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In 1663 kregen Alben Schrader uit Brandenburg en Johan Ludolph Müschen uit
OsnablÜck toestemming om tweemaal per week met hun postwagens door de
stad Bocholt te mogen rijden. De poorten zouden' s morgens vóór het gebruikelijke uur speciaal worden geopend. Hun postwagens reden van Hamburg naar
Amsterdam. De dienst is hel prille begin van de Hamburger Postwagen, welke
vanaf 1695 in het zojuisl gerestaureerde Naardense 'Burgerweeshuis' haar zetel
had. Het was een onderneming die ontstond uit een samenwerkingsverband
tussen onder andere Müschen de postmeesiervan Osnabliick, de BraunschweigLüneburgse Post en de Naardense onderneming' Heshuysen en Cie'. Op dinsdag
19 februari 1664 trad deze vervoersdienst te OsnablÜck in werking. Tweemaal
per week werd de verbinding tussen Osnabrück en Amsterdam onderhouden,
zowel voor personen als goederen. Met het verzoek 'zegt het voort', werden in
een Duitse aankondiging de halleplaatsen genoemd. Hierin was Naarden een
overslagplaats, want vandaar ging het vervoer per trekschuit naar AmSlerdam.
Per rit konden er maximaal acht personen een 'billiet 'krijgen. In Duitsland stond
de dienst bekend als de 'Naarder Post'. Vanuit Osnabrück waren er aansluitingen
naar andere plaatsen, waarvoor met toestemming van de bisschop van Münster
in 1665 de Osnabliiekse Postwagen was opgericht. De dienstregelingen waren
zo opgesteld dat alle rinen keurig op elkaar aansloten.
Nieuwe heren, nieuwe wetten
In 1708 kwamen de gesmeerd lopende vervoersorganisaties in de problemen.
Vorst Frantz Aernolt werd loen bisschop van Münster en wilde het vervoer van
Amsterdam naar de Duitse steden sneller en gerieflijk.er maken door een
zuidelijker route le introduceren. Hierbij zou Münster het belangrijke knooppunt
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route, die ook al doorde bisschoppelijke postmeester bediend werd. Binnen tien
dagen moest hij beslissen. Als hij de route zou afwijzen dan zou de bisschop zijn
maatregelen nemen.
Dit zou grote consequenties hebben voorde gedurende tientallen jaren zorgvuldig opgebouwde relaties. Pleisterplaatsen als Deventer, Bentheim en Rheine
zouden komen te vervallen, waardoor de handelsbetrekkingen tussen vele steden
geschaad werden. Hierdoor kwam Heshuysen niet alleen te staan. Binnen korte
tijd mengden zich dan ook vele stedelijke en zeUs hogere overheden in de strijd
om het tij te keren.

worden en de sleutelpositie voor
het vervoer naar Oost-Europa overnemen van Osnabrück.
En dat terwijl in 1691 nog aan de
OsnablÜckse postmeester Hendrik
Ameldung, die nauw met de Naarder Heshuysen samenwedac, vrijheid van vervoer was verleend.
Heshuysen kreeg daarbij als enige
buitenlander het recht over vreemd
grondgebied te rijden. Ameldung
zou zich echtervolgens de bisschop
niet aan een bepaalde conditie gehouden hebben. Daardoor trok
Frantz AerooIt alle privileges in en
zei er bovendien bij dat de ooit
verleende voorrechten voor zijn
nieuwe plannen hoogst schadelijk
waren.
Heshuysen kreeg als pleister op de
wonde het aanbod om voortaan gebruik te maken van de zuidelijke
De noordelijke (oude), de zuidelijke (voorstel van de bisschop
van Münster) en de definitieve
route van de Hamburger Post.
Tekening: F. de Gooijer.

De arrestatie van de Hamburgerwagen
In de vele stukken die vervolgens van Heshuysen en de benadcelde steden
uitgingen, werd steeds de naam 'Hamburgerwagen' gebruikt. De tegenpartij
venneed de naam Hamburg consequent en veroordeelde daarmee de claims van
Heshuysen op de grote reikwijdte van zijn ril.
Het bestuur van Deventer richtte zich enkele malen tevergeefs tot Frantz AemoIt

Het 'Burgerweeshuis' in 1928. In de 18e
eeuw het woonhuis van de familie
Heshuysen en kantoor van de Hamburger Post.

Hel Hamburger Poslhuys le Voorthujzen, sinds 1815 'De Vergulde Wagen'.
Ook hier is de naam Hamburger posthuys weer een voorbeeld van het be·
wuslzijn, dal de onderneming van die doorgaande route gebruik maakte. Van
1695 101 J 715 woonde hier de in Noorden geboren posrmeester Andries
BeerlSen Morvelt van Liprode.
Collectie: Gemeentearchief Barneveld.
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en schreef uiteindelijk op 16 september 1708 een brief naar de regeerders in Den
Haag. Deventer liet weten dat zij door het besluit van de bisschop onaangenaam
verrast was. De 'Hamburger Postwagen' was al vijftigjaartotgenoegen
en gerief
van passagiers en handel door hun stad en provincie gegaan. De doorde bisschop
verkozen zuidelijke route over Doesburg was volgens hen langer en minder goed
begaanbaar. Daarom verzochten zij 'DcnHaag' om dekwestieaantekaarten.
Dit
leek succes te hebben, want in mei 1709 meldden die van Deventer, dat de
bisschop, overigens buiten ieders verwachting, beslist had van de voorgenomen
omlegging af te zien ..
De praktijk bleek echU:r anders want in dezelfde maand nog werd de
Hamburgerwagen te Rheine gearresteerd. De postvoerder, de paarden en de
wagen mochten niet meer uil de stad vertrekken.
Door dit voorval reageerde bisschop Frantz Aemolt in een brief aan het
stadsbestuur van Deventer op haar prolesten. Hierin vertelde hij, dat de aanleg
van de Münsterse Postwagen hem vele duizenden guldens had gekost. Dat geld
mocht niet verloren gaan. Als de postmeester contact met hem had opgenomen,
dan zou het nooit in zijn hoofd opgekomen zijn, de wagen in Rheine tegen te
houden. Die wagen reed volgens hem zondervergurming. Volgens de bisschop
claimde Heshuysen, door zucht naar gewin, het heIe vervoer van Amsterdam
naar Nümberg, Augsburg, KasseI, Leipzig en Frankfurt. Wel gaf hij toe dat de
tocht via Münster naarOsnabrück twee tol drie uur langer duurde, maar dit zou
voorkomen kunnen worden door uitbreiding van het aantal pleisterplaatsen.
(Kennelijk sneller door het vakerverwisse1en van paarden). De van OsnabfÜck
naar Hamburg rijdende wagen zou cr niet het minste nadeel van hebben.
De bisschop moet zich verweren
De vele protesten hadden effect, want de bisschop moest zich in juni 1710
tegenover de Staten Generaal verantwoorden. ineen stuk van 22 artikelen stelde
hij dat het niemand zonder vergunning veroorloofd was een doodgewone
postwagen door de landen van een vreemd heer te laten rijden. Dat werd toch
nergens in het Roomse Rijk getolereerd? Heshuysen en zijn medestanders
konden toch niet ontkennen, dal al hetgeen uit Amsterdam de bestemming
KasseI, Leipzig, Frankfurt, Nürnberg en Augsburg had, veel sneller over
Münster, dus via de zuidelijke route vervoerd kon worden. Voor die bestemmingen
was de route 18 tot 20 Duitse mijl korterdan het traject over Deventer- BentheimRheine-Osnabrück.
Heshuysen zou ook dikwijls opgeschept hebben, dat hij de bisschoppelijke
wagendienst kapot zou maken. Bovendien zou bij een in 1708 te Münster
gesloten kontrakt, waarin Deventeren Osnabrück werden gespaard doch Bentheim
en Rheine niet, niet zijn nagekomen. Verder schreef de bisschop, dat hij de wagen
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ongehinderd gelaten zou hebben, wanneer vanuit Naarden uitsluitend het noordeli jk deel van het Rijk bediend werd. Volgens de bisschop had de Osnabrückse
postmeester - inmiddels de weduwe Ameldung - met assistentie van Heshuysen,
de beste goederen zoals juwelen, geld en zilver met bestemming Frankfurt en
Nümberg, een omweg van achttien mijl laten maken. Bovendien had mevrouw
Ameldung goederen uit Amsterdam, die met de bisschoppelijke postwagen over
Münster naar Braunschweig en Hamburg moesten te Osnabrück opgehouden om
daannee de vorstelijke postwagen' futiel' te maken.
Tot slot plaatste hij de opmerking datdieNaarder en de met hem samenwerkende
Osnabriickse, hun al te grote begeerlijkheid hopelijk zodanig zouden weten te
onderdrukken, dat er geen fraude van zou komen.
Heshuysen aan zet
Andries Heshuysen onthulde, in
een 65 artikelen groot stuk, de
kwade genius achter alle Münsterse
maatregelen. Het was Carel Frederik van Hartmansdorf, de postmeester van Münster, die uitsluitend op eigen belang uit was. Hij
wilde de Naardense postwagen
rufneren. Van Hartmansdorf had

