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Men doet hier yder 't geen dat Regt is ...

Schilderijen als waarschuwing in het Raadhuis van Naarden

Alcid Hamelink

Jn het Stadhuis van Naarden werd vroeger niet alleen vergaderd door de vrome

vroedschap, maar ook door rechtsprekers 'raad' gehouden om geschillen te be

slechten. Rechtszaken voor het gewest Gooiland werden behandeld in de hoofd

stad Naarden, sinds 1601 in het Stadhuis. Vandaar de nog steeds veelgebruikte naam

Raadhuis in plaats van Stadhuis.

In de negentiende eeuw werden de rechtszittingen verplaatst naar het kantonge

recht in Hilversum, maar veel zaken in het Stadhuis ofRaadhuÎs van Naarden her

inneren nog aan de voormalige functie van gerechtsgebouw, in het bijzonder een

aantal fraaie schilderijen. Deze hingen daar niet in de eerste plaats ter verfraaiing

van het interieur, maar waren vooral bedoeld als waarschuwing voor de rechters

om voor een eerlijke rechtsgang zorg te dragen.

Het oordeel van Salomo (datering 1602)

Het schilderij in de hal boven de ingang van de RaadzaaJ is het eerste dat duidt op



de bijzondere functie van deze kunstwerken in het Stadhuis. Het toont de befaamde
rechtspraak van koning Salomo uit de bijbelse geschiedenis. Twee vrouwen be
twisten de eigendom van een kind. Beiden hadden een kindje gekregen, maar een
van de vrouwen was in haar slaap op haar boreling gaan liggen en dat was gestikt.
Deze moeder nu beweert dat het kind van de ander haar kind is. De koning stelt
voor het levende kind in tweeën te hakken om ieder een he1fttegeven. 'Oh nee', gilt
een van de vrouwen, 'doe dat niet, laat het kind leven en geefhet aan haar.' Koning
Salomo, de wanhoop in de ogen van de huilende vrouw ziende, oordeelt: 'Dan is

zij de ware moeder' en geeft het kind aan de rechtmatige eigenaresse. De uitdruk
king 'een Salomonsoordeel (vellen)' stoelt op deze spitsvondige rechtspraak van
drieduizend jaar geleden. Vergeleken bij de andere schilderijen in het Raadhuis is
dit werk niet bepaald een hoogstandje, maar de lijst is dat wel. Jaren geleden werd

er in het Rijksmuseum in Amsterdam een inventarisatievan bijzondereschilderij
lijsten gehouden met daaraan gekoppeld een expositie en een waardebeoordeling.
De lijst van dit schilderij kwam daarbij als eerste uit de bus. Een uitslag waar Naar
den wel een beetje trots op was.
De opvallende plaats van dit grote schilderij in de hal, juist boven de ingang van de
Raadzaal had een bedoeling. Het was het eerste beeld dat de rechters bij binnen
kOl11stinhel Raadhuisvolop zagen. Het gold als dwingende aanbeveling hun recht
spraak even wijs te doen verlopen als die van koning Salomo.

Broodnodige restauraties
De schilderijen in de Raadzaal zelf bevatten ook alle een waarschuwende bood
schap. Omdat ze in het jaar 2000 grondig werden gerestaureerd, volgen hier eerst
enkele bijzonderheden over het herstelwerk.



Het werk werd uitgevoerd door een specialist op dit gebied, de heer Y.R. Mehra,
die eerder de schilderingen van het tongewelf van de Grote Kerk en het geschiJ
derde behangsel in de Regentenzaal van het Burgerweeshuis op bekwame wijze res
taureerde.

Ruim veertig jaar eerder werden er ook al eens restauratiewerkZ-aamheden uitge
voerd. Toen werd het werk gegund aan de heer Van Bohemen uit Den Haag. Te be
ginnen in 1957 zou hij de klus in twee tot drie jaar klaren; het werden er uiteinde
lijk vijf. Het werk omvatte toe~ ook de twee schilderijen van de hal. De volledige
restauratie kostte uiteindelijk 6700 gulden, waarvan voor de helft werd bijgedra
gen door de rijksoverheid. Deze restauratiekosten waren aanmerkelijk lager dan
die in een offerte van restaurateur Leo Marchand die het werk in 1957 op circa
10.000 gulden had begroot. 'Prijzen om van te schrikken', werd er naar aanleiding
van de offerte van Marchand in de zuinige gemeenteraad gezegd. Men koos daar
om voor de wat schappelijker prijs van Van Bohemen.
Aanvankelijkwas men over het resultaat tevreden, maar later ging men er heel an
ders over denken. Het schilderij 'De brand van Naarden' bijvoorbeeld kreeg van-

De Raadzaal met de Schone SusalllJa (lillks) elI de rechtspraak van Cambyses

(rechts).
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uit de hoek van de experts van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zelfs de
kwalificatie 'ernstig gemaltraiteerd tijdens een misdadige restauratie'. Zo bleek
'goedkoop duurkoop'.
Bij de recent uitgevoerde restauratie kwam er ook al kritiek op het vroegere werk.
Mehra ontdekte verkleuringen, die hoogstwaarschijnlijk te wijten waren aan fou
ten bij vorige restauraties: een barst in het paneel was opgevuld met plamuur en
de gebruikte materialen hadden veel weg van acrylverf die met chemicaliën was
verontreinigd.

In tegenstelling tot de vorige restauratie werd die van 2000 ter plekke uitgevoerd.
Op 'De rechtspraak van graaf Willem de Goede' na, gaat het namelijk om zeer
kwetsbare panelen. Zo bestaat de ondergrond van 'De Schone Susanna' uit plan
ken van slechts 4 millimeter dikte. Bijvervoer zou zo'n werk snel kunnen bescha
digen. Bovendien bleek dat paneel zeergevoelig voortemperatuurwisselingen. Een
na de restauratie van de jaren vijftig ontstane scheur in dit schilderij was terug te
voeren op een barst in de muur van de Raadzaal, waardoor vocht en kou vrij spel
op de dunne planken hadden.
Maar dat is nu verleden tijd. Reden om de fraai opgeknapte werken hier de revue
te laten passeren.

De Schone Susanna voorheen De Overspelige Vrouw (datering 1605)
Links van de schouw in de Raadzaal hangt sinds mensenheugenis het schilderij dat
de geschiedenis van Susanna, de vrouw van Jojakim, voorstelt. Susanna was ver
maard om haar schoonheid en werd bij haar dagelijkse bezigheden en wandelingen
in de ommuurde tuin bij haar huis regelmatig begluurd door twee ouderlingen, die
diep onder de indruk waren van haar fraaie verschijning. Op een dag wilde Susan
na een bad nemen in de vijver in haar tuin, waarop beide mannen, die zich hadden
laten insluiten, zich aan haar opdrongen. Ze dreigden, wanneer Susanna niet aan
hun vuige lusten wilde toegeven, rond te vertellen dat zij haar met een jongeman
hadden betrapt. Toch sloeg Susanna alarm, waarop beide mannen hun valse getui
genis aflegden, in de wetenschap dat dit haar mogelijk het leven zou kosten.
Tijdens de rechtszitting die volgde, werd Susanna in eerste instantie veroordeeld

om buiten de poorten van de stad gestenigd te worden. Maar de jonge profeet Da
niël stelde hierna aan beide mannen afzonderlijk de vraag onder welke boom zij
Susanna met de jongeman hadden betrapt. Omdat het antwoord nietgelijkluidend
was - de een antwoordde 'onder een mastiekboom' en de ander gaf als antwoord
'onder een eik' - werd Susanna alsnogvrijgesproken. Het recht moestook hierzijn
loop hebben; de voyeurs ondergingen de straf die zij Susanna hadden toegedacht.
Tot 1958 werd dit schilderij abusievelijk 'De Overspelige Vrouw' genoemd. Ei
genlijkis het jammer dat het die titel niet behouden heeft, want hetschilderij hangt
niet alleen in de Raadzaal maar ook in de Trouwzaal en de oude titel zou als loe-
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De Schone Susal1na (detail).

speling bij een huwelijkspreek prachtig tot zijn recht zijn gekomen. Wat beide bij
belse geschiedenissen overigens gemeen hebben, isde dreigende steniging. De schil
der, wiens naam we niet kennen, heeft die uitgebeeld door twee jongetjes een mand
met stenen te laten aansjouwen. De kunstenaar had kennelijk geen flauw idee hoe
Israël eruit zag, want daar ligt de grond bezaaid met stenen. Je hoeft er maar te buk
ken om je handen vol te hebben. Met het moordwapen direct onder handbereik,
een geliefkoosde manier om iemand ter dood te brengen.

