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EEN KWESTIE VAN NOMINEREN

Een conflict in het Naardense stadsbestuur in 1749

van de ordre en
Heere PY'ince

Generaal en de Beven
n dato 10 september 1749 hebben •.. ,.

(naam schout) .• schout der stad NaaT'denen dorpen van Goyland
uyt den naam ende vanwegen den Hoog Ed. Geb. Heere ... ,.
(naam baljUlJ) als Baljuw en Dijkgraaf van NaaT'den en Goyland
mitsgaders (=alsmede) burgermeesteren en scheepenen der stad
Naarden gemaakt de onderstaande nominatie of dubbeltal van

, uyt biJ' Syn Doorluchtige Hooghyd (enz)
van se even persoonen tot scheepenen der

stad voor dezen jaare ..... te worden gedaan als
Doorluchtige Hooghyd en oordelen te be-

Vroedschap en baljWJ
Het bovenstaande citaat is ontleend aan één van de zogenaam
de Officiantenboeken • die zich bevinden in het archief van
de gemeente Naarden. In die Officiantenboeken werden in de
17e en 18e eeuw elk jaar de namen genoteerd van de nieuw ge
kozen stadsbestuurders . Dat waren er heel wat, want Naarden
werd in die tijd bestuurd door een vroedschap die uit niet
minder dan 31 personen bestond. In die vroedschap hadden
drie burgemeesters zitting, zeven schepenen, twee oud-burge
meesters, zeven oud-schepenen en twaalf andere Officianten.
Deze mensen werden gekozen uiteen beperkt aantal gepri vi-
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ligeerde families en ve zien dan ook jaar in jaar uit de
zelfde namen terugkeren, verdeeld over de verschillende
functies. De verkiezing van deze personen ••erd onderling en
in goed overleg geregeld. Toch treffen we de sporen aan van
conflicten. Een dergelijk conflict is het onderwerp van dit
artikel. Het ontstaan van dit conflict, dat zich afspeelde
in 1749, hing samen met de positie van de baljuv. Deze
fUnctionaris, die resideerde op het Muiderslot oefende in
oude tijden namens de Graven van Holland het gezag uit over
het Gooi, later in de tijd van de Republiek, namens de Sta
ten van Holland en Westvriesland. Zijn positie is misschien
vat te vergelijken met de tegenwoordige commissaris van de
koningin, al vas zijn ambtsgebied kleiner dan een provincie
van nu. Zijn officiële ti tel was "Drossaart van Muyden en
Baljuw van Gooylandll• In 1749 was Jan Bemd Bicker baljuw.
Hij vas een telg uiteen bekend Amsterdams patriciersge
slacht , geboren in 1695 en benoemd als secretaris van de
stad Amsterdam en schepen van Amsterdam in 1717. Dan volgde
in 1739 zijn benoeming tot baljuw van Gooyland.

Het conflict
In het archief van de familie Bicker, dat bewaard wordt in
het Gemeentearchief van Amsterdam, bevindt zich een lofdicht
op de benoeming van Jan Bemd Bicker tot baljuw. Op de ti
telplaat staan zanggodinnen afgebeeld die juichen:

"Tot vl'eugd en ophef van een land,
Dat ons Heer BIKKERbrenod in stand.
Lang leefd dien Heer tot~ :roemvan Muiden,
En vreugd voor Gooylands Burgerluiden".

De burgerluiden van Naarden juichten tien jaar later niet
meer over deze baljuw. Want wat gebeurde er?

Het was gebruikelijk dat telkens in het begin van het jaar,
op Lieve Vrouwendag, een vergadering werd belegd, vaarop
de drie burgemeesters verschenen en de schepenen, alsmede
de schout, die de locale vertegenwoordiger was van de bal
juw. Op die vergadering werd een lijst opgemaakt van namen
van personen die in aanmerking kwamen om het ambt van sche
pen voor het komend jaar te bekleden. Dat varen steeds veer
tien namen, of anders gezegd zeven dubbeltallen. Deze nomi
natielijst werd vervolgens naar de stadhouder gestuurd die
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Het Huis te Muiden: Eens de zetel van dE "Balduw Van
Gooyland en Dr>ossaar>t van Muyden"

daaruit zeven schepenen koos ("eligeerde" ). De electielijst
ging terug naar Naarden en de zeven geëligeerde personen
werden door de schout namens de baljuW" beëdigd. Jaar in jaar
uit werd dit proces beschreven in het Officiantenboek:
Verzoek aan de prins uit de lijst van veertien genomineer
den een electie van zeven schepenen te doen (zie citaat aan
het begin). de lijst van door de prins gekozen schepenen,
hlll1 beëdiging en tenslotte de verkiezing van de andere of
ficianten, zoals kerkmeesters, weesmeesters en brandmees
ters.
Dit patroon in het Officiantenboek werd in 1749 doorbroken.
Na de nominatielijst volgde plotseling de tekst van een
brief gericht aan de prins. Hierin schreven burgemeesters
en schepenen van het vorig jaar dat noch de baljuw noch
diens vertegenwoordiger de schout op de nominatievergade··
ring verschenen was. In niet mis te vers tanen bewoordingen
ui tte de vroedschap haar verontwaardiging hierover. Noodge
dwongen had zij nu zelf maar de nominatie gedaan. Uit de
brief blijkt echter dat de heren twijfelden aan de rechts
geldigheid van hlll1 nominatie en ze besloten de nominatie
lijst en brief niet te versturen, maar persoonlijk aan de
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prins te overhandigen. Volgens een aantekening van secreta
ris Thierens werd die taak aan de heren Schriek en Nagtglas
opgedragen. Ze reisden naar Den Haag, maar alvorens de be
treffende stukken bij de prins te bezorgen, bezochten zij
Geconunitteerde Raad De Back, vertegenwoordiger van de Sta
ten van Holland en Westvriesland. Deze gaf het tweetal te
verstaan dat de prins een nominatie van de vroedschap al
leen. gemaakt zonder de medewerking van de baljuW", niet kon
accepteren. De nominatie die ze bij zich hadden was dus
inderdaad ongeldig. Onverrichterzake keerden de heren huis
waarts. Daarop besloten de Naardense stadsbestuurders de
prins een tweede brief te schrijven waarin zij hem verzoch
ten de baljuW" op te dragen mee te werken aan de nominatie.
Deze brief werd verzonden op 17 februari 1'1'49. Een paar
dagen later kwamer al antwoord. De prins wilde dat burge
meesters, schepenen en baljuw samen voor het lopende jaar
een nominatie maakten. Vervolgens verwachtte hij "een re
monstrantie van elke gesustineerde partij 11 aan de hand waar
van hij een beslissing voor de toekomst kon nemen. Aldus
gebeurde. Er werd keurig gezamenlijk een nominatie gemaakt,
die overigens gelijk was aan de eerste. De prins deed zijn
electie en op 1'1' maart, een maand later dan anders, konden
de nieuwe schepenen in het Officiantenboek worden bijge
schreven.

De ar,1W'lenten van de vroedschap
Wat was achtergrond van dit conflict? Het ging niet om
de personen van de genomineerde schepenen, want de tweede
nominatielijst bevatte dezelfde namen als de eerste. Waar
het wel om ging kunnen we opmaken uit de "Remonstrantie van
burgemeesters en schepenen jegens de baljuw inzake het Naar
dense nominatierecht van schepenen 1'. Dit stuk is opgenomen
in het Officiantenboek . Het betoog is verward, maar wel
wordt duidelijk dat de gang van zaken in het verleden cen
traal stond in de argumentatie.
In 144'1' kreeg Naarden van hertog Philips van Bourgondië als
Graaf van Holland het privilege om jaarlijks schepenen te
nomineren, waarna formeel de Graaf van Holland daaruit de
electie deed, maar in de praktijk koos (tleligeerdetl) de
baljuw van Goyland als representant van de Graaf van Hol
land de nieuwe schepenen. In het begin van de tijd van de
Republiek werd een tijd lang door de Staten van Holland ook
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de nominatie van schepenen aan de baljuw toevertrouwd. Dat
gebeurde waarschijnlijk om Naarden kosten te besparen. De
stad was il1lll1ersnog in opbouw na het bloedbad dat de Span
jaarden in 1572 hadden aangericht. De baljuw deed in die
periode dus zowel nominatie als electie. Vanaf 1621 mocht
Naarden echter zelf de nominatie weer gaan doen. Bij die
gelegenheid werd ook het aantal te nomineren schepenen te
ruggebracht van 21 tot het bekende aantal van 14. Zo moch
ten "die van Naarden" ·'zowel tijdens de eerste stadhouders
(tot 1650) als gedurende de "staatse" regering in het eerstE
stadhouderloze tijdperk daarna (1650 - 1672) lIprivatelijk"
de nominatie maken, opdat daaruit Hbij de baljuw" namens de
Staten van Holland zeven schepenen werden gekozen.

