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'Janus koopt alles'

Een terugblik op de familie Beekvelt, vanouds kermisgastenen handelaren in lompen en oude metalen

Cornelie van Uuden en Annie Verweij

Hetmoet omstreeks 1928 zijn geweest toen Adrianus Hubertus Beekve/t (1852- J 936),
een bejaarde kermisgast die naarde naam 'Kleinjanrje' luisterde, met zijn vrouw Bou-
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in Naarden als handelaar in lompen en metalen een bestaan aan de wal zou

de sdlijnwerper echter vooral op kleinzooI

in de ja-



Leunend

voor de Naardense kermis.

Gerriten A.nnaverdeelden de taken. Hij
reed dagelijks met zijn bakfiets naar
Huizen om vodden op te halen. Zij con
centreerde zich meteen handkar op de
Vesting. Oudere Naarders herinneren
zich nog haar schelle roep die door de
straten schalde. Iedere namiddagwerd
de kar met de lompen omgekieperd in
de Jan Massenstraat vanwaar Anna de

oogst door een smal steegje naar haar
erf droeg. Zodra ze even uil het zicht
was, zagen de buurtkinderen hun kans
schoon om de zakken van de oude jas
sen en broeken te doorzoeken op pe-
permuntjes en andere snuisterijen. Anna Beekvelt-Janssen (1895-1967),

Gerrits vrouwen steunpilam

Woonboten in de Oude Haven bedrijf Foto van

Als jongens hielpen Janus en Piet mee
in het bedrijf van hun ouders. Zo leerden ze grondig de kneepjes van het vak. Ja
nus had ook het varende bestaan gekend en eenmaal volwassen koos ook hij voor

zo'n ongeregeld leven. Tijdens een van

zijn handelstochten ontmoette hij op
een woonwagenkamp in de BoUenstreek
Bab van Gulik (1926-2006), een doch
ter van een scharensliep. Het was liefde
op het eerstegezicht en zij trouwden in
Naarden in 1943. Na in de oorlogsjaren
in de Naardense Pijlslraaten in Lissete
hebben gewoond, kocht het jonge stel
een tuîndersvlet waar Janus eigenhan
digeen woning op timmerde. Daarmee
voeren ze langs de binnenduinrand, een
streek die Bab op haar duimpje kende.

Hij de bakfiets, zij de handkar
'Anna' heette de schuit waarmee Ger

rit, zijn vrouw Anna en hun zonen Ja
nusen Piet (Petrus Johannes 1928-2001)
in 1932de Nieuwe Haven van Naarden

binnenvoer om zijn ouders te bezoe
ken. Aljaren hadden ze met de Kopvan
JuL(]) kermissen afgereisd, waren met
garen en band van stad lot dorp ge
trokken en hadden potten en pannen
opgelapt. Eenmaal in Naarden werd de
Vesting tot uitvalsbasis verkozen en ver
schoofhun bestaan in de richting van
de lompenhandel. De 'Anna' werd in
1941 verruild voor de woning Huizer~
poortstraatS en de Kop van Jut werd al
leen nog maar te voorschijn gehaald

Gerrit Beekvelt (/887-1959), hande

laar in lompen ellitletalen te Naarden.

'Klein Jantje' Beekvelt en zijn vrouw 'Baukje' op hun sc/lip een eeuw geleden.



trouw in het Stadhuis van Naarden.

Vader Gerrit (met schipperspet) ziet

dat het goed is.

eigen kracht een woonboot. Zo lagen
daar drie schepen met vakgenoten op
een rij. Piet het dichtst bij de kazerne,
Janusmeerrichtingdesluisen KeesRis
tussen beide broers in.