Handtekening: AntJries Heshuysen

'Zijne Hoogvorstelijke Doorluchtigheid' zeer verkeerd gernformeerd en diens voorganger Frederik Christiaen,
voor de hele wereld te kijk gezet. Laatstgenoemde had immers op 15 december
1691 aan Hendrik Ameldung toestemming gegeven al het - door de huidige vorst
veroordeelde -postvervoerte verzorgen. Ook wierp hij nog tegen dat opeen route
van een uitgestrektheid als 'het Hamburgerrit', een omweg van 18 tot 20 mijl niet
van belang was. De betere gesteldheid van de door hem bereden weg was van
meer gewicht. Totslot zei hij zich erniet weinig overte verbazen, dat de bisschop
de Osnabrückse Postwagen, die al sedert 1665 deskundig in stand gehouden
werd, een 'schadelijke bijwagen' had genoemd. Die van de bisschop bestond
tenslone nog maar enkele jaren.
Uit de stukken blijkt dat Heshuysen de belangen van de weduwe Ameldung
behartigde. Zij liet geen enkel stuk het licht zien.
De concurrent gaat meedoen
Op 30 juni 1710 meldde Heshuysen aan de secretaris van Deventer dat Van
Hartmansdorfmeende de zaak gewonnen te hebben. De Staten Generaal hadden
besloten, dat Münster in plaats van Bentheim en Rheine in de route zou worden
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Een schilderij van de familie Heshuysen
Dirk Dekema
Enige maanden geleden werd ik gebeld door iemand die vroeg of Naarden
interesse zou hebben in een schilderij van de familie Heshuysen. Dit eerste
contact heeft ertoe geleid dat Noorden het schilderij in bruikleen heeft gekregen.
In het hiernavolgende zal ik uiteenzetten waarom dit schilderij zo belangrijk is
voor Naarden en in het bijzonder voor het Burgerweeshuis.
Zoals bekend wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de restauratie en
verbouw vanhetvoonnalige Burgerweeshuis inde Cattenhagestraat. Inseptember
zal het gebouw, waarin het Stadsarchiefvan Naarden is ondergebracht, officieel
worden geopend. Waarmee één van de mooiste monumenten van Naarden in
oude glorie zal zijn hersteld.
Een eeuw lang, van 1828 tot 1928, heeft hetonderdak geboden aan de Naardense
weeskinderen. Het is echter oorspronkelijk gebouwd als woonhuis. Tot 1828
werd het bewoond door de Naardense tak van de familie Heshuysen.

De Grote Kerk van Deventer met de postkoets.
Collectie: Gemeentearchief Deventer.
opgenomen. De postwagen zou wel Deventer blijven aandoen. Doordat Münster
_vóór Osnabriick - in de route kwam, had Münster de sleutel tot het vervoer van
Amsterdam naar een groot deel van Duitsland gekregen. Heshuysen stribbelde
nog wat tegen.
Uit een brief van 19 augustus 1710 aan het bestuur van Deventer blijkt dat de
bisschop van Münster op een uiterst voorkomende manier verzekerd had de
nieuwe route te zullen respecteren. De prelaat wilde zelfs de wegen in zijn gebied
verbeteren. En indien het absoluut onmogelijk zou zijn om de nieuwe route te
nemen, dan zou hij zelfs accepteren dat Heshuysen het oude traject weer ging
rijden. Dat Deventer met de regeling genoegen zou nemen stond buiten twijfel.
Men sprak echter de hoop uit dat ook Heshuysen zich zou schikken.
Bronnen:
Veel van de hier genoemde stukken bevinden zich in het Gemeentearchief
Deventer.

Op het bewuste schilderij, dat door de nazaten van de familie aan de gemeente
in bruikleen is gegeven staat Adolf Heshuysen afgebeeld met zijn gezin.
Over het schilderij en de maker ervan is weinig bekend, een signatuur van de
schilder en een datering ontbreken. Het is geschilderd in olieverf en is ongeveer
200 cm lang en 150 cm hoog.
Er staan zeven personen op afgebeeld: Adolf Heshuysen, zijn vrouw Helena
Leyendekker (dochter van de predikant van de Grote Kerk) en hun vijfkinderen.

van

Fragmenten zijn ontleend aan artikelen in de Barneveldse Krant van 10, 17 en
24 januari 1987, geschreven door P. van de Brand.
Verder is gebruik gemaakt van Postgeschichtsblätter Münster, Neue Folge, nr
9-11,februari 1974 door W. Fleirmann.
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In 1695 kochtAdolfHeshuysenhethuis
en ging ermetzijn gezin wonen. Het was
een rijke familie die indie tijd binnen Naarden een belangrijke positie had. Leden
van de familie vinden wij in bijna alle belangrijke functies uitdie tijd: stadhouder,
schout, burgemeester, schepen etc. De basis van hun rijkdom was de postdienst
op Duitsland die door de Heshuysens werd geëxploiteerd. Het kantoor van deze
'Hamburger Post' was in het 'Burgerweeshuis' gevestigd.

Zoals gezegd ontbreekt een datering op het schilderij. Door de genealogische
gegevens die over de familie bekend zijn kan toch een schatting van de datering
worden gemaakt. De oudste dochter Ida Clara, uiterst rechts op het schilderij
afgebeeld, is in 1710 overleden. Terwijl de jongste zoon Andries in maart 1706
werd geboren. Deze Andries is op de voorgrond afgebeeld. niet als pasgeboren
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afgebeeld. Als wij de schilderijen met elkaar vergelijken dan valt de treffende
gelijkenis onmiddellijk op. Adolf werd op beide schilderijen aan de linkerkant
zittend afgebeeld. Niet alleen is de gelaatsuitdrukking vrijwel gelijk maar ook de
houding. Het kan haast niet anders of dit is het voorbeeld geweest voor de
schilder van het familieponret.
baby maar als peuter. Op basis van deze gegevens kan het schilderij gedateerd
worden tussen 1708 cn 1710. Dat zou goed kunnen kloppen, maar er is één
probleem: Adolf Heshuysen overleed op 22 april 1707 toen zijn jongste zoon
Andries net één jaar oud was.
Het is, naar mijn mening, heel goed mogelijk dat zijn overlijden aanleiding was
om het familieportret te laten maken, als herinnering aan de overleden vader.
Maar hoe kon de schilder, in een tijd wnder fotografie, zonder model een
gelijkend portret maken van iemand die overleden was. Dat kon alleen maar als
hij beschikteovereen anderschilderij waarop AdolfHeshuyscn stond afgebeeld.

Het toeval doet zich nu voordat beide schilderijen waarop AdolfHeshuysen staat
afgebeeld in één gebouw komen te hangen. Ze zijn samengebracht door de twee
bestemmingen die het gebouw heeft gehad: woonhuis en weeshuis.
Juist door de historische binding van de familie Heshuysen met Naarden en het
huis in de Cattenhagestraat is het schilderij ween belangrijke aanwinst.

En dat voorbeeld was er in Naarden. Adolf Heshuysen was namelijk naast
stadhouder van Gooiland en exploitant van de Hamburger Post, ook weesmeester
van het burgerweeshuis van Naarden. Door de schilder H. Berinx werden, in
1695, de weesmeesters van het burgerweeshuis van Naarden vereeuwigd. En
volgens de overgeleverde gegevens staat Adolf Heshuysen op dit schilderij
88
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Opmerkelijk

beeldje gevonden in Naarden

A. van der Valk
In mei 1990 werd in de TurfpoortstraaJ een aardige vondst gedaan. Tijdens
werlaaamheden in de straat werd door één van de werknemers van een
aannemer een compleet pijpaarden
heiligenbeeldje gevonden. Het beeldje, 7.4
centimeter hoog. stelt de heilige Barbara voor. Het werd
gevonden op een diepte van ongeveer 20 centimeter legen
een buitenmuur in een Jaagpuin, die verwijderd werd omdat
hier een nieuwe Sloep werd gelegd. Of er in de laag puin,
voornamelijk
bestaande uit oude specie. steen en kalk, ook
andere vondsten (zoals scherven) zijn gedaan, is niet bekend.
Ondanks her ontbreken van begeleidend materiaal, is het
beeldje roch goed te dateren.
Hijlighenbackers
Dergelijke beeldjes van pijpaarde werden veelvuldig vervaardigd en werden voornamelijk gebruikt als devotionalia.
Vooral in Utrecht bestond in de 15e eeuw een bloeiende
industrie voor de vervaardiging van heiligenbeeldjes. Er
werd zelfs g~xporteerd naar Frankrijk en Spanje. Behalve in
Utrecht bestond er een beeldjesindustrie te Keulen (l4e
eeuw), te Kampen (1525 - 1590), in het Karthuizerklooster
te Wedderer in Westfalen (1507 - 1681) en mogelijk ook te
Bergen op Zoom. Overigens bestond al in de Romeinse tijd
te Keulen en Trier een industrie voor kleine huisbeeldjes.
Naarden,
In literaire bronnen ui( de 15e eeuw worden deze kleibewerkaartcoördinaten
kers 'bcelddruckers'
en 'hijlighenbackers'
genoemd. De
139.600 heiligenbeeldjes van witte pijpaarde werden in twee halve
478.500
beeldvonnen gedrukt, waarna de voor- en achtenijde aan
elkaar werden gevoegd en in de oven gebakken. Ook op het
Naardense beeldje kan men aan de zijkant duidelijk de verbindingsvoegen zien.
Pijpaarden beeldjes behoren grotendeels tot twee groepen: beeldjes vanaf
ongeveer 25 tot 100 centimeter, vaak gepolychromeerd en kleinere typen van
ongeveer 7 centimeter hoog.
De kleine beeldjes konden op zak worden gedragen door pelgrims of reizende
handelslieden. Ze dienden vaak als handelswaar en als souvenirs van bedevaartsplaatsen. Ook gaven ze de rondtrekkende kooplieden en gildeleden bescher90

ming tegen gevaren onderweg.
De heilige Barbara
Tot aan het laatste kwart van de 15e eeuw zijn de thema' s voornamelijk religieus.
Naast 'Madonna met kind' zijn de drie heiligen Barbara, Catharina en Maria
Magdalena bijzonder populair. Om de vele heiligen te
identificeren voorzag men ze in de Middeleeuwen van
bepaalde anributen. De algemene attributen plaatsen de
heiligen in een bepaalde categorie. Zo tekentde palmtak
de heilige als manelaar. Een boek maakt de heilige tot
ordestichter of geestelijk schrijver. De bijzondere
attributen hebben betrekking op het leven van de heilige zelf: sleutels bij Petrus. het gebroken rad bij
Catharina.
Zo kan het beeldje uil de Turfpoonstraat worden geïdentificeerd als de heilige Barbara vanwege de toren.
die ze in haar hand houdt Hoeweleen palmtak ontbreekt
behoort ze, net als de heilige Catharina. tot de manelaren.

