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Romero brak zijn woord

De gruwelrnoord van Naarden in 1572

CoenMulder

Teunis op de brandstapel
Nogin 1569 kon de pastoor van Naarden tijdens eenkerkelijkevisitatie door Mees
ter Jacob Cuynretorff, kanunnik van Sint- Janin Utrecht, trots rapporteren: 'Bij mij
in de parochie zijn geen ketters.'
Dat wil niet zeggen dat Naarden nooit moeilijkheden had gekend in godsdienst
zaken. De eerste geboekstaafde wrijving stamt uit 1457toen priester Nicolaas van
Naarden de stellingen aanhingvan el1eEdo van Haarlem. Laatstgenoemde, als sim-



pele leek gekwaJi flceerd, wilde een eigen weg volgen die slechts lichtelijk van de al

leenzaligmakende leer afweek. Een pater dominicaan, doctor in de godgeleerdheid,

had dan ook weinig moeite het tweetal weer op het rechte pad te brengen.

Later, toen Luthers invloed in de lage landen zich steeds meer deed gelden, was een

van de eerste Gooise afvalligen een priester Jan van Naarden. Maar ook in zijn ge

val kondendeopstandige gevoelens met zachte hand worden onderdrukt. Het leek

allemaal onschuldig.

Totdat eneAnthonis Frederiksz. op het toneel verscheen. Deze student, Teunis voor

zijn vrienden, had er in zijn jonge jaren nogal op los geleefd, maar kwam na een

ernstige ziekte tot inkeer, leefde verder voorbeeldig en ging tot de nieuwe leer over.

Zelfs depastoor en de kapelaan van Naardenkwamen onder zijn invloed. Natuurlijk

kwam de stedelijke overheid dat aan de weet. Het Hofvan Holland, dat de gerech

telijke beslissing over ketters uitoefende, kwam er aan te pas en oordeelde snel en

duidelijk: 'De brandstapel'. Zo kwam in 1529 een jonge Naarder, 24 jaar pas, we

gens een geloofsovertuiging om het leven.

Hoewel overal in het land talrijke 'ketters' dezelfde straf als die van Teunis onder

gingen, zouden er in de volgende veertig jaren in Naarden geen schokkende ge-

De Wanlse kerk, IIU Comenius Mauso

,de plek waar in 1572 de

hadden en waar ook de Latijnse school

van Lambertus Hortellsius was geves

tigd. [n het voormalige kloostercomplex
werd eind 1Gde eeuw een weeshuis

kazerne.

beurtenissen op het godsdienstige vlak

meer plaatsvinden. De nieuwe leer werd

niet spontaan aangehangen. Noch de
Lutheranen noch de starre Wederdo

pers kregen er een voet aan de grond.

Er heeft in Naarden ook geen beelden

storm plaatsgevonden.

Twee kloosters

Toch was de geestelijke tucht in die tijd er niet een zoals wij die tot voor ongeveer

een halve eeuw geleden nog kenden. Naarden bezat twee kloosters. Een werd ge
dreven door de zusters franciscanessen binnen de stad. Het andere was het con-

(Detail van de
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drong dat het in een gevaarlijketijd mis
schien toch maar beter was zich van de

steun van alle ingezetenen verzekerd te
weten en hij in een gesprek met Hor
tensius de idee opperde hiermee bij de
komende verkiezing rekening te willen
houden, kon de geleerde niet nalaten te
zeggen: 'Daar had je vier jaar eerder mee
aan moeten komen.' Daarmee doelde

de geleerde op 1568, het jaar waarin de
opstand tegen de Spaanse dwingelan
dij was begonnen.

Tussen twee vuren

Het dreigende gevaar dat Lap be
vroedde, kwam van twee kanten.
De Zuiderzee werd onveilig gemaakt
door overal rondschuimende geuzen
benden. Benoorden Naarden opereer
den ze met kaperschepen onder de twee-
hoofdige leiding van Jan Cruysbergen, een om een geloofsgeschil weggejaagde pas
tooruit Nigtevecht, en van Lambert Janszoon \Viltvangh, afkomstig uit het gehucht
Bussum, een notoire godslasteraar en drinkebroer, met de terechte bijnaam hop

man Luis.

De geuzen streden weliswaar tegen de
Spaanse overheerser, maar gingen even
min zachtzinnig te werk en ontzagen in
hun strijd vriend noch vijand. Dat bleek,
toen ze op zekere dag op Oud Naarden
aankoersten in de hoop in het convent
buit te kunnen bemachtigen. De kloos

terlingen hadden hun schepen al zien
aankomen en namen de wijk naar de
stad Naarden, waar ze bij Lambertus
I-Iortensius onderdak vonden. [n het

klooster vonden de geuzen kennelijk

Stadsbestuur versus burgerij
De eerder geschetste eensgezindheid van de Naarders liep binnen een zeer korte
tijd echter een flinke deuk op toen de vrijheidsstrijd in de Nederlanden steeds meer
gestalte begon te krijgen en de harde reactie van de Spanjaarden hierop steeds meer
afschuw wekte.

Het stadsbestuur (burgemeesters, schout en schepenen) en de aanzienlijken on
der de bevolking waren voor trouw aan de Spaanse koning en daarmee aan de of
ficiële kerk. De meerderheid van de burgerstand en het gewone volk daarentegen
koesterde sympathievoor de vrijheidsstrijd van de Prins van Oranje en waren niet
afkerig van de nieuwe leer; zij hoopten vooral het daardoor sociaal en economisch
beter te krijgen.
Het stadsbestuur was in hun ogen te eerzuchtig, te serviel tegenover het Spaanse
bewind en te weinig tot luisteren bereid.
Toen bij een van de stadsbestuurders, schout Lambert Lap, eindelijk het besefdoor-

Lambertus Hortensius
In 1544werd Lambertus Hortensius (in

1500in Montfoort geboren als Lambert
van de Have) naar Naarden beroepen
om rector van de Latijnse School te wor
den. Dit was de enige instelling voor ho

ger onderwijs in de wijde omgeving.
Talrijke stads bestuurders van Naarden
hadden in zijn instituut hun voorop- Lambertus Hortensius (1500-1574),

leiding genoten. ",V;~~;:;v~::~;~;t:~:~;~:;'Maar Hortensius betekende meer. Ge- el

beurtenissen die zich tijdens zijn ver
blijfin en rond Naarden voordeden, no-
teerde hij in een dagboek. Een belangrijk deel van de geschiedschrijving van Naar
den danken we aan hem. Ook de ingrediënten voorditverhaal zijngrotendeels van
hem afkomstig. Naar deze waardige geleerde, die veel innerlijk gezag uitstraalde,
werd van hoog tot laag in de stad geluisterd.

vent van de reguliere kanunniken op
Oud Naarden. Beide kloosters waren

echter meer werkgemeenschappen dan

werkelijke haarden van bloeiend gees
telijk leven. Als bolwerken tegen de her
vorming moeten ze dan ook zeker niet
worden gezien.
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niets van hun gading, want zonder veel schade aan te richten kozen ze de volgen

de dag weer het ruime sop.

Aan de landzijde van de stad sluimerde het andcre gevaar. Daar loerde het leger van

graafMaximiliaan van Bossu op een kans Naardcn, liefst zonder slag of stoot, in te
nemen.

Bossu was een Nederlander in Spaanse dienst, die door koning Filips TI tot tijde

lijkstadhouder in de opstandige gebieden was benoemd. Een geducht heerschap,

die er op gebrand was wraak te.nemen op de opstandelingen, nadat de watergeu

zen in het voorjaar van 1572 zijn vloot bij Delfshaven hadden vernietigd.

De bezadigdestadsbestuurders van Naarden zaten letterlijk tussen twee vuren. Aan

de ene kant moesten ze het nict op een tweespalt met de machtige graaf van Bos

su laten aankomen. Aan de andere kant moesten ze het volk aan zich binden door

begrip te tonen voor het zich uitbreidende verzet tegen de Spaanse overheersing,

zelfs al zouden ze daarvoor tegen hun zin samenwerking met die drieste, onbere

kenbare geuzen moeten zoeken.