Gerry vertelt
Hoe het wonen op een boot in de Oude Haven een halve eeuw geleden was, weet

Gerry Beekvelt (geb. 1948), de zoon van Janus, nog haarfijn te vertellen. Hij her
innertzichonder meer dat hij met opa en oma vanuitde Huizerpoortstraatals klei

ne roodharige krullenbol tussen de vodden mee mocht op de kar. In die tijd ont
stond er een hechte band met zijn hardwerkende grootouders.
Behalve oergezellig was het leven op de woonboot soms ook hard. In de strenge
winters van de jaren vijftig was het water in de op het dek geplaatste voorraadtank

talent voor komische acts. Foto uit

Jmlus en I3abkregen zes kinderen, een reden om voor een vaste woonplaats te kie
zen. In 1948voer het gezin met de woonboot de Oude Haven van Naarden binnen.

Het jaar erop werd het schip verruild voor een woonwagen op het kamp aan de
Amsterdamsestraah'leg. Het schippersbloed bleefbij Janus echter kriebelen en in
1953 verhuisde het gezin weer naar de Oude Haven. De oude vlet kreeg een plek
tegenover de schuur van kolenhandel Bijlhouwer en Janus ging verder in lompen
en oude metalen. Van de winst,verd twee jaar latereen tjalkdie meer ruimte bood

gekocht. Janus' voorbeeld vond navolging. In 1956 meerde woonboot 'Wîlly' uit
Amsterdam in de Oude Haven af met aan boord Kees (Cornelis) Ris en zijn gezin.

Broer Piet I3eekveltvolgde korte tijd lateren net als zijn broer timmerde ook hij op

Als er ergens was aangelegd, werden de transportfietsen met een grote rieten mand
voorop van boord gehaald en peddelden ze met hun galanterieën langs de boer
derijen. En passant namen ze kapotte pannen in ontvangst die door Janus vak
kundig werden opgelapt. Tussendoorwerkten ze op kermissen met de Kop van Jut
die van vader Gerrit was geleend.

1927.



/959.

Het muzikale tnlent van farms werd

voortgezet in zoon Gerry, die goede

dumpen. Met een fluilsignaal werd de
familie Beekvelt gewaarschuwd dat er
wat te halen viel.Vervolgens werd er een
grote pan met kostelijke inhoud over
het hoge hek geheveld. Zo werd er elk
weekend gratis en heerlijk gegeten. Als
tegenprestatie werden de soldaten stie
kem door ]anus voorzien van bier en

andere versnaperingen die dankbaar in
ontvangst werden genomen.

al gauw bevroren. Iedere ochtend moest

de kleine Gerry water halen uil een
kraan in de ko1cnschuur van Bijlhou

wer. Daar lag ook hun voorraad ge
sprokkeld hout, waaruit hij telkens een
stapeltje meenam om de kachel aan te
maken. In ruil voor deze 'faciliteiten'

werd aan Bijlbouwerde kolcnklandizie
gegund. Het halen van water en hout
was behalve door de barre kou ook om

een andere reden bepaald geen leuke
bezigheid. Het krioelde in de kolen-

,chuucvandecattenenmees"lw"en ~... 1-~" ~,....

het flinke exemplaren. ' \'\
Zelfs de woonboot was niet vrij van dit" a . \
ongedierte. Moeder Bab ontdekte eens ' .•....",'e"- .'\'~ --=-0;;;

een uitzonderlijk groot exemplaar toen zij een makree1uit een keukenkast je wilde
pakken. Ze gooide het deurtje vliegensvlugdicht en riep de hulp in van Tjisse Huis
man, een voormal igbeurtschipper die in de Huizerpoortstraat was neergestreken.
De rat werd met een hooivork gevangen en snel onschadelijk gemaakt.