Utrecht.
zie: Verleden
Landpp

157

Volgens een oude legende was Barbara de dochter van
Dioscorus, een heidense vorst die in de derde eeuw
heerste in Nicomedea aan de zee van Marmora (KleinAzië). Omdat ze christen wilde worden, sloot haar
vader haar op in een toren. Toen Dioscorus bij zijn
terugkomst van een lange reis van haar vernam dat zij
het christengeloof beleed, liet hij haar gruwelijk martelen en veroordeelde haar tot de dood door het zwaard.
Nadat ze een gebed voor de stervenden en de pestlijders
had uitgesproken onthoofdde hij haar. Na deze daad
werd de vorst door de bliksem dodelijk getroffen. Later
werd Barbara op grond van haar legende niet alleen de
patrones van de stervenden en de pestlijders, maar ook
van de mijnwerkers, de artilleriStenende wapensmeden.

Uit de tweede helft van de lSe eeuw
Beschrijven we het Naardense beeldje met een kunsthistorisch oog, dan zien we
een klein besneden gezicht. Barbara is gehuld in ruimvallende soepele kleding
met zware plooien en haar annen zijn tegen het lichaam gedrukt Verder staat ze
op een laatgotische bogenfries. Dit alles wijst op een datering in de tweede helft
van de 15e eeuw. Dit wordt nog eens bevestigd als we het beeldje gaan
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vergelijken met dergelijke vondsten in archeologische
lecties.

Amsterdam,
zie: Opgravingen
in Am.uerdam
pp 472 e.v.

col-

In een afvalput aan de Springweg in Utrecht zijn eens dertig
pijpaarden beeldjes gevonden. Overblijfsels van een in de
15e eeuw daar gevestigde 'heijligenbacker'. Eén van deze
opgegraven beeldjes stelt ook de heilige Barbara voor en is
zonder voetstuk ongeveer 5 centimeter hoog. De typische
15e eeuwse weergave van de kleding, het gezicht en het
attribuut Jèomt overeen met de Naardense vondst.
In 1~73 werd in Amsterdam ook een dergelijk beeldje
gevoÎ1den. Door het ontbreken van het bovenste gedeelte
van het lichaam en de attributen was dit exemplaar nier te
identificeren. Vergelijken we het echter met de vondst uit
Naarden, dan zien we dat we zeer waarschijnlijk met een
identiek beeldje te doen hebben. Het Amsterdamse beeldje
is 6.9 centimeter hoog en zou, ware hel compleet, dezelfde
afmetingen hebben gehad als het beeldje uit de Turfpoonstraat. Vergelijken we de plooien in de kleding, de houding
van het lichaam en het Jaatgotische voetstuk., dan lijkt het
zelfs alsof beide beeldjes uit dezelfde mal komen. Het
pijpaarden beeldje uit Amsterdam is door zijn vondstcontext gedateerd op de tweede helft van de 15e eeuw.
Kortom, monografisch en kunsthistorisch gezien en na
vergelijking met andere exemplaren, kan de Naardense
vondst rustig worden gedateerd in de tweede helft van de
15e eeuw.

De stalhouderij van Hendrik Jan Bos
H. Schaftenaar
Op 14 februari 1865 werd Hendrik Jan Bos in Delden geboren. Na de lagere
school werkte hij enkele jaren als varensgezeJ op de wilde vaart en vervulde
velVolgens zijn dienstplicht in de officiemnes van de Naardense Weeshuiskazerne. In Naardenleerdehij ArmaMariaJohannaNeuhausserkennen.
waannee
hij in 1889 in het huwelijk trad. Een huwelijk dat hem van pas zou komen bij de
opbouw van zijn klantenkring onder alle gezindten van de gemeente Naarden,
wam hij was HelVonnd en zij rooms-katholiek. Aanvankelijk. werd de handel in

Hoe dit alleraardigste beeldje uiteindelijk in de grond is gekomen is een verhaal,
waarnaar we slechts kunnen gissen.
Dit artikel is overgenomen uit het jaarverslag 1990 van de archeologische
werkgemeenschap voor Nederland afdeling 'NaerdincklanI'.

Het kapitale pand van Bos op de hoek van de Pastoorstraat en de St.Vitusstraat. Voor de drogisterij staan Louise de Jonge met op haar arm 'Sjaantje'
Bos en Jo en una Bos. Op de uit 1913 daterende foto zijn links de stalhouderij (dubbele deuren) en de deur van de paardenstal te zien. Boven bevond
zich de hooizolder.
Collectie: mevr.

JAL. Weering-Bos.
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brandstoffen uitgeoefend vanuit de woning van zijn schoonouders aan het
Kerkpad. Maar al snel kocht Bos de oude stadsschool in de Schoolstraat (nu
Pastoorstraat) en breidde zijn hout-, turf- en kolenhandel uit met een stalhouderij.
Later werd daar ook nog een drogisterij aan toegevoegd.
In het oude schoolgebouw werden ondertussen clfkinderen geboren van wic er
zes al vroeg overleden. In 1905 overleed zijn vrouw op 38-jarige leeftijd en een
jaar later brandde het voormalige schoolgebouw af. Bos zat niet bij de pakken
neer en liet een nieuw pand voor al zijn activiteiten bouwen. Een woning, een
drogisterij, een stalhouderij en een brandstoffenpakhuis, alles onder het dak van
hetpand Pastoorstraat 6. (Het staat er nog steeds, A. Kluvers exploiteert ernu een
autoschadebedrijf).
In 1910 trad Bos opnieuw in het huwelijk met Louise de Jonge. Uit dit tweede
huwelijk werd in 1912 zijn dochter Jeane geboren, die onlangs het een en ander
over de zaken van haar vader vertelde.
'Vader was een enorme zakenman. Hij pakte van alles aan. Met zijn stalhouderij
werden zowel huwelijken als begrafenissen verzorgd. De lijkkoets stond in de
schuur tegeoover het huis van Schoonderbeek in de Gansoordstraat. Ook deed
hij verhuizingen door het hele land. Met de grote tapissière (verhuiswagen)
ging hij met twee knechten zelfs naar Groningen. Bij toerbeurt twee op de bok
en de derde slapend in de wagen. Om logies uit te sparen werd er 's nachts in
de wagen geslapen. Buiten Naarden, op de Schapenmeent tegen de vestinggracht, had vader enkeleweilanden voor zijnpaarden. Voor zijn brandstoffenhandel hadhij ook de 'Vijf Loodsen' in gebruik. Eens kocht hij een compleet bos
bij Crailo. Hij deed het als mijnhout weer van de hand. Toen in 1919 een schip
op een mijn was gelopen, wist hij een groot deel van de lading, bestaande uit
kleding en zeep op te kopen. De hele handel werd toen ondergebracht in een
voormalig wolfabriekje aan de Oude Haven. Daar konden de Naarders toen
voor vijf gulden een goed kostuum of een winterjas kopen. Dergelijke
gelegenheidsverlwpen herhaalden zich toen een groot kledingmagazijn en een
speelgoedfabriekfailliet
gingen. Vader was er altijd als de kippen bij om zijn
slag te slaan. Ook had hij overal zijn oplossingen voor. Omstreeks 1919 was hij
eigenaar van de laatste vijf huisjes van de Cattenhagestraat. Op nummer 73
woonde één van de vele werkloze sigarenmakers. De man wilde graag zijn oude
vak weer uitoefenen maar had er nauwelijks ruimte voor. Vader liet toen op het
kleine plaatsje achter het huis een sigarenmakerswerkplaats op palen bouwen.
Het staat er nu oog in enigszins gewijzigde vorm. Terwijl vader met van alles
en oog wat in deweerwas, deed Moeder hetwerk in de drogisterij en verzorgde
de huishouding' .

Hendrik Jan Bos met tweede vrouw en jongste dochter in zijn privé-rijtuigje
in 1926. Het rijtuigje werd gestald in een pakhuis aan de Oude Haven, achter
hun woning in de Kloosterstraat.
Collectie: mevr. JA.L. Weering-Bos.
Inmiddels werden de zonen Hennij en Jozef Bos en Barend Osnabrugge (de
schoonvader van Jozef) in de zaak opgenomen. Jozef, in Naarden bekend onder
de naam 'Popie', nam de zaak op den duur over. De drogisterij werd in 1919
voortgezet door de Bolswarder tekenaar Hendrik Johannes van Spanning, die in
1918 met een dochter van Bos huwde. Hendrik Jan Bos verhuisde in die tijd naar
de Kloosterstraat 17. Zijn vermogen belegde hij in onroerend goed en omdat die
handel hem ook zeer aansprak leerde hij en passant nog even voor makelaartaxateur. Zo was hij ooit de eigenaar van het logement in de Wuyvert, waar Jan
Dekker als herbergier de scepter zwaaide. Toen daar regelmatig de luizen langs
de wand liepen, dreigde huisbaas Bos het hele interieur te teren om daarmee de
luizen voorgoed aan de wand vast te plakken, kortom om ze definitief aan de
ketting te leggen. Sindsdien werd dit logement 'Luis aan de ketting' genoemd.
Op latere leeftijd, omstreeks 1926, verhuisde Bos naar de Albert Grootlaan,
alwaar hij in 1941 overleed.
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Vanuit 'de Lindeboom'
Naar aanleiding van de prent op de omslag van de Omroeper en het artikel over
de trekvaart, stelde mevrouw D .M. Post enkele voor-oorlogsefoto' s ter beschikking van de omgeving van café de Lindeboom, vroeger de Roskam.