De rechtspraak van Cambyses (datering 1601)
Rechts van de schouw hangt 'De rechtspraak van Cambyses'. Devoorstellingop dit
paneel gaat terug naar het jaar 450 voor Christus. Cambyses was toen koning van
Perzië. In die tijd was het in dat rijk gebruikelijk dat het ambt van rechter door erf
opvolging overging van vader op zoon. Nu was de rechter om wie het op dit schil
derij gaat, Sesamnes genaamd, corrupt. Een ernstig vergrijp waar men een aardi
ge straf voor had bedacht: de man werd levend gevild. Daarom wordt dit schilde
rij ook wel 'De omkoopbare rechter Sesamnes' genoemd.
Linksop het schilderij zien we boven het hoofd van de jonge rechter de gevilde huid
van papa als een vlag in de hoek te drogen hangen. Helemaal compleet, dus met
gezicht, baard, armen en benen. De bloederige inhoud van het preparaat in wor
ding is te zien onder het torentje op de achtergrond. Toen vaders huid voldoende
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De rechtspraak van Cambyses.

was geprepareerd, werd deze op de stoel van de jonge rechter genageld. Een af
schrikwekkend voorbeeld voor zoonlief om niet in de fout van papa te vervallen.
Op de schilderijlijst staat dan ook 'DISCITE IUSTITIAM MONITI MAGISTRATVS',
wat wil zeggen 'Wees gewaarschuwd, leer de gerechtigheid kennen'.

Het wapen van Naarden (datering 1603)
Centraal in de Raadzaal zien we op het paneel boven de schomv, het stadswapen
van Naarden, de dubbelkoppige adelaar, dat volgens overlevering in 968 aan Naar
den geschonken zou zijn door keizer Qtto I van het Habsburgse Huis. Dit schil
derstuk bevat weliswaar geen waarschuwende boodschap, maar door de afbeel
ding van nog twee wapens en allerlei schuttersattributen is er wel iets interessants
over te vertellen. De wapens in de bovenhoeken zijn die van Sint Joris en Sint Se

bastiaan. Beide heiligen waren schutspatronen van schuttersgilden. Sint Joris was
de beschermheilige van het handbooggilde, de schutterij van de 'gewone man'. Sint
Sebastiaan vervulde die nuttige functie voor het voet- ofkruisbooggilde, de schut
terij van de 'hogere klasse'. Met deze kennis zijn ook de afgebeelde schut1ersattri
buten te verklaren. Waarschijnlijk is dat dit kunstwerk door beide schuttersgilden
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Het wapen vnn Naarden.

Het wapen vall Sin IJoris.
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Het wapen van Sint Sebastiaan

aan de stad is geschonken. Hoewel er ook toen verschil moest wezen, werd in de

praktijk vaak eendrachtig opgetreden en van onderlinge naijver was geen sprake.

De rechtspraakvangraafWillem de Goede (datering 1619)
Dit schilderij hangt aan de rechter wand tegenover de schouw. Het geldt als een der
fraaiste schilderingen van het Stadhuis. In tegenstelling tot de andere schilderijen
is hier de verf niet op paneel, maar op doek aangebracht. Het kunstwerk wordt toe
geschreven aan Simon Henrikx, die in zijn tijd een vrij bekend schilder was. Tot
een jaar of twaalf geleden had niemand hier enig idee van. Alle schilderijen van de
Raadzaal en hal zijn namelijk wel gedateerd maar niet gesigneerd. Naspeuringen
door het Centraal Museum in Utrecht, dat het werk in bruikleen kreeg, leverden
onverwachts de naam van de maker op. Dit veroorzaakte meteen een explosieve
waardestijging van het werk met enkele tonnen tot een half miljoen gulden. Een
andere bijzonderheid van dit schilderij is, dat het het enige werk iswaarop een ge
schiedenis van een Hollandse rechtspraak is uitgebeeld.
Het schilderij stelt de legende van graafWillem de Goede voor, die een doodvon
nis uitspreekt over de baljuw van Zuid Holland. Een baljuw was een hoge ambte
naar die door de landsheer was aangesteld om in een gewest de rechtspraak voor
hem waar te nemen. Een man van gezag dus op wie de landsheer blindelings moest
kunnen vertrouwen. Deze baljuw echter bleek een onbetrouwbareschurk. Hij had
een koe gestolen van een eenvoudige boer. V,rezien deze man rechts op het schil
derij met de armen over elkaar vergenoegd staan toe te kijken hoe de baljuw door
de graafbestraffend wordt toegesproken. Eigenlijk had de baljuw de koe niet eens
gestolen, maar verwisseld. Het verhaal wil dat de boer 'ene zeer schone en welva
rende koe' bezat. De baljuw daarentegen had in zijn wei een mager scharminkel
staan. Op een kwade nacht besloot de baljuw de beesten te verwisselen. Een daad
die uiteraard nietonopgemerkt kon blijven. Toen de boer 'smorgens wakker werd,
zag hij dat zijn koe in één nacht 50 kilo was afgevallen. Hij was daarover zo kwaad
dat hij besloot zijn beklag te doen bij graafWillem. Nu klinkt dat simpel, maar
GraafWiliem woonde wel helemaal in ValencÎennes in Noord- Frankrijk, een klei
ne driehonderd kilometer van de boerderij verwijderd. Toch toog hij er naar toe
en deed tegenover de graaf zijn verhaal. De baljuw werd op het matje werd geroe
pen.
Het vergrijp werd de man zwaar aangerekend. Hij werd veroordeeld tot een schade
loosstelling aan de boer van maar liefst honderd goudstukken. Een bedrag waar je
toentertijd wel drie koeien voor kon kopen. De boer was dan ook erg in zijn nop
jes en, hoe vreemd het ook kJinkt, ook de baljuw was uiterst tevreden met de op
gelegde straf. Geld had hij namelijk genoeg, dus dat bedrag kon hij makkelijk be
talen. Toen de baljuw, blij dat hij er zo goedkoop van afgekomen was, de rechtszaal
opgelucht wilde verlaten, riep graafWillem hem terug. 'Je hebt nu wel je schuld



De rechtspraak VI7.I1 graafWillem de Goede.

aan deze boer voldaan, maar nu is het tijd om je schuld aan mij te voldoen, want
ik heb je vertrouwd en je hebt mijn vertrouwen beschaamd', zei de graaf. Dat moest
hij duurder betalen, want hij werd ter dood veroordeeld.
De veroordeelde mocht zijn straf zelf
bepalen: ofwel door de gifbeker leeg te
drinken ofwel door onthoofding met
het zwaard door de beul, de man in het

rood gekleed op het schilderij.
Welke straf de baljuw heeft gekozen, is
onbekend. De vorm van de strafvol

trekkingvond men troLlwensvolstrekt
onbelangrijk. Waar het in dit schilderij
in wezen om ging, was de boodschap
aan de rechters: zorg ervoor dat er on
berispelijkrechl wordt gesproken, voor
iedereen, niet alleen voor de heersende

elite, maar ook voor de gewone man,
zoals in dit gevaJde boer.
Een aardigdetail is dat dit schilderij spe-
ciaal voor het gerechtsgebouw in Naar- Het Schepel/en Gebedt.

13°

den werd gemaakt. We kunnen dit aflezen van de tekst op de lijst: 'donum SPQN
1619', wat voluit staat voor 'donum Senatus Populus Que Nerdensis' en in het Ne
derlands betekent 'geschonken door het bestuur en de bevolking van Naarden'.