Op de boot was slechts één slaapkamer. Die was voorbehouden aan het ouderpaar.
De kinderen sliepen met z'n allen in het vooronder. Het toilet loosde direct op het
water van de Oude Haven. De maaltijden werden op een butagasstel bereid. De
kinderen werden wekelijks in een teil gewassen. De volgorde van de wasbeurt was
belangrijk: wie heteerst aan de beurt was, kon ongestoord een aflevering van Ivan
hoe op de tv volgen.
Babwas er erg op gebrand dat de kinderen goed gekleed gingen. 'Ze zullen nooit kun
nen zien dat je een kind van een voddenboer bent', was een markante uitspraak van
haar. Voor de kerst en in de paastijd ging het hele stel naar kleermaker Bertus van
Rosmalen in de Marktstraat om nieuwe kleren te laten aanmeten. Daarnaast fietsten

zij naar Amsterdam om overhemden te kopen. Bab kon lezen noch schrijven, iets
wat ze op meesterlijke wijze wist te verbergen. Rekenen kon ze echter als de beste.
De ligging van de woonboten in de nabijheid van de Weeshuiskazerne had zo zijn
voordelen. In het weekend werd daar altijd lekker gekookt voor 'de hoge pieten'.
De koks vonden het zonde om het overgebleven voedsel zomaar bij het afval te



De kinderen Beekvelt werden door Bab

van Rosmalen uitde Marktstraal. Ach
teraan de keuken van de Weeshuiska-

Dehandel
]anus, Piet en Kees Ris hadden ieder hun eigen klanten, wijken en specialismen.

Lompen kwamen van de huishoudens. Loodgieters leverden het afvaJ van de me
talen. Bijwinkeliers werd aan het eind van de week karton en papier ingezameld.
De opgehaalde vodden werden nauwkeurig gesorteerd. Nog bruikbare kleding
werd apart gehouden en verkocht. De rest werd gescheiden in 'witte lappen' (la
kens, slopen, enz.), wol en 'gekleurd' goed. De echte vodden werden verwerkt tot
poetskatoen.
Een aparte handel was die in hazen- en konijnenvellen. Deze vond plaats in de
cember. In veel gezinnen werd in hokken in de tuin een haas ofeen konijn vetge
mest en met Kerstmis zonderve1Jetje als hoofdgerecht op tafel gezet. Hetwas voor
al in de oorlogstijd een van de weinige keren in het jaar dat er volop vlees kon wor

den gegeten. Beroepsmatige konijnenfokkers, zoals Van Galen in de
Huizerpoortstraat, beleefden in de kersttijd het hoogtepunt in hun handel. Dat
gold ook voor de Beekvelts. Vlak voor de kerst ging opoe Anna de straat op, luid
roepend om 'hazen- en konijnenvellen!' Na de nachtmis en het daarbij behoren
de kerstontbijt werd er bij de familie Beekvelt nog een paar uur geslapen. Daarna

werden de vellen naar opkoper Bas van Ge1deren in Bussum gebracht. Daar ver
zamelden zich ook andere handelaren en werd er onder 'een bakkie bruin' gezel
lig bijgepraat. Voor Gerry nog steeds een onvergetelijke herinnering.

Janus Spoetnik
Janus Beekvelt specialiseerde zich vooral in metaal, papier en karton. Stroomdraad

was vanwege het daarin aanwezige koper een gewild goed. Om de kunststof van de
koperen kern te scheiden, werd het draad in een grote ijzeren ton in brand gesto
ken. Dat verwerkingsproces veroorzaakte in de Oude Haven altijd een enorme
zwarte rookontwikkeling.
Voor al die handel was de boot te klein geworden en ook op de stoep van de Oude
Haven kon maar een kleine hoeveelheid goederen worden opgeslagen. Daarom had
]anus een krot in de Regenboogstraat (nummer 5) van aannemer Hietberggebuurd.
Iedere zaterdagavond werd de kleine Gerry, gewassen en gestreken, eropuit gestuurd
om de huur van een gulden te gaan betalen. Dat loonde de moeite. Hietberg en zijn
vrouw ontvingen hem hartelijk met limonade en een koekje. Het eindigde altijd met
een preek om toch vooral op school goed zijn best te blijven doen.
In de opslag in de Regenboogstraat werd een grote pers opgesteld waarmee papier
en karton in verzendklare balen werd samengedrukt. Het was een ingenieus appa
raat dat handmatig door het draaien van een wiel moest worden bediend. De kin-