De Gele brug
De oude draaibrug over de trek*
vaart naar de Schapenmeent.
Zeer veel schepen maakten toen
nog gebruik van de trekvaart.

ij

'5 Winters gesloten
Café de Lindeboom melde oude
lindebomen. Tussen 1910 en
1939 woonde hier de familie
Post. Eerder had de familie
Verver hier een café. De laatste
kastelein was Hein Pronk. Het
café werd gesloopt om plaats te
maken voor het industrieterrein.

Zomers verlof A
Vader en zoon Post tussen de
tramrails voor hun mooie terras.
Vele sportvissers waren hier
vaste klanten.

Halte Gooise stoomtram
Voor de komst van de rijksweg
ging al het verkeer nog over de
Amsterdamsestraatweg. De tram
Slopte voor de deur van café de
Lindeboom. In de benn zit Jo

De brugwachterswoning
De woning van de heer Klijn, de
brugwachter van de ouderwetse
draaibrug. Naast de dukdalven
is het loopbruggetje voor de
brugwachter te zien.

De Groene brug
De Amsterdamsestraatweg met
in de verte de Groene brug en de
brugwachterswoningvandeheer
vld Berg.

Klijn, de zoon van de brugwach*
ter.
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Deportaties van Naardense joden
F. Slootman
Nadat op J juni 1942 de van 29 mei 1942 daterende Srerrenverordening in het
Verordeningenblad
van de militaire
bevelhebbers
was gepubliceerd, werden 10
dagen laler door Eichmann de. jodenexperts' uit Brussel, Parijs en Den Haag
bijeen geroepen.
Na de openbare stigmaJisarie konde volgende Slap worden vastgesteld, namelijk
de systematische uitvoering van de deportaties uil de bezene gebieden. De
transportproblemen
waren inmiddels opgelost en de dienstregeling naar
Auschwitz was vastgesteld. De eerste dragers van de gele ster konden op
transport.
Het Naardense 'draaiboek voor de evacuatie'
Concreet betekende dit, dat de afdeling Bevolking van de gemeente Naarden op
korte termijn de joodse medeburgers moest inventariseren. Veel problemen gaf
dit niet in verband met de al lopende verordening tot het dragen van de ster. In
opdracht van de SS werden woning- en gezinslijsten opgesteld. Deze lijsten
werden in handen gesteld van de Naardense politie met de opdracht een
draaiboek samen te stellen voor evacuatie. zoals het genoemd werd. De verant·
woorde1ijkheid en coördinatie kwam ook te liggen bij de Naardense politie.
Een eerste inventarisatie leerde dat het in Naarden om 244 woningen en 402
personen ging.
De aankondiging tot evacuatie in het openbaar gedaan. was het eerste maarook
hetlaatste signaal dat de Naarders merkten van hetdrcigende onheil. Confrontatie
met dit gebeuren had dan ook nog alleen maar plaats als men in een laler stadium
geruige was van bijvoorbeeld het ophalen van de buren.
Er werden oruniddellijk door een aantal joodse burgers bezwaren ingediend op
grond van ziekte. lid zijn van de Joodse Raad. oud-strijder of oorlogsgewonde
zijnde en op grond van een gemengd huwelijk. In 43 gevallen werd over
betrokkene eolof zijn gezin door de bezetter gunstig beschikt en werd hWl
gegund voor kortere dan wel langere tijd in hun woning te verblijven.
In overleg met de afdeling Zentralstelle fUr Jüdische Auswanderung der SS te
Amsterdam werdendedeportatielijstensamengesteld
ende data van de deportaties
vastgesteld. Gelijktijdig werd de fonnele afwikkeling met beLrekking tot de
eigendommen en de achtergebleven woning geregeld. De inboedel zou na
evacuatie ter beschikking worden gesteld van nader te benoemen inventarisatoren en taxateurs. Indien het een huurwoning betrof kon de sleutel door tussen·
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De voormalige joodse synagoge in de Raadhuisstraat, vroeger de Korte
Marktstraat. Van 1758 tot 1921 werden hier regelmatig diensten gehouden.
Op 21 juni /935 is het gebouw ingestort en kort daarop geheel afgebroken.
Nu staan op deze plek twee woningen.
Collectie: Stadsarchief Naarden.
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komst van de Naardense politie afgegeven worden aan de eigenaar. Betrof het
een eigen huis dan werd de sleutel afgegeven aan de Ortsgruppenleiter der
N.S.D.A.P. Stutspunkt Bussum. Deze Gruppenleiter bepaalde overigens wie er
in de leeggekomen woningen mochten gaan wonen.
Na, laten we het maar noemen de arrestatie vanjoden werd het vervoer verzorgd
door de Wehrmacht. De coördinatie lag echter bij de Naardense politie. Door de
Naardense politie werd tevens een verantwoordingsrapport
gemaakt van een
gedeporteerd gezin of persoon, waarin onder andere werd aangegeven hoe het
met de bezittingen e%f de woning was gesteld. De ondertekening vondplaars
door de wachtcommandant namens de waarnemend korpschef.
De deportatiedagen
in Naarden
Nadat in hetdraaiboeknog enige wijzigingen waren aangebracht, die betrekking
hadden op de verzegeling van de woning en hoe te handelen met betrekking tot
het afsluiten van het gas, deelektraen de waterleiding, werd de eerste deportatiedag
vastgesteld op 29 juni 1942. Ook het afsluiten werd onder de verantwoordelijkheid van de politie gebracht. Overigens werd met de SS overeengekomen, dat de
nutsvoorzieningen aangesloten bleven ten behoeve van hen, die na een door hen
gedaan verzock bij de SD op grond van ziekte mochten blijven. Of dit ook van
toepassing was op personen die op grond van andere bezwaren voorlopig
mochten blijven wordt door de nog aanwezige documenten niet aangegeven.
De eerste razzia op de 2ge betrof55 mensen. Van deze 55 werden er die dag 16
weggevoerd. De rest was gevlucht, ondergedoken of op andere wijze weg.
De tweede razzia vondplaats op 30 juni 1942. Het aantal gezochte personen
bedroeg 105. Van de op de lijst voorkomende mensen werden er die dag 47
opgepakt en weggevoerd. Ook hier was het restant, zoals op de deportatielijst
stond vermeld: 'weg'.
Op 1 juli 1942 stonden 104 mensen op de lijst. Die dag werden er 89 mensen
aangetroffen en weggevoerd. Een vrouw met twee kinderen had geluk. Zij
mochten blijven omdat de vrouw de vorige dag van haar man was gescheiden.
Op 2juli 1942, vond de vierdedeportatie plaats. De lijsl gaf74 gezochte personen
aan. Er werd die dag door de Naardense politie samengewerkt met de Duitse
(groene) polizei; 45 mensen werden weggevoerd. Eén gezin mocht op het laatste
moment met toestemming van de SD blijven. De rest was 'weg'.
De laatste deportatiedag, 3 juli 1942, stonden er 63 mensen op de lijst, waarvan
er 34 vertrokken.
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In totaal werden er die dagen 231 mensen uit Naarden opgepakt. Buiten de
'gevluchten' werd in de loop van het jaar het grootste gedeelte van de categorie
joden met uitstel gedeporteerd. Het juiste aantal is niet meer vast te stellen omdat
er in die tijd nogal wat mutaties voorkwamen. Zo waren er gezinnen met uitstel
die verhuisden, terwijl er ook gezinnen waren die zich in die tijd in de gemeente
Naarden vestigden. Een klein deel van de gevluchten vertrok naar andere
bestemmingen of dook in Naarden onder. Waar het grootste deel van de
gevluchten bleef is niet bekend. Ze werden als vennist aangemerkt als het Rode
Kruis na de oorlog niet aangaf dat deze mensen in de vernietigingskampen om
het leven waren gekomen.
Wel is bekend dat de Naardense politie in de loop van dejaren 1942 en 1943circa
45 joden oppakte die ondergedoken waren. Een deel hiervan was afkomstig uit
Naarden. De aanhoudingsprocessenverbaal,
hetzij aanwezig in hetpolitiearchief
dan wel op het Ministerie van Justitie, getuigen hiervan.
Op 18juli 1942 waren de sleutels van 58 woningen in het bezit van de Naardense
politie. 28 woningen waren al verhuurd aan anderen. De sleutels van de overige
leegstaande panden waren in het bezit van de eerder genoemde Ortsgruppenleiter.
Dit waren de eigen woningen. In de loop van de oorlog zijn een aantal van de
leegstaande woningen in hetRembrandtkwartierin gebruik geweest bij evacuées.
De afdeling Bevolking van de gemeente Naarden en de Rode Kruislijstcn geven
aan dat een groot gedeelte van de gedeporteerde joden omkwam in de
vernietigingskampen. Een aantal joodse medeburgers deed uit wanhoop een
sufcidepoging, die in een enkel geval noodlottig afliep.
De deportatielijsten alsmede de lijsten van woningen en sleutelbestemmingen
zijn bewaard gebleven in het politiearchief.
Naschrift van de schrijver
Ik ben van mening dat dit artikeltje duidelijk aangeeft dat we hier te maken
hebben meteen zwarte bladzijdeuitde recenteNaardense geschiedenis. Alhoewel
ik mij in dit artikel geen mening wens aan te matigen over de handelwijze van
de Naardense politie, die ik op schrift gedetailleerd onder ogen kreeg, wil ik toch
het volgende opmerken. Aan het oppakken en deponeren van Naardense joden
is door de Naardense politie loyaal medewerking verleend aan de bezetter. Men
was het uitvoerende orgaan. Naarden geefthetzclfdc beeld als andereNederlandse
steden en dorpen. Het grootste deel van de politie werkte mee aan het ophalen
en deporteren van joden. Onderzoek van Bert Huizing en Koen Aartsma
velWoord in hun boek 'De Zwarte Politie', geeft dit ook duidelijk aan.
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en onder de Gmote