Met die laatsten onderhield de geusgezinde burgerij in de stad trouwens al heime

lijk contact door middel van hun voorman Jan Christiaansz., een radicale figuur

die graag had gezien dat Naarden zich onverwijld bij de opstand had aangesloten.

Christiaansz. bezocht de geuzen in Kampen en enkele malen de stad Enkhuizen,

waar het stadsbestuur en de bevolking op 2] mei 1572 al openlijkvoor de Prins van

Oranje hadden gekozen. Behalve een hoeveelheid buskruit leverden die contacten

verder weinig op, mede doordat er door de Spanjaarden op de Zuiderzee steeds

scherper werd gepatrouilleerd.

De penning die de maat deed overlopen

In 1566 werd Fernando Alva door koning Filips II als landvoogd naar de Neder

landen gezonden om de opstand van de 'ketters' met harde hand te onderdrukken.

Een van de beruchte maatregelen van de 'IJzeren Hertog' om daarin te slagen was

de 'tiende penning', een e.xtra ingevoerde belasting van tien procent die werd ge

heven over elke koop en verkoop van roerende goederen, dus ook over primaire

levensbehoeften als voedsel en kleding. Het was deze belasting die de maat deed

overlopen bij vooral de gewone burgers. Dehardemaatregel botste tegen het recht

vaardigheidsgevoel van de vrije Gooiers. Zij immers hadden steeds trouw hun an

dere belastingpenningen afgedragen. Deze nieuwe belasting lieten ze zich niet zo

maar opleggen. Een opstand dreigde en stemmen gingen op het voorbeeld van

Enkhuizen en de andere prinsgezinde steden nu maar te volgen.

Maar ook van Bossu ging dreiging uit. Hij wilde troepen in de stad gelegerd heb

ben. Het stadsbestuur stond daar nietonwilligtegenover. Het volkweerdehet ech

ter af: geen tiende penning en geen bezetting!

Toen de Naarders op een keer het naderende leger van de graaf vanaf de toren in

"6

zicht kregen, werden de stadspoorten door de burgers eigenhandig vergrendeld.

Bossu kende de vastberadenheid van die eigengereide Naardense burgers. Hij be

sloot pas op de plaats te houden en bij een gunstiger gelegenheid terug te keren.

Ondertussen knoopte hij de beledigingen hem en zijn mannen bij die eerste con

frontatie aangedaan goed in de oren.

Dat met Bossu niet te spotten viel, hadden de Naarders kunnen weten als 7.e een

welgemeende raad van de Hilversummer Claes Tijmensz. goed tot zich hadden la

ten doordringen. Deze man met veel invloed in Gooiland en Utrecht had ze voor

afgewaarschuwd: '\Veesverstandig, accepteer bezetting van de graaf, anders zal het

jullie kwalijk vergaan: Eigenzinig als ze waren, hadden de Naarders die raad in de

wind geslagen.

De bijzondere hulp van de geuzen

De Naarders bleven ook bij een volgendedreigingvan Bossu volharden in hun wei

geringde stad door hem te laten Înnemen. Ergloorde bovendien een sprankje hoop.

Het bericht sijpelde door dat Amersfoort zojuist in handen van de geuzen was ge

vallen. Zeer tegen de ZÎn van het behoudende stadsbestuur deed de geusgezinde

burgerij een beroep op de onverschrokken medestanders van de prins om hen bij

te staan. De geuzen, zich opgejaagd wetend door de Spanjaarden, waren trouwens

al onderweg.

Terwijl Bossu op 20 augustus 1572 met zijn leger vanuit Utrecht was begonnen aan

een opmars richting Naarden, sneed een 48 man sterke geuzen bende vanuit Amers

foort hem de pas af en kwam de stad binnen door de Turfpoort. Het was voor de

burgerij de gelegenheid om meteen ingrijpende maatregelen door te voeren. Het

bekritiseerde stads bestuur werd afgezeten vervangen door een nieuw, meer prins

gezind college.

Detiende penning had Naarden voorlopigweten te vermijden, maar voor die winst

moest wel een hoge prijs worden betaald. De geuzen eisten hun beloning voor de

aangeboden bescherming. Het liturgisch vaatwerk van de kerk en de paramenten

van de eredienst werden ingevorderd. Terloops werden het altaar en de beelden

stukgeslagen. Zo beleefde Naarden zes jaar na de grote toch zijn eigen beelden

storm. De Naarders waren verbolgen over deze vorm van bijstand en stelden een

lange klachtenlijst op, die de Prins van Oranje zou moeten bereiken.

Tevreden over hct resultaat van hun bemiddeling, vertrokken de geuzen met twee

volgeladen wagens 'heilige buit' uit Naarden. De voor de grap in priesterkledij ge

stoken hopman luis bracht uitdagend een toast uit op de kortslondige vriendschap

door een paar ferme teugen wijn uÎt een geroofde miskelk te nemen.

Bossu bij herhaling niet gewenst

Toen Bossu een klein UUT na het vertrek van de geuzen arriveerde, bleken de poor-



ten voor hem opnieuw gesloten. Hij werd van de muren afbeschoten, droop afen
vertrok 'brandende van woede' langs het Naardermeer richting Muiden.

De graaf zinde echter op revanche en bedacht een nieuwe tactiek om Naarden te
intimideren. Die paste hij op 19november toe door met honderd bewapende rui
ters voor de Turfpoort te komen aangalopperen. Op hoge toon eiste hij de sleutels
van de stad op. Naarden weigerde opnieuw. Sterker: terwijl Bossu bezig was zijn
eisen kenbaar te maken, werd er op zijn troep geschoten. Wat Bossu niet wist, was
dat de enkele schutter geheel op~igen initiatiefhad gehandeld. De overijverigever
dedigerwas een stadstimmerman dieCranckhooft heette, een naam die hij al voor
deze gebeurtenis droeg hoewel je anders zou denken. De man werd later door het
stadsbestuur ter verantwoording geroepen en kreeg een behoorlijke berisping. Bos
su ervoer het vuur echter als een waarschuwingsschot vanuit een sterk verdedigd
geuzennest en reed met zijn ruiterschare verbitterd terug naar het Spaanse leger
kamp in het inmiddels op de geuzen heroverde Amersfoort.

Naarden at van twee wallen

In Naarden was men ervan overtuigd dat door de zoveelste weigering een strafex

peditie niet lang kon uitblijven.
Een voor de geuzen gevluchte maar inmiddels teruggekeerde burgemeester Joan
Arnold, een regenteske Spaansgezinde figuur, pleitte voor onmiddellijke overga
ve, maar de burgerij hield voet bij stuk: ze hadden voor de prins gekozen, gedane
zaken nemen geen keer.
Het vervelende was evenwel dat Naarden op hulp van de Hollandse kant totaal niet
hoefde te rekenen; er was eenvoudigweg geen geld om soldij te betalen. Men had

amper voldoende achter de hand om
de 120 Duitse musketiers die voor de

stadsverdediging waren ingehuurd ge
motiveerd te houden.

Niet goed wetend wat te doen, besloot
het stadsbestuur op 30 november een
afvaardiging naar Amersfoort te sturen
om de opperbevelhebber van het

Spaanse leger Don Frederik, de zoon
van Alva, te spreken te krijgen. Deze,
door Bossu op de hoogte gebracht van

Don Frederik (1529-1583), zoon van
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de stijfkoppige houding van de Naarders, weigerde ieder onderhoud. De stad zou
moeten boeten voor haar bij herhaling getoonde ongehoorzaamheid. Het hoofd
van de Naardense afvaardiging, schepen Gerrit Pieter Aertsz., kon pleiten wat hij
wilde, de Spanjaard was onvermurwbaar. 'Kom morgen maar naar Bussum', was
het enige wat hij kwijt wilde. Nog diezelfde dag verplaatste de don zijn leger naar

de omgeving van dit Gooise gehucht.
Een van daaruit vertrokken Spaanse patrouille die's middags poolshoogte kwam
nemen in Naarden, schoot een beschonken verdediger die op de stadsmuur zijn
moed wilde tonen, pardoes naar beneden. Het was slechts een incident. Of een
voorbode voor naderend onheil?