deren werden er van jongs af aan vertrouwd mee gemaakt.
Piet Beekvelt had geen opslagplaats. Hij sluisde zijn handel direct door naar de op
koper. Hij had grote klanten zoals de Chemische Fabriek en WitmetaaL De legeblik
ken van de abrikozenpulp van de Chemische bewaarde hij voor Janus, die er in de
Regenboogstraat samen met Gerry de bodems uit haalde. Vervolgens werden ze ver
kocht aan een man die er aan de boven- en onderkant rubberen lapjesopspande die
met een draad onderling strak werden verbonden. Een aangebracht vrolijk kleurtje
maakte er een door kinderen gewild trommeltje van.
Oud papier werd opgehaald met een door Janus zelf vervaardigde vrachtwagen.
Van eenoudeOpel Blitz werd meteen bijl het achterste deel van de carrosserie weg
geslagen. Rond de zo verkregen open ruimte werd vervolgens een hek gebouwd en
klaar was het vehikeL Door de zware lading kon het voertuig niet al te veel vaart
maken. Om irritaties van achterliggers te voorkomen, had Janus ten tijde van de
lancering van de Spoetnik (1957), een bord op de achterzijde getimmerd met het
opschrift 'Rij maar voorbij, Janus Spoetnik, handel in lompen en oud ijzer'.

Van illegaal naar huiseigenaar
In mei 1960 kwam in de gemeenteraad van Naarden de woonschepenproblema
tiek aan de orde. De illegale ligplaatsen waren de bestuurders een doorn in het oog.

De Naardensewateren droegen bij aan
het bijzondere cachet van de Vesting en
woonschepen zouden dat beeld ver

storen, vond burgemeesterCramer. Hij
meende bovendien dat er in Muiden

wel honderd woonschepen lagen waar
van een aanzienlijk deel zich weleens
naar Naarden zou kunnen verplaatsen.
Een oplossing werd gevonden door een
deel van de Muidertrekvaart, ter hoog
te van het woonwagenkamp als ligplaats
aan te wijzen. Rijkswaterstaat lag ech
ter dwars en uiteindelijk werd ereen le
gale ligplaats van 60 meter lengte langs
de loswal bij de Abri gecreëerd.
De nieuwe locatie betekende het einde

voor de woonschepen in de Oude Ha
ven. Kees Ris aanvaardde een door de

gemeente aangeboden huurhuis in de
Huibert van Eijkenstraat. Op Janus en
Piet Beekvelt werd druk uitgeoefend om hun schepen te verplaatsen naar de Abri.
Het isolement van de toen nog lege plek aan de loswal zagen de broers niet zinen.
"I\\leete koop staande huizen aan de hun zo vertrouwde Oude Haven boden ech
ter soelaas. In de zomer van 1960 verlieten de broers de boot en werden eigenaar
van respectievelijk de panden 24 en 22.

Naar de braderie

Met het stijgen van de welvaart in de jaren zestigwerd het minder aantrekkelijkom
op kleine schaal in lompen en oude metalen je boterham te verdienen. Een nieuw
werkterrein diende zich nog aan bij de omschakeling van de kolenkachel naar mo
derneaardgasverwarming. Verouderde gasfornuizen en geisers werden door Janus
opgekocht vanwege het aluminium en koper dat erin was verwerkt. Een enorme
berg oude gastoestellen op het terrein van de toenmalige gasfabriek in Huizen is in
die tijd door Janus tot schroot verwerkt. Bij het slopen van die apparaten heeft hij
toen een stukje email naar binnengekregen dat, zo bleek in het ziekenhuis, zijn
darm had opengesneden. Het zag er ernstig uit en Janus werd nadien nooit meer
helemaal de oude. De metaalbusiness werd opgeheven en om toch brood op de
plank te hebben, stonden Bab en hij, na een paar moeilijke jaren, op braderieën
om koperen kandelaars, olielampen en andere snuisterijen teverkopen.]anusleef
de weer op, hij was graag onder de mensen.



stadhouder Wil/em lIl.