Uit het Burgerboek

of Huijserpoort
door op weg naar
hun land in de

JA. Versteeg
In het Stadsarchiefbevindt zich het zogenaamde 'BurgerboeK . Dit boek. waarin
de gegoede burgers van Naarden, die 'te lote' mochten gaan, per straat staan
opgetekend, beslaat de periode! 598 ~1639. Het' te lote' gaan was jaarlijks een
hele gebeurtenis. In de morgen kwamen de heren in de kerk bijeen om onder
leiding van de President Burgemeester 21 personen te 'nomineren' . Hieruit koos
de Baljuw zeven schepenen en vervolgens werden de burgemeesters en de
'officianten', zoals de waardijns, schaar-, gasthuis-, kerk· en brandmeesters
benoemd. Het nomineren was dus de taak van de in het burgerboek staande
personen. Jaar injaar uitwerdendeze burgers punctueel door dezelfde klerkmet
naam en bijnaam opgeschreven. Echter tussen al die namen heeft de klerk ook
allerlei gebeurtenissen opgetekend, die indruk gemaakt moeten hebben op de
burgers van toen. Zo ook de volgende voorvallen.
Op Onze-Lieve-Vrouwedag
Op één van de eerste bladzijden schreef de klerk: 'Lammert Janszoon absent'.
Dat is op zich natuurlijk niets bijzonders, er is altijd weleens iemand afwezig.
Maar het is wel vreemd als je op 2 februari 1599 (Onze-Lieve-Vrouwedag),
warmeer je 'te late' moest gaan niet kwam opdagen. Daar kwam nog bij, dat hij
om er aan mee te doen, ook nog' 18 grooten' betaalde.
Hoe dat 'te lote' gaan in Naarden in zijn werk ging is niet bekend. In andere
plaatsen werd deze dag ook wel boondag genoemd, vanwege het feit dat men uit
een zak een boon moest pakken. Er werden dan negen zwarte bonen in een zak
gedaan en het geheel werd met bruine bonen aangevuld tot het aantal van de
gerechtigde kiesmannen. De negen mannen die een zwarte boon uit de zak
haalden, stelden dan de lijst van 21 personen samen.
Op deze belangrijke dag kwam men tot de ontdekking dat Lammert er niet was.
Bij navraag bleek dat Lammert een paar dagen geleden' goets moets uytghegaen
oae sijn lant ende neijt weder ghecomme'. Na hierover gesproken te hebben,
concludeerde men dat hij vennoord moest zijn. Ook het volgende voorval laat
zien dat het buiten de stadsmuren van Naarden bepaald niet veilig was.
Toen de straatrovers

nog struikrovers

waren

Volgens goed boerengebruik. ging Janjanszoon 'de Bunschater' met zijn vrouw
op zondag 19 augustus 1629 een eindje kuieren. Aangezien er eerdaags geoogst
moest worden, ging het echtpaar via de Cathareijnenstract(nu Huizerpoortstraat)
J02

Duijnen
Naarden

(tussen
en Hui-

zen) om te kijken
hoe het koren erbij
stond. Zover zijn
zij echter niet gekomen. Want, zoals de klerk schreef,
werd Jan 'van den
Crabaten(struikrovers)achterhaelten
vermoert'.
Zijn
vrouw kon het 'perijckel' ontlopen,
omdat de rovers
achter de man aangingen denkende
dat er bij hem meer
buit te halen was
dan bij zijnvrouw.
Doordat zij in paniek wegvluchtte,
kon zij dé plaats
van de overval niet
meer herinneren.
Misschien was zij De 'Cathareynenstraet' , later Huizerpoortstraat.
ook nooit eerder in Ets: Toon de Jong.
die contreien geweest. Daardoor heeft men tot dinsdag moeten zoeken eer het lichaam van haar
man gevonden werd. Tot slot schrijft de klerk: 'En ghevonden sijnde van sijn
kinderen eerlijck begraven'.
Opzichter over de buurvrouw
Reken erop dat men vroeger roddelde en smulde als er zich een schandaaltje
voordeed. Zeker als het 'de rijken' van de stad betrof. Want dat waren degenen,
die in hetBurgerboek stonden opgetekend. Zij moesten goed zijn voorminimaal
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100 gouden Engelse nobelen of de tegenwaarde daarvan.
Dat schandaaltje was er toen meester naaldenmaker Jan Smit uit de Turfpoonstraat overspel pleegde met Annetje Pieters. Het pikante ervan was dat Annetje
de 'huijsvrou' was van meester Heijndrick. Heijndrick was voor zaken naar
Oost·Indië. In die tijd (1625) betekende dat zo'n andema1ftot twee jaar weg van
huis. Daarom had Heijndrick aan zijn buurman Jan Smit verzocht een beetje
'opsichtop &ijnvrou' te houden. ûfhet gezegde 'betereen goede buur dan een
verre vriend' hier terecht is, betwijfel ik. De kuisheidsgordel van de kruisridders
wu een betere garantie dan de belofte van de goede buur geweest zijn.
OfHeijndrick, toen hij thuis kwam, blij was met de dochter werd door de klerk
niet vermeld.
De pest
Tegenover nieuw leven staat de dood en die wil nog weleens overwachlS en hard
toeslaan. Zeker in de tijd datde geneeskunde nog op een laag pitje stond. Eén van
de gevreesde ziekten was de pest. Iederjaar waren er, ongeacht rang of stand, wel
een paar slachtoffers.
In 1636 meldde de klerk dat Thijman Goossens uit de Oosteijndcstraet (Gansoordstraat) op 28 december 's morgens aan de pest stierf: 'legghende op sijn
knieën ende doende sijnghebedenisvooroverghesegheendede
geestghegheven'.
ZJJ ging het ook in 1637 met Klaas Francken uit de Schipperstraat (Kloosters·
traat).
In 1655 was de pest er in epidemische vorm. In vijf maanden stierven er 532
personen. Dat was bijna een derde deel van de Naardense burgers.

Bij de Stichting Vijverberg
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F. de CooUeT
Een losse constructie
De ouderwetse boerenwagen is omstreeks 1950 uit de vesting verdwenen. Dit
type wagen bestond uit losse onderdelen en werd vanaf het begin van de 1ge
eeuw gebruik.t. Het scharnierende onderstel met voor- en achterschamel was van
hout. Alleen het beslag en de astappen waren van ijzer. Op de astappen zaten
houten spaakwielen met ijzeren banden. Na de jaren vijftig werden stalen velgen
en luchtbanden toegepast. In dezelfde tijd werd de kromme dissel, die met de
voet gestuurd werd, vervangen door een lamoen. Het lamoen, waar het paard
tussen twee houten bomen loopt, is verkeerstechnisch veiliger dan de dissel.
Waarschijnlijk is de dissel om die reden verboden. De dissel was praktisch,
omdat hiermee een kleine draaicirkel van de wagen mogelijk was. De lc1eine
voorwielen konden bijna haaks ten opzichte van de lengte~as worden gedraaid.

zijn nog in voorraad:

De Onuueper jaargang 1988 ft. 12,50
De Onuueper jaargang 1990 ft. 15,Het Sasburg prentbriefkaanenboekje
fl. 5,u
Oud Valkeveen, van hofstede tot uitspanning
19,95
(exclusief verzendkosten)

Gansoordstraal16,

De Boerenwagen

Besteladres:
1411 RH Naarden, lel. 02159-46860.