In 1675 trok echter de jonge stadhouder Willem III zowel de
nominatie als de electie aan zich, om beide vervolgens op
te dragen aan baljuw Maarten Fonteyn. De prins ontnam hier
mee de Staten de mogelijkheid vi-a de baljuw invloed op het
bestuur van Naarden uit te oefenen. In het verleden hadden
de Staten van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt, maar
door de daad van de prins hadden zij dat formele recht ver
loren en formaliteiten telden in die tijd. Het optreden van
de prins hing samen met zijn nieuwe positie die hij had we
ten te veroveren door zijn overwinningen op de buitenlandse
overvallers van de Republiek in het rampjaar 1672 en in
volgende jaren. De Staten waren daar niet toe in staat ge
weest. En juist in Naarden kon hij ongehinderd zijn gang
gaan, omdat hij daar zijn eerste militaire succes had be
haald en de stad zelf door het beleg van de Fransen zo ui t
geput was dat ze het nauwelijks kon opbrengen te proteste
ren tegen het feit dat haar dit oude privilege werd ontno
men. De vroedschap moest al haar energie richten op de her
stelwerkzaamheden en baljuw Maarten Fonteyn kon ongestoord
genieten van de macht, die hij van prins Willem had gekre
gen. Tot aan zijn dood hield hij ltmet notore krenking en
verbreking van de stadsprivilegeslt de nominatie alsmede de
electie in eigen hand.

De situatie in het land veranderde door de dood van Willem
111 in n02. Er was geen opvolger en de Staten namen het
heft weer over. Voor Naarden was dit de gelegenheid om te
proberen het oude recht van nominatie weer te gelde te ma-
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ken. De inspanningen werden ten dele beloond door een re
solutie van de Staten uit n07. Naarden mocht weer nomine
ren, maar niet alleen zoals voor 1675 het geval was ge
weest. Voortaan moest de vroedschap samen met de baljuw de
nominatielijst opmaken, waarna de heren van de Staten zelf
de electie deden. In de volgende jaren werd in het Offician
tenboek in de aanhef tot de jaarlijkse nominatielijst
steeds verwezen naar de resolutie van 1707 en gedurende het
hele tweede stadhouderloze tijdperk nomineerden de vroed
schapsleden en de baljuw eendrachtig de nieuwe schepenen.
Het argument van de vroedschap waarmee zij in 1749 probeer
de het nominatierecht te behouden is aan deze geschiedenis
ontleend. Eigenlijk vonden de heren dat zij alleen mochten
nomineren, zoals ze dat ook v66r 1675 hadden gedaan. Maar
omdat ze wel begrepen dat ze dat nooit voor elkaar zouden
krijgen vroegen zij de prins in hun remonstrantie slechts
dat de situatie gehandhaafd zou blijven zoals die de laatstE
decennia geweest was, namelijk een nominatie opgemaakt door
baljuw en vroedschap samen waarna, nu er weer een stadhou
der was, deze de electie zou doen. Aldus kan de zienswijze
van de vroe'Lsc:hap geinterpreteerd worden. En vanuit welke
visie opereerde baljuw?

De van de ba ljuw
In eerste jaar van de nieuwe stadhouder, prins
Willem IV, die met meer macht bekleed was dan één van zijn
voorgangers, hadden baljuw en vroedschap nog samen de nomi
natie gedaan. In het volgende jaar besloot Bicker te probe
ren wat voor voordeel hij uit de nieuwe situatie kon halen.
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Zijn vermoedelijke doel was dezelfde situatie terug te win
nen die er onder Willem III had bestaan, namelijk dat hij
als baljuw alleen de nominatie kon doen. Zekerheid omtrent
zijn bedoelingen hebben we niet, omdat althans in het ar
chief van Naarden niet een remonstrantie van de zijde van
de baljuw aanwezig is. Misschien hoopte hij dat hiermee het
aanzien van zijn baljuwschap over het armzalige Gooi in de
ogen van de deftige Amsterdamse regenten, in wier kring hij
verkeerde, wat meer glans te verlenen. Zijn gedachte was
dat door de komst van de nieuwe stadhouder de resolutie
van de Staten van Holland uit n07 geen geldigheid meer had.
Zijn weigering in januari 1749 om mee te werken aan de no
minatievergadering was volgens die redenering dan ook niet
onwettig. Zo lokt hij het conflict uit met de vroedschap
in de hoop zich meer invloed en aanzien te verschaffen.

Hoe is het conflict geeindigd? De uitspraak van de prins
staat in het Dfficiantenboek genoteerd. Deze viel in het
voordeel van de vroedschap uit en luidde dat baljuw en
vroedschap samen de nominatie moesten maken, precies zoals
dat de hele 18e eeuw was gegaan. Als vertegenwoordiger van
de prins moest Bicker zich hier wel aan houden en de vroed
schap had een historisch argillnent erbij dat zij bij even
tuele toekomstige conflicten met de baljuw kon gebruiken.
In de aanhef tot de nominatielijst werd voortaan dan ook
naar de uitspraak van de prins van 1749 verwezen, zoals te
lezen is in het citaat aan het begin van dit artikel.
Het conflict is de betrokkenen niet in de koude kleren gaan
zi tten. In de loop van 1749 overleden twee van de drie bur
gemeesters van Naarden , Nicolaas Leyendekker en Jan Nagt
glas. En in het archief van de familie Bicker op het ge-
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meentearchief van Amsterdam bevindt zich een nota uit no
vember 1750, op naam van Jeanne Sara Pels, voor de lijkkist
van haar man, Jan Bernd Bicker, baljuw van Goyland en dros
sart van Muyden. IlDie heerll had niet lang geleefd en zeker
niet tot "vreugd van Gooylands Burgerluiden" .

Truida van Bochove
Gemeentearchief
Naarden

Bronnen:
- GANaarden, Dfficiantenboek 1741 - 1774, DAN47.
- GAAmsterdam, Archief familie Bicker, (arch. nr. 195)

inv. nrs. 100, 104.
- Notices génealogiques et historiques sur la familIe

Bicker. Extrait de I' Anuaire Généalogique des Pays Bas
de 1874, Maestricht, 1874, p. n, 18.

- D. Th. Enklaar, A.C.J. de Vrankrijcker, Geschiedenis
van Gooiland, Hilverswn, 1972, 75 - 95.
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NAAR DEN IN DE TWINTIGER JAREN (111)

Moeder Behm
Over moeder Behmen haar hele familie zou een boek vol te
schrijven zijn. Gelukkig leven de meeste van haar kinderen
nog. waarvan velen in Naarden.
Moeder Behm schilde treinladingen met aardappelen en dat dit
niet overdreven is zal iedere oudere Naarder kunnen bevesti
gen. Behalve aardappels schillen betrof dit ook het schoon
maken van groenten en het wassen van borden en gamellen. de
reusachtige pannen ·waarin de warme kost voor de soldaten
werd bereid.
Wie in Naarden kende niet moeder Behm ofWel "de Zeeuwse",
met haar mooie kap en ijzers. Het was een plaatje zoals zij
zich door de Vesting bewoog. Menige foto met haar beeltenis
siert nog ons albUll1. Daar staat zij bijvoorbeeld te midden
van de dames van de vrouwenvereniging. Een vrouw die altijd
voor een ieder klaar stond om te helpen waar nodig 'Was.
Vader Behm, die helaas veel te vroeg is overleden, 'Wasook
bij het kazerneleven betrokken. Als "rijks'Werkman" be'Woog
hij zich in de Promerskazerne . Daar had hij over vele zaken
het beheer. Zo moest je als soldaat bij hem zijn als je
leren schoenveters het hadden begeven. Je moest er echter
veel langer mee doen dan mogelijk was. Behmwist er een
mouwaan te passen. Bij hem kreeg je ze dan zonder omhaal.
Met zaken als een lepel, vork of etensblik ging het evenzo.
Behmwas de man die dit alles kon verzorgen.
In zijn vrije tijd liep hij met zijn vrouw ook wel eens met
een handkar afgeladen met fruit door Naarden om wat
bij verdienen voor zijn grote gezin.
Moeder en vader Behmwaren dus in ieder geval figlU'en die
uit die tijd niet weg te denken waren.