1973,

Begin jaren zestig stal janus de show

schuit van Beekvelt werd driftig gere

peteerd. Gcrry weet nog dat hij op die

avonden vanwege de vrolijke boellie

verin de kamer bleefdan naar bed ging.

Slapen was toch al moeilijk, want Janus

stampte met zijn voet altijd zo stevig de
maat dat het door de hele boot heen tril

de. Soms loste Bab dat op door een kus

sen onder zijn voet te leggen.

Naast zijn muzikale talenten was ]anus
de man van de komische acts. Samen

met bakker Piet de Bruijn en schoen

maker Martin Majoor zat hij in het comité van de altijd drukbezochte Wielerron

de van Naarden. Tijdens dat evenement zette hij zichzelf ook op het programma.

Zo haalde hij in het ene jaar een stunt

uit meteen 'dubbele fiets' en in een an

der jaar reed hij aangemoedigd door het

talrijke publiek een rondje op een 'pa
rachutistenfiets'.

]anus trad met diverse acts ook op in

bejaardenhuizen en bij Oranjefeesten.

Soms als down, dan weervermomdals

ChariieChap1în. In een hoorn van een

oude koffergrammofoon monteerde hij

twee mondorgels en als hij dan het lied

'Tulpen uit Amsterdam' ten gehore

bracht, ontvouwde zich uit deze creatie

een bos tulpen. Zo bedacht hij telkens

Wielerronde van Naarden enkele rond

jes te rijden.

Het 'Hotcl1a Trio' met janus achter de

vijfig·

Muzikant en komiek

Dat zien we ook terug in zijn rol in het

Naardense verenigingsleven. In de ja

ren vijftigspee1de hij bij de R.K. Mond

accordeon vereniging De Vooruitgang.

In die tijd was het Hotcha Trio, een Rot

terdams mondorgeltrio, razend popu

lair. Drie jongens in een matrozenpak
die met clowneske shows veel succes

oogsten. Met twee mannen van de

mondaccordeonvereniging besloot ]a

nus dit trio te gaan imiteren. In de woon-

bestuurslid Keet.

Zacl1 Eijpen.

13



nedag 1957.

wat nieuws waardoor zijn toehoorders altijd vol verwachting waren.
Tot slot moeten we Janus' verdiensten voor de toneelvereniging De Vesting ver

melden. Zonder zelfop de planken te staan, hebben Bab en hij daar jarenlang voor
koffie, een warme kachel, de decors en de rekwisieten gezorgd.
Toen Janus in ]984 overleed, verloor Naarden nietalleen een van zijn laatste lom

penhandelaren maar ook een kleurrijk en sterk bij het gemeenschapsleven be
trokken burger.

14

Kanttekeningen bij de voormalige kolfbanen van
Naarden

Henk Schaftenaar

Op 13 februari 1961 besloot de Naar
dense gemeenteraad om een nieuwe
weg tussen de Cort van der Lindenlaan
en de Meerweg in Bussum, ten oosten
van het Laegieskamp, Kolfbaan te noe
men. De naamgeving was geïnspireerd
op de kaart van Gooiland van Tirion
uit 1750 waarop in die omgeving een
landweggetje die naam droeg.
Ook in de Naardensearchieven vinden

we de naam kolfbaan als landweg, streek
en zelfs meenthek meermalen terug:
Kolfbaanswegje in 1678, Kolfbaan Pla
ge in 1676 en Colfbaense Hek in 1730.
[n de 'Ordonnantiën en Keuren'van de uit /750.

stad, die tussen ]623 en ]646 werden
opgetekend, komt de naam ook al voor. In die periode in de hoedanigheid van koei

enkerkhof, want er werd verordonneerd
om dode beesten uitsluitend op 'de Kolf
baan achter de camp van Gerrit Cor
neliszoon Moy' te begraven. Kennelijk
lag de baan in een weinig bezochte uit
hoek. Een vermelding uit ]874 noemt
de Kolfbaan als veldnaam verder in een
adem met het sinister klinkende Du

velshoek. Met die plek werden de woes
tenijen aan de Naardense kant van het
Laegieskamp aangeduid.