Voor schepen Gerrit Pieter Aertsz. was de verplaatsing van het Spaanse leger van
Amersfoort naar Bussum een teken aan de wand, maarookeen reden om's avonds
andermaal als vredesafgevaardigde naar het Spaanse legerkamp te gaan. Ditmaal
was de graafvan Bossu zijn onderhandelingspartner. Maar ook deze, de vele bele
digingen hem eerder aangedaan nog niet vergeten zijnde, gaf de schepen geen en
kele hoop; de stad zou te vuur en te zwaard worden ingenomen.
Geen hulp van Hollandse zijde en geen hoop op barmhartigheid van Spaanse zij
de. Het was de wrange straf voor het steeds maar op twee gedachten hinken, voor
het denken er beter van te worden door van twee wallen te eten.

Vertwijfelde pogingen
Hoewel elke hoop op vredesbehoud eigenlijk al was vervlogen, trokken zeven afge
vaardigden van de stad in de kille vriesochtend van I december 1572nog een keer op
weg naar de Spaanse opperbevelhebber te velde. Het waren ditmaal Rutger Claesz.,
Jacob Anthonisz., Jan Post Lubbertsz., allen oud-burgemeester, Hendrik Andriesz.
Vlouw, uiteraard schepen Gerrit Pieter Aertsz., Rijkhout Adriaansz. en als extra be
middelaar rector Lambertus Hortensius. Ze hadden de stadssleuteL~meegenomen, in
een vertwijfelde poging de Spanjaarden alsnog tot clementie te bewegen.
In het legerkamp nabij Bussum kwamen ze niet verder dan tot Juliaan Romero, een
Spaans overste die als onderbevelhebber belast was met de aanval op Naarden.
'Keertterug naar uw stad', luidde kortweg zijn bevel, 'wantaan mij isde macht over
oorlog ofvrede overgedragen.' Toen het Spaanse leger in volle krijgsuitrusting die
zelfde ochtend nog voor de stad verscheen, werden in een ultieme poging de bar
se Romero te vermurwen hem alsnog de stadssleutels nederig aangeboden. Daar
bij wist het stadsbestuur Romero tot driemaal toe op handslag de belofte af te dwin
gen dat de stedelingen en de huurlingen geen haar gekrenkt zou worden en dat hun
bezittingen zo veel mogelijk zouden worden ontzien.
In zekere mate opgelucht ging het stadsbestuur akkoord met de inname. Maar een
onbehaaglijkgevoel bleefknagen. Want hoeveel was het erewoord van een getergd
krijgsheer waard.
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De roffel van de trom
[n die ochtend van [ december 1572 werden Romero en zijn 28-koppige staf door

het stadsbestuur door de Turfpoort binnengelaten. Er volgden 400 wraakgierige
en op buit beluste soldaten. Op andere plaatsen rond de stad trok de rest van de le
gerschare over de bevroren gracht en met meegenomen ladders over de onverde
digde muren de stad binnen.
Vanuit hun angstig voorgevoel probeerden de Naarders de soldaten vriendelijk te

bejegenen. Men gaf ze spijzen en drank. Dat kwam goed uit, de heren informeer
den tegelijk maar naar de huizen van de rijkste burgers.
Somber klonk de roffel van de trom die de stedelingen samenriep naar de Gast

huiskerk, die kort tevoren tot Stadhuis was ingericht. Daar zouden devredesvoor
waarden bekend worden gemaakt. Don Frederik zou spoedig arriveren en allen
moesten een nieuwe eed van trouw aan de Spaanse koning afleggen. Het klonk aan

nemelijk. Ongeveer 400 burgers en ontwapende huurlingen verzamelden zich in
het gebouw.

De moord

Toen buiten luid op een trompet werd geblazen en op het signaal zwaarbewapen
de soldaten het Stadhuis binnenstormden, drong het besef door dat men in de val

was gelopen. De slachting onder de weerloze burgers was begonnen. Met zwaard,
ponjaard, spies, knots, bijl en musket gingen de soldaten de mensen te lijf.Er werd
gehuild, gekermd en geschreeuwd, maar het Spaanse wapengeweld overstemde al
les. Toen de massamoord was voltooid, werd het Stadhuis in brand gestoken.
Ook elders in de stad werd op grote schaal gemoord. lacob Anthonisz., een oud

burgemeester, ontkwam aan de slachting door met tweehonderd goudstukken zijn
leven afte kopen. Na het innemen vanzijn kapitaal, werd hij neergestoken en zwaar

gewond in een schuur achtergelaten. Toch slaagde hij erin over de stadsmuur uit
Naarden te ontsnappen. Onderweg zag hij nog net dat de moordenaarszijn woon
huis en zijn hooischelf in brand hadden gestoken.
Hendrik Lambertsz., een van de burgemeesters, werd van zijn geld beroofd, ge
marteld en daarna in de deur van zijn ambtswoning opgehangen. Ook Jan Cruys

bergen, de geuzen aanvoerder, toevaUigop bezoek in de stad, kon niet aan de nlOord
ontkomen. Zijn inderhaast aangetrokken priesterkledij mocht hem niet baten.
Hendrik Andriesz. Wouw, een van de afgevaardigden bij de vredesonderhande

lingen, werd, ondanks het aanbieden van vierduizend kronen, wreed afgeslacht.
De goedgelovige schepen Gerrit Pieter Aertsz. ontsnapte evenmin de dodendans.
Lambertus Hortensius werd gespaard, omdat een vroegere leerling van hem, een
Hollandse edelman in Spaanse dienst, hem herkende en beschermde. Als oogge

tuige heeft Hortensius de gruwelijke moord daardoor later op schrift kunnen stel
len. Voor zijn zoon Augustinus, een veelbelovend organist, die zijn 72-jarigevader

'3°

bijstond, werd geen uitzondering gemaakt. Voor de ogen van zijn bejaarde vader
werd hij vermoord.
Tussen rooms-katholieken en de aanhangers van de nieuwe leer werd geen onder
scheid gemaakt. [n de ogen van de Spanjaard was iedere Naarder een opstandeling,
een ketter die alleen de hoogste straf verdiende. Claes Reyniersz., een 70-jarige door
de geuzen uit Waterland verjaagde priester die asiel in het veilige Naarden had ge
vonden, werd, ofschoon gekleed in habijt en als losgeld tweehonderd daalders aan
biedend, op staande voet neergesabeld.
Ook kinderen, zieken en kreupelen werden niet gespaard. Zo werd de 72-jarige
Cornelis Gijsbertsz., een oud-burgemeester en schout, in zijn ziekbed vermoord.
Zelfs voor de hoogbejaarden gold geen pardon. De 96-jarige oud-burgemeester
fan Clement werd, nadat hij eerst van zijn geld was beroofd, meedogenloos neer
geslagen.
Zij die de stad probeerden te ontvluchten, werden achterhaald en in de vrieskou
naakt aan de bomen opgehangen.
Hetwaren bijna uitsluitend mannen waaropdeinvallers zich in hun wrede moord-
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lust uitleefden. De vrouwen werden onteerd voordat ze eveneens werden gedood.

Zelfs maagdenschennis in het klooster vond plaats.

Een ware heldenrol moet de smid Huibert Willemszoon van Eijken hebben ver

vuld. Deze was vast besloten familie, huis en haard tot het uiterste te verdedigen.