De bovenbeschreven alomaanwezige nadruk in Naardens Raadhuis op het conse
quent volgen van de rechtsgelijkheid wordt niet alleen geïllustreerd in beeld door
de fraaie schilderijen, maar ook in woord en wel in het 'Schepenen Gebedt', dat
naast de deur van de Raadzaal hangt. Met de eerste regels van dit door de Naar
densegeneesheer De Loover omstreeks 1700in rijm gevatte 'boodschap' wil ik mijn
artikel besluiten. Ze geven ondubbelzinnig aan hoe hoog de rechtvaardigheid in
Naardens vaandel stond:
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Café 't Gooi, voorheen bierhuis Bouwmanslust

langs de Straatweg op Laren

Henk Schaftenaar

Het is nauwelijks een eeuwgcleden dat de onderstaande foto werd gemaakt. In Kor

tenhoef of Ankeveen zou je kur;nen denken, maar de fotograaf stond in Naarden

langs de Straatweg op Laren (nu de Amersfoortsestraatweg) op het weiland naast

het huis Zandbergen. Henk Kuhn, zoon van de eigenaar van dat landhuis en ver

woed amateurfotograaf, die diverse rustieke plekjes in Naarden vereeuwigde, zou

het plaatje weleens gemaakt kunnen hebben. De sloot, een voormalige zanderij

vaart, is het enige wat is overgebleven uit die vroegere tijd. De bomen, de klapbrug,

het fraaie hek en het huisje zijn allemaal verdwenen. Het rustige landelijke karak

tervan toen heeft plaatsgemaakt voor het moderne levendige aanzien van nu. Toen

onlangs bij een reconstructie van de Amersfoortsestraatweg het asfalt tijdelijk werd

verwijderd, kwam het oude plaveisel weer te voorschijn. Dat was een onverwach

te financiële meevallervoorde gemeente Naarden, die alseigenaarvan de weg met

tienduizenden op ambachtelijke wijze gevormde klinkertjes kon gaan strijken.

Laten we nog verder teruggaan in de geschiedenis. Naar het jaar 1769 toen het op-
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haalbruggetje de Roobrug werd genoemd. Kennelijk naar de ossenrode kleur, waar

mee 's Lands bruggen in die tijd werden geschilderd. De sloot en de brug zijn van

nog oudere datum, namelijk van 1734 toen de afzanding van het gebied achter

Zandbergen grootschalig ter hand werd genomen. Tientallen zandschuiten voe

ren dagelijks af en aan om tienduizenden lasten zand in de richting van het zich
uitbreidende Amsterdam te vervoeren.

Veel meer weten we eigenlijk niet van dit plekje. Wel nog dat na de Franse bezet

ting van de Vesting in 1814 de brug niet meer functioneerde. De wip was er afge

haald en geen zand- of mestschuit kon meer het achterland bereiken. Abraham

Bredius, buskruitmaker en eigenaar van de buitenplaats Oud Bussum, ergerde zich

daar groen en geel aan. Zijn landerijen waren niet meer over water en dus ook niet

meer tegen lage vervoerskasten te bereiken. Mest voor zijn schrale zandgronden

moest nu in veel kleinere hoeveelheden per kar worden aangevoerd en met verde

re afzandingsplannen moest hij wachtcn tot de rijksoverheid omstreeks 1835 het

bruggetje eindelijk had hersteld. Sindsdien was het weer een komen en gaan van

volbeladen zand ponten en andere vaartuigen. l.P. van Rossum, die tocn naast de

klapbrug op Zandbergen was gaan wonen, maakte er meldingvan. In deprille och

tenduren al werd hij uit zijn slaap gehaald door het van verre aJ schallende 'brug

hoo!' geroep van de schippers die naar de zanderij van Oud Bussum voeren.

Vlak bij de brugstand ook een houten huis. Was het ooit gebouwd als woning voor

de brugwachter of gewoon als huisvesting voor een van de warmoeziers van het

nabijgelegen tuinbouwgebied de Plak? Aan dat laatste zou je kunnen denken, om

dat het pandje in 1882 de sprekende naam Bouwmanslust droeg. Veehouder Dirk

Vonk (1837-1903) kocht in dat jaar het huis met erf voor vijfhonderd gulden van

juffrouw Perk, een rentenierster uit de Vesting. Dirk woonde er overigens al sinds

zijn huwelijk in 1870 met de weduwe Naatje Brouwer-van der Lugt, die het pand

toen nog van de zus van juffrouw Perk huurde. Dirk kwam oorspronkelijk van

Loosdrecht en Naatje was de dochter van warmoezier \Villem van der Lugt die op

het westelijke deel van Oud Valkeveen een tuinderij met een kleine uitspanning

had. De herinnering van Naatje aan vaders bedrijfin combinatie met de gunstige

ligging van haar eigen huis aan de Straatweg moet het stel op het idee gebracht heb

ben op Bouwmanslust een tapperijtje te beginnen. Althans sinds die tijd wordt

Dirk steevast als vergunninghouder van een bierhuis in de officiële papieren ver

meld. Bierhuis Bouwmanslustwas vermoedelijk toch nietzo geschikt voor die be

stemming, want in 1883 werd het gesloopt en vervangen dooreen doelmatiger eta

blissement, dat later de naam Café't Gooi ging dragen.

Slechts een ansicht uit de uitgebreide collectie van de Naarder prentbriefkaarten

verzamelaar Willem Noppe herinnert aan het bestaan van dit café. Die ansicht werd
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op 13 mei 1913 vanuit Naarden verzonden. Café't Gooi lezen we met sierlijke ka
pitale letters op de rand van de veranda. Een bord tegen de gevel verraadt dat er
ook 'chocolade reepen' worden verkocht. Een bezoeker poseert trots naast zijn net
jes in een rek gestald rijwiel. Een heer met bolhoed en deftige hangsnor heeft een
plek gekozen tussen de vogelkooi en het rieten meubilair om de fotograaf aan een
evenwichtige compositie te helpen. De vrouw achter hel tafeltje heeft de pose van
uitbaatster. Het is echter niet aannemelijk dat het hier om Naatje Vonk gaat. Die
was namelijk evenals eega Dirk al in juli 1903overleden. Nee. de foto lijkt van jon·
geredatum en het ziet ernaar uit dat het pand een voorjaarsbeurt heeft ondergaan.
Ook de nog jonge rododendron temidden van een ring van stok- en stamrozen in
een cirkelvormig grasperk geeft het geheel de frisse uitstraling van een goed ver
zorgd etablissement.

Na het overlijden van Dirk Vonk op 12juli 1903en van zijn vrouw Naatje slechts een
week later stuiten we nog een keer op de naam Bouwmanslust en wel in een nota
riële akte van 18augustus 1903. De erven Vonk. drie tuinlieden, \'crkochten het pand
nog onder de oude naam. Johannes de \""aard, een stukadoor uit Amsterdam werd
de nieuwe eigenaar. Hel huis bracht toen vierduizend gulden op. Dat was acht keer
de prijs van 1882.De Waard vertrok anderhalf jaar later weer naar Amsterdam. Hoe
lang het café daarna nog heeft bestaan en waar de resterende geschiedenis ervan is
gebleven, is wederom een vraag. Oud-inwoner van Naarden JooP Vonk uit Hooge
veen en achterkleinzoon van Dirk zou het graag willen weten. Volgens hem heeft het
pand er nog tot omstreeks 1950gestaan. De familie Dekens waren toen de laatste be
woners. Zij deden het pand in 1948over aan de gemeente. Later werd op de plek het

134

Her ijzeren model. Foto: H. W Kl/lUl.

Wal er overbleef van de brug in april 1945.

inmiddels ook al afgebroken zusterhuis van het Diaconessenriekenhuis gebouwd.
De houten klapbrug werd in 1909vervangen dooreen ijzeren model. Dat heeft tot
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aan het einde van de Tweede Wereldoorlog nog dienst gedaan om schepen naar en
van de rozenkwekerij van Gerard van Rossem door te Jaten. De weduwnaar Jur
Kuurstra bediende debrug. Daarnaast verhuurde hij ter plekke roeibootjes en kano's
aan mensen die in de idyllische omgeving verpozing zochten. Jur woonde ook in

het voormalige bierhuis tot aan zijn overlijden in de jaren dertig. In april 1945werd
de brug door de Duitse bezetter opgeblazen. Na de bevrijding een maand later werd
een dam in de sloot gelegd. In 1947ontstonden er plannen om hier een vaste brug
te maken, nu met een doorvaarhoogte van ruim een meter. Uiteindelijk heeft het
rijk voor een eenvoudige duiker gekozen. Toen in 1961 de weg door de gemeente
van het rijk werd overgenomen, werd die duiker vervangen door een exemplaar
met een grotere doorstroomopening.

De laatste foto toont de Straatweg met tramrails, brug en café 't Gooi in de strenge
winter van 1902. Hoewel het huis door het ontbreken van schoorsteen rook er op het

oog verlaten uitziet, moeten Dirk en Naatje er toen nog gewoond hebben. Op de dam
over de sloot staat een fors toegangshek en rechts van het huis iseen gedeelte van een
boomgaard zichtbaar. Daarboven torent de schoorsteen van de in 1919door brand
gesneuvelde Vetfabriek uit. Links ontwaren we tussen de bomen nog net het huis
Zandbergen. De iepen langs de Straatweg waren ten tijde van de opname precies een
halve eeuw oud. Twaalf jaar later moesten ze allemaal worden gekapt uit voorzorg
voor een dreigende Eerste Wereldoorlog, die Nederland ongemoeid zou laten.
Wie de legenwoordige toestand van deze locatie, waarvan behalve het wegtracé alle
elementen verdwenen zijn, zou willen opzoeken, moet gaan staan bij de kruising
NaarderpoortJ Amersfoortsestraatweg ter hoogte van De Lunet en in de richting
van Jan Tabak kijken.