'5



Genoeg aanwijzingen dus om aan te nemen dat daar al heel lang geleden een kolf
baan moet hebben gelegen. Maar waarom zo vcr van de stad? Het kostte immers
wel een halfuur om te voet in die godverlaten contreien te komen. De grote afstand
tot de bewoonde wereld zal ongetwijfeld met het karakter van de sport te maken
hebben gehad.
We weten inmiddelsdat het kolfspel uit de Middeleeuwen dateert. Sommigen noe
men Schotland als bakermat, maar bij kasteel Kronenburg in Loenen aan de Vecht
werd het al in het jaar 1297 gespeeld. Vanafhet rechthuis daar moesten de spelers
met een stok, die later colf ofkJiek werd genoemd, een houten bal in zo min mo
gelijk slagen de keukendeur van het kasteel raken. Deze primitieve vorm van het
kolven en wat varianten daarop werden aanvankelijk in de straten beoefend. Er
werd dan ook dikwijls geklaagd dat 'goede luyden beseert en glaessen uytgesme
ten' werden. Soms werd er flink gedronken en grof gewed tijdens het spel. In 1587
verbood de Utrechtse vroedschap het kolven tijdens de predikatie vanwege het ra
zen en tieren van de spelers en de toeschouwers. Tal van magistraten deden hun
best om het kolfspel, waar ook nog eens veel ruimte voor nodig was, uit de stad te
bannen. Evenals in Naarden vinden we in de archieven van de andere Hollandse

steden dan ook de vroege berichten over kolfbanen terug, gekoppeld aan locaties
buiten de poorten.

Als populair volksvermaak in de open
lucht en in de eenvoudige vorm (in zo
min mogelijk slagen een bepaald doel
raken) bereikte het kolfspel in de 17e
eeuw zijn hoogtepunt. De materialen
waren inmiddels veredeld en er werd

druk handel gedreven in ballen en klie
ken. In Leiden werd in 1660 zelfs een

'Colfmakersgilde' opgericht. Toen in de
18eeeuw een nieuwe variant van het spel
in de mode kwam, werd het spel 'ver
kleind' waardoor kortere banen in zwang
kwamen. Een verschuiving van het spel
van de open lucht naar een overdekte
baan ging tot de mogelijkheden beho
ren. Die status zal de Naardense kolfbaan zeker niet bereikt hebben, want in de 18e

eeuw werd het hele gebied ten noorden van de Laegieskamp tot dicht bij het grond
waterpeil afgegraven. Waarschijnlijker lijkt het dat de baan al in de eeuw ervoor in

onbruik is geraakt. Toen in 1680de Turfpoortwerd afgebroken, kostte het namelijk
nog meer tijd om de afgelegen Duvelshoek te bereiken. Kon men aanvankelijk nog
relatief gemakkelijk viade Turfpoort en de Kortenhoeverweg bij de kolfbaan komen,
vanaf dat jaar moest men met een omweg door de Utrechtse Poort. Dat maakte de
locatie van de kolfbaan - zo die nog bestond - wel erg onaantrekkelijk.
Dat zal nog zijn versterkt toen in 16881angsde nieuwe weg naar Laren (de huidi
ge Amersfoortsestraatweg) een herberg genaamd De Sandberg (Zandbergen) werd
geëxploiteerd. 'Jan Tabak' werd het etablissement in de volksmond genoemd om
dat de eigenaar, ene Jan, er ook gevulde pijpen verkocht. Door het veranderen van