Met een driepoot in de linkervuist en een slagzwaard in de rechter, sabelde hij de

ene nade andere Spanjaard neer. Maar hij moest zwichten voor de overmacht. Toen

hij twee op zijn borst gerichte zwaarden metzijn stevige knuisten beetpakte om die
met kracht doormidden te breken, trokken de Spanjaarden hun wapens vliegens

vlug terug, waardoor de smid zijn vingers werden afgesneden. Voor de ogen van

zijn dochter werd de moedige Naarder op beestachtige wijze afgeslacht.

De brand

De uitmoordingvan de Naarders was de Spanjaarden nog niet genoeg. Destad zelf

moest worden vernietigd. Als waarschuwing aan de opstandelingen elders in het

land het Spaanse gezag niet langer te ondermijnen.

Nadat de huizen waren geplunderd, werd het sein voor een verwoestende brand

gegeven. Vanuit vier hoeken werd de stad in brand aangestoken.

Burgers die de toren in waren gevlucht, luidden de brandklok. Zwaar beschonken

Spanjaarden lalden: 'Ziedaar, het sein voor de Prins van Oranje om te hulp te ko

men.' Ze brachten hopen hooi onderin de toren om de vluchtelingen uit te roken.

Toen dit naar de wens van de heren niet opschoot, kJommen ze langs de wentel

trap naar boven. Velen wachten verder onheil niet afen sprongen van de toren. Zij

die niet durfden springen, werden door de Spanjaarden een handje geholpen.

Overal in de stad stortten de daken van de in brand gestoken huizen in. Angstaan

jagend was hetgc10ei van de beesten op straat ofin de boerderijen. De lucht boven

de stad was bezwangerd met rook en stonvolken en verduisterde het daglicht. Zo

dra de vuurgloed in de verre omtrek werd waargenomen, kwamen bewoners uit

omliggende plaatsen aansluipen om te proberen nog waardevolle restanten te be

machtigen.

Soo heeft de Casteljaen eens Naerden wreet verstoort

de Burgers valscl1 vern/oort

(Dr. De Loover - rond 1700 geneesheer
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de. (De/ailvaneen
Naarden).

De trieste balans

Toen de furie was geluwd, werd de schade opgenomen. In het Stadhuis bleken 386
burgers en huurlingen te zijn vermoord. Door een hoog losgeld te betalen, konden
4 burgers daar zich het leven redden. Ongeveer 400 inwoners werden in de stad en
daarbuiten omgebracht. Er werden ongeveer 800 dode lichamen geteld. Van hen
die de dood vonden in de ingestorte huizen was het aantal onbekend.
De straten in de stad boden een lugubere aanblik. Overal zag men misvormde lij

ken liggen. Als extra strafmaatregel moesten ze daar negen dagen blijven liggen,
tot aas van de honden en de vogels. Pas daarna werd verlof gegeven de doden te be
graven.
De schade werd aanschouwd door Don Frederik en de graaf van Bossu. Zij toon

den geen enkele emotie. De don had vaders opdrachten uitgevoerd. Bossu had zijn
revanche gekregen.
Slechts zestig Naarders wisten aan de gruwelmoord van 1572 te ontkomen. Veer

tig door de vlucht en twintig door losgeld te betalen. Of ze een goed heenkomen
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De verwoestende brand van Naarden in 1572. Onderaan de Koepoort. Links de
Huizerpoor/. Tu""u "Ó,i, P''"''''' klooSl'cm,mf,lcx,"u d"""tm)r,,,nÓscoues-

;:;;~:;::::~(il~~~;;:~;"::;~;';:;~:~:;;~:'~~'~~~~"r;;:~~::.::~,;:~~~
hebben gevonden, moet worden betwijfeld. Op 'straffe des doods' werd bewoners
van omliggende plaatsen verboden burgers van Naarden te herbergen.

Naardcns postume bijdrage aan de opstand
Alvaen zijn trawanten konden tevreden zijn. Ze rapporteerden aan hun koning na
Mechelen en Zutfen opnieuw een belangrijkketternest te hebben uitgeroeid. Maar
met hun lafhartige daad bereikten de Spanjaarden een tegengesteld effect. Overal
in de Nederlanden werd met afschuw gereageerd op de gruwel moord van Naar
den. Het was nu overduidelijk geworden waar deze wrede heersers precies voor
stonden en men was vast besloten de tirannie met verzamelde krachten teverdrij
ven.

Requiem voor een vermoorde stad
De 'Vaderlandsche Historie', in 1752 uitgegeven bij lsaak Tirion te Amsterdam en
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Teil besluite werd de stad,

de>/an,ivoIIgds, eerst op

'vervattende de Geschiedenissen der Verenigde Nederlanden, inzonderheid die van
Holland, van de vroegste tyden af, uit de geloonvaardigste Schrijvers en egte Ge-

/572. De

]6/5 toen na de totstandkoming

stadswaaggingdienen
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denkstukken samengesteld', vermeldt
over de rampzalige gebeurtenis het vol
gende:
Men

alle'5s~:::i::::~;~;:,leeg geroofdm muren en to-

1866.
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Historische vondsten uit de bodem van ravelijn

Oranje-Promers
Henk Schaftet/{/ar

Vorig jaar werden de wcrkz..1amheden op en rond het ravelijn Oranje- Promcrs (rave

lijn 6) afgerond. Vrijwel alles ging er op de schop en de Vesting kreeg vanafdc Utrecht

se kanteen ander aanzicht. Tijdensdcdrie jaar durende rcstauratiewas het ravelijn een

grote verzameling molshopen, waar men al tijdens hetvoorbijlopen oude voorwerpen

kon oprapen. Voor mensen me! een metaaldetector een gouden stek, waar een rijke

oogst te verwachten was. Voordat de machinist van de graafmachine bij volslagen ver

rassing op ee.1loude kanonsloop stuitte, was dat gevaarte al door die onderroekers ge

traceerd. Ze lieten het oorlogstuig maar voor wat het was,

omdat het met handkracht niet te verplaatsen was. Het

kanon bevindt zich nu in de collectie van het Nederlands

Vesting Musculll. Minder volumineuze vondsten beland

den in de particuliere verzamelingen en gingen aan de aan

dacht van de Rijksgebouwendienst voorbij.

Hoewel de bezitters van een metaaldetector in het alge~

meen weinigbekendheid geven aan hun vondsten, kun

nen we ons in Naarden gelukkig prijzen met meeropen

heid van zaken. Zo meldde Bas Leijenhorst, die in de

loop der jaren al een mooie collectie uit de Naardense

bodelll had gehaald, direct zijn vondst van een gietijze~

ren paal, die hij langs de keel van hetrave!ijn uit de gracht

bodem had opgediept. Op zichzelf geen spectaculaire

vondst, maar wel interessant omdat het vrijwel zeker

gaat om een restant van een hek dat daar in vroegereeu~

wen heeft gestaan. Het hek werd meer dan drie eeuwen

geleden uit veiligheidsoverwegingen aangebracht. Geen

overbodige maatregel, want uit archiefgegevens valt op

IC maken dat cr in die tijd meerdere inwoners en pas~

santen tijdens de donkere uren in het \\'ater liepen en

verdronken. Het zou tot laat in de 19deeeuwduren, eer

er op deze plek een lantaarn werd geplaatst.

Paal van eell 18de-eellws gietijzeren hek dal diellde ter

bescherming Vlm inwoners ell passnlJtell.
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De Iloonnalige U/reelltse Poort ill /742. Vallafde poort voen eell houten brug /laar

het ravelijn. Ee/l gietijzerm hek diem ter beschermilIg van i/lwoners en passmltell

die de Vesting bij douker naderen.

De voormalige Utrechtse Poort /liet de op palclI gebouwde brug. Detail van een teke

nillg uit de 1Sdeeel/w.