'Een varken leert nog na zijn dood'

Huisslachting bij Naardense boeren in de jaren vijftig

Joop van den Hoven

In november 2003 was het een halve

eeuw geleden dat ik als slagersknecht bij
Wout van der Hulst in de Marktstraal

in dienst trad. In het jaar 1953 trouwde
ik met Janny de Vroome en vonden we
een woning in de Gansoordstraat 12bij
opa Vuijst, een kolenboer in ruste. De
man, toen lachtigjaaroud,hadverzor
ging nodig en Janny, 23 jaar jong, nam
die taak op zich. Naast het woon genot
kregen we negen gulden per week van
opa Vuijst. Bovendien betaalde hij de
helft van de gas-, water- en lichtreke
ning. Drie jaar heeft hij bij ons aan ta-
fel meegegeten. Mijn vrouw kon goed De schrijver van dit verhaal bezjg met

met hem overweg. Debuurtgenoten be- uitbenen.
grepen daar niet veelvan en zeiden: 'Hoe
kunnen juJlienu bij die ouwe kerel in gaan wonen'. Toen hij overleed veranderde het

praatje in 'Nu zullen jullie wel een boel
geërfd hebben'. Afgezienvan de oliestank
die vanuit de kelder onder ons huis op
steeg (die ruimte was verhuurd aan de
zoon van Vuijst die de brandstoffen
handel voortzette) woonden we er erg
naar onze zin. Het huis bood veel ruim

te en dat kwam goed van pas wanneer
onze uitgebreide familie uit de Alblas
serwaard voor een paar dagen over
kwam. Het pand wasechterwel erg oud

(1953).
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en allang aan gedegen renovatie toe. Op het laatst stonden er op zolder 109 lege
groentenblikjes (ik heb ze geteld) om de regendruppels die door het kapotte pan
nendak sijpelden op te vangen. Na het overlijden van de eigenaar in 1956 konden
we het van de erven kopen voor de zachte prijs van elf duizend gulden. Helaas ont
brak het ons aan de nodige financiën. Begin jaren zestig moesten we daarom ver
huizen naar de Sint Annastraat 24, waar we nog stceds wonen.

Mijn vrouwen ikkomen beidel).uit Ameide, een oud stadje aan de rivier de Lek.Als
14-jarig jochie leerde ik er het slagersvak. Klein van stuk zijnde kreeg ik een grote
transportfiets met zo'n gr-otericten mand voorop. Geen probleem, op de trappers
werden houten blokken gemonteerd. Zo maakte ik rondjes van tientallen kilome
ters langs de verspreid wonende klantcn, over mct grind verharde rivierdijken cn
soms moeilijk begaanbare landweggetjes. Een gulden per weck, een levcrworst, een

pondje vet en een stukje vlees was mijn beloning. Alsikdieverdiensten aan het eind
van de zaterdag bij mijn moeder op tafel legde, zei ze; 'Wat is de Heer toch goed!'
Armoede was het tussen de grote rivieren en we wisten al van jongs af aan dat je in

de grote steden het dubbele kon verdienen. Daardoor trokken velen weg. Naarden
kende ik al van mijn ome Jan van Bruggen, waar ik ooit op bezoek was geweest. Hij
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woonde in de Evert de Bruijnstraat en werkte bij slager Van der Hulst. Door hem
kwam het dat ik daar in 1953 als slagersknecht ging meewerken. Een sympathieke
baas die Van der Hulst. Zowel hij als zijn vrouw was lang en stevig van postuur en
als geintjc voor de klanten werd ik, wat tenger van gestalte, soms expres achter de
toonbank tussen hen in geplaatst.

Vier slagers telde Naarden in de jaren vijftig. Galenkamp in de Cattenhagestraat,
Van Rooijen in de Peperstraat en Doorenspleet (later Mei, die ook paardenvlees
verkocht) schuin tegenover ons in de Marktstraat. Iedere slager had zijn eigen ldan
tenkring. Ze verdienden er een goede boterham aan. In de buitenwijken moest nog
weleens vlees worden bezorgd. Ik had er wel wat moeite mee als ik voor een onsje
rookvlees naardeBolielaan moest fietsen. Dan maar liever naar Fuld op de Meent
weg waar dagelijks een kilo vlees voor de hond moest worden bezorgd. Klandizie
te over, maar toch zei Van der Hulst toen al tegen me; 'Jaap, als ik jou was zou ik
maar een kruideniersdiploma gaan halen, want je zult zien dat de slagers uit de Ves
ting gaan verdwijnen'. Van der Hulst bleek een vooruitziende blik te hebben. Zelf
hield hij er in 1960 al mee op. Gerard Luiten heeft de zaak toen van hem overge
nomen en zoals iedere oudere Naarder weet, was bij de laatste slager in de Vesting.

Waar ik het in dit verhaal eigenlijk over wilde hebben, zijn de huisslachtingen die ik in
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Het dames/eam van Van der Hulst tijdens een braderie. Vierde van links is mevrouw

Van der Hulst.

dejaren vijftigen zestigverrichtte bij enkele boeren. Ome Jan van Bruggen deed dat in
zijn vrije tijd al veel eerder. Hij had wat vaste klanten, onder wie Van Eijden, Pronk en
De Graaf op de Amsterdamsestraatweg en ook enkele in Muiderberg. Een paar jaar
hebben we dat werk samen gedaan, maartoen Jan bij Piet Smout op de Schapenmeent
(devoorgangervan PeterSplint) gingwer
ken, ben ik er alleen mee verder gegaan.
Soms kon ik het niet alleen af, zoals een

keertje bij lange Jan van Eijden op deAm
sterdamsestraatweg waar een zeug van
500 pond geslacht moest worden. Later
werden dergelijke reuzen op het abattoir
aan de Hooftlaan geslacht. [k mocht ze
daarna op de boerderij kleinmaken. Eens
waren wezo'n knoeper kwijt. Wij zoeken
in het slachthuis. Uiteindelijk zagen we
het beest wegens zijn gewicht en afme
tingen (er zat een laag spek op van wel 12
cm) tot onze verbazing al tussen de ge
slachte runderen hangen.

Gerard ell Nel Luiten in IJUIJ laatste

jaar in de winkel.
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Geldersche Varkensslagerij,
11ARKTSTRAA'l' 168. -- TKLEFOON No. 34.

Aan de slacht ging eerst een keuring vooraf. Dat gebeurde meestal in de loop van
de maandag. Na winkelsluiting fietste ik dan met mijn schietmasker en messen in
de tas naarde boerderij om het varken teslachten. Als het dier kassiewijle was, wer
den meteen krabber en heet water de haren verwijderd. Dat was meestal een warm

en tijdrovend werkje. Het vlotte alleen als je doorlopend over voldoende kokend
water kon beschikken. Boilers en geisers hadden ze langs de straatweg nog niet, dus
dat betekende meestal wachten tot de volgende op takkenbossen gestooktewaske
tel het kookpunt had bereikt. Was die klus geklaard, dan werd het varken op een
leer (ladder, Red.) gehesen. Daar waren weleens vier man voor nodig. 'Een varken
leert nog na zijn dood', zei ik dan wijsgerig tegen de kinderen op de boerderij die
nieuwsgierig een kijkje kwamen nemen. Vervolgens werd het varken opengesne
den om de darmen te verwijderen. Daarbij was het wel oppassen want het hart, de
lever en de nieren moesten wel aan het varkenslijfblijven zitten voor de volgende

keuring. Wel werd het varken in tweeën gehakt, dat wil zeggen met de beperking
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Worst maken, een dagelijks terugkerende bezigheid voor slager JooP van den Hoven.

dat de helften nog aan het zwoerd bijeenbleven. De keurmeester moest namelijk
kunnen zien dat alles tot hetzelfde beest behoorde. Die tweede keuring vond de

volgende dag plaats. Vaak stond ik echter om twee uur (de winkel was dinsdag
middag gesloten) al te popelen om het karwei verder afte maken, terwijl de keur
meester nog moest komen opdagen. Zonder zijn fiat, door middel van het blauwe
vierkante stempel op de huid, mocht ik het varken niet kleinmaken.