Tekening: F. de Gooijer.
Ook. de bovenbouw bestond uit losse onderdelen. De laadvloer heette de
buikplank en de losse zijschonen werden zijleren genoemd. Deze zijleren
werden op hun plaats gehouden en gesteund door de rongen: ijzeren steunen
bevestigd op voor- en achterschameL De bok, uitgevoerd als zitkist met deksel,
werd op z'n plaats gehouden door de zijleren. Uitsteeksels van de zitkist vielen
in gleuven van de zijleren.
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Schoonmaken in het 'oude zwembad'
De boerenwagen was dus snel te monteren en te demonteren. Datkwam goed van
pas bij de jaarlijkse schoornnaak, nadat het vee uit de stal naar de wei was
gebracht. Eerst werden de stallen gereinigd en de laatste mest van het erf naar het
lx>uwland gereden. De wagen, in de stalperiode gebruikt om mest te vervoeren,
moest nu in orde en schoongemaakt worden voorde hooibouw. Het reinigen van
onze wagen gebeurde tot de jaren vijftig inhet zogenaamde 'oude zwembad'. We
reden de wagen het Vestingpad op, tot achter het ravelijn bij de Utrechtse Poort.
De wagen werd gedemonteerd en de onderdelen in de ondiepe gracht gegooid.
We gingen te water in de ondiepte naast het pad. Gewapend met bezem en borstel
lx>enden we alle onderdelen, zoals buikplank, houten wielen, zijleren enz.
schoon. De koeienstront en mestkarsten lieten zich na het weken gemakkelijk
verwijderen. Na de schoornnaak werd de wagen weer gemonteerd, de assen
ingevet en het onderstel gesmeerd. Er werd huiswaans gereden en de wagen
werd op het erf geparkeerd. Onder geen beding macht de wagen, zelfs niet
overdag, in de lege auto-vrije straat staan, dat was verboden. De politie stond
direct op de stoep om te sommeren de wagen van de straat te halen. Lege
hooiwagens werden dan ook meteen 'achterom' gereden naar het erf.
Krakende wagens. __•
Als zo 'n wagen met zijn ijzeren banden over de keien ratelde, rammelde het hele
voertuig. Juist dit rammelen van een niet verende wagen was belangrijk. Door
de losse constructie was het mogelijk door ongelijk terrein te rijden. De
bovenlx>uw en het onderstel gaven mee en braken niet bij hetrijden over hobbels,
kuilen en zandwegen. Vandaar het spreekwoord: 'Krakende wagens lopen het
langst'. Ter illustratie een voorbeeld van de flexibiliteit van de boerenwagen.
Een ritje door het Paradijs
Omstreeks de herfst van 1950, waren m'n vader en ik bezig een bietenkuil te
maken. Dat gebeurde op het bouwland achter fan Ronduit. Mijn vader noemde
deze akker, vanwege de mooie natuurlijke ligging, 'het Paradijs'. De akker
bestond uit klei afkomstig van de uitgebaggerde 'Tankval'. De stapel bieten.
bedekt met zand, lag in de uiterste hoek van het Paradijs tegen een dijkje.
Oostelijk van de kuil lag de meent en zuidelijk de buitengracht, de Tankval.
Paard en wagen stonden op het bouwland naast de kuil, met het paard in de
richtingvan het IJsselmeer. We hadden een vrachtje bieten afgeladen. M '0 vader
en ik stonden op de wagen. Het was muisstil, want het was toen een afgelegen
plek. Het landweggetje langs fon Ronduit liep, in die tijd. dood op het meenthek.
Zelfs geen boer ging rond die tijd naar de meent en anderen hadden er niets te
zoeken. Voorde boerenwagen stond ons paard, dat meerderemalen bewezcnhad
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Boerenwagen met gierbak aan de Huizerstraatweg. DefolO is genomen vlak
na de Tweede Wereldoorlog. Op de zilkist de Naarders Piet vanRooijen
(rechts) en Jan de Gooijer Jr. CoIIectie: F. de Gooijer.
een zenuwlijdertezijn. M'n vaderstond in hetmidden van de buikplanken ikzelf
aan de achterzijde. Plotseling klonk van zeer dichtbij een geweerschot. Een
plezierjager, waarschijnlijk op de eendenjacht, had geschoten. Hij bevond zich,
zonder dat wij het wisten, in de rietkraag van de buitenveSL Het gevolg van de
knal was, dat het paard op hol sloeg met wagen en al. Hij rende dwars over het
omgewoelde bouwland in de richting van de buitenwal van fort Ronduit. Direct
sprong of viel ik van de wagen. M'n vader probeerde zich aan de buikplank vast
te k1am~n. De wagen danste op en neer over de omgewoelde kleigrond, want
de bieten waren net uit de grond getrokken. De zijleren en de buikplank raakten
los cn sprongen omhoog. Midden op het veld sloeg m 'n vader van de wagen. De
leren en buikplank volgden. Het paard holde met het onderstel tegen de wal op
en ging over de wal in de richting van het hek aan het meentpad. Het hek stond
o~n, maar gelukkig bleef een wiel steken tegen de hekpaal, aan de zijde van de
fongeacht.
Niemand was gewond. Nadat hij weer in elkaar was gezet bleek de wagen
onbeschadigd. Natuurlijk vond m'n vader, dat 'meheer' de zondagsjager, die
trouwens wegbleef, geen schuld trof. Wij hadden het paard beter vast moeten
zenen!
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In die tijd drong de eigenaar van de meent, de vereniging Stad en Lande van

Koedijken in Naarden
H. ScluJftenaar
Tussen de Gooise meenten en engen (akkers) bevonden zich in her verleden
aarden walletjes, die beplant waren met dicht struikgewas. Deze 'houtwallen'
waren bedoeld om de gewassen op de akkers tegen het vee te beschermen.
Ijzerdraad bestond toen nog nier en daarom maakte men gebruik van deze
naJuurlijke vorm van omhèinen.

Gooiland, er bij de gemeente Naarden op aan om de Koedijk met wat beplanting
te verdichten. In 1931 liet de gemeente Naarden er 360 4-jarige eikjes planten en
in 1934 werden ernog eens vele stekken van els, berk, vlier, lijsterbes. meidoorn
cn eik aan toegevoegd.
Dit Naardense koedijkje zal ongetwijfeld van middeleeuwse ouderdom zijn.
Wellicht een reden om er ook vanuit historisch-geografisch oogpunt zuinig op
te zijn.

In oude notariële akten wordt de scheiding tussen de eng en de meent meestal
eng(e)dijk

ofneng(e)dijk

genoemd.

Ook komt de naam koedijk

voor.

Die naam

is tot nu toe bewaard gebleven in onder andere Huizen, Blaricuffi en Bussum. De
laatst genoemde gemeente heeft nog haar Koedijklaan. Deze laan ligt ongeveer
op de plaats waar de Bussumse akkers in de Hilversumse meent overgingen.
Van de Huizerkoedijk zijn nog enkele foto's bewaard gebleven. waarop te zien
is hoe de wal het dorp scheidde van de meent.
Ook Naarden had haar kocdijken. De resten ervan liggen nog steeds in het
landschap. 'liJ wordt nog steeds de Naardereng, ler hoogte van het Grenspad, van
de meent 'Wolfskamer' (nu len dele het Huizer sponpark) gescheiden door een
fraaie houtwal. In l8eeeuwse stukken werd deze 'engdijk' de WoIfskamerdijk
genoemd. Het meenthek, de opening in de wal, heette daar het Houtwijkerhek.
Aan het einde van de Meentweg, naast het meenthek, ligt nog een zeer oude
koedijk. Deze wal vormde de scheiding tussen de Naardenneem, bet zogenaamde
Havenland, en de eng genaamd de Duinen. De houtwal loopt parallel aan de Oud
Huizerweg en gaat bij het tweede meenthek (op de grens met Oud Valkeveen)
haaks verder en eindigt tegen de Zanddijk langs de kust. Deze wal wordt in oude
stukken meerdere malen de Koedijk genoemd.
Er is hier in deze eeuw nogal wat veranderd in het landschap. Op de meent werd
tot in de na-oorlogse dagen zand gewonnen, waardoor de Koedijk nu hoger lijkt
dan hij ooit was. Ook werd de Meentweg, die aanvankelijk over het landgoed de
Duinen (nu theosofisch centrum) liep, eind twintiger jaren, rechtstreeks doorgetrokken naar de meent. Aan het eind ervan maakte men een nieuwe toegang
tot de meent. Pal langs de Koedijk kwam een verlenging van de Oud Huizerweg
tot stand. Het oude meenthek. het zogenaamde Barndeposthek (zie de Omroeper
jaargang 2. pp 102-103) bij Oud Valkeveen wem gehandhaafd.
JOB

De Koedijk met het oude meemhek (Barndeposthek).
Tekening: T. Wilhebn.
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Naarden en de literatuur (9)
Willem Brandt (Willem Simon Brand Klooster), Groningen 1905 - Bussum 1981
Jan Paardenkooper
Hoeweldedichterencriticus

WiUem Brandt weinigmct Naarden lemaken heeft.