Vis uit de haven
In de hoek van de Oude Haven, waar moeder Behmwerkte. ge
beurde wel meer dingen. Zo had men bij de watersnood van
1916 verzuimd de balken in de sluis aan te brengen, die het
'Water van de Zuiderzee bij storm moesten keren. Zo gebeurde
het dat de hele Vesting onder water liep waarbij alle kel
ders volliepen met alle narigheid van dien.
Van Rooijen de enige vissersman aan de Haven had altijd ge
rookte paling en vis voorradig. Deze 'Waren in en rond de
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Haven en vestinggrachten gevangen.
Over vis gesproken, er was ook een viswinkel op de
hoek van de Kloosterstraat en de Massenstraat. Hierin
'Wasene Wingelaar gevestigd. Menig keer heb ik daar gerook
te bokkingen gehaald. Je kon ze daar kopen voor een cent,
of tien voor een en één cadeau.
Het zal omstreeks 1928 ge'Weest toen er een vliegtuig
met bloemen richting Denemarken door slecht weer een nood
landing moest maken. Dit gebeurde aan de kust van de Zuider
zee dicht onder Naarden. Vanaf de sluis was te zien dat er
duizenden tulpen in het water dreven, want de noodlanding
'Waswel gelukt maar de bloemen moesten gelost 'Worden om het
vliegtuig te redden. De piloot k'WaJUer met de schrik af en
Naarden had voor een moment volop bloemen in huis.
Aan de overkant van de Oude Haven op de Kooltj esbuurt woon
de de heer Botez, de ongekroonde koning en leider van de
gymnastiekvereniging Keizer Otto. Nog zie ik deze markante
figuur als een Tlbodybuilder" door Naarden lopen, recht van
lij f en leden en dat wilde hij een ieder aanpraten.
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Mili taire gebouwen
In het Groot Arsenaal van die dagen waren dagelijks vele
rijkswerklieden bezig om daar de opgeslagen militaire goede
ren in goede staat te houden.
Noodrantsoenen werden er steeds maar weer overgeschilderd
om roestvorming te voorkomen. Dat hielp! Want in 1939-1940
tijdens de mobilisatie en in de Grebbelinie aten wij blik
j es gehakt die prima smaakten.
Verder aan de Nieuwe Hè-venhadden we de beurtschippers
Van den Hoek en bij de Pijp de gebroeders Karssemeijer. Met
de boot van de laatste, het beurtvaartschip de VOORWAARTSI,
werd ook toèn al Sint Nicolaas naar de Vesting gebracht.
De Amsterdamsche poort heb ik, volgens overlevering, alleen
per kinderwagen genomen en weet daar dus bewust niets van.
Jammer alleen dat hij er niet meer staat. Dat is tevens een
reden om er over te denken deze weer eens op te richten.
De Turfloods was in mijn herinnering een opslagplaats voor
van alles wat de militairen nodig hadden maar niet dagelijkf
gebruikt werd.
De Vijf Loodsen stonden in de driehoek Westwalstraat - Cat
tenhagestraat - Burgemeester Wesselingplein. Ze waren geheeJ
van hout opgetrokken en dienden ook voor de opslag van mili
taire goederen.
De meeste gangen onder de wallen waren in mijn jeugd open.
Dat wil zeggen de meeste deuren konden niet meer dicht. Je
kon er dus VTijelijk in, tenminste als de militaire politie
je niet zag. Wij speelden altijd in deze gangen, die wij
de spelonken noemden. In onze tij d leefden in deze gangen
nog veel vleermuizen. Met brandende kaarsen gingen wij naar
binnen en bliezen die aan het eind van de gang uit zodat
het aardedonker werd en er volop rovertj e kon worden ge
speeld.
Nu we het toch over militaire zaken hebben is het waard te
vermelden dat er ook een militair zwembadwas waar ook de
burgers gebruik van konden maken. Dit open zwembadwas in
de binnengracht achter de Utrechtse poort. Dat wil zeggen
het pad op na de eendenkooi links af richting zeedijk. Ter
breedte van het ravelijn was een gracht geheel afgeschut om
daar als zwembadte dienen. De heer Koopmanwas er badmees
ter. en beheerde daar de zaak. Je kon bij hem Kwatta chocola
de repen kopen en dennenkoeken. Kwattazegels sparen was in
die tijd geheel in. De poloclub De Vesting is geboren op
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die plek, waar honderden misschien zelfs wel duizenden
zwemmenhebben geleerd. Er waren afzonderlijke uren voor
dames en heren, gemengd zwemmenwas er toen beslist nog
niet bij. Een kaart voor een heel seizoen kostte toen drie
kwartjes. Het water was nog zo helder dat je de bodem in
het tweede diep kon zien. Zodoende kon je een dubbeltje
ophalen die in het water werd gegooid om het duiken goed
te leren.

Kippenbrug
Nu we toch zo gezellig bezig zijn stappen we ook nog even
de Korte bedekteweg op bij het huis van brugwachter Van
Noord. Het huis staat er nog maar Van Noord is er niet meer.
Op die Korte bedekteweg was de Kippenbrug. Vanaf het einde
van de Turfpoort straat kreeg je eerst een weggetj e dat liep
tot aan het water ván de binnengracht waarna het overging
in een lange brug van 110 cm breed. Deze brug was voorzien
van zware leuningen. Fietsen mocht je niet op deze brug.
Menig Naarder werd er van een bekeuring van f 1,50 voor
zien. Ook ik heb daar mijn tol moeten betalen. In de oor
log 1940-1945 is veel hout van de brug opgestookt in de
noodkacheltjes. Na de oolog heeft aannemer Visser de brug
nog een keer vernieuwd.
Over de brug rechtsaf ging je met een bocht naar links
over de brug van Van der Linden. Deze lag over de buiten
gracht en vormde via de Thierensweg de verbinding met Bus
sum. Van oorsprong paste deze brug niet bij de verdedigings
werken van Naarden. Daarom werd deze brug in de jaren vijf
tig gesloopt. Velen vonden dit erg spijtig, maar de Rijks
gebouwendienst maakte uit dat dit niet bij een afgesloten
vesting hoorde.
Vele duizenden jongens uit ons land hebben in Naarden hun
eerste militaire opleiding gehad en de Kippenbrug als een
eerste kennismaking met Naarden ervaren. Het is mij steeds

vallen dat waar ik ook kwamin Nederland en men vernam
ik uitNaarden kwam, men mij direkt vroeg of de Kippen-

brug nog bestond. Maar helaas .

Diensttijd in de Pl'omers
Hijn diensttijd bracht ik ook in Naarden door. Ik was van
lichting 1935. Samen met Naarder Gerrit Brouwer was ik ge
legerd in de Promerskazerne. Het was de laatste lichting
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in deze kazerne want de Promers was voor dit doel afgekeurd.
Vaste slapers werden nogal eens met bed en al naar bui ten
gedragen en midden op het Promersplein neergezet, wat na
tuurlijk problemen gaf als "hoge pieten" dit ontdekten.
Het traktement bedroeg in 1935 f 1.10 per week. Hier moest
een dubbeltj e af voor het aardappelschillen en een dubbelt
je voor het borden wassen, hetgeen vader en moeder Behm
voor ons deden. Als er dan ook nog eens een ruit was inge
gooid, bleef er niet veel over. Het restant was te besteden
in de kantine bij de familie Ochse, waar je voor tien cent
een gevulde koek met een kop koffie kocht. De diensttijd
duurde toen 5~ maand. Voor jongens die uit Groningen, Fries
land of Limburg kwamen was dit een geweldig lange tijd,
want ze kregen maar twee maal vrij reizen. Sommige van deze
jongens zaten bij hun opkomst naar Naarden voor het eerst
in de trein.
Voor oefeningen had je de wallen en alles wat tot de VestinE
behoorde. Voor meer uitgebreide oefeningen ging je naar
Crailo en bij een grote oefening ging je naar Oldebroek
om te leren schieten met een kanon. Dit laatste was een
heel spektakel waar je dagen vantevoren mee bezig was.
Hoewel het even wennen was voor een ieder, hebben de meesten
het toch als een prettige ervaring beleefd. Dit bleek wel
aan de mogelijkheid om na te dienen, want bedenk er wel bij
dat er in de jaren dertig ook een geweldige werkloosheid
was. Er bleek zoveel belangstelling voor te bestaan dat er
streng geselecteerd moest worden.

Piet de Roos
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DOOR OEFENING BETER

Zo maar eens een foto, daterend 25 mei 1935, met heel wat
Naardense persoonlijkheden: Zittend van links naar rechts
de heeren ph. H. Hermans, D. Franzen, K. Verhoef, H. Boere
en D.B. Wattez. Staand van links naar rechts S. Wattez, M.