Op 'Nooit Gedacht', de boerderij van de familie De Graaf aan de Amsterdamse
straatweg, heb ik denk ik de meeste huisslachtingen gedaan. Ze hadden daar een
groot gezin, waar ik graag kwam en waar altijd wel iets bijzonders gebeurde. Ik was
er een keer op een dinsdagmiddag om een varken van zo'n 250 pond - die smaak
ten overigens beter dan die enorm zware zeugen - klein te maken. De keunnees
ter was mooi op tijd en alles verliep naar wens. Aan het eind van de middag lagen
de hammen klaar voor in de weck en in de schoorsteen, het spek was reeds gezou

ten, de karbonaden waren gesneden en de kop kon worden gekookt. Alleen aan de
met- en rookworst moest ik nog de laatste hand leggen. Het vlees voor de worst

werd met de hand gedraaid van snippers en resten die bij het kleinmaken waren
overgebleven. DeGraafhad een goed lopend molentje en toen er zo'n drie kilo vlees
_ gezouten en met heerlijke kruiden vermengd - klaar lag om in de darmen te stop-

pen, vroeg mevrouw De Graaf ofik een glaasje melk wilde drinken. Toen ik terug
kwam om de worst te voltooien was echter het gemaJen vlees verdwenen. Na eni

ge tijd bleek dat de kinderen van De Graaf zich er over hadden ontfermd en alles
smakelijk hadden opgegeten. De doorgaans oerkalme vader De Graafheb ik toen
wel een paar minuten lang een onvervalste scheldkanonnade horen weggeven. Som
mige mensen trekken bij de gedachte aan het eten van rauw vlees wellicht een be
denkelijk gezicht, maar ik kan u verzekeren dat zulk vers vlees, mits gemalen en
met kruiden aangemaakt, een delicatesse is. Dokter Kruimel zei altijd tegen me:
'Flink wat uien erdoor, dan doet een rauwe gehaktbal meer goed dan kwaad'.

Een andere gebeurtenis bij De Graaf staat me ook nog heldervoor de geest. Tijdens
het kleinmaken van een varken werd er door de boer plotseling 'brand, brand,

brand ...' geroepen. 'Niet zo schreeuwen graag' riep toen Jan van Dijk, die ik van
wege zijn wat gevorderde leeftijd altijd ome Jan noemde. Hij was de broervan me
vrouw De Graaf en boerde ook op Nooit Gedacht. Hij handelde wat in lammeren
en schapen en was een man met veel humor met wie ik hel altijd goed kon vinden.
Ome Jan kende ook de kneepjes van mijn vak en daardoor was ik er altijd verze
kerd van op tijd volop kokend waler te hebben! Inmiddels sloegen inderdaad de
vlammen uit de schoorsteen die op nog geen tien meter afstand van de hooiberg
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stond. Zonder ook maar een beetje nerveus te worden pakte ome Jan een ladder,

zette die tegen de schoorsteen en zei tegen De Graaf: 'Maak even een jute zak nat'.

Vervolgens klom hij op de ladder, stopte de natte zak in de schoorsteen en - we

tende dat iedereen stond te kijken - duwde hij zijn pet er achteraan. Na vijf minu

ten haalde hij de pet weer uitde schoorsteen, zette hem op en zeî; 'Brand meester!'.

\\Te hebben met z'n allen hartelijk om die stunt moeten lachen.
Het slachten en kleinmaken van een varken was vaak een tijdrovend karwei. Het

gebeurde wel dat ik 's nachts pa:i na tv.aalven weer thuis was. Vijf ofzes gulden stond

tegenover het hele werk. In uurloon uitgedruktwas het voor toen al niet veel, maar

ik heb veel goede herinneringen aan die tijd overgehouden. Koffie met koek tij

dens het werk en een borrel na afloop. Kortom, bij de boer was het altijd goed.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:

De Omrocpcr, jaargang 1990 (€ 10,50), 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 (E 11,50),

2000,2001 en 2002 (E 12,50) per jaargang.

De kaart van rabius, facsimile van Naardcn en omgeving in full-color € 7,-

Beste/adres: Gansoordstraat 16,1411 RH Naarden, tel. (035) 6946860
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IJslopen Op de Zuiderzee
Klaas Westland

Wie bij helder weer vanaf deNaarder to

ren de Flevolandse horizon aftuurt, ziet

boven de woonhof in de Pijlstraat waar

vroeger de Vestingschool stond en boven

Valkeveen twee enorm lange sprieten zich

loodrecht in de lucht verheffen. Het zijn

de 20 km ver verwijderde en 200 m hoge

masten van het Middengolfzendstation

Flevoland. Dicht bij dat moderne stukje

infrastructuur lag voor de droogmaking

in 1967 een met schelpen doorregen klei

bank zo'n twee meter onder de water-

De Knar l!enaamd,

speciaal voor De Omroeper heeft geschreven. Klaas, telg uil een voormalig vissersge

slacht, is redacteur van het tijdschrift De Ratel van de HistorischeKring Huizen. (Red.)

Huizen en spiering
In het verleden werd vanuit Huizen in

het vroege voorjaar met drijfnetten op

spiering gevist. Later in het seizoen was

spiering vooral bijvangst bij het vissen

met de kuil, keulen op z'n Huizers.

De grote spieringen werden aan de

plaatselijke handelaren verkocht voor Spiering, een visje van 12 tot 30 cm.

export naar Engeland en Frankrijk. De

kleinere hielden de vissers zelf. Die waren geschikt voor een bakzeutjen (maaltje).

Ze werden in de raapolie in de vispangkookspannegebakken. Wegens de zoete, weeë

lucht van spiering gebeurde het snirsen (bakken) altijd in de schuur en in een apart

daarvoor bestemde pan. Wee je gebeente als je er per ongeluk aardappels mee bak

te, daarvoor had je weer een andere pangkookspanne. Ook aan boord van de schuit

waren er altijd hvee verschillende koekenpannen.

In Huizen gold het gezegde: 'Spiering is vis, as t'raars nijt is'. Je zou dus denken dat

de spiering niet zo geliefd was. Het tegendeel is waar, men vond het een lekker vis

je meteen verfijnde smaak. Het gezegde duidt meer op de winterperiode wanneer
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Kruiend ijs op de Zuiderzee.

er ijsgang was en de visserij op de Zuiderzee stillag. Er werd in het koude water dan
bijna geen vis meer gevangen, maar ook was er de angst van de visserman om vast
te raken in het ijs. Dat betekende dat de schuit voor lange tijd ergens onbeheerd lag
en de kans op schade door ijsgang groot was.
De schuiten van de buitenvloo\ bleven in de ijsvrije vissershaven van IJmuiden. Er

zijn verhalen bekend over Huizer vissers die voor de zondag op de schaats van IJ
muiden over binnenwateren naar het dorp kwamen. In de strenge winter van 1890
keerde visserman Piet Westland op die manier huiswaarts. Hij was zo stijfbevro

ren en wit uitgeslagen met grote ijspegels aan zijn gezicht, dat zijn moeder hem
niet herkende toen hij zaterdagavond opeens aan de deur stond.
Stilliggen in de winterdag betekende dat ook de inkomsten stilstonden. Het was
dan sparrebekken (armoe troef), vooral voor de vissersknechten die daardoor wa
ren aangewezen op hulp van het Burgerlijk Armbestuur of van de diaconie van de
kerk. De laatste gaf ondersteuning in natura, zoals klompen of ondergoed. De ge
meente deed hetzelfde met spek en turven.