mogen we hem in deze rubriek niet onvermeld laten vanwege zijn curieuze
hymne uil 1963. 'De Bevrijding van Naarden'.
Brandt ging in 1927 als journalist naar het toenmalige Nederiands-Indi~t
verbleef in de 2e wereldoorlog in een Jappenkamp en kwam met zijn gezin in
1955 terug in Nederland waar hij zich in Bussum vestigde. Hij werd directeuren
hoofdredacteur van de 'Bussumsche Courant' die later het 'Goois Nieuwsblad'
zou gaan heten. Alsliteraircriticus washij in de zestiger jaren o.a. verbonden aan
De Telegraaf. Vanaf 1937 lot aan zijn dood publiceerde hij een groot aantal
dichtbundels en novellen. Zijn ~zie is overwegend traditioneel en getuigt van
een grole vormvastheid. Dil is van belang i.v.m. oovengenoemde hymne.
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een bloemlezing uit zijn gedachten samengesteld door Ed Hoorniko Hierin komt duidelijk de
tweeslachtigheid van gevoelens
van de Europeaan in de tropen tot
uiting.
Willem Brandt vestigde met zijn
literaire kritieken en met zijn
hoofdredacteurschap
van de
'Busswnsche Courant' vooral in
de zestigerjareneen zekere naam
als voorvechter voor het behoud
van het traditionele in de literatuUT.Veel nieuw werk vanjonge
dichters en romanciers verwierp
hij op felle toon. Een verzameWilJemSrandl
fOlO: Z. Forrai.
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ling van deze kritieken is terug te vinden in de bundel 'Willem Brandt, regent in
de 20c eeuw, Pruik en Provo'. Op het voorplat van dit boek laat Brandt zich in
1ge eeuws koscuum aangevuld meteen pruik afbeelden. Uit de geestige inleiding
van dit boek blijkt dat Brandt zeer verguld was met zijn 'regentschap' dat hem
o.a. bij herhaling door Geert Lubbemuizen, directeur van De Bczige Bij, werd
verweten.
Waarschijnlijk door zijn faam als dichterenjoumalist
in het Gooi kreeg Brandt
van de Gemeente Naarden de opdracht een hymne onder de titel 'De Bevrijding
van Naarden 1813·1814' te schrijven. Deze opdracht kreeg hij in de zomer van
1963. De hymne zou een tekstuele ondersteuning
wordcn voor een compositie van dr. Anilion
van der Horst en het geheel zou wordcn
uitgevoerd in de 'Nieuwe Kerk' (sic) op
23 november van dat jaar. Door de
moord op Kennedy op 22 november is
de uitvoering niet doorgegaan. De uit·
voering zou verschoven worden naar
12 mei 1964 omdat de Franse troepen
op 12 mei 1814 Naarden verlieten .
[k heb niet kUMen achterhalen of die
uitvoering heeft plaatsgevonden, maar
wel kreeg ik van de won van Willem
Brandt, de taalkundige dr. W.G. KJoosterte
Amsterdam, een bandje met een interview met
de dichter naar aanleiding van een uitvoering met de
muziek op zogenaamde Qrff-instrumenten. Deze uitvoering vond plaats op 16
december 1963 bij het IS·jarig bestaan van de Bussumse jeugdconeenen en het
lSOe jeugdeoncert. Voor deze uitvoering had Willem Brandt ervoor gezord dat
een deel van zijn hymne en ook andere verzen uit zijn oeuvre werden gereciteerd
door de Indonesische voordrachtskunstenaar Indra Kamodjojo.ln de folder van
ditjubileurnjeugdconeen
staal: 'De Bevrijding van Naarden 'is een gelegenheidsgedicht, waarbij rekening moest worden gehouden met de eisen van declamatie,
zang en muzikale illustratie. Deze hymne lOOm echter in al zijn eenvoud een
dichterlijke lx':wogenheid en inspiratie. De dichter heeft zich in dit werk gericht
naar het ideaal van een toekomstige groei naar meer menselijkheid en broederschap'.
Brandt zelf zegt in het interview dat hij 'dichterlijke, toch eenvoudige taal'
gebruikt Hij vindt de 'gedichten op muziek in dit geval bijzonder geslaagd'.
De hymne bestaat uit 149 versregels, verdeeld in diverse soofen over een
zevental afdelingen.
J/J

Ter illustratie geef ik hier het eerste en het laatste vers van dit curieuze gedicht.
1.

Rarace V Pinhey Schneider

De winterzon

gaat bleker schijnen,

nog kringelen

in de vestinggracht

Horace V. Pinhey Schneider uit Niagara Falts in Canada, is één van de
Canadese militairen, die na ajloop van de t\A.Jeedewereldoorlog in Naarden
terecht kwam. Daar huwde hij met een Naardens meisje en vertrok met haar naar
Canada. Hier volgt zijn verhaal over de weg die hij moest afleggen om
uiteindelijk in Noorden te komen.

de zwanen om de -ravelijnen
de witte tekens voor de nacht
die langs de wallen aan komt dwalen;
het toegedekte
stil ingekeerd

Naar Normandië

naarden vlucht
tot de verhalen

van een verleden vol gerucht.

7.
Zie hoe de avond doomt over de oude stad,
de wallen plooien zich al tot gordijnen
maar op het water rond de ravelijnen
wiegt nog een zwaan blank als de nieuwe dag.
Zo waakt het licht tot in het donkerst
waar liefde en vrijheidszin

o nederland,

uur

tezamen bouwen.

Het Canadese leger bestond in die tijd (overigens ook nu nog) uit vrijwilligers.
MijnRegiment 'The Algonquins', genoemd naareenlndianenstam, was gelegerd
in het noorden van Ontario. Tot begin 1943 bleven we daar voor oefeningen.
Daarna werden we in Engeland gestationeerd, als onderdeel vande lOe Canadese
Infanterie Brigade. De 4e Divisie, waar ik bijhoorde, was een tankdivisie, die
echter niet direct op D-day (6 juni 1944) werd ingezet omdat het bruggenhoofd
in Normandië nog te weinig ruimte
bood. Wij werden pas begin juli naar
Frankrijk verscheept.
Toen wij voor de eerste keer aan de
Franse kust het vijandelijke geschut
hoorden, begonnen de gevoelens ook
een woordje mee te spreken. Gelukkig
bereikten we veiligonzelandingsplaats
bij Courseulles sur Mer. Kort daarna
trokken wij naar het gedeeltelijk verwoeste eaen, dat toen nog niet hele~
maal bezet was. De gevechten daar
waren vrij hevig.

sterk zij uw hartsvertrouwen,

als naarden steeds hernieuwd,
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Van Canada naar Naarden

een feniksvuur!

Zware verliezen
Niet lang daama werd ik aangesteld
als hoofd van een reserve regiment,
met als doel de geleden verliezen in
wapens en manschappen aan te vullen. Gedurende de Normandië-veld·
tocht behield ik deze functie, maar
nadat het Duitse ge leger was versla-

Horaee V. Pinhey Sehneider
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gen, ging ik terug naar mijn oude regiment.
Wij volgden het Duitse leger door Frankrijk en bevrijdden zodoende verscheidene plaatsen. Door de inmiddels gelegde pontonbruggen over de Seine en de
Somme konden we doorstoten naar Brugge. Bij Moerkerke bereikten we het
Leopoldkanaal, waar een sterke vijandelijke legennacht ons met een ware
bommenregen begroette. We leden daar zware verliezen. Een truck waarmee ik
terug moest om munitie halen, werd hevig onder vuur genomen. We moesten
voor meerdere uren toevlucht weken in een vaart langs de weg. Daar lagen we
ondergedompeld in ijskoud watèr. Na meerdere malen onder dergelijke omstandigheden te moeten stop~n, slaakten wij een zucht van verlichting toen wij
eindelijk ongedeerd met onze truck op de plaats van bestemming kwamen.
Gedurende meerdere dagen werd er om Moerkerke en het Leopoldkanaal
gevochten. Ook Breskens werd grotendeels vernield omdat de vijand wilde
voorkomen dat de stad Antwerpen en de ingang van de Schelde in onze handen
viel. Na een gevecht van ongeveer twee weken konden wij Antwerpen binnentrekken. Wij verloren daar 8 officieren en 146 manschappen.
Naar Nederland
Nadat wij weer waren voorzien van de nodige wapens en munitie, rukten wij op
naar de Nederlandse grens. Bij Assenede ontstond een hevig gevecht. Wij
zochten dekking in een kelder. een voltreffer in het bovenste deel van het huis
vulde onze schuilplaats met zoveel stof, dat wij geruime tijd verblind waren. De
vijand maakte gebruik van de Hollandse verdedigingswerken. Wij werden daar
geholpen door de Britse 4ge divisie. Via Zuid-Beveland, Bergen op Zoom,
Welberg en Steenbergen trokken wij door middel van een pontonbrug de Maas
over. Daarna trokken we naar Waalwijk, de stad Heusden en SintMichielsgestei.
Daar was ik gelegerd in een inrichting voor mensen die niet konden horen en
spreken. Enkele van ons vierden er Kerstmis metde geestelijken diede inrichting
beheerden. De kerstgaven van thuis verdeelden we onder elkaar. In Sint
Michielsgestel bleven we tot februari 1945. In die tijd was het mogelijk met kort
verlof te gaan. Ik bezocht toen Brussel en Parijs.

Oldenburg en dan naar Vare1.
Daar ontvingen wij de opdracht
'staakt het vuren totnaderorder' .
Toen was de oorlog ten einde.
Een huwelijk in Naarden
Daarna gingen we naar Apeldoorn en uiteindelijk kwamen we
in Naarden-Bussum.
De manschappen hielden daar verblijf in
de Comeniusschool. Ik vond er
kwartier bij de voonnalige wijkverpleegster van Naarden zuster
Jacoba Veenendaal. die destijds
in de Julianalaan woonde. Op
haar verjaardag ontmoette ik daar
haar nicht, nu mijn vrouw Annie
Maas, telg uit een oud Naardens
geslacht.
Tot slot wil ik zeggen dat de stad
Naarden mij nauw aan het hart
ligt en wij beiden daar graag
verblijven. Ik was buitengewoon
getroffen door het feit dat mij
gevraagd werd om de toorts aan Canadese militairen voor de roomste steken ter viering van de 45- katholieke pastorie in de Turfpoortstraat.
jarige herdenking van de bevrij- Defoto is genomen op 6 mei 1945.
ding van Nederland.
Collectie: J. Klinkenberg.

De laatste gevechten
Kort na mijn terugkeer begonnen de gevechten in het Rijnland. Bij Kleef staken
we de Rijn over. Daarna ging het noordelijk om met een bocht weer bij Lochem
in Nederland terug te komen. Aan het Twentekanaal werd nog hevig gevochten.
Via Delden en Almelo kwamen we in Wierden, waar we 'kwartier' zochten. Dat
vonden we in een grote villa, die bij navraag het huis bleek te zijn van de
collaborateur Anton Mussert. Zonder aarzelen namen we het huis in gebruik.
Nog eenmaal gingen wij terug naar Duitsland. Het Küstenkanaal over naar
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Politietroepen in barakken op de Keverdijk

pruttelen. We weten uit ervaring dat Kelderman, voordathij ons gaatcontroleren
een kopje koffie drinkt. We kunnen hem dus in CraHo velWachten. Het is zaak
daar op tijd te zijn.