Het hek is te zien op een tekening uit het jaar 1742. Hel plaatje is in het bez.il van

het Provinciaal Rijksarchief van Noord-Holland en geeft een blikop de voormali-
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ge Utrechtse Poort. We zien het] 7de-eeuwse gebouw vanaf een met hekken geze

kerd ravelijn.

Het plaatje laat ook een lange houten brug zien, die over de hele breedte van de

hoofdgracht de poort met het ravelijn verbindt Uitoudebeschrijvingen weten we

dal deze brug door vele jukken werd gedrage.n en dat zich vlak voor de poort een

uitneembaar gedeelte bevond. 'Een onderhoudsintensieve constructie: vonden de

officieren van de Genie en daardoor moest de brug in 1877 verdwijnen. Een lange

dam met een vaaropening, waarover ecn kraanbrug was gelegen, kwam er voor in

de plaats. Hetzelfde lot onderging een brug die lussen het ravelijn en de bedekte

weg was gelegen. Ook die"verd vervangen door een dam, bestaande uit een kern

van 7,.and en met taluds van puin. Over de vaaropening daar werd eveneens een

kraanbrug gebouwd. Dezeingenicuze bruggen (wiedaar meeroverwil weten moct

beslist het artikel van David Kips lezen in DeOmroeper jrg. 12 nr. 2) hebben er niet

ZO lang gelegen. Toen onder invloed van de Eerste Wereldoorlogdestrategischein

zichten met betrekking tot de verdediging van de vesting Naarden sterk verander

den, zijn ze gesloopt. De Kapitein Meijerweg werd aangelegd en over het in stand

gehouden vaargat in de ravelijnsgracht kwam een vaste brug. Die brug is daarna

nog wel twee keer vernieuwd, waarbij het vaargat steeds smaller werd gemaakt.

Vestillgbewoner Bertus Koopmanschap

bezig aan een voorlopige invelltariSlltie

van op ravelijn 6gevonden historische

voorwerpen. In Zijll rechterhand een
dmaimechallisme van een verdwenen

ravclijllsbrug.

schreven. De plek, de datum, de vondst

omstandigheden en andere bijzonder

heden worden door bem steevast per

item genoteerd. Ook hij heeft in de loop

der jaren een indruk\vc.kkende verza

meling van metalen curiosa uit allerlei

tijdperken uit de Naardense bodem

kunnen opbouwen. We beperken ons

in dit artikel tot zijn vondsten op en

rond het ravelijn 6. Negen speurtoch.

ten had hij nodig om de volgende, meer

Een bijzonder aardige situatie ontstond

drie jaar geleden, tocn de jongste brug

werd gesloopt en de plek geheel werd

ontgraven. Twee gemetselde pijlers. twee

landhoofden en de resten van een ijze
ren draaimechanisme kwamen tevoor

schijn. Die constructies waren alle te

rug te voeren op de kraanbfLlg van 1877.

Bij bet droogpompen van het smalle

grachtdeel tussen de oude dam en de

opnieuw aangelegde Kapitein Meijer~

weg waren toen ook nog stompen van

palen te zien die ooit de oudste bfLlg

hebben gedragen. Deze resten van juk

ken zitten er nog steeds, net onder de

waterlijn, dus aan hetzicht onttrokken.

Tot slot een i.ndnlk van de kleîncrevond

steil. Olaf Langendorff, een andere

Naardense ondcr7-ûeker, heeft zijn vond

sten van jongs af aan gedetailleerd be-

TijdetlS de restauratie vall ravelijn 6
blootgelegde pijlers ell landhoofden van

eell voormalige ravefijmbrug.

Rave/ij/l6 midden in de restauratie. Links de vemiellwde Kapitein Meijerweg.

Rechts wacht/lUis p~Op de achtergrond het bastion Oranje. In het waterde stom

pen I'alt palen die de oudste brug ter plaatse hebben gedragen.
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IJzeren wig afbreekijzer, in 2001 ontdekt il1 de bodem val1 ravelijn 6.

dan vier eeuwen omvattende bodemschatten op te graven.

Vondsten uit het voormalige parkje tussen de Utrechtse Poort en het ravelijn:
Een muntgewicht (18de eeuw), drie gladde (afgesleten) duiten (een duit is een
koperen munt ter waarde van het achtste deel van een stuiver), een speld van de
Binnenlandse Strijdkrachten 1944/1945, een gladde munt zonder nadere aandui
ding, een zegellood met de afbeelding van een adelaar, een medaille van messing
ter herinnering aan de kroning van \Vilhelmina in 1898, een gesp, een munt van
tweeën halve cent uit 1916, een tweestuiverstuk van Zeelandia uit 1681, een cent
uit 1837, een Mariahanger uit 1830, een munt met het opschrift '10 werthe mar
ke' (18de eeuw), een gladde oord uit de 18de eeuw (een oord is een koperen munt
ter waarde van een kwart stuiver), een cent uit 1937, een zilveren munt van tien

cent met daarop Willem ITIuit 1889, een niet nader te bepalen gevouwen zilveren
munt, een middeleeuwse zilveren munt met aan beide kanten een kruis, een mes

met benen heften, een messing ring met een doorsnede van circa 10 cm met de
tekst 'Gemeente Naarden, N; 2 1927' (mogelijk het nummer van een afmeerpaal
in de gracht).

Vondsten uit het ravelijn:
Een rond stuk messing beslag met een diameter van 5 cm, een loden schijf met een
geboord gat, een tinnen knoop (16de eeuw), een messing knoop met een bloem
motief (17de eeuw), een gesp, een cent uit 1929, een zinken cent uit 1942, een cent
uit 1948, een duit van Overijssel uit 1768, een tweecentstuk uit België met daarop
koning Leopold 11,een Hollandse duit uit 1702, eenzelfde muntstuk uit 1720, een
gladde duit (18deeeuw), loodje met twee gaatjes (onderdeel van een handgranaat),
een stukje zegellood, een militair embleem aan een ketting, een uniformknoop met
de afbeelding van twee kanonnen, een kleine gesp, tien loden musketkogels, de
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ning van Wilhelmina i111898;

'Gemeente Naarden, N: 2 1927'; 5.

~ 10. Heller uit 1820; 11. Duit (/8deeeuw); 12. Oord
(18deeeuw); 13. 16deeemv); 14. Mulltgewicht (17de
eeuw); 15.
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Ank Kooymml-van Rossum en Henk Schaftertaar

Een terugblik op een begenadigd toonkunstenaar

Jo/ra/l/les Jacobus Hermall!ls Schoo/l

derbeek (1874-1927), de mali die Naar

den op de Illuzikale landkaart zette.

De namen Schoonderbeek en Naarden

zijn onafscheidelijk met elkaar ver
bonden sinds Valentijn Paulus Schoon
derbeek zich in ]854 op 19-jarige leef
tijd in de oude Gooise hoofdstad ves
tigde als 'organist en muziekmeester'.
Drie generaties Schoonderbeek ver
vulden sindsdiendie functies en als Va

lentijns kleinzoon in het voorjaar van
1954 nietwasoverleden, had hij in ok
lObervan dat jaar zijn voornemen kun
nen waarmaken om een orgelconcert
te geven ter ere van het feit dal de
$choonderbeeken een eeuw lang in de
Grote Kerk musiceerden.

De meest vermaarde lelg van deze mu
zikale familie is wel de organist en cel
list Johan. Al op jonge leeftijd werd hij
dirigent bij koren in Amsterdam, Hil
versum, Weesp. Bussum en Naarden.
Door zijn verlrek bij het BussumsToon
kunSlkoor ontstond in september 1921
de Nederlandse Bachvereniging, waarvan hij directeur en dirigent werd. In het
Componistenkwartier in Naarden (voorheen het Beethovenpark) werd een laan
naar hem genoemd. Johan Schoonderbeek overleed op S2-jarige leeftijd. Zijn stof
felijk overschot werd op maandag 7 maart 1927 onder grote belangstelling ter aar
de besteld op de Algemene Begraafplaats bij Jan Tabak. Van die indrukwekkende
gebeurtenis zijn fOlo's bewaard gebleven, waarvan enkele hier zijn afgebeeld. Ze
komen uit het archief van de Nederlandse Bachvereniging. Het graf van Johan
Schoonderbeek bevindt zich aan de zuidelijke rand van de begraafplaats in een rij
waar ook andere vooraanstaande Naarders begraven liggen. Hier volgt een terug
blik op een begadigd toonkunstenaar.