T. Vermaas, H. van Oostenrijk, H. Brouwer, J.
en T. Hooijer.

tiJ'de van een
ter
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DE LAATSTE STUIVER, HET HOF EN

HET HUIS VAN DE AANSLAG

De Laats te Stuiver
Buiten de Vesting aan de Amersfoortsestraatweg ter hoogte
van de Van Ostadelaan stond in de 18e eeuw het huis "De
Laeste Stuyver".
Op enkele kaarten uit die tijd staat dit huis getekend op
ongeveer 300 meter .afstand van het vermaarde logement Zand
bergen aan de Nieuwe Laarderweg.
In het Oud Rechterlijkarchief van Naarden wordt "De Leste
StuyverH al omstreeks 1695 vermeld. Maar in de stukken uit
de tweede helft van de 18e eeuw houdt dat op. Ook op de
kaart van Ketelaar uit die tijd ontbreekt het huis. De aan
wezigheid van zanderijsloten doet vermoeden dat toen De
Laatste Stuiver ten prooi is gevallen aan de afzandings
drift.
Hoe komt een huis nu aan zo' n naam'?

Een toevalstreffer gaf een verklaring. In het Gaar-
dersarchief van Naarden werd 1136 melding gemaakt van:
11 een erve en armenveZ-t genaamt De Laatste Stuyver".
In was Anna van Rensselaar er de eigenares van.
De naam zou dus kunnen zijn van de naast het huis
gelegen grond, 16e of 17e eeuw toebehoorde aan
het vermogen van de In de volksmond is wel-
licht de naam van de grond op het huis overgegaan.

Een andere verklaring voor deze naam komt uit 's Graveland.
Daar werd in 1736 het buitenhuis Jagtlust ook de Laatste
Stui ver genoemd.
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In het boek "De buitenplaatsen van 's Graveland" verklaren
H. Tromp en J. Six deze naam met het feit dat dit de
laatste plaats was. waar de voerman op weg naar Kortenhoef
een borrel kon drinken.
Iets dergelijks zou ook voor onze Laatste Stuiver kmmen
gelden. Zo maakte de Hilversumse onderzoeker de heer De
Beer mij erop attent l dat in de 18e eeuw enkele overleden
Bussumse rooms-katholieken vanuit de Laatste Stuiver naar
hrm laatste rustplaats op het Laarderkerkhof werden ver
voerd.
De Laatste Stuiver zou dus ook na Zandbergen de laatste
herberg geweest kunnen zijn langs de weg naar Laren en
verder.

Het Hof
Een soortgelijk voorbeeld van naamgeving treft men aan bin
nen de Vesting. In de Kloosterstraat stond vanouds het
Mariaconvent . Het koor van de voormalige kloosterkerk is
nu nog steeds aanwezig. Voor dit koor lag in de middeleeuw
en de kloosterhof . Op een deel van deze kloosterhof werden
in 1867 de twee witte woningen gebouwd die er nu nog steeds
staan.
In de 18e eeuw stonden hier twee andere huizen. Deze werden
toen derhalve "Het Hof" genoemd.
Of met de tekst van het Oud Rechterlijkarchief van Naarden •
inventaris nununer 21-9-1808. Rijksarchief Haarlem:
"twee hUlJzen naast andere met derseZve e:r>Ven~vanouds

XZ'JOstelostraGlt noordzijde nr 452 en 453~
~ Kerk ten en het erf

ten noordoosten en het erf van het
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had en re fe
14 de

schoten, waarbij

EEN SUCCESVOLLE LEERLING VAN DE MULO IN DE VESTING

der ULo-schoo l

naar de mening
niet veran-twooM
met een grote

zijn medewe:r
een bes lui t van

De heer Dr. Pieter Lieftinek, na de bevrijding minister van
financiën, blijft bekend door zijn lItientjell waar iedere
Nederlander het een week mee moest doen en dat een onderdeel
vormde voor de geldsanering. piet er Lieftinck was en is voor
oudere Nederlanders een begrip.
Zou de Naardense MULOnog de basis gelegd hebben voor de
succesvolle carrière van Dr. Pieter Lieftinck?

In 1910 werd in het oude gebouw van de Vestingschool een
openbare Mulo-school opgericht. Voor Naarden binnen de ves
ting een hele gebeurtenis:
Aanvankelijk zag de toekomst voor de school er rooskleurig
uit, maar langzaam maar zeker kwamer, onder andere door de
concurrentie van de Bussumse scholen, de klad in. In 1927
volgde een niet te voorkomen opheffing. Er waren te weinig
leerlingen en de kosten waren te hoog.
In het geschiedenisboek van Maas lezen we hierover op
blz. 90:
/lIn
en
van gedeputeerde

Vanwege de uitstekende naam van het onderwijs op de MULObe
zochten ook leerlingen uit omliggende plaatsen de school.
Aanleiding tot het schrijven van dit stukje was enige tijd
geleden het overlijden van oud-minister Lieftinck, die des
tijds met zijn vriend De Raadt de MUWte Naarden bezocht.
Lieftinck was de zoon van een dominee uit Muiderberg, De
Raadt een zoon van de burgemeester van Muiden. Beide jongens
kwamen met de Gooise Stoomtram die een halte had aan de Cat
tenhagestraat, het wachtlokaal was het huidige poli tiebu
reau.

-Maar later vond ik in het stadsarchief twee zinnetjes van
voor de Franse
"schippers niet aankomen aan den
brug over de Trekvaart geZeegen moeten blijven
en verder:

/leen lantaarn plaatsen ~ waarvan een aan den Aans lag op het
Zandpad/l.

De naam van het huis is naar alle terug
te voeren op het feit dat tot daar de konden
komen.
Daar werden de schepen AAI'geSLADen ..••. in de belasting?
...... wat betreft het ..... of aan het paard?

H. Schaftenaar.

Het Huis van de Aans Zag
Een huisnaam waarbij je gemakkelij~ wat betreft de verkla
ring van de naam, op het verkeerde been wordt gezet is
"Het Huis van de Aanslag".
Vlak buiten de Vesting, aan het voormalige Zandpad langs de
Trekvaart naar Muiden bij het bruggetje naar de Schapen
meent , lag dat huis met die merkwaardige naam.
Fabius maakte er in 1887 melding van ol? zijn op schaal gete
kende copie van een 18è eeuwse kaart.
Even dacht ik dat Fabius deze naam zelf
reerde aan het feit" dat in de winter van
Fransen met een kanon dwars door dit huis
het menselijk leed niet te overzien was.

FM
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STICHTING VIJVERBERG

In de Omroeper van. september> 1988 schreef de redactie dat
er in NaaMen op historisch gebied best veel van de grond
'kLxon3echter in gedrukte VOl"m bleef de historische inforroo
tie wat achter. (}n in deze leemte te voorzien begonnen de
redactieleden met het opzetten van een historisch tijd
schrift. De toen gekozen vorm als kwartaalbericht van een
werkgroep bleek te beperkt om een bl'eder publiek te berei
ken. Daarom besloot de redaetie met ingang van de tweede
jaargang een onafhankelijke koers te varen. Dit had tot ge
volg dat zich maar "liefst 325 nieuwe abonnees aanmeldden,
hetgeen nu voldoende finaneii!Ze zekerheid geeft om met de
Omroeper dool' te gaan en deze waar mogelijk te verbeteren.
cm de continuering van de Omroeper in de toekomst mogeliJ'k
te makenwas het nodig voor deze activiteit een -rechtsposi
tionele 1101'l1l te kiezen. Derhalve is el' op initiatief van de
redactie op 5 juni 1989 een nieuwe stichting in het leven
geroepen. Het is de stichting IrVIJVERBERG".
Deze stichting heeft als doel: Het bestuderen, vastleggen
en verbreiden van historische en historisoh-geogrofisohe
kennis van Naarden en haar omgeving te bevorderen.. Dat doe~
wil de stiohting onder meel' verrwezenlijken dool' het uitge
ven van publicaties waaronder een historisoh tijdschrift.
De inmidde ls bekende Omr>oeperdus_

Waaromde naam Vijverberg?
Tussen landgoed Oud Naarden en de speeltuin Oud Valkeveen
ligt aan de ku..st op paY'ticulier terrein een oude uitzicht
Muvel. Dit bergje dateert van oms"treeks 1830 en is aange
legd dool' otto Roelofs, een Amsterdams koopman, die in die
tijd eigenaar was van de Hofstede Valkeveen.
Het zand voor de heuve l kwam van rondom en zo 071 tstond
meteen een twintig meter brede vijver. Twee danmen met plan
kenbruggetjes gaven toegang tot de heuvel, -waaY'op het
hoogste punt een achtzijdige koepel stond die uitzicht bood
over deze fraaie kuststrook.
Vanaf het Roelofs7.-aantje is de berg anno 1989 goed te zien.
De vijver is -welis-waar dicht geslibd maar ook nog te her
kennen aan de soherp afgetekende depr>essie in het landschap.
De fundering van de koepel zit nog steeds een halve meter
onder de top in de bodem.
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Eigenlijk is deze berg de jongere ver>sie van een oudere die
circa 100 meter zeewaaY'ts Zag. Al in de 17e eeuw wierp de
eigenaar van de Hofstede Oud Naarden daar zijn "berg" op.
Ook met een vijver erom en een zogenaamd "spee lhuis" erop.
Voor de berg liet hij een klein haventje aanleggen om zo
wellicht van Amsterdam naar zijn "buitenll te zeilen. Deze
ber>g-wer>dop den duur een prooi del' golven.

