd juffrouw, ter 
communie geweest juffrouw!’ Maar het 
kerkbezoek werd per leerling bijgehou-
den en als het getal onder de maat was, 
werden de kinderen er door de pastoor 
zelf stevig op aangesproken.
In de jaren vijftig ging Stien lesgeven op 
een nijverheidsschool in Laren. Ze vol-
tooide daar haar carrière bij de Domi-
nicanessen. Stien heeft veel gedaan voor 
de r.k. jeugd, ze was leidster bij de Katho-
lieke Jonge Meisjes en dirigent van het 
gelijknamige koor (4). 

Zoon Eddi ging studeren op het semi-
narie te Culemborg. In 1928 werd hij 
tot priester gewijd. Bij zijn priesterfeest 
in Naarden voerde de familie Jägers een 
revue op met de titel ‘Klein maar dapper’. 
Uit de feestgids (5) blijkt dat hij werd ge-

Stien Jägers klaar voor activiteiten als 
leidster van de Katholieke Jonge Meisjes. 
De foto is gemaakt in de tuin van de 
woning Turfpoortstraat 25 eind jaren 
dertig.

Grootvader Wilhelmus Antonius Jägers, 
de man met baard, in de processie van 
Kevelaer als leider van een delegatie uit 
Naarden.





zien als wonderkind. Bij zijn geboorte woog hij slechts drie pond, maar een tand 
had hij al. Klein van stuk is hij overigens zijn hele leven gebleven. Eddi werd kape-
laan in Arnhem, Jutphaas en Slagharen, later pastoor in Harmelen.

In 1918 was grootvader Wilhelmus Antonius als gepensioneerd schoolhoofd en 
weduwnaar  bij zijn zoon te Naarden ingetrokken. Hij was al eens vereerd met het 
erekruis Pro Ecclesia et Pontifice als oprichter van ‘Sint Gregorius’, een vereniging 
van r.k. schoolhoofden. Hij bleef tot op hoge leeftijd een bezige bij. Hier werd hij 
kerkmeester, broedermeester bij de processie van Kevelaer en bibliothecaris van 
de Sint Vincentiusbibliotheek. Na de kerkdienst op zondag leende hij boeken uit 
tegen een bedrag van 2 of 3 centen, al dan niet met de hulp van zijn kleindochter 
Martha die het later zou overnemen. Grootvader Jägers werd 88 jaar oud. Toen hij 
in 1937 overleed waren alle schoolkinderen in de kerk om voor zijn zielenrust te 
bidden.

Terug naar Johan Jägers het schoolhoofd, die het zijn plicht achtte om ook nog 
aan van alles en nog wat binnen de parochie te werken. Zo was hij secretaris van 
de Sint Vincentius, een vereniging die voor de belangen van de armen opkwam en 
maakte zich zeer verdienstelijk als dirigent van het kerkelijk zangkoor. Verder was 
hij secretaris van de R.K. Kiesvereniging, penningmeester van het Oranjecomité en 

De familie Jägers bij de viering van het zilveren huwelijksfeest op 3 oktober 1924. 
V.l.n.r.: Stien,Wim, vader Johan, grootvader Jägers, moeder Lena, Martha, Eddi en 
Lena. 