Johan Schoonderbeek geboren (1874), getogen

en gestorven (1927) te Naarden

Besfe/adres.: Gansoofllslraat 16, 1411 RH Naarden. tel. (035) 694686Q

Bijde Stichting Vijver berg zijn nog verkrijgbaar:

DeOmrocpcr,jaargang 1990(€ 10,50),1995,1996,1997.1998,1999(€ 11,50),
2000.2001,2002(€ 12,50).2003(€ 15,-)perjaargang.

Oude NaardcnSc.'buitenplaatsen.'degeschiedenisvanBerghuysenen Kommerms,' € 16,
Tussen ZandbergenenVaJkcveen,'negentiendeet'uwsc'Wandelingen'ovcr

debuitenpla.:ltscnvanJ.P.v:lnRossum'€ 16,-
Gids voordevestingwerken van Naarden € 16,-

Dekaartvan Fabius,f.îcsimilevanNaardenenomgevinginfull-color€ 7,-
De kaart van Du Moulin (1748), fucsimilevanNaardenenomgevinginfull-color €8,25

De zanderijenkaart (1817), FacsimilevanNaardenenomgevingin full-color€ 8,25

Een deel van de bovengenöemde vondsten is ter illustratie van dit arrikel afgebeeld.

helft van een messing pincet, een grote loden knoop, een loden snorrebol (18de
eeuws kinderspeelgoed), een uniformknoop met daarop het cijfer 13, een halve
cent uit J8n,een duit van Gelria uit 1768, een duit mei hel opschrift 'civtrajed
(stad Ulrecht) uil 1677,eenduit mei het opschrift 'Frisia' (Friesland) uit 1629,een
vijfcenlsluk (vierkante sluiver) van zink uit de Tweede Wereldoorlog, drie centen
uit respectievelijk 195], 1954 en 1956, een duit van Zeclandia uit 178 J, een heller
(Duitse munt) uit 1820, een zilveren tweestuiverstukvan de stad Kampen uit 1680
en tenslotte een grote ijzeren wig (beitel ofbreekijzer).
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Toen de nog jonge, in Nijkerk geboren
organist Valcntijn Paulus Schoon der
beek (1835-1898) op 10 oktober 1854
zijn entree in Naardenmaakte, hingaan
detorenwand binnen de Grote Kerk nog

het oude orgel uit 1520, 'Een ondeug
delijk instrument' volgens zijn voor
ganger, die over dit onderwerp een me
ningsverschil uitvocht met het kerkbe
stuur. Acht jaar lang heeft Valentijn
Paulus zich met dit laat-gotische orgel
moeten behelpen alvorens de pijpen van
de meermaals door de bliksem getrof
fen 'zuchten kast' aan de meest bieden-

r
de werden verkocht. Zondag 28 september 1862 kon hij een nieuw, ruim 3000 pij

pen tellend Vlitte-Bätz instrument officieel in gebruik nemen. Het betekende voor
hem een blijvende verbintenis met Nam'den.

Valentijn Paulus nam aanvankelijk zijn intrek in het logement De Kroon aan 'hel
Plein' voor de Utrechtse Poort. In Naarden leerde hij Maria Elisabeth Arentsen
(1838-1905) kennen, Zij was de dochter van een winkelier uitde Pastoorstraat. Op
12 oktober 1861 trouwde hij met Maria. Het jonge paar betrok een woning in de
Sint Vitusstraat, ter hoogte van het huidige woonhuis nummer 12, Een maand na

het huwelijk werd zoon Arnold geboren, Zeven dochters, van wie er drie als zui
geling overleden, volgden. Inmiddels was het huis verruild voor het winkelpand
van grootvader Arentsen op de hoek van de Pastoorstraat met de VrouweI1straat
(nu Cattenhagestraat). Daar zagen de broers Johan en Herman op respectievelijk
27 september 1874 en 21 april 1877 het levenslicht. In 1879 werd daar ook nogeen
nakomertje Jacoba geboren. Het werd een muzikaalhuishouden van de ouderwetse
soort. Opgeleid door vader, bespeelden de jongenseen instrument, terwijl de meis
jes zongen. Men kan zich voorstellen welk een mooie sfeer van muziek maken er
zonder de moderne geluidsverwekkers in dat gezin heeft geheerst.
Valentijn Paulus is zijn leven lang organist van de Grote Kerk gebleven. Daarnaast
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had hij een kJein gemengd koor opgericht dat hij met veel enthousiasme leidde.
'Koor der Zangvereniging Excelsior'
was de naam. Het bestond uit dertig le
den en repeteerde in een zaaltje van Het

Vliegend Hert in de Vrouwenstraat.
Soms werden daar ook kleinere koor

werken ten gehore gebracht.
In 1896werd door het Excelsiorkoor als

proef een uitvoering in de Grote Kerk
gegeven. Medestudenten van Johan,die
aan het Amsterdams Toonkunst Con

servatorium zijn opleiding genoot,

zorgden voor versterking. Het werd de
aanzet tot een aantal 'Zomeruitvoerin

gen', die Valentijn Paulus overigens

Her/in

luw Schoonderbeek zijn repetities hield.

slechts korte tijd meemaakte. Hij overleed namelijk op 8 maart 1898.
Twee jaar na zijn verscheiden viel zijn huis onder de slopershamer. Op de plek
verrees in 1902Naardens nieuwe postkantoor. Het is het gebouw met het toren
tje dat er nu nog staat. Valentijns weduwe verhuisde met de nog inwonende zo
nen Johan en Herman naar een woning op de hoek van de Nauwe Steeg en de

Cattenhagestraat. In dat huis overleed
zeop31 januari 1905. Eenhalfjaareer
der was Johan in het huwelijk getre
den met Georgette Vreedenberg. Zij
verhuisden naar het adres Comeniu

slaan 12. Herman bleef de Vesting
trouwen ging op 13 juni 1905 in het
huis Gansoordstraat 6 wonen.

Villa Nuova noemde Johan zijn nieu
we woning op de grens van Naarden en
Bussum. Al in 1897had hij, net 23 oud

en nog studerend aan het conservato-

'49



voot vertrOL/wen.

Het welslagen van de concerten had veel
te maken met de werkkracht, het vol

hardingsvermogen en de grote muzi
kale talenten van Johan Schoonderbeek,
die al omstreeks 1898 dirigent van het

muziekliefhebbers en soms zo druk be
zocht dat Schoonderbeek zelf verwoed

moest meehelpen met het aansjouwen
van extra stoelen.