In de 18e eeuw werd deze plek meestal aangeduid als
"de Vijver> en Berg". Een enkele maal, mogelijk per>abuis,
k1Yamhet woord Vijverberg Voor.
Het leek ons een aardige naam voor de nieUlJe stiahting l.JQnt

vanaf de Vijvel'berg heb je nog ziaht op de plek waar>heel
lang geleden Naarden als gemeenschap haal' oorsprong vond.

Redactie
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DE HUISBAAS

UIT: SNIPPERS-VAN LEVEN door Th. G. BAALMAN

Onze huisbaas die de huur inde van ons krotje op de Oude
Haven nummer 10~ /.Jas een iUuster persoon waar' we vee l mee
te doen en aan de stok kreaen. Eicrenaar van een aantal krot-

daClX1'laast
"doe ze l ver Ir

jes aan zijn

Krijterige hanepoten op smoezelige leitjes
Hij zat op zijn eigendommen als een gier op een lijk en een
grote hobby in zijn leven was geld. Hij bezat een groente
winkeltje, zo één met een groot raam en een etalage waarin
met weinig inventiviteit de koopwaar, die hij verbouwde op
een lap grond buiten het stadje, was opgetast.
Smoezelige leitjes, beschreven met krijterige hanepoten,
annonceerden de prijs van het gebodene. Enkele verkleurde
reclameplaten van semi-antiek model. deden vergeefs moeite
wat fleur aan het geheel te verschaffen.
Men trad zijn "zaak" binnen door een gietijzeren klink naar
beneden te drukken, waarop een aan de deur gespijkerd latje
een koperen bel een oplawaai verkocht, die dan luid klinge
lend het bezoek aankondigde.
Binnen stond men dan op een verzakte plavuizen vloer, voor
een, in antiek groen geschilderd toonbankje. Daarop bevond
zich een ouderwetse weegschaal met twee koperen bakken, een
voor te wegen goederen, de ander om er de gewichten in te
zetten.

Kop- en hoorndo L
De huisbaas was een koboldachtig mannetje met een schriel
gebogen lijf van ongeveer zestig jaar. Zomers en 's winters
was hij gekleed in dezelfde zwarte jas •. die door de seizoe
nen geteisterd, in valig groen was verkleurd. Onder zijn
zwart zijden petje piekten slierten grijs haar.

had een gelig gelaat waaruit een kromme haakneus prikte
zwarte als twee grote krenten, rollend tussen

roodgerande
Hij dreef zijn nering met behulp van zijn broer, die een
enorme aardappelbuik torste en het moedeloze uiterlijk be-
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zat van een bejaarde takshond. Hij had een zalvende manier
van spreken en de vastberadenheid van een terrier als het
erom ging de huurpenningen binnen te slepen. Zo praatte hij
de mensen kop- en hoorndol, sloeg ze met Bijbelteksten om
de oren en bleef net zo lang door zeuren tot de armoed
zaaiers, die eerst voornemens waren hem een week "door te
laten 10penll, zuchtend het geld afdroegen. Vliegensvlug
verdween dat in z'n vetleren knip, 't petje werd gelicht
en wég was de huisbaas.

ALs in een mestvaa lt
Het van de huur geschiedde op zaterdag, de van ouds
bekende "centjesdag" en vast ceremonieel.
Na binnengetreden te zijn werd nimmer aan de
deur afgedaan) informeerde hij naar de welstand
en gezondheid van de familie. Nu was laatste iets waar
wij hem Goddank altijd een gunstige informatie over
konden geven. onze malheur, schamele voeding,
vlooienplaag enz. bleven we hardnekkig en onverwoestbaar
gezond en floreerden als pieren in een mestvaalt.
Met de welvaart stond het anders. De lamp hing permanent
scheef. Zijn belangstelling over onze lichamelijke conditie
stond niet in verhouding tot z'n nieuwsgierigheid over de
welstand. De financiële, wel te verstaan. Want dat
hem zeer ter harte. Hij leefde in voortdurende ang
"doorlopen" te worden betekende. géén drie
gulden huur. Het zat er dan niet in.
In zo'n geval stond hij vrij machteloos. Veel dwangmiddelen
bezat hij niet. In de crisistijd stonden rijen woningen
TE HUURtegen spotprijzen. De man was al blij dat hij ons,
al waren we merodevogels , in een krotje gevangen had.

Subtie l te werk
Schuchtere ireig.,ment.,n over een "deurwaarder" en "ui tzet-
ting". eens in nood door hem geuit, werden door
mijn vader zo honend weggelachen, dat hij nadien die woor
den nimmer meer uitsprak.
Daarom hij subtieler te werk en trachtte het hart van
mijn te winnen met een lTrelatie-geschenk".
Uit de zakken van z'n pandjesjas diepte hij vier wormsteki

die hij met een vorstelijk gebaar op de
vier kinderkens , vier appelen!



zielige gebaartjes van
·s wilde. Als je
moeder, zou je

Als toppunt van royali tei t werd vader uit de borstak een
klein zwart sigaartje geoffreerd. Binnenshuis kon dat ding
niet worden ontbrand, daar het een afgrijselijke stank ver
spreidde.
Zo te zien waren het meelijwekkende
een arme stumper, die zo graag z'n
hem niet beter kende, en dat kende
het nog geloven ook.
Toch vertederde het haar en dat wekte consideratie op met
de tot "doorlopen II gedoemde, als de beurs het weer eens
niet toeliet.
Dan sprak ze hem als volgt toe: "Ja eh, hoor eens, ... eh ...

U moet weten dat "

"Wat we nou?"
Verder zij niet te gaan. Het manneke rook onmiddel-
lijk lont en er ontbrandde een lampje onder zijn petje.
't Zat fout! Als ze z6 begon, dan wist ie het wel. De nor
male aanspraakforrrrule was altijd: "Jij en jou". Iets waa;r
hij niet in 't minst bezwaar tegen had, zolang de centjes
maar binnenkwamen.
Nu hief hij smartelijk de armen ten hemel en sprak klaag
lijk: "riat krijgen we nou, wat krijgen we nou? Dat gaat
niet hoor, dat kan nietlIl Zo bij voorbaat vooruit lopend op
het vonnis dat komen moest. Het: "Ja, het spijt me echt,
maar, ik heb het echt niet!", van mijn moeder.
Dan gaf hij een llone man show" weg, die een uur duurde.
Handen wringen, zalvende toespraken, Bijbelfragmenten en ...
verwij zing naar de hoge kosten voor het "onderhoud".

"Ho Baal~ kalm an!"
Ook dát laatste argwnent heeft hij nooit meer aangevoerd.
Mijn vader, die de vertoning geamuseerd had gevolgd, ont
stak bij dát woord in toorn,. greep een bijl achter de ka
chel vandaan en zette daarmede gewapend een dolle achter
volging in op de op de vlucht geslagen huisbaas.
Het mannetje rende als een konijn voor z'n leven, onder het
uitroepen van de bezwerende kreten: "Ho Baal, Ho Baal,
kalm an, kalm an!", en slaagde er zowaar in vader en bijl
v66r te blijven.
Hij deed namelijk nimmer iets aan onderhoud: Alleen als
zo'n wrakkig huisje dreigde in te storten, verscheen hij-

144

I

zelf in stofjas gehuld en met materiaal en gereedschap en
flanste de boel weer wat op.
Op den duur leerde hij te berusten in het onvermijdelijke.
Dan strekte z' n hand zich in armoede uit naar de vier ap
peltjes. Deze verdwenen terug in de pandjesjas. Tersluiks
gluurde hij dan nog naar Pa's sigaartje, maar die terug
vorderen, dáár had hij de moed niet toe.