lid van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim. In de jaren twintig toonde 
hij zich een krachtig tegenstander van de samenvoeging van Naarden en Bussum. 
Johan Jägers was ijverig, stipt en een voorbeeld van eenvoud. Zijn mening stak hij 
echter niet onder stoelen of banken.
Op 12 juli 1931 vierde hij zijn zilveren jubileum als schoolhoofd in een met bloem-
stukken versierd en naast de school gevestigd r.k. Concordiagebouw. Gezeten in 
een stoel met 25 rode lichtjes erboven luisterde hij naar tal van Naarders die loven-
de woorden tot hem richtten. Thüring en Kuijer als pioniers van het r.k. onderwijs, 
Boerebach namens de oud-leerlingen. Maar ook pastoor Vrakking uit de Philip-
pijnen, de gemeentearchitect Deenik en dominee Drijver gaven acte de présence. 
Zwoegen was het jarenlang voor Jägers geweest en daarom werd hem een divan en 
een rookstoel aangeboden. In een slotwoord zei Johan dat hij gehoopt had dat deze 
dag in stilte aan hem voorbij had kunnen gaan vanwege de ziekte van zijn vrouw. 
Zijn werk vond hij niets meer dan zijn plicht en hij was de ouders dankbaar dat zij 
hun kinderen aan hem hadden toevertrouwd.
Ruim een maand na het feest overleed Lena, 64 jaar oud. Zij was de stille kracht 
achter het gezin geweest en ging, als het nodig was, mee met schoolreisjes naar 
Oud Valkeveen of de Gooische Boer. 
Net weduwnaar zijnde werd Johan geplaagd door een nare ziekte. Met constant 
maagpijn stond hij tot in 1933 voor de klas, waarna afkeuring volgde. Het nieuwe 
schoolhoofd werd de heer H.G. Clement. Johan keerde in 1938 in het openbare 
leven terug als gemeenteraadslid voor de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP). 
In die tijd vestigde hij zich met zijn dochters Martha en Stien op Thierensweg 25, 
waar Martha de huishouding voor haar rekening nam. Aan het begin van de oor-
log ving het drietal daar het meisje Vera op, een evacuée uit het gebombardeerde 
Rotterdam. De opvang zou voor een jaar zijn, maar de band werd zo hecht dat Vera 
14 jaar is gebleven. Toen haar ouders besloten naar Amerika te emigreren, moest 
Vera zeer tegen haar zin mee. 
Op 8 oktober 1950 overleed Johan. Stien bleef op de Thierensweg wonen en 
Martha trok in bij de weduwnaar M.L. van Vlerken in de Vesting met wie ze in 
1953 huwde.

Geen van de kinderen van Johan Jägers heeft voor nageslacht gezorgd. Daarmee 
is een einde gekomen aan het verhaal van een bijzondere onderwijzersfamilie (7).
 
Noten:
1.  Johan Jägers en Lena Slinger trouwden in Leens (Groningen) op 2 oktober 1899 voor de wet 

en op 3 oktober voor de kerk. Kinderen: 1. Helena Martha Maria (1900-1973), 2. Martha He-
lena Christina (1902-1958), 3. Wilhelmus Antonius Eduard (1903-1990), 4. Eduardus Ludovicus 
Hendrikus Antonius (1904-1976), 5. Christine Petronella Maria (1906-1993).

2.  Wilhelmus Antonius Jägers (1849-1937) trouwde met Lena Schroeven (1848-1910) en was 
hoofd van een rooms-katholieke school in het Groningse Den Hoorn. Kinderen uit dit huwe-





lijk: 1. Johannes Wilhelmus (1875-1950), 2. Johannes Jacobus (1877-1936), 3. Christina Maria 
Wilhelmina (1878-1908), 4. Petronella Caecilia (1879-1945), 5. Christianus Engelbertus Maria 
(1883-1948), 6. Jacobus Wilhelmus (1884-1963), 7. Wilhelmus Antonius Johannes Maria (1889-
1966). 

3.  Gerardus Vergouw heeft als kapelaan in Naarden in 1899 veel energie gestoken in het stichten van 
katholiek onderwijs. Dat deed hij als pastoor ook in Slagharen. Daar wist hij het rijke echtpaar 
Geerdes voor zijn onderwijsplannen te winnen. Zij schonken hem hun villa met grond waardoor 
in 1914 de Sint Antoniusschool kon worden gesticht. Het bijna 200 leerlingen tellende instituut 
kwam in een nieuw gebouw met 12 leslokalen voor jongens en meisjes. Als leerkrachten haalde 
hij 10 zusters van de onderwijscongregatie van het Arme Kind Jezus naar Slagharen. In 1915 
startte hij daar zelfs huishoudonderwijs en twee jaar later kwam er door zijn toedoen een ulo bij. 
De Naardense zuster Clara Vincentia, Jacoba (Coosje) Schilder, was er hoofd van de school.

4.  Annie Verweij, Over Werklieden, Patronaten, Groen Fronters en Lioka’s. Een terugblik op vereni-
gingen die hebben bijgedragen aan ‘de verheffing van de katholieke volksklasse’ van Naarden, in De 
Omroeper, jrg. 24 nr. 3.

5.  Aanwezig in het archief van de Sint Vitus Parochie (niet openbaar toegankelijk) in het Stads- en 
Streekarchief te Naarden.