Met in 1902 werken van de componis
ten Wagner en Diepenbrockop het pro
gramma lukte het Johan Schoon der
beek zowaar om het Concertgebouw
orkest naar Naarden te halen. Om in de

toekomst verzekerd te zijn van die me
dewerkingwerden de uitvoeringen van
de zondagmiddag naar de zaterdag
avond verplaatst. De concerten werden
een geweldig succes.Vermaarde solisten als Aaltje Noordewier, Julia Culp, Jos. Thijs
sen en Gerard Zalsman verleenden hun medewerking en hun faam snelde in de
aanbevelingen al hun vertolking vooruit. Zo lezen we in een aankondigingvan 28
juni 1913dat bij de uitvoeringvandeCMoll-Messevan Mozart degevierdeen tem

peramentvolle zangeres Titia Hili, de bekende Georg Walter en de sopraan met de
klankvolle, zeldzame reine stem Aaltje
Noordewierzullenoptreden. En verder

eene openbaring zal wor-

(Collectie:

Gemeentemuseum Den Haag.)

naar wie

Met deze muziekuitvoeringen werd de Grote Kerkvan Naarden een van de eerste

godshuizen die het mogelijk maakten om hun gebouwvoor meervoudige doelen
te gebruiken. Het concert van 1897vondplaatsop J april. Daarna werden het hoofd
zakelijk zomeruitvoeringen. De concerten werden zeer geliefd en namen snel in
bekendheid toe. Ze werden in de wijde omtrek van Naarden een begrip voor de

ScllOonderbeek. De foto dateert van januari 2004.

rium, de leiding van Excelsiorvan zijn zieke vader overgenomen. Het lukte hem al
snel om de kooruitvoeringen in de Grote Kerk door een orkest te laten begeleiden.
Dat was een zeer gemengd gezelschap dat vanuit de kerkbanken musiceerde. De
strijkersgroep werd gevormd door conservatoriumleerlingen. Als blazers fun
geerden leden van het 7de Regiment Infanterie, allen gekleed in groot militair te
nue. In dat militaire muziekcorps was zijn oudste broer Anton, die ook al het vak
van musicus had gekozen, onderkapelmeester geweest. Verschillende bekendhe
den uit de muziekwere1d kwamen luisteren. Onder hen was Johans leermeester, de

befaamde componist Bernard Zweers. Het concert werd door de meester welis
waar positief beoordeeld, maar toch gaf Zweers Johan de goede raad om bij een
volgend concert een professioneel orkest uit te nodigen. Het advies werd niet in de
wind geslagen en leidde in 1900tot het optreden van het gerenommeerde Utrechts
Stedelijk Orkest. Johan Messchaert, die als zanger landelijke bekendheid genoot,
was bij die gelegenheid een van de topsolisten.
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Bussums Toonkunstkoor was. In Bussum richtte hij in 1904ook de Muziekschool
op, waaruit hij later weer orkestleden rekruteerde voor de begeleiding van zijn koor.
De uitvoeringen van Toonkunst vonden plaats in Concordia, een in 1897gebouwde
schouwburg in Bussum, waar Naarders en Bussumers toen voor een gulden het
concert konden bijwonen.
Ook bij Toonkunst stoeg Schoonderbeek de weg in van verhoging van het zang
peil en verbetering van de kwaliteit van het orkest. Zijn talenten lagen echter op
een peil dat zijn dilettanten maar moeilijk konden volgen. Dat veroorzaakte vaak
spanningen.
Door zijn naam in de muziekwercld wist Johan Schoonderbeek beroemde, maar
daardoor ook wel erg dure solisten naar Bussum te halen. Als groot bewonderaar
van Bach trachtte hij zijn bet'rokkenheid voor diens werk over te brengen op het
koor en het bestuur. Het lukte maar ten dele. Daardoor bleefhij enige jaren lang

terughoudend met het plaatsen van
Bach op zijn Toonkunstprogramma's.
[n de kerstmaand van 1910 werd voor
het eerst het Weihnachtsoratorium uit

gevoerd. In 1912 volgde een herhaling
van dat werken eerder dat jaarslaagde
een uitvoering met Bach-cantates. Een
plan om het tweede concert van elkvol
gende seizoen aan cantates te wijden
mislukte, deels door gebrek aan en
thousiasme bij het koor, deels ook door
de omstandigheden ten gevolge van de
Eerste Wereldoorlog, waardoor bui
tenlandse solisten hun toezeggingen
soms moesten intrekken.
Het duurde eerst tot 1920datSchoon
derbeek met het Toonkunstkoor een

compleet Bach-programma kon voe
ren.llona Durigo uit Budapest, Georg
WaJter uit Berlijn en Jac. Caro uit
Utrecht waren de gastsolisten en uitei
gen kring mocht de sopraan Aagot Du-

Karikatuur vall Johan ScJlOo,lderbeek

op de omslag van het tijdschrift De

Fore1lS van 30 juni 1917. (Tekenaar

Pieter De Mets. Amsterdam).

dok van Heel een solo voor haar rekening nemen. De latere dirigent Anthon van
Horst bespeelde bij dat concert het orgel. Voor lbonkunst werd dit een geslaagd
concert maar voor de kas van de vereniging een fatale aderlating.

'Het lijkt een speling van het lot dat dit laatste door Schoonderbeek geleide con
cert met zijn Bussulllse Toonkunst juist een Bach-programma behelsde', schreef
muziekkenner Willem Kraak in zijn boekje over het koor. In het jaar voorafgaan
de aan dit concert werd Johan overvallen door een hersenbloeding. Hij was er zo
ernstig aan toe dat hij wekcn in levensgevaar vcrkeerde. Wonderwel herstelde hij,
maar de gevolgen van de anaque waren voor hem de aanleiding om Toonkunst
vaarwel te zeggen. De Bussumse publicist Marcus van der Heide vond twintigjaar
geleden de inhoud van de brief terug die Johan Schoonderbeek in het begin van
september 1921 aan de leden van het Toonkunstkoor schreef:

'Na mijn ernstige ziekte, die gedreigd heeft, //lij allen arbeid als dirigent voor de toe

komst onmogelijk le maken, hebben de medici mij 1/lI, om te beginnen, 50 % vanl1lijn

vroegere werkza(//nl,eden kmI/WH toestaalI. Tengevolge daarvall wg ik mij gellood

Ziwkl, mijn arbeitl op een al/dere fillmtcieele basis le stellen, dan ik lol nll toe had ge

daan, lerwijl ik tevens begreep, delllllij ernstig gegevell raad te moeten volgw, slechts

werk le doen, dat mij met minder inspmmillg degrootste artistieke resultaten kon bie

dell. Waar IJlI deze ingrijpende verandering ill mijll werkwijze SIlmenvie/ met finan

dee/e moeilijkheden in «ToonkIlIlSf'~ waar inkomstelll'ermÜlderdell door de nieuwe

regelillg der leden contributies, tenvijl de IIÎtgaven verdrievoudigd moesten worden,

kon aall mijn gewijzigde financiee1e eisdIenniet worden voldaan, terwijl ook de in

spalllliflg, die elke uitvoering mij kostte, om een zoo artistiek mogelijk resultaat Ic be

reiken, een bezwaar was, aan de afdeeling verbonden te blijven. De werkwde leden

weten allen, hoe dikwijls wij op het laatstolls extra moesten inspannen, 0111 "klaar te

stoometl'; en hoe door het aanhoudend getoh met heerellkrachlefl, ik menigelI Zon

dag, lUI een ingespannen kerkdienst, nogextm "lJeeretlrepelitie" heb moeten houden.

Dil alles zijn de redenen, die mij met een bezwaard hart, tot dit aftellcid hebben ge

bracht. Ik wilde, dat ik U allen persoonlijk, met eell gesproken woord en hmlddmk,

zeggell kon, hoe moeilijk het mij valt, na af die jaren van ingespannen, maar Ileerlijk

arbeiden, mijn taak in andere handen te moetelI overgeven.