OnheiZ zonder Maria
Ook leerde hij acht te slaan op de tekenen. Indien Ma, na
zijn binnenkomst geen aanstalten maakte naar het Mariabeeld
in de hoek te schrijden, dan was onheil op komst. Het
Mariabeeld, dat op een driehoekje stond met aan de voet een
broeierig rood lampje, was de Bewaardster van de huurpen
ningen. Het beeld had namelijk een holle voet en daarin

moeder het geld op voor de huur. Indien de heilige
. niet op de kop ging staan, dan kon hij het wel schud

den. Hoofdschuddend en zuchtend verliet hij dan daarna,
als een gebroken man ons pand.
Daar hielp geen heilige moedertje lief aan!
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DE KLOKKEN VAN DE TOREN

De oudste klokken
De geschiedenis vermeldt dat in 1460 Steven Butendie uit
Utrecht de kleinste van de thans aanwezige klokken heeft
gegoten. Deze heeft een diameter van 708 rum en toonhoogte
'd I. Het randschrift luidt:
"IC HEET YOSE EN BID CODE DAT BI NERDEN WIL BEHODEN VOR

BRAND PEST ENDE ONWEREN 0 DAT SI HEN MET GODE GHENERE
STEVEN BUTENDIIC FECIT",

Naast deze klok hing de Salvator , die eveneens gegoten was
door Steven Butendie . Deze klok is in 1629 vervangen door
een klok gegoten door Francois Simon uit Lotharingen. Het
opschrift luidt:
"IN T JAER MDCXXIX HEEFT MIJ MEESTER FRANCOI$ SIMON DOOR

LAST VAN BURGEMEESTEREN ENDE KERCKMEESTEREN STEDE NAERDEN
GEGOTEN 11.

Op 10 juli 1629 gaven Burgemeesteren en Kerckmeesteren van
Naarden aan Mr. Francais Simon uit Lotharingen opdracht de
Salvator naar beneden te halen en een nieuwe klok te gie
ten. Mr. Simon moest zelf de nieuwe klok ophangen. Voor het
totale werk van smelten, gieten en ophangen ontving hij van
ieder pond (een oud pond i s niet gelijk aan 500 gram maar
minder), nemende het gewicht tussen de oude en de nieuwe
klok drie stuivers. Zijn materiaal (leem) moest door zijn
opdrachtgevers geleverd worden. Bovendien werd door Simon
een extraatj e van een ton bier en twaalf gulden voor hem
en zijn knechts bedongen. Uiteindelijk ontving hij zeshon
derd vijfentwintig gulden. Het gemiddelde gewicht tussen de
oude en de nieuwe klok bedroeg dus ongeveer 1800 kilo.
Deze klok is in 1943 door de Duitsers gevorderd en niet meel
teruggekomen. In de nacht voor dat de klok zou worden ge
haald (hij stond klaar voor vervoer in de torenhal ) heeft
men door toedoen van de gemeente-secretaris, later burge
meester J. Visser, een gipsen afdruk ervan gemaakt en is
er in 1949 door Petit en Fritzen te Aarle-Rixtel een klok
gegoten naar model van de geroofde klok met een diameter
van 1235 rnm en toonhoogte ldl
Het opschrift van G. Stuiveling luidt:
n1943 MOGE MIJN LUIDEN VREDE BEDUIDEN 1949".

De kleine klok uit 1460 is nog aanwezig. Het is de oudste
klok van het Gooi.
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OVer klokkenluiders
In vroeger tijden speelden.de klokken een belangrijke rol
in het leven van de stadsbewoners. Er werd lang geluid bij
huwelijken, begrafenissen en feestelijke herdenkingen.
Zo staat er in een verordening van 20 juni 1630 uit het
Naardense stadsarchief:
11 lage een be
het van 100 Carolus
dat sy van nu voortaan gehouden
voor te van
tij te Van kercke
het loon del" luijers".
Bij het overlijden van stadhouder Willem IV werd er in 1755
elf dagen achtereen driemaal per dag een uur lang geluid.
Voor het luiden van de klokken had men in 1676 vier klokke
luiders nodig. In 1721 zijn er zelfs tien klokkeluiders ,
zeven vrouwen en drie mannen, welke laatsten tevens honde
slager, dat wil zeggen orde1:lewaker tijdens de kerkdiensten
waren. Deze klokkeluidsters en -luiders werden uit de turf
rapers en vulsters der turf tonnen gerecruteerd. Bij een aan
tal van vier klokken ,doet het getal van tien luiders, die
elkaar aflosten, ons denken aan vijf klokken. Er zijn ver
scheidene aanwijzingen dat er meerdere klokken in de toren
hebben gehangen. Volgens A. Abbenes van de Nederlandse
klokkenspel vereniging is de toren van Naarden een van de
eerste in de Noordelijke Nederlanden geweest die een zoge
naamde voorslag van meerdere klokken heeft gehad. Dat er
vijf klokken zijn geweest komt overeen met de verkoop van
drie klokken in 1810. 20 maart van dat jaar besloot men
de grote brandklok van stadstoren te verkopen. Op 4 okto-
ber 1810 werden wederom twee klokken 8167
pond, aan Abram Meijers verkocht voor f Vanwege
de grote kosten ontstaan door de Franse moest de

eente Naarden tot deze verkoop overgaan.
laatste klokkenluider was de heer J. Klinkenberg .

Geen we1 nieuwe klokken
Het is na te gaan wie het eerst op de gedachte is

en de toren van een carillon te voorzien. Begin 1967
dit ter sprake in de bouwvergaderingen voor de restau

ratiewerkzaamheden van de toren. Aan de Nederlandse klok
kenspelvereniging werd toen verzocht de mogelijkheid en



Het uurwerk
Het duurde tot 1619 eer de toren een uurwerk kreeg. In een
van de resolutieboeken van de stad staat daarover op 8
februari

men stc,dsthc'rn sul len doen vier
van stede t' a

sullen moeten van de uuycY'e van de dach"
Eeuwen later is dit uurwerk vervangen. Het laatste uurwerk
was een "Addinks" uurwerk. In 1979. na de restauratie van
de toren, is in de torenhal een moederklok aangebracht. In
1983 is het bestaande uurwerk vervangen door een Telebox.
Deze rrelebox is een elektronisch kwartsgestuurde moederklok
met radiosynchronisatie door signalen van zender DCF-T7.
Tot slot iets over het slagwerk. Op de hele en driekwart
uren geeft het slagwerk zware slagen. Op het hele uur
volgt het aantal slagen dat het uur aangeeft. Op de drie
kwart uren volgt één slag. Op de kwart en halve uren geeft
het slagwerk lichte slagen. Op het kwart uur volgt weer

met het doel gelden in te zamelen als bijdrage van de bevol
king voor de aanschaf van de drie nieuwe klokken.
Bij klokkengieterij Eysbouts uit Asten werd advies gevraagd
Geadviseerd werd de combinatie e'-g'-a'-b'-d'• zodat er
drie klokken werden gegoten in de toonhoogte g'_a'_bl•
Klok g' diameter 1038 mmmet opschriften eveneens van G.
Stuiveling:
"ZIE TOE DAT GEEN TIRAN U KNECHT WANT MET DE VRIJHEID

STERFT HET RECHT"

Klok a' diameter 925:
"ZINGENDE~ WIJD IK D' AARDSE TIJD AAN DE EEUWIGHEID"
Klok b' diameter 824 mm:
"BREEK IN DANK UW BROOD HELP UW NAASTE IN NOOD"

Op elke klok staat voorts:
"EYSBOUTS TE ASTEN GOOT MIJ KERSTMIS 1970"

De twee aanwezige klokken werden in 1969 afgestemd op de
toekomstige vijf klokken. Vlak voor Kerstmis 1970 waren de
drie klokken gereed, zodat ze voor het eerst de Kerstnacht
konden inluiden.
Sindsdien galmen voor de kerkdiensten. de Matthäus-Passion
en bij feestelijkheden de vij f klokken hun klanken over de
stad. Uiteraard niet door vijf klokkenluiders maar elec
trisch gedreven vanuit de torenhal.