6.  Rond 1912 besloot de R.K. Werkliedenvereniging Sint Jozef tot het oprichten van een biblio-
theekje. Een plan dat niet uit de verf kwam door een gemis aan krachten voor een goede exploi-
tatie. Nadat pastoor H. van der Waarden had duidelijk gemaakt dat hij veel wilde veranderen in 
de Naardense Sint Vitus Parochie en daarbij ook als prioriteit had genoemd ‘de verspreiding van 
goede lectuur’, werd het bescheiden initiatief van de Werkliedenvereniging in 1915 overgenomen 
door de Sint Vincentiusconferentie en zo ontstond de Sint Vincentiusbibliotheek, waar veel later 
de heer Amsen en juffrouw D.M. Post jarenlang werkzaam zijn geweest. Zie ook Peter Korver, De 
St. Vitus Parochie van Naarden in de 20e eeuw.

7.  Informatie en foto’s voor dit artikel werden ter beschikking gesteld door mevrouw M.G.J. Jägers-
Vermeulen. Ook zijn gegevens verkregen van Frans de Gooijer, Tijmen Ruizendaal en Jan van 
den Heuvel, oud-leerlingen van de Josephschool. 





Gerrit Karssemeijer vertelt

Een terugblik op een Naardens beurtvaartbedrijf

In 1979 sierde de ‘Voorwaarts’, het beurtschip van de firma Gebroeders Karssemeijer, 
de Nieuwe Haven van Naarden. De motorschuit wekte de illusie dat de Vesting nog 
een levende haven was. In dat jaar vertelde Gerrit Karssemeijer, de laatste telg uit het 
schippersgeslacht, het een en ander over zijn vroegere bedrijf. Het werd een aardig 
tijdsbeeld dat hieronder in verkorte vorm is weergegeven.

‘Beurtschippers bestaan niet meer’, zegt Gerrit Karssemeijer (1902-1981), wanneer 
we een praatje met hem maken op de loswal aan de Nieuwe Haven. Je kunt hem 
daar nog trouw vinden, achter op zijn schip, de ‘Voorwaarts’, het stuurwiel in de 
handen, peinzend over het wateroppervlak alsof hij startklaar is met een vracht 
naar de hoofdstad te vertrekken. Het schip ziet eruit om door een ringetje te halen: 
keurig in de verf en teer, blinkend als een jongedochter die uit vrijen gaat. Het 
schip is nu 73 jaar oud en Gerrit Karssemeijer, die een vlot en plezierig verteller is, 
vol humor en met een geheugen als een stalen pot, kan er nog alles over vertellen. 

Hij was drie jaar, toen de ‘Voorwaarts’ in 
de vaart kwam. We laten Gerrit zelf aan 
het woord.

In 1894 kreeg vader (Dirk 1859-1916)  
van de gemeente vergunning om een 
beurtvaartdienst tussen Naarden en de 
Zaanstreek te beginnen. In die jaren 
ging het meeste transport nog per schip. 
De eerste schuit - ik was toen nog lang 
niet geboren - was een houten zeiltjalk. 
Het was in de tijd dat de wind nog een 
belangrijke energiebron was. Maar een 
groot deel van het traject moest er wor-
den ‘gejaagd’. Dat betekende met man-
kracht het schip aan een lijn langs het 
jaagpad trekken. Moeder was een echte 
schippersvrouw. Zij leefde op het schip 
en de kinderen werden op het water 
geboren. Wij hadden een vast traject. ’s 
Morgens voor dag en dauw vertrekken, Gerrit Karssemeijer in de jaren 

zeventig.





eerst door de Naarder Trekvaart en dan schutten in Muiden. Vervolgens door de 
Muider Trekvaart naar de Keulse Vaart (nu het Amsterdam-Rijnkanaal) en via het 
IJ en een stukje Noordzeekanaal over de Zaan naar Zaandam. Daar werd opnieuw 
geschut. Dan begon het lossen en laden in de gemeenten Krommenie, Wormerveer 
en Koog aan de Zaan. Terug ging het op Amsterdam aan. Daar lagen we aan een 
los- en laadplaats aan de Singel tegenover nummer 85. Meestal waren we in twee 
dagen weer terug. Maar in de zeilperiode zal het wel langer hebben geduurd. In de 
Nieuwe Haven werden de goederen uitgeladen en in de loop van de week afgele-
verd bij onze klanten in Naarden en Bussum.