Voordat ik eindig, wilde ik U tevens mi een enkel woord zeggen over dezoogellaamde

andere plannen, die rot onjllistegerllchtel1 hebbell {lanleiding gegeven

Vall verschillende zijden, ook door personen, die op muzikaal gebied den hoogsten

naam dragen, Ireeft men mij reeds meermalen aangezocht, als leider op te tredell van

een klein ememble, dat o.a. de veel te weinig bekelldescheppinzell vat/ Joh. Seb. Bach

onder de aandacht van het publiek zou bret/gen. Waar nu zulk ee" arbeid mij veel

minder impat/nit/gzoll kosten, daar ik alleen ZOII behoeven testlldeeren met meerge~



De briefbetekende voor Toonkunst vrijwel het einde, voor de Nederlandse Bach
vereniging het begin. De ideeën voor de oprichting van zo'n vereniging dateerden
al van veel eerder maar als officiële oprichtingsdatum wordt 13 september 192\

aangehouden. Op die bewuste dinsdagavond kwamen Johan Schoonderbeek en

enkele Bachliefhebbers bijeen in het huis De Duinen van mevrouw Van Eeghen

Boissevain op Valkeveen. Daar werd een doelstelling geformuleerd, een bestuur
samengesteld en de aanvraag voor de koninklijke goedkeuring voorbereid.
Op Goede Vrijdag 14 april \922, een half jaar na de oprichting, kon meteen al
Schoonderbeeks grootste wens in vervulling gaan en klonk voor het eerst de Mat
thäus Passion - weliswaar nog in verkorte vorm - in de Grote Kerk van Naarden.
Het jonge koor, versterkt met wat overgelopen kanjers van Toonkunst, kreeg lo
vende kritieken. Statements als 'Groote wijding', de 'bezielende leiding' en het 'su

blieme stemmateriaal' vlogen over de krantenpagina's en in het Algemeen Han
delshlad stond 'Lang, heel lang, hebben wij op een MatthülIs Passion uitvoering als

deze moeten wachten'. Kritiek was er ook, want in De Telegraaf vroeg men zich af
of Schoon der beek niet te dicht bij Mengelberg (diegafop Palmzondag in het Con
certgebouw de Matthäus ten gehore) was gebleven. Gelukkig bleek de vrees voor
concurrentie vanuit die hoek ongegrond want de belangstelling van het publiek
was zeer groot.

begrafenisstoet te volgen.

Het was Johan Schoonderbeek niet gegund om lang van zijn Bachkoor te genie-

enmte-

worden

Mattlläus-Passion In 1922.

Georgette Schoonderbeek - VreedenlJerg,

Baarn,

Johan Schoonderbeek mei partituurtas
omstreeks 1910.

wen, vereenvoudigden arbeid te mogen vasthouden en

krachten
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ten. In het voorjaar van 1926 werd hij opnieuw getroffen dOOf een beroerte. De
apoplexieaanvallen herhaalden zich, waardoor dc gepassioneerde musicus ge
deeltelijk verlamd raakte. Een volledige uitvoering van de Matthäus Passion zou
hij nict meer meemaken. Op 3 maart 1927 overleed hij op 52-jarige leeftijd. Een

droeve en ingrijpende gebeurtenis, nict alleen in het Naardcnse muziekleven. On

der grote belangstelling werd dc geliefde dirigent begraven op de oude Algemene

Begraafplaats van Naarden bij Jan Tabak.

Twee jaar later, op zaterdag 5 oktober 1929, werd voor Schoonderbeek een herden

kingsdienst gehouden in de Grote Kerk bij welke gelegenheid een gedenksteen te zij

ner ere in een van dc transepten plechtig werd onthuld.
Centraal in het monument staat de beeltenis van de dirigent met aan weerszijden pa

nelen met symbolen van Zang en Instrumentatie. Alles is gering en teruggehouden

afgebeeld. Uiterste bescheidenheid was geboden in de witte wand en in de stille, groot
se architectuur van de kerk. Zo is het opschrift Nu staart Hij in het Licht op afstand

nauwelijksleesbaar. Het is als Schoonderbeekzelf, die terugbleefom anderen in het
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Gerrits laatste rustplaats

De grafsteen van een schout annex organistin de Grote Kerk van Naarden

de Grote Kerk van Naarden

'GERRlD DIRCKSOON VAN SOEST, SCHVOT VAN SGRAVENLAND' lezen we

op desteen in de kerk. Wim recken ontdekte de naam van zijn dorpsgenoot uit het
verleden in het Stadsarchief van Naarden waar hij als 'Gerrijt dirckss de jonge' in
een register stond vermeld. Als jongeling was Gerrit van Woerden naar Naarden

gekomen waar hij op 6 juni 1621 trouwde met de eveneens uit Woerden afkomsti
ge Aechtgen Pieters Verweij. Een jaar eerder was hij aangesteld als organist van de
Grote Kerk. Honderd zestig Carolus guldens per jaar verdiende hij ermee. Dat wil
zeggen naast het spelen tijdens de kerkdiensten was hij ook gehouden om op ver
gaderingen en andere bijeenkomsten in de kerk zijn muzikale kunsten te laten ho
ren. Als dat samenzijn een vrolijk karakter droeg, bijvoorbeeld bij bruiloften en
partijen, dan moesten de kerkmeesters er wel speciaal hun toestemming aan ge-

In

WimPecken

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeil.

In lhm leben, weben L1nd sind wir, solange Er wil/.

In lhm sterben wir zur rechten Zeit, weWl Er will.

De in 1929 ollthulde gedenksteen voor Johan Schoollderbeek in de Grote Kerk van

Naarden. Het kunstwerk werd ontworpen door dr. ir. G. W van I-leukelom en in

licht te brengen. Op hel vlak onderaan staan slechts zijn naam en de eerste regels uit
Bachscantate 106:
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ven. Vier jaar na zijn aanstelling wordt zijn traktement verhoogd tot 200 gulden.
Later, wanneer hij met de titel 'meester-organist' wordt aangeduid, krijgt hij ernog
eens 25 gulden extra per jaar bij. Gerrit verstond kennelijk zijn vak.

Organisten kwamen niet uit de onderlagen van de toenmalige maatschappij. Wim
Fecken denkt dat Gerrits voorvaderen afkomstig waren uit de regentenklasse en
dat we hun oorsprong moeten zoeken in het Duitse Soest, een plaats in Westfalen.
Zeker is in ieder geval dat hij stamde uit een luthers milieu. Bij zijn benoeming in
Naarden vond namelijk de overgang plaats naar de in Nederland heersende gere
formeerde godsdienst.
Gerrit iswaarschijnlijk tot in 1626 organist van de Grote Kerk gebleven, want daar
na wordtzijn plaats ingenomen door de uit Harlingena1l<omstige JacobAtten. Ver
volgens wordt het wat betreft Gerrit een tijdje stil in de archieven. Maar in 1637
duikt zijn naam weer op in 's-Graveland, een dorp dat dan net gesticht isdoor Am
sterdamse kooplieden en bestuurders en waar men druk doende ismet het inrichten
van de kapitale buitenplaatsen. De beroemde Pieter Cornelisz. Hooft, in die tijd
baljuwvan Gooiland, had Gerritvan Soest in het nieuwe dorp tot schout benoemd.
Ook komt Gerrit voor als opzichter en wachter van de Zuidersluis aldaar. Het ge
volg van deze openbare functies is dat zijn naam veelvuldig opduikt in stukken over
allerlei kwesties. Na 1654 raakt Gerrit echter weer uit het zicht en dat heeft te ma

ken met het feit dat hij zijn ambt heeft neergelegd of misschien wel moest neer

leggen. Wim Fecken draagt in zijn artikel nog enkele gegevens aan die misschien
wel iets meer licht werpen op dat vertrek, maar aan harde feiten ontbreekt het.

Het laatste wat we van Gerrit van Soest weten isdat hij op 9juli 1663zijn laatste gang
maakt van 's-Graveland naar de Grote Kerk van Naarden, waar hij zijn laatste rust

plaats vindt. \Ve moeten maar aannemen, schrijft Wim Fecken, dat hij al heel lang
voor zijn dood uiting had gegeven aan een vurige wens om een plekje te mogen krij
gen in de monumentale kerk. Zijn dierbare orgeL waarvan hij de klavieren vele ja
ren eerder met ZQveelliefde beroerde, zou nog tot in ]862 gepaste klanken blijven

uitstrooien over zijn graf. Daarna werd het instrument gesloopt en vervangen door
het huidige orgel. In het Rijksmuseum hangt nog het 16de-eeuwse houtsnijwerk
_eiken panelen met ridders en vorsten - dat ooit Gerrits orgel sierde.
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