De g I "Zie toe dat geen ti-
ran U want met de vrij-
heid sterft het recht"
(Fotocollectie Gemeente archief
Naarden)

wenselijkheid van een klokkenspel te onderzoeken. Uit het
daarop volgende klankonderzoek bleek dat de toren bui tenge
woon geschikt zou zijn voor een carillon. Daartoe zouden
echter de klokkenstoel en de galmgaten moeten worden ver-

en van vorm moeten worden veranderd.
er door monumentenzorg was vastgesteld dat er van

origine geen carillon in de toren aanwezig is geweest en
de veranderingen aan de galmgaten onaanvaardbaar waren, zag
men af van een klokkenspel.
Men besloot uiteindelijk vijf luidklokken te plaatsen.
Inmiddels werd de klokkenstoel onderzocht. Deze bleek ern
stig te zijn aangetast. Aan de bovenzijde was deze ingekort
en de bovenste liggers waren een kwartslag gedraaid. Later
was daar bovenop een stalen klokkenstoel aangebracht. Deze
werd in 1968 verwijderd en aan de hand van in de muren en
balken teruggevonden constructiedetails werd de houten
klokkenstoel in zijn oorspronkelijke vorm gereconstrueerd
voor het plaatsen van vijf luidklokken.
Inmiddels was er een klokkencomité opgericht op initiatief
van de toenmalige gemeente-secretaris de heer J. Calis
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De a' klok: IIZingende3 wiJd ik
d'aardse tijd aan de ee
(Fotocollectie Gemeente

Naarden)

één slag ·en op de halve uren het aantal van het komende
uur. Aangezien het slagwerk op de hele uren en de verlich
ting van de wij zerplaten niet goed meer functioneerden,
heeft de firma Eysbouts uit Asten de wijzerplaten van een
nieuw verfje voorzien en de verlichting geheel vernieuwd.
Bij het slagwerk zijn verbeteringen aangebracht waardoor
nu de juiste slagen worden weergegeven.
Op mijn verzoek om het luidklokje om twaalf uur 's middags
ook weer in ere te herstellen werd gunstig gereageerd, zo
dat ook deze traditie zal worden voortgezet.
Waarden kan trots zijn op zijn robuuste toren met
hypermodern uurwerk.

J.G. Kroonenburg

Brormen:

ljO

NAARDEN EN DE LITERATUUR (2)

MARIANNEPHILIPS
(Amsterdam 18 maart 1886 - Naarden 15 mei 1951)

Mari.anne Philips kwamuit een orthodox joods milieu in Am
sterdam, de stad waar zij haar jeugd doorbracht. Na haar
huwelijk in 1911 ging zij in Bussum wonen en hield zich in
tensief bezig met maatschappij en politiek. Voor de toenma
lige SDAPwas zij in Bussum gemeenteraadslid van 1919 tot
1929. Van socialiste werd zij later religieus socialiste.
Haar hele leven heeft zij gezocht naar intellectuele ver
dieping, werd theosofe en ging in de dertiger jaren over
tot de Vrij-Katholieke kerk. Op vrij late leeftijd debuteer·
de zij met de roman 'De wonderbare genezing' (1929). Hierna
publiceerde zij achtereenvolgens 'De Biecht' in 1930, 'De
jacht op de vlinder' in 1932, 'Bruiloft in Europa' in 1933,
'Het ogenblik' in 1935, 'Henri van de overkant' in 1936,
'De doolhof' in 1940, 'Tussen hemel en aarde' in 1947 en
'De zaak Beukenoot r in 1950 dat bekroond werd met de Novel
lenprijs van de CPNBen als boekenweekgeschenk van dat jaar
werd uitgegeven.

Marianne Philips heeft nooit de literaire waardering gekre
gen die haar toekomt. Wie heden ten dage haar werk door
leest, komt tot de conclusie dat zij een vrouw was met een
geweldige mensenkennis, milieukennis , uitbeeldingsvermogen
en een persoonlijke van de romanvorm. Het pers-
pectief van 'De uit 1930 (terecht in
1979 niet onder voor Bernlef's Hersenschim-
men. De enige criticus die een gedegen onderzoek naar haar
werk deed, was Victor van Vriesland (Onderzoek en Vertoog
dl. 1) en hij komt in 1941 tot de "MaJ:limme
Philips is een van onze meest ve"lzijclig,e auteurs ".
'Bruiloft in Europa' was wel haar succesvolste boek: het
werd vertaald in het Engels, Amerikaans, Duits, Zweeds en
Deens.

Tijdens de Duitse bezetting moest Marianne Philips onder
duiken. Zij kwamgebroken uit de oorlog en werd bedlegerig
door gewrichtrheumatiek. In haar woning te Naarden, Händel
laan 4, werd zij tot haar dood in 1951 thuis verpleegd. Op
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bed zette zij haar literaire productie voort zoals blijkt
uit de verhalenbundel 'Tussen hemel en aarde' uit 1947 en
het boekenweekgeschenk van 1950 'De zaak Beukenoot ' dat
zich overigens voor een klein deel in Naarden afspeelt:
"Bij Naarden liet hij zich afzetten. Rondom strekten zieh
de nieuwe wijken van eendere villaatjes uit. Hij begon te
werken. Bel en bel en bel. Tweemaal voor iedere woning. Hij
nam dat niemand 1a.JaZijk~ zou het zelf ook doen~ als hij bij
de kachel zat. Hij ergerde zich alleen als iemand dool" het
voordeurluikje keek en dan weel' wegslofte".
Marianne Philips situeert haar hoofdpersoon Noldus Beuke
noot hier in het Nassauparkk'Jartier.

De schrijfster Jeanne van de Schaik Willing bezocht haar in
1950 aan haar ziekbed en schrijft over haar (Singel 262,
195): "Moeht ge meenen, dat gij rijkbeladen bij een armlas
tige komt~ dan leert ge Uwvergissing al spoedig inzien.
Want het zal bZijken~ dat niet gij de gevende zijt maar
zij ~ dat dit bezoek een zaak wordt van steeds maar ontvan
gen~ en eerst zijt gij verbaasd~ dan beschaamd en dan wordt
het de gewoonste zaak van de wereld. Zij daal" in bed~ met
het uiterlijk van een fijn beeldje van Chinees ivoor~ heeft
uit haar lijden lJaarden gewonnen~ waar de gezonde niet aan
tippen kan; haar onderseheidingsverwogen tussen hoofd- en
bij zaken is vee l sahepper dan dat van de door het dage lijk
se leven overetelpte".

Na haar dood stichtte de weduwnaar van Marianne Philips,
S. Goudeket, een fonds waaruit tot 1975 de Marianne Philips
prijs werd uitgekeerd. Deze prijs verd ieder jaar op 18
maart, de geboortedatum van de schrijfster, toegekend aan
een auteur. ouder dan vijftig jaar, op grond van zijn hele
oeuvre. De prijs viel o.a. ten deel aan Nescio, Belcampo,
Ida Gerhard. Alfred Kossmann en Joop Waasdorp.

Jan Paardenkooper
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DE NAARDENSE STADHUIZEN (2)

Het derde stadhuis

"Achtervolgende d 'resolutie van VI'oedtsehappe van date den
1ge en 23e februarij lestleden, hebben de vijff geelegeerde
mannen ort point van de plaetse~ daer men t neijwen Stadt
huijs sal opreehten geordonneert ende volgende haerluijden
last goedt gevonden~ ende voor d'alder bequamste plaetse
van 't zelve Stadthuij8~ voorzien ende vel'coren~ den huij
sings ende erffven~ van Willem Petersen, staende aende
viaehmm>ckt ende Joris Aexen daer naest aenstaende ende ge
legen bij henluijden respeetive hewoent, soe lange ende
bl'eet henluijde d'zelve aldaer zijn ccmpererenden. (,)

Hiermee begint het bestaan van ons mooie in renaissance
stijl gebouwde stadhuis in de Marktstraat , 'Waarvan het jaar
tal is vastgelegd boven de hoofdingang "GODTREGIERTAL
ANNO 160111.