We vervoerden grotendeels stukgoed, maar ook wel bulk. Je kon ons beschouwen 
als de expediteur voor de winkeliers in Gooi-Noord. We haalden kruidenierswaren 
bij Albert Heijn en Simon de Wit, zeep bij Jan Dekker, verf bij Pieter Schoen, cacao 
bij De Moriaan, havermout bij de Gebroeders Laan, bloem bij Wessanen, olie bij 
Crok, stijfsel en pudding bij Honig en linoleum in Krommenie. Toen de Chemi-
sche Fabriek Naarden nog een bedrijf in Wormerveer had, haalden we afvalwater 
op, dat daar niet geloosd mocht worden en deponeerden het in het IJsselmeer. 
Ons eerste schip was van hout, het volgende een stalen tjalk. Maar je moest met de 
tijd meegaan, waardoor vader aan het begin van de nieuwe eeuw overstapte op een 
motorschuit. Dat was een enorme verbetering. We waren niet meer afhankelijk van 
de wind en we hoefden niet meer te jagen. 
We brachten ook goederen naar de Zaan en Amsterdam. Een beste klant was Piet 
van Rooijen, de sigarenfabrikant uit de Duivensteeg. De man fabriceerde mirakels 
lekkere sigaren, die voor 2½ cent per stuk werden verkocht. Tabak haalden we 
voor hem uit Amsterdam. Zijn sigaren leverden wij af met paard en wagen bij 
vaste klanten in Amsterdam. Voor onderweg stopte Piet ons altijd een paar van 
zijn sigaren toe.

Toen vader in 1916 overleed, namen mijn broers Dirk, Jan en ik het bedrijf over. 
Govert, de oudste, begon een bodedienst vanuit Bussum. Hij maakte vooral ge-
bruik van de Gooische Stoomtram; bij de Gooische Boer werd de vracht overgela-
den. Leendert werd sleepbootkapitein bij de Koninklijke Hollandsche Lloyd.
In 1926 kochten we het grote pakhuis aan de Nieuwe Haven. In de bloeitijd voeren 
er 3 motorschepen, waaronder een grote van 120 ton, en 5 zolderschuiten. Het per-
soneel bestond uit elf man. Maar toen het wegtransport een woordje begon mee 
te spreken, schaften we trucks en trailers aan. In de oorlogsjaren zat ik doorgaans 
achter het stuur van zo’n vrachtwagen. Toen de dieselolie uitgeput raakte, stookten 
we de wagens met antraciet en turf. Daarvoor werden gastanks achter onze wagens 
gekoppeld. Maar de beurtvaart zijn we trouw gebleven, totdat onze Bussumse col-
lega Bremken en De Vringer ons expeditiebedrijf in 1961 overnam.





De Nieuwe Haven omstreeks 1960 toen de Karssemeijers nog werkelijk 
beurtschippers waren.

Nog even aandacht voor de ‘Voorwaarts’, het schip van 60 ton dat nog steeds de 
Nieuwe Haven siert. Het is een stalen schip, gebouwd op de werf van D. Boot te 
Woubrugge. Langs een stalen ladder dalen we af in het achterruim, waar de motor 
is ingebouwd. Het is de trots van Gerrit. De motor ziet er nog als nieuw uit, er is 
nog geen roestvlekje te bespeuren. Hij draait op petroleum en komt uit de machi-
nefabriek van D.W. Renes in Utrecht. Een zeer betrouwbare motor, die een groot 
vliegwiel aandrijft. In deze ruimte sliepen vroeger ook nog twee mannen, vertelt 
Gerrit. 
Het vooronder bereiken we via een steil trappetje. Het is beneden gezellig en alles 
ziet er nog keurig en verzorgd uit. De betimmering is van solide eiken en glanst 
van de lak. 
‘Hier zwaaide moeder de scepter en in de twee bedsteden sliepen we met z’n 
drieën. Moeder was meer op het schip dan aan de wal. In die tijd hadden we heel 
andere behoeften, eisen stelden we niet. Er is hier heel wat afgelachen, we waren 
er gelukkig. Maar die tijd is voorbij. We hebben onze tijd gehad. Nog eenmaal per 
jaar vaar ik uit, om Sint Nicolaas uit Spanje op te halen. Een feest dat ik voor geen 
geld ter wereld zou willen missen’, zegt Gerrit Karssemeijer tot slot. Twee jaar later 
overleed de beurtschipper op 27 juli 1981. 
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De stichting vijverberg werd opgericht 
in 1989 en heeft als doelstelling: de bevor-
dering van het bestuderen, vastleggen en 
verbreiden van historische en historisch-
geografische kennis van Naarden en haar 
omgeving. Om deze doelstelling te verwe-
zenlijken geeft de stichting het historisch 
tijdschrift voor Naarden De Omroeper uit. 
Sedert haar oprichting verschenen mono-
grafieën 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 Zandber-
gen en Valkeveen’ uitgegeven. Ter gelegen-
heid 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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historische publicaties Naarden