De botters roestten in de haven

Niets restte hetarme vissersvolk

Dan, neergebukt bij bijl en kloven,

(vrij naar HL. ten Kate)

Gevaar op het ijs
Een manier om het magere inkomen in de winterdag aan te vullen was om met een
slee spiering te gaan vangen op het ijs, het spieringen of ijsloëPell op z'n Huizers.
Met het onbetrouwbare zoutwaterijs van de Zuiderzee was zo'n expeditie niet zon

der gevaar. Als je al niet verdwaalde, dan kon het ijs gaan kruien. Bij aflopend tij
brak het ijs en ontstonden er grote scheuren, het afzetten van het ijs noemden de
vissers dit. Dit verschijnsel ginggepaard met doffe dreunen en harde knallen. Vaak
kon dan door het open water de vaste wal niet meer worden bereikt. Bekend is de
ramp uit 1849 die het Durgerdamse vissersgezin Bording trof en waaraan in een
eerdere uitgave van De Omroeper aandacht werd besteed (januari 1993).
Ook in Huizen isweleens een visser omgekomen tijdens het ijslopen. In de stren

ge winter van 1929 verdronk Jan Hasselt, hij liet een gezin met jonge kinderen na.
Met zijn broer Aart was hij overdag gaan spieringen op zee. Tegen de avond waren
ze nog niet terug en werd de familie ongerust. Veelvolk ging die avond op een duin
tje bij de Elleboog (waar nu het restaurant De Kalkovens is) kijken ofze al in aan
tocht waren. Na middernacht besloot de havenmeester om de misthoorn op de

pier te laten loeien. Een vreselijk indringend geluid klonk onheilspellend over de
donkere bevroren zee. Na enkele uren kwam er uit de duisternis een man wezen

loos aanstrompelen, tot op het bot ver
kleumd en met zijn kleren stijfbevro
ren. Om hem warm te krijgen ging het
onder begeleiding van een paar man
hard lopend terug naar het dorp.
Nadat thuis zijn hardbevroren kleren
waren losgesneden en de familie hem
in bed had gestopt met hete kruiken,
kon hij na een uur pas iets uitbrengen.
Broer Jan was in een wak terechtgeko
men en door afbrokkelend ijshad hij er
niet uit kunnen komen. Aart had nog
geprobeerd hem te redden, maar bij
deze poging schoot hij zelf het wak in.
Hij kon nog net de rand van het ijsvast-
pakken en weer terugkrabbelen. Onbetrouwbaar ijs voor de haven van

Het lichaam van Jan Hasselt spoelde zes Huizen
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weken later aan in Spakenburg; op het oude visserskerkhof aan de Ceintuurbaan
werd hij begraven.

De spieringslee
Zodra het ijs het maar enigszins toeliet, trok mcn met de zware spieringslie (-s]ee)

de zee op. IJs]open deed men met twee, soms drie man. Veelal eigen volk, bijvoor
beeld twee broers of een vader met zijn zoon. Een man voor de s]ceom te trekken,
de ander aan de achterkant om te duwen.

De spierings]ee was een rechthoekige grenen afvurenhouten bak, met aan de on
derzijde twee houten schinkels met ijzers eronder, die door een van de Huizer sme
den waren vervaardigd. De slee was ongeveer anderhalve meter lang en een halve
meter breed en hoog. Voor en achter zaten houten bakjes om spullen op te bergen.
Dat van de achterkant kon je afsluiten met een deksel om het stukkezakkien (lin
nen proviandzak) en het kompas op te bergen. Aan de achterkant zat bovenaan een
kruk om te duwen en aan de voorkant zaten twee gaten of was er een ijzeren beu

gel om een touw vast tc maken om te trekken en om de slee op koers te houden.
Voora] bij harde wind was het vaak een heidense klus om de slee op glad ijs te ]a
ten sporen. A]sde vissers het ijs niet vertrouwden, werd het trektouw verlcngd en
door de voorste man goed onder de armen vastgebonden. Zakte de voorste man
toch door het ijs, dan kon de ander hem er weer uittrekken.

Warm ingepakt op weg
Mocst de slee kunnen glijden, het schoeisel moest het tegenovergestelde kunnen

Vissers aan het werk in de luwte van de spieringslee.

doen. Nieuwe wilgen klompen werden
zodanig van onderen met asfaltspijkers
bcslagen dat de platte kop er schuin uit
stak. Hierdoor vormden er zich ook

geen hinderlijke snceuwhompen on
der de kJompen.
De kleding werd afgestemd op extreem
vriesweer. Dat begon met nvee paar ze]f
gebreide wollen kousen, daarna een baai
en of flanellen onderhemd, een katoe

nen mouwhemd, eengezongdhaid (bre-
degevoerde]apdieom het middel werd Klompen met 'scherpt'. Tekening: Peter

gedragen), een keper onderbroek met Dorleyn.

klep,een baaicn borstrok met langemou-
wen, een enge/eer (Engels ]eer) k]epbroek en een dikke trui. Daar overheen een duf
felse bonker (jekker) ofeen baadjen (jas). Dan weer een oude oliejas, die met een touw
om het lijfwerd gebonden. Daarna de kassinee (halsdoek) om, de klompen met spij
kers aan en tot slot de engelse pet (zuidwester) op het hoofd met binnenin wollen oor
lappen. Als extra voorzorg nog een dik pak oude kranten voor de borst en een pa-
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Eell der laatste tochten met tie spieril1gs1ee. Enkele Huizers, wnnrwlI/ vier /liet tie

Haam Westland, begeven zich in tie winier vall 1954 in tie mist op ijs van de voor
malige Zuiderzee.

Huizen. Bij gunstig weer was het een kleine 4 uur lopen. Maar de tocht kon ook
richting de Kuil van Marken of rechtuit de Zuiderzee op; voor de ondiepe kust van
Huizen werd bijna geen spiering gevangen. Ze werd vooral in dieper water gevan
gen en ook moesten de netten iets vrijhangen om vastvriezen van de bovenkant te
voorkomen.

De stormlantaarn hing meI een touw achterop aan de kruk, om in geval van twij
fel bij een verdachte plek te kunnen schijnen. Tijdens het vissen werd de lantaarn

zeker niet gebruikt. De meegenomen loe/hoorn was een grote tropische zeeschelp,
die normaal op de schuit wcrd gebruikt om signalen te gcven als men in span vis
te. Door op de schelp te blazen, kon in geval van nood een over het ijs verdragend
geluid worden voortgebracht.

Visser Lambert Westland hOlltl/ Voort

durend het kompas ilJ de garen om niet

te verdwalen op hel ijs.

Alert op wakken
Wanneer de ijslopers midden in de
nacht vanaf de voormalige westelijke
havendam vertrokken, werd een koers

I/OOrdöesl V/lr (n.o. voor) aangehouden,
d.w.z. recht opde Knaraan.
Onderweg werd door de voorsle man
telkens met de kruin van de bijlap ver
dachte plekken getikt om wakken op te
sporen. Dit aantikken wasalJeen's nachts

Speciale uitrusting
Naargelang de omstandigbeden werden verschillende zaken meegenomen: uiter
aard de spieringnetten, een oflWec goed scherp geslepen ijsbijlen, het al genoem
de stukkeznkkie" (gevuld met roggebrood met spek ofkaas), een pieteroëliestellet

jell, de scJwkelstok, een kleine strijkbellgel (schepnet), een paar spieringwanten, een
grote vierkante stormlantaarn, een toetllOom en het kompas van de schuit.
De wanten werden speciaal voor de visserij gebreid van dikke grijze wol. Ze had
den twee aangebreide duimen, zodat de visser aan boord van de schuit in het don
ker nooit mis kon pakken. De wanten werden veel te ruim gebreid en gingen daar
na een nacht in een emmer met sterke pekel. Door deze behandeling kromp de
want en werd waterafstotend.

Een schakelstok was een lange lat van 7 m lang en 3 tot 4 cm dik. Deze stok zoch
ten de vissers zelf in het bos en moest bij voorkeur noestvrij zijn en zo glad moge
Lijkom heften (vastziuen) van het net te voorkomen. De meeste stokken werden
gehaald uit de 'Valse Bosjes' in de polder bij Eemnes. De schakelstok werd aan de
kruk van de slee met een lus vastgebonden en kwam al slepend achter hem aan.
Aan het ondereind van de stok zat een kromme spijker, waarmee de visser de net
ten onder het ijs kon schieten. De schakelstok werd ook gebruikt om de diepte van
hel water bij een open stuk te peilen. Een derde functie van destokwasom de po
sitieop zee te bepalen. De bodem vande Zuiderzee was 7.eerverschillend: hier hard,
daar soms vet en soppig en dan weer steenachtig. Door de grond die aan de scha
kelstok bleef kleven nauwkeurig le bestuderen, wisten de vissers waar ze zich be
vonden. Deze kennis van de Zuiderzeebodem was gebaseerd op jarenlange erva
ring en overlevering van vader op zoon.
Toch behoorde ook een kompas tot de uitrusting. Op het ijs kun je nu eenmaal
moeilijk je richting bepalen en vaak was het dainzerig (nevelig) weer. Bij helder
weer bepaalden de vissers uit Huizen hun koers liever op de sterren of de verlich
te hemel boven Amsterdam.