Dat ••••as in de periode dat de Graaf van Nassau, Prins
Maurits, over Holland en West Friesland regeerde en daarom
staat zijn wapen in de fries boven de ingang, geflankeerd
met de ••.•apens van Holland en West Friesland.
De vijf mannen die de plaats bepaald hadden en de finan
dele zaken hiervoor regelden waren: Reijer Heijnricxen,
Jan van Henssen. Egbert Aertsen, Gerrit Aertsen en Dirck
Jansen Deijn. Hiervan was Reijer Heijnricxen in 1578, 1581,
1586 en 1588 Schepen en van 1590 tot 1603 Schout. De rest
van het gezelschap was meerdere malen Schepen of Burgemees
ter.
Dit \laren de personen die moesten onderhandelen met Willem
Petersen en Joris Acxen. Maar ondanks dat er in de resolu
tie stond om "int vriendelijek door loff en both te hande
len", viel er niets te handelen voor willem en Joris. Want
als je de stukken leest blijkt dat hun bezit onteigend is.
Het bedrijfspand van Petersen werd voor f 1325 gekocht en
de winkel van Acxen voor f 1300. Alles wat "spijeker ofte
aerdtvast" zat moesten zij laten staan.
Een derde woning aan de Vismarckt welke eigendom vas van
Cornelis Janssen Lijcester is van zijn erfgenaam de sloten
maker Mijns Mijnsen gekocht voor f 840. Deze Cornelis
Janssen \las vermoedelijk een gewezen soldaat uit het leger
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van de Graaf van Lijcester, die in 1586 in Naarden gelegerd
was.

rlie was de bouwmeester?
Tot zover de eerste gegevens uit het archief over het
nieuwe stadhuis. Het is ook een gegeven dat er niets bekend
is over de bouw of de bouwmeester. Maar moest er wel een
bouwmeester genoemd worden als het een bekende was?
Twee belangrijke families hebben generaties lang hun stem
pel op het leven in Naarden gedrukt. Dit waren de families
Deijn en Lap. Het eerste bericht is dat Evert Lap in 1480
in Haarlem de bolwerken tussen de "Schalchwijcker poort
ende Sparwouwer poorten heeft gebouwd.
Tussen 1512 (vanaf dat jaar bestaan er vroedschaplijsten)
tot 1572 was een Lap 12 maal Schepen. 22 maal Burgemeester
en 16 maal Schout. (2)
Claes Deijn was tussen 1514 en 15567 maal Schepen en 8
maal Burgemeester. Verder was Claes Deijn in die tijd
pachter voor het innen van de koptiende. De advocaat Jan
Deijn behartigde voor de heren van Nijenrode onder andere
zaken aangaande het Gooijer Bosch. Zelf stond hij in 1563
te boek als grootgrondbezitter. In 1565 hadden Dirck Deijn
en Jan A. Lap het octrooi tot het bedijken van 200 morgen
land. Na 1572 komt de familie Lap niet meer voor op de
vroedschaplij sten.
DirCk Deijn was in 1595, 1602 en 1607 Schepen en
tussen en 1625 was hij 11 keer Burgemeester. Hij was
in 1601 een van de mannen die beslisten over de plaats en
aankoop van panden voor het nieuwe stadhuis. In maart 1609
repareerde Dirck J. Deijn met Mehr Willems de dijken in
Muiden en in 1615 was Dirck weer present in de commissie
die zowel finantieel als bouwkundig beslissingen nam in de
opbouw van de stad na de grote brand.
Daarom denk ik dat Dirck Jansz. Deijn in de hoedanigheid
van "stadstirnmerman" het stadhuis bouwde. (3) Voor een stad
was dat toen een niet ongebruikelijke methode om in eigen
beheer te bouwen. Een aanwijzing hiervoor is te vinden in
de volgende zinsnede uit januari 1603 in verband met een

Want dan is het stadhuis zover klaar dat het overbodig ge
worden groot materiaal verkocht kan worden. De koper is
Peter Rode Claes voor f 148. uit de resolutie van de aan
koop (25 september 1603) van een huisje van Elbert Elbert
sen Schuijdt blijkt dat het stadhuis klaar is. De Visch
marckt wordt dan de Nieuwemarckt genoemd.

Reparaties en verboU1.Jingen
Tot zover de eerste paar jaar van dit stadhuis. De bericht
geving blijft spaarzaam. Halverwege de 17e eeuw werd er een
notitie gemaakt waaruit blijkt dat de bouw van het stadhuis
f 14.145 heeft gekost. Van 2 mei 1651 dateert een bericht
waaruit blijkt dat het stadhuis toen behoorlijk gerepareerd
moest worden. (4)
De eerste verbouwing die we tegen komen is van 11 april
1759, toen werd voor de Schepenkamer (de huidige trouwzaal)
een Burgemeesterskamer gebouwd op het plein (de hal). Deze
kamer is er tot aan de grote restauratie van 1950 gebleven.
Aan het plafond in de hal is dit nog te zien. (5)
Na twee honderd jaar was het dak in zeer slechte
staat te verkeren, maar door gebrek aan finantiën
werd alleen het kleine dak aan de zuidoostelijke zijde bo
ven de zogenaamde Pot kamer van nieuwe leien voorzien. Zes
jaar later in 1792 werd het dak onder handen genomen.
Het was zo slecht dat men de leien er af te halen
en duims planken op het bestaande beschot te spijkeren en
met blauwe pannen te dekken. Deze reparatie werd verricht
door de meester loodgieter-Ieiendekker Frank van Groot Dave
laar. (6)
De finantiën werden er niet beter op. De Pruisen "raren nog
maar net weg of de Franse "bevrijders" stonden al op de
stoep. Deze gasten waren ook niet goedkoop. De handel en
nijverheid lag bijna geheel stil en veel gegoede burgers

n vertrokken. Toen de Fransen eindelijk in november
ui t Holland vertrokken bleef door de halstarrigheid

van Kolonel Falba het Franse garnizoen in Naarden. De capi
tulatie vond pas plaats o:p 14 mei 1814. Door de belegering
en beschieting van de Staatse troepen werd Naarden zwaar
beschadigd. Binnen de Vesting bedroeg de schade f 47.184 en

16 stuivers. Aan het stadhuis was voor f 3000 schade
(,)
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Twee één op lossing
Door alles er veel herenhuizen leeg te staan.
Mede door de hoge belasting werden er nog al wat van deze
woningen afgebroken. Maar dit slopen werd bij de wet van
juni 1814 verboden. Ook burgemeester J.P. Thierens zat hier
door met twee problemen. Het eerste probleem was de zeer
slechte staat waarin het stadhuis zich bevond. De schade
veroorzaakt door de beschieting van 1814 was in 1820 nog
niet gerepareerd. Het tweede probleem was de financiële
toestand van zijn schoonzuster.
Haar Hendrik Thierens, was toen hij in 1783 het heren-
huis in Vrouwenstraat (nu Cattenhagestraat Politiebu-
reau) voor f 40.000 liet bouwen gemeente-secretaris en te-
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vens administrateur van de Hamburger Post. Door zijn over
lijden in 1799 moest zijn weduwe Vrouwe Thierens-Gleijn
met haar 'T kinderen, door de sterk verminderde inkomsten,
het herenhuis van de hand doen. Maar ondanks allerlei po
gingen kwamer voor dit prachtige pand met theekoepel en
tuin tot aan de haven geen hoger bod dan f 4800. Burgemees
ter Thierens bedacht toen een plan om in één keer van deze
twee problemen af te komen. Hij had laten uitrekenen dat
restauratie van het stadhuis f 3000 tot f 4000 zou kosten,
maar als men het gebouw zou slopen kon de opbrengst wel
f 5000 bedragen.
Thierens stelde toen voor het stadhuis, met recht van sloop
(wat bij de wet verboden was), te ruilen voor het herenhuis
in de Vrouwenstraat . Dat herenhuis zou dan als stadhuis
ingericht kunnen worden.
In de raadsvergadering van 19 mei 1820 werd besloten dat
secretaris J.3. Thierens een onderzoek naar de mogelijkheid
van zo! n ruil in zou stellen. Een tweetal raadsleden, de
heren Francais van Croogh en Jan van Dillewijn, waren hier
op tegen en zij verzochten dit te notuleren.
De raad die in eerste instantie wel iets voelde voor de
voorstellen van de Burgemeester, begreep toch dat men dit
niet kon doen. Vermoedelijk zouden er dan nog vele aanvra
gen voor sloop volgen want er stonden nog elf onbewoonde
herenhuizen.
Zo zijn de verwerpelijke plannen van de familie Thierens,
door toedoen van deze twee personen, niet gelukt en is ons
stadhuis voor de sloop gered en voor het nageslacht bewaard
gebleven.

Uiteindelijk werd in 1822 besloten de aller noodzakelijkste
reparaties aan het stadhuis te laten uitvoeren. De kapitein
der genie Ir. J.A.A.C. van Rappard, die zijn sporen ver
diend had bij restauraties aan de kazernes, bood zijn dien-
sten aan en bestek en begroting. Hij kwamuit op
een bedrag van f Bij de op 4 maart 1822
aanbesteding was Verkerk de insc
f 628 en Frederik Breijer met f 1015 hoogste.
In 1836 werd het stadhuis geschilderd. Er waren twee in
schrijvers; Evert de Bruijn en Frederik Breijer. Bij het
schilderen ontdekte Breijer dat het torentje in zeer slech
te staat verkeerde. De kas liet echter niet toe dat er iets
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gebeurde. Eerst in mei 1837 restaureerde Willem Verkerk
voor f 420 het torentje.

J .A. Versteeg
(wordt vervolgd)
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