het kolfspel waren de banen inmiddels zo klein geworden dat herbergiers het popu
lairespel bij hun logementen gingen betrekken. Aldus kreeg ook De Sandberg haar
koltbaan en wel een overdekte achter de herberg. 'Jan Tabak' werd daarmee een
vermaarde uitspanning. Bekende personen onderwie de dichter Constantijn Huy
gens gebruikten er de lunch. Maar ook bij de inwoners van Naarden was de her
bergge1iefd. Nogjaren nadat in 1813 hetetablissementwas platgebrand, bleven zij
zondags gewoongetrouw naar 'Zandbergen' wandelen. Ofschoon in Amsterdam
in die tijd het aantal koltbanen was gegroeid tot het imponerende aantal van ruim
tweehonderd, werd er in Naarden na de sloop van de herberg geen meer vermeld.
Hoewel ... sinds kort heeft Naarden wcl een golfbaan en.u net als in de Middeleeu
wen wordt ookdaar het balletje metveel enthousiasme in de open lucht en overgro
te afstand geslagen. Bovendien heeft dit spel zich net als zijn historische voorganger
in de periferie van Naarden gevestigd. De huidige golfsport krijgt echter niet meer,
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zoals dat vroeger bij het kolfspel wel het geval was, een hele bevolking in beweging.

Een aardige indruk van het kolfspel zoals dat ookop de herberg De Sandberg werd
bedreven, geeft het boek 'De Nederlanden' uit 1841. 'De Kolver' heet daarin een
sfeervol verhaal, waaruit we een fragment hebben gehaald om dit artikel te beslui
ten.

ik deed met een' mijner vrienden eene

tot het aangenaam in lIet hout ver-

Die uit-

Kolver in de eerste helft van de 1ge

van dien onaangenamen walm,

ons voorden

nemend ww boven

'geheel open,

Maar waartoe 1/, geëerde lezer ofbeval

lige lezeres, meer verteld van hetgeen wij

dw voorheen
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meien.

Een terugblik op de naoorlogse veemarkten van Naarden

1959.

Boer (rechts) en koopman onderhan
de laatste veemarkt van

De Bussumsche Courant van 24 oktober 1959: 'Het is niet gemakkelijk een gissing

te doen naar het aantal kletsende handslagen, dat op de op één-na-de-laatste don
derdag van oktober op de jaarlijkse veemarkt te Naarden isuitgedeeld. Ook valt moei
lijk een raming te maken omtrent de hoeveelheid dikke sigaren-met-bandjes die er
in rook zijn opgegaan (zo er in het heetst van de strijd bij hetzakendoen niet hard op
gebeten of gesabbeld is) ofbetreffende de schier oneindige stroom cognacjes-met
suiker, welke 'op de goeie zaken' in de taveerne De Doelen zijn genoten. Het aantal
aangevoerde dieren was echter op de vingers van drie à vier handen te tellen.
Indien landsheer Albrecht van Beieren van dat werkelijk kleine aantal koeien op

Henk Schaftenaar en eoen Mulder

Kletsende handslagen, grote sigaren, dikke

portefeuilles en cognac met suiker

waren, om zware hou-

handwerksman

de menschen toch kUllllen kolven

schermen, zich lOt vermaak met strijdbijlen bevocht,

baan, die reeds door de landbouwers

wordt

beknc

verwc

landsche kaas met beschuitoanbood. Maar lwast u, want het bil/art, dat, uit Fmnk

waartoe minder

erwaardige kolf-

Een overdekte kolfbaan zoals deze in de lBe en 1ge eeuw veelvuldig bij herbergen

werd aangetroffen.