Soms werd een ijsriem (speciale roeispaan) meegenomen om in noodgevallen met
de ijsslee te kunnen peddelen, maar ook om le helpen bij het openprikken van een
oude bijt en het wegduwen van schotsen onder het ijs.

pieren zak om de geslachtsdelen. Beslistgeen overbodige maatregelen, want alleswat
onvoldoende beschermd was bevroor. Veelvissers in het dorp liepen dan ook met
aangetaste oren ofbevroren vingers rond.

NaardeKnar

Meestal ging de tocht naar de visgronden van de Knar, de Knnnrzeiden ze in Hui
zen. Dit was een harde schelpenbank middenin de Zuiderzee, liggende ongeveer
halverwege tussen Harderwijk en Marken enlinea recta 15 km van de haven van
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Het schieten van de spieringnettenlllct
desc/lIlkelstok.

'Zouden we wat gevangen hebben?' Het

spannende moment van het inhalen
vall de netten.

De vangst
Onder het ijs is altijd stroming, vooral toen er nog een getijbeweging was in de Zui
derzee. Om de stroming te bepalen, spoog de visser een stuk van zijn pruim tabak
in het water. De beste kans op een goede vangst hadden ze bij het kenteren van het
tij. Dan ging de spiering zwemmen en kwam op de bijt af. Nadat de netten onge
veertien minuten onder het ijshadden gehangen, gaf de visser een klap met de kruin
van de bijlap het ijs om de vissen te laten schrikken en werden de netten gehaald.
Spiering schoolt erg, het was dus vaak
toeval of de vissers een goede plek had
den gekozen. Troffen ze een plek waar
veel spiering was, dan sprongen de vis
jes al in de hoogte terwijl het gat nog
werd gemaakt. Op zo'n plek ging het
werktempo fors omhoog. Het laatste
netjewas nog niet geschoten ofheteer
ste werd al weer gehaald. De ijslopers
moesten goed uitkijken dat hun vin

gers niet bevroren bij ditkoude en nat
te werk. Om de ijskoude handen na het

de netten tegen het ijshielden en ervoor
zorgden dat ze niet in elkaar liepen of
door de stroom werden meegenomen.

Onderaan hingen zelfgegoten loden ge
wichtjes om de netten verticaal en strak
te houden. Een kurken boei geknoopt
aan de uiteinden van de bovensim inde

bijt voorkwam zinken.
Het breien en beuten (repareren) van
de netten was in Huizen mannenwerk.

Het werd door hen in de winterdag thuis
verricht, wanneer de schuiten in de ha

ven lagen opgelegd.

De netten onder het ijs
Op de Knar aangekomen werd eerst de slee aan loefzij gezet om luwte te bieden.
Daarna werd met de ijsbijl een driehoekige bijt gehakt met gelijke zijden van on
geveer een meter lengte. De losgehakte dikke brokken ijswerden met de bijl onder
de ijsvloer geschoven en met de strijkbeugel werd het losse gruis uit de bijt geschept.
Vervolgens werden met de schakelstok de netten onder het ijs gedrukt, in elke hoek
van de bijt een net. Als het ijs erg dik was, werd een grotere bijt gehakt, waardoor
je ook meer netten kon neerlalen.
De ijsspieringnetten waren circa 7 m lang, 85 cm diep en hadden een maaswijdte
van 2 cm. Aan de bovensim (-rand) zaten om de 10 cm zelfgesneden kurkjes die

nodig; overdag zagen ze aan de kleur van het ijswel ofhet veiligwas.Als ze het ijs niet
vertrouwden, gooiden ze vanaf een afstand de ijsbijl met een flinke klap op het ijs
om de sterkte te testen. Aan de steel van de bijl zat een lang stuk touw waarmee de
visser de weggeworpen bijl weer naar zich toe kon halen.
Bij strengevorst was het ijslopen weliswaar het minst gevaarlijk, maar toch bleef door
de stroming van de Zuiderzee en omdat het water zout was, zo'n nachtelijke tocht op
zee altijd een hachelijke onderneming. De ervaren vissers wisten hoeverraderlijk ijs
kon zijn. Eb en vloed wisselden,elkaar elke zes uur afen zo ontstonden scheuren, die
door de wind uit elkaar werden gedreven en ruimte gaven voor kruiend ijs. De schot

sen die daarbij ontstonden vormden ijsduinen van wel enkele meters hoog.
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halen van de netten weer snel warm te

krijgen, sloegen ze met flinke kracht de
armengekruisttegen de schouders, het
zogenoemde blauweI1. Hierdoor gingen
de vingers weer tintelen en waren ze
door de kou heen. Leverde het eerste

schot niets op, dan gingen de vissers ver
derop een nieuwe bijt hakken. Het ge
beurde ook wel dat ze een oud spiering

gat opentikten, dat door een ander de
vorige nachtwasgemaakt. Soms vingen
ze de hele nacht niets en moesten ze met

een lege sleeterug naar Huizen. Maar als
ze een goede nacht hadden, vingen ze
wel zo'n tachlig pond spiering, ongeveer
3000 stuks. Meer konden ze ook niet

meenemen. De vangst werd los gestort
in de slee. De visjes bevroren onmiddellijk en konden dus droog bewaard worden.
Een deel van de vangst werd verkocht, de rest bewaarden ze zelf.
Hetspieringen was eigenlijk vooral volharding. Elke keerde netten schieten en ha
len, weer verder, weer een bijt hakken en opnieuw beginnen, steeds maar hopend

op een goede vangst. De meesteijsloperswerden gedreven door armoede. De nood
zaak van het dagelijkse brood op de plank was de grote drijfveer.

Dik water

Het spieringen in Huizen was bijna altijd nachtwerk. Eenbekend gczegdewas: "sNachts
vissen en daags slapen: In de donkere nacht ziet hetspieringvisje de netten niet. Maar
wanneer het stormde en het water van de Zuiderzee onder het ijs hierdoor troebel

was, kon je ook overdag vissen. Dik water noemden de vissers dat. Op zulke dagen
gingen ze rond het middaguur al van huis, schoten hun eerste netje bij het onder
gaan van de zon en gingen ze door tot aan de dageraad wanneer het het hardst vroor.
Alsje bedenkt dat de zon in de winter al rond half vijfondergaaten pas tegen halfne
gen 's ochtends opkomt, maakten de ijslopers lange koude nachten door.

Lege maag
Nadat de vissers thuis een flink bord pap hadden gegeten, ging het op de ijsvlakte

aan. Maar niet altijd was er geld voor gorte- ofboekweitpap, vaak gingen ze met een
lege maag op weg. Een stuk roggebrood werd onderweg ontdooid door het onder
de trui op te warmen. Drinken meenemen had geen zin; alles bevroor en flessen of
kruiken knapten kapot. Wie dorst kreeg, dronk brak waler uit een bijt. Wie in het
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rijke bezit was van een pieteroëliestelletjen kon in de luwte van de slee zwarte koffie
koken. Gewoon water uit zee opzetten en grofgemalen koffiebonen en een klontcî
chorei meekoken. Suiker en melk hadden ze niet, dat was te duur. Een pruim tabak
of een pijp brachtwat vertroosting gedurende een verblijfvan soms zesendertig uur
op een kille ijsvlakte, die niet zelden werd geteisterd door een fikse sneeuwstorm.
Per week werden twee, hooguit drie tochten ondernomen, meer was lichamelijk
niet op te brengen. Spieringen was een eenvoudige vismethode, maar bleef een
grimmig en koud bedrijf.

De laatste ijslopers
Er leven in Huizen nog een paar mensen die het spieringen hebben meegemaakt.
De laatste tochten zijn rond 1950 uitgevoerd. Er bestaan ook nog minstens twee
ijssleden in het dorp: een in het Klederdrachtmuseum en een in het museum Het
Schoutenhuis. Beide musea zijn ook door andere tentoongestelde vissersattribu
ten de moeite van een bezoek ,vaard.