L. Schoenmaker
September 1933
Het is twee uur 's nachts. De meeste mensen slapen. Maar niet iedereen. Op het
rijwielpad tussen Muiden en N:aarden tijden twee fietsers. Het zijn korporaal
Feith en ik. Wij zijn van de Politietroepen en rijden patrouille om onbewaakte
gebouwen van het leger te--controleren. Bij de Westbatterij in Muiden was alles
rustig. Even koffie drinken bij nachtwacht De Kruif, die in het brugwachtershuisje zit.
Het volgende object is Kamp Crailo. waar we om half vier moeten zijn. Bij het
controlepunt moeten we tien minuten wachten, omdat ook wij gecontroleerd
kunnen worden door sergeant-majoor Keldennan ofluitenant Ciefart.
Op weg naar Crailo rijden we via de Naardense Westwalstraat waar Kelderman
woont. Ik kijk naar binnen. Er brandt licht in de kamer. Op tafel staat koffie te

Toezicht op militaire objecten
Vanaf 14 juli 1932 was ik werkzaam bij de Politietroepen in Naarden. Deze
troepen zijn opgericht na de eerste wereldoorlog en vielen onder het Ministerie
van Oorlog. Ons werk bestond uit het controleren van bepaalde miJjtaire
objecten. Dit gebeurde onder meer in Muiden, Laren, Bussum en het fort
Uitermeer, dat aan de Vecht tussen Weesp en Bussum lag. Ook hielden we
toezicht op de vestingwallen van Naarden, die toen nog militair terrein waren.
Waar nu het Vestingmuseum is, liep vroeger een weggetje naar de Kippenbrug.
Je mocht daar niet fietsen. Wie het wel deed kreeg van ons een bekeuring.
Korporaal Van der Vlietzat vaak de jongens achterna, die op de wallen speelden.
Dat was zijn hobby. Op een keer hadden kwajongens over een pad een draad
gespannen om hem te laten struikelen. Hij viel een paar meter naar beneden de
wallen af.
Een vakature

in Naarden

Ik ben in 1930 bij de Politietroepen gekomen. Na een opleiding in Nieuwersluis
werd ik geplaatst in Rotterdam, Bospolderplein 36. Dat was in augustus 1931.
Daar had ik een vriend, Cor de Bruin uit Sint Pancras, die na enige tijd werd
overgeplaatst naar Naarden. Een paar maanden later schreef hij mij, dat in
Naarden binnenkort een vakature zou ontstaan, omdat iemand zou worden
overgeplaatst. Hij vroegofik wilde proberen in Naarden terecht te komen, zodat
we weer bij elkaar zouden zijn. Dat lukte, maar toen ik inNaarden aankwam, was
mijn vriend verdwenen. Hij was namelijk degene, die werd overgeplaatst.

Drie manschappen van de politietroepen voor de barakken op de 'Schapenmeent' . Van links naar rechts Jan Feith, Rinus Vlug en Jan van Buuren.
Collectie: L. Schoenmaker.
JJ6

Het barakkenkamp
In Naarden waren de Politietroepen gehuisvest in één van de barakken die zich
bevonden op een telTCin dat werd begrensd door de Meerstraat, de Schipperstraat, de Huibert van Eykenstraat en de Evert de Bruynstraat. In deze barakken
was militair materieel ondergebracht, waaronder stukken geschut. Er was ook
een werkplaats waarde wapenhersteller de heer Noppe werkte. Onze barak stond
in de buurt van de Huibert van Eykenstraat, vlakbij het sigarenwinkeitje van
Schepers. Deze barak bood onderdak aan de ongetrouwde politietroepers; we
sliepen er met z'n vieren. Er waren twee slaapkamertjes, elk voor twee manschappen. Verder was er een keukentje en een kantoortje. Achter het gebouwtje
lag een sportterrein. We moesten zelfvoor het ontbijt zorgen; warm eten kregen
we van lunchroom Mayer uit de Canenhagestraat.
JJ7

Veertien dagen licht arrest
Soms kon je 's morgens controle verwachten van

één van de superieuren

(luitenant Ciefan of sergeant-majoor Kelderman). Ze hadden beiden een sleutel
van de barak.
Op een dag moesten Van Kasteel en ik 's morgens om acht uur op patrouille. Ik
werd wakker om kwart voor acht en maakte Van Kasteel, die op het andere
kamertje sliep, wakker. Gauw wat koffie gezet en brood klaar gemaakt, terwijl
we ons aankleedden. Ineens hoorden we iemand het kantoortje binnenkomen.
Het bleek luitenant Ciefan te zijn, die weleens wilde weten hoe laat de
manschappen opstonden. Korporaal Van der Vliet die niet in de barak sliep, maar
zich om acht uurinde barak moest melden, zaghet autootje van de luitenant naast
de barak geparkeerd staar\. Hij gebaarde door het keukenraam wie zich op het
kantoor bevond. Precies om acht uur meldden we ons op het kantoor bij de
luitenant. Dat was vijfminuten te laat. De luitenant liet niets merken. maar een
half jaar later gaf hij ons veenien dagen licht arrest.
Een militair katje
Op een keer fietsten we van Naarden naar Laren. toen we bij de brug van
Swermen een katje kJagelijk hoorden mauwen. Ik nam het op en stopte het onder
mijn kepie. Daarheeft het gezeten tot we weer in de barak terug waren. Nadat we
aan sergeant-majoor Keldennan verslag uitbrachten, vroegen we hem of het
dienje bij ons mocht blijven. Dat mocht en als dank noemden we hem Willem,
de naam van de sergeant-majoor. Het katje was gek op uniformen; van burgers
moest hij niets hebben.
Het orgeltje bij Uitermeer
Als we naar het fort Uitermeer moesten, dronken we altijd koffie bij Hoonhout,
de brugwachter. In de buurt van het fort stond een café met een soort draai-orgel.
Als je daar een tweeëneenhalf centstuk in gooide, speelde het een tijdje. Op een
dag waren we daar zo druk mee, dat we enkele controlepunten hadden gemist.
Toen we in de barak terug waren, moesten we ons daarvoor verantwoorden. We
zeiden, dat weeen lekke band hadden. Omdat ze in staat warendat tecontroleren.
plakten we evengoed een plakkenje op de band.

Eén van de eerste luchtfoto' S van een deel van de gemeente Naarden. Langs
de 'Meersleeg' is hel barakkenkamp op de 'Schapenmeent' te zien. Defow
dateert uit het begin van de twintiger jaren.
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Dit waren enige voorvallen, die ik me kan herinneren uit de tijd dat ik in Naarden
in het barakkenkamp bij de Potitietroepen diende. Na enige omzwervingen door
het land ben ik in 1939 in Naarden gaan wonen. Daar woon ik nog steeds.
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Een 'gezicht op Naarden' door Jacob Bolten
H. Schaftenaar
De omslag van De Omroeper is deze jaargang voorzien van een gezicht op
Naarden, dat gerekend is door de landmeter Jacob Bolten (1771~1828). De
ingekleurde tekening hing jaren aan de wand in de Turfpoortstraat bij wijlen
mevrouw Van Rooijen- Van Wenum, dedochtervanburgcmeestcrVan
Wettum.
De tekening was ooil eens als geschenk door de gemeente Naarden aan de
burgemeester gegeven.
De tekening is niet gedateerd, maar uit het afgebeelde valt op te maken, dat een
situatie wordt weergegeven van vóór 31 maart 1807. Toen brandde namelijk de
molen 'De Eendracht' af, die nog net op de rand van onze afbeelding te zien is.
Deze molen stond op het bastion Nieuw Molen. (Zie De Omroeper jaargang 1blz
44 en jaargang 2 blz 76).
Naast vele andere aardige details is op dit plaatje ook de voormalige herberg 'De
Roskam' te zien. Op de deur van de stal staat op een fraaie wijze een paard
afgebeeld. Deze herberg werd ook wel 'het huis van de aanslag' genoemd. (Zie
De Omroeper jaargang 2 blz 138). Hier begon het jaagpad waarover de paarden
de schuiten in de richting van Muiden trokken.
De Roskam is ook nog bekend vanwege een verschrikkelijk voorval, dat zich
afspeelde tijdens deooriogshandelingen
in 1813/1814. Uiteen combinatie van
een tweetal dagboekjes uit die tijd is het volgende samen te vanen:
Op woensdag 1 december 1813 vertoonden zich zo'n honderd kozakken op het
hier afgebeelde zandpad langs de trekvaart. Toen ze onder het bereik van het
Franse geschut kwamen, werden er enkele schoten gelost, waarop ze zich
spoedig verwijderden. (Zie de kanonnen op de tekening op de wal van Oud
Molen). Het schieten had echter de allertreurigste gevolgen, wam juist toen de
in de Roskam wonende kastelein Hennan van den Bogaard zich met zijn
huisgezin in de kelder wilde verbergen, vloog een kanonskogel door zijn huis.
Zijn schoonmoeder met zijn jongste kind werden daarbij gedood en het kosne
hem zelf zijn linkerhand. De vlakbij wonende Jan Verkerk, die zich juist bij Van
den Bogaard bevond, werd door dezelfde kogel aan zijn been gekwetst.
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