Naschrift
Het verhaal van Klaas Westland kwam mede tot stand door gesprekken met zijn

dorpsgenoten Cees Westland Jzn en Piet Westland Lw. Beiden zijn in hun jeugd
meegeweest met de beschreven barre spieringtochten.
De ooit druk beviste Knar viel kort na 1967 droog en bestaat al weer enkele de
cennia uit vruchtbaar akkerland. Van enig reliëfin het terrein dat op de aanwezig
heid van een bank in de voormalige Zuiderzee wijst is door egalisatie nauwelijks
meer iets te merken. Wel is de kleibodem vergeven van de schelpen. En nog steeds
stuiten landbouwers tijdens de oogst af en toe op 'kneppelstenen' in de bodem:
veldkeien voorzien van een geboord gat of van een ijzeren beugel. De Zuiderzee
vissersgebruikten ze eeuwenlang om hun netten te verzwaren. Door schuring langs
de harde Knar gingen ze verloren. Bij honderden zijn ze hier gevonden.
Nergens in de stille agrarische omgeving echter valt iets te bespeuren dat herinnert
aan het slopende werk van talloze ijslopers die op een barre verlaten vlakte twee
meter boven dit akkerland voor brood op de plank moesten zorgen.
Voor wie toch wil kijken: De Knar op het droge is te vinden aan weerszijden van de

Reigerweg, een zijweg van de lange Vogelweg die bij Almere-Haven het kale pol
derland doorsnijdt. (Red.)
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Gered van de sloop

Het kabinetorgel van de Grote Kerk

Jan Kroonenburg

in de muziekkal1lcr van een gmchrel1huis,

mensen weggelegd. Slel u voor, een Am'SI"'dm", gmn\t",hu;" een

net.

Er zijn maar weinig kabinetorgels meer te vinden. Ze werden veelvuldig gesloopt,
want je kon er een ruime linnenkast aan overhouden. Gelukkig overleefden enke
le fraaie exemplaren de meedogenloze slopershamcr. Een ervan vinden we tegen
woordig in de Grote Kerk in Naarden.
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Het kabinetorgel van Naarden werd gemaakt door de talentvolle orgelbouwer en
klavedmbelmaker Johannes Stephanus Strümphler. Deze zag in 1736 het levens
licht in het Westfaalse Lippstadt. Strümphler trok echter op jonge leeftijd al naar
Nederland, waar hij zich rond 1765 in Amsterdam vestigde. Hij voelde zich uit
stekend thuis in Nederland en eenmaal Nederlander geworden liet hij de umlaut
in zijn naam weg om deze wat minder Duits te laten klinken.
Strumphler bouwde in zijn nieuwe vaderland maar liefst 36 orgels, de meeste voor
lutherse en doopsgezinde kerken in Noord -Holland. Vooral het orgel dat hij maak
te voor de Nederlandse Hervormde Kerk in De Rijp was een prachtexemplaar. La
ter werd dat overgebracht naar de Geertekerk in Utrecht, waar het nog te bewon
deren is. Zijn magnum opus evenwel was het orgel dat hij in 1795bouwde voor de
Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk in Amsterdam. In de jaren dertig van de vo
rige eeuw kreeg dit orgel grote bekendheid door het spel van de populaire organist
Jan Zwart dat door de radio werd uitgezonden. Toen de kerk in Amsterdam werd
gesloten, werd het orgel overgeplaatst naar de Eusebiuskerk in Arnhem, waar het
in de jaren zestig en zeventig werd gebruikt voor de tweejaarlijkse internationaal
vermaarde Rijnlandse Orgeldagen.
Strumphler, die in ]807 in Amsterdam overleed, geldt nog steeds als een van de be
kwaamste Nederlandse bouwers van kerk- en huisorgels.

Behalve het bouwjaar is ons van de geschiedenis van het Naardense kabinetorgel
tot 1946weinig bekend. [n dat jaar kocht de Zaanseorgelbouwer O.A. Flentrop het
muziekinstrument van een particulier in de omgeving van het Gelderse Lochem.
Daarwas het enkele generaties eigendom van één familie geweest. In ]949 werd de
Nederlandse Bachvereniging de eigenares en kreeg het orgel een plek in de Grote
Kerk van Naarden. Daar deed het hoofdzakelijk dienst als continuo-instrument
bij de uitvoeringen van de Matthaus Passion.

'Johannes Strumphler Me Fecit Amstelodamensis Ao 1784' staat er op een uit
neembaar plankje van mahonie boven het klavier. 'Een zeer opmerkelijk kabinet
orgel', zeggen de kenners, die het jaartal 1784 niet te rijmen vinden met de nog zo
volkomen elegante rococostijl waarin de kast is vervaardigd. Men kan bijna niet
geloven dat dit orgel zes jaar jonger zou zijn dan een veel zwaarwichtiger kabinet
orgel in Breda dat eveneens door Strumphler is gebouwd en van 1778dateert. Hoe
dit is teverklaren?Wel, het Naardense orgel heeft een dubbelganger die zich in par
ticulier bezit bevindt en het jaar 1773 draagt, wat beter bij de stijl past. Wellicht
heeft Strumphler hier gebruik gemaakt van een oudere kast die hij nog had staan
ofheeft een opdrachtgever met nadruk eenzelfde orgel als het instrument uit 1773
verlangd.
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Tijdens de restauratie van de Grole Kerk in de periode 1965-1978 is men het an
tieke muziekinstrument ook gaan gebruiken bij de kerkdiensten. Het moest in die

periode regelmatig worden verplaatst, wat de staat van de kast en het binnenwerk
niet ten goede kwam. Door de wisselingen van temperatuur en luchtvochtigheid
_de kerk werd toen verwarmd met heteluchtkachels - krompal het lijstwerk, waar
door het brak en losliet. Het fineer vertoonde op enkele plekken dezelfde gebreken
en in het citroenhouten raamwerk zat houtworm. Maar ook aan het klavier, de

windlade en het pijpwerk mankeerde het een en ander. Dat nam niet weg dat vrij
wel alles aan het kabinetorgel nog origineel was en dat dus een wrgvuldige res
tauratie werd overwogen. Het kabinetorgel in het noarder/ransept van de Grote Kerk van Naardcl1.

In afwachting van de middelen voor het
herstel heeft dit authentieke muziek
instrument in het magazijn van F1en

trap Orgel bouw te Zaandam gestaan.
Dankzij financiële hulp van diverse
fondsen, particulieren en het bedrijfs
leven was de Stichting Grote KerkNaar
den in 1997in staat het kabinetorgel aan

te kopen van de Nederlandse Bachver
eniging. De heer Jan Jongepier, orgel
deskundige te Leeuwarden, maakte
daarna een restauratieplan. Mede op
basis van dat plan werd het orgel door
de Rijksdienst voor de Monumenten-
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wrg als rijksmonument aangewezen. Een subsidietoezegging van de gemeente
Naarden was vervolgens het startsein voor een fondsenwerving voor de restaura
tie. Dat werk werd door Flentrop medio 2002 aangepakt en begin dit jaar afge
rond.

De Grote Kerk van Naarden is nu de trotse bezitster van drie monumentale orgels:

het hoofdorgel dat in 1862 werd gebouwd door Jonathan Bätz en Christian Witte,
het koororgel dat in 1937 door F1entrop oorspronkelijk werd gebouwd voor de \Ve
reldtentoonstelling in Parijs en het in dit artikel besproken kabinetorgel van Strumph
Ier. Het laatste werd op feestelijke wijze op zondag 27 april 2003 weer in gebruik
genomen.
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Protectie tegen de Gooische Stoomtram

Drie jaar geleden werd in de ondergrond van de Kapitein Meijerweg de loop van
een twee eeuwen oud kanon gevonden. Volgens deskundigen ging het om een twaalf

pondervan het type Finbanken. Het kolossale stuk gietijzer bleefbij de lokalcen re
gionale pers uiteraard niet onopgemerkt, waardoor allerlei speculaties over de her
komst en aanwezigheid van zo'n opzienbarend object op die plek al snel de ronde
deden. Het stadsbestuur speelde er vervolgens goede sier mee door er in het kader
van het 650-jarig bestaan van de stad de grote verdwijntruc mee uit te halen. De

vraag waarom het historische vuurwapen daarin de bodem lag, bleeflange tijd on
beantwoord. Rob Doorensplcet, Naarder van geboorte en medewerker van het Ves

tingmuseum, gaf echter de oplossing. Hij herinnerde zich het gevaarte nog uit zijn
jonge jaren loen het daar dienst deed als stootpaal ter bescherming van lijf en leden
van voorbijgangers tegen de toenmalige helse 'Gooische Moordenaar'. Een glasplaat
uitde collectie van de Naarder familie Kuhn laat zien dat hij gelijk heeft. Henk Kuhn
(1864-1957) maakte het plaatje, waarop uiterst rechts nog net het wit geschilderde
uiteinde van de kanonsloop zichtbaar is. Hel is de plek waar de tram vroeger door
de bocht ging, om vervolgens in rechte lijn naar de Utrechtse Poort te kunnen hak
kepuffen. Op de hoeken van die nauwe doorgang staan trouwens nu nog steeds vier
oude kanonslopen in de grond. Daar niet ter bescherming van voetgangers, wel om
het kwetsbare metselwerk heel te houden. (Red.)
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