Dedmkbezochte veemarkt vall 26 ok

tober 1936 ill de BusslI/f/erstraac. De

aanvoer vall dierenl'iel echter zo tegen

dat het gemeentebestulir besloot 0/1/ het

jaar erop gee1l veemarkt meer te hOl/
den.

de Naardense veemarkt alsnog vernomen had, zou de goede en brave hertog on
getwijfeld met gevoelens van wrevel en bitterheid zijn vervuld. Want hij heeft toch
niet voor (bijna) niets op de dertiende augustus van het jaar 1380een handvest ver
leend voor het houden van een weekmarkt en een jaarmarkt.
En dan is het spijtig dal er eergisteren voor die ene keer per jaar niet !ncer dan 32
beesten konden worden gesignaleerd. Ditmaal was er ook helemaal geen gemek
kerof geknor te vernemen, want geiten en varkens ontbraken op het appèl, terwijl
we van paarden maar niet zullen spreken.'

Ondanks de geringe aanvoer in 1959 was er volgens de pers toch nog een tamelijk
levendige handel en lagen de prijzen over het algemeen goed in de markt. De boe
ren en handelaren van boven het IJ die in het jaar ervoor nog 20 koeien aanvoer
den, hadden weliswaar versteklatel1 gaan, maar daartegenover stond dat ervanuit
Ecmnes en Huizen relatief veel aanvoer was.

De aangeleverde 32 koeien werden in drie categorieën als volgt verdeeld: in tijd
koeien, die in het komend voorjaar zullen kalveren, in verse koeien, die een grote
melkcapaciteit hebben en in guste koeien, die bestemd zijn voor de slacht. Na een

keuring door veearts P.van \'Vettum uitBlaricum werden ze tot de marktplaats in
de Gansoordstraat toegelaten. Ondanks het geringe aantal koeien waren er toch
zo'n 250 veehandelaren en boeren uit de wijde omgeving naar Naarden gekomen.
Kenners zagen aan de glans van de haren al van verre welke tijd- en verse koeien
hun hooi waard waren. Voordat de handen op elkaar wilden kletsen werd in De

Doelen een flink glas cognac met sui
ker of een andere hartversterker genut
tigd. Wasdat gebeurd, dan kon pas goed
worden bekeken of er uit de uiers geen
geschifte melk kwam, ofde guste koei
en wel goed in het vlees zaten en of de
haren niet 'dor' waren.

In vroeger eeuwen kwam de gehele
agrarische bevolking van het Gooi en

Een populaire kraam op de Naardense

veemarkt vall 1959. Op de/lOek DuÎ

vel/steeglCallsoordstraat slol/d deze

dame jaar in jaar lIit meI moletltjes,

loetertjes, kartonnen polshorloges etl
(aai-taai. Deal/deren werde'lweer

jOlig bij al deze smÜsterijen.

wijde omtrek te voet, per vlet, per rij
tuig of tilbury naar Gooilands hoofd
stad om op de eerste donderdag na 20
oktober de veemarkt te bezoeken. Een

aanvoer van 800 koeien en paarden was
heel normaal. Voor het uitstallen van al

dat vee werd de Volmolenszijdemeent
langs de Karnemelksloot ter beschik
king gesteld. 'Paerdemarckt' noemde
men de veemarkt toen officieel. dit naar
een term in een octrooi van de Staten
van Holland in 1596dat het oudere her

togelijke privilege verving. Het evene
menlmoet duizenden bezoekers heb

ben aangetrokken en van grole beteke
nis zijn geweest voor de economie van
Naarden. Men kwam niet alleen van
heinde en verre om de veemarkt te be
zoeken maar ook om kermis te vieren,

want markt en kermis vielen altijd sa
men. Tot ver buiten Naarden werden

op die dag ook de scholen gesloten. Na
een jarenlange discussie over het nut
van de kermis, werd het volksfeest in

1920afgeschaft. Wal er op de veemarkt
van 1959 nagaan herinnerde was een kraampje met toeters, vlaggetjes, molentjes
en taai-taai. Menig boer, slager of veehandelaar kon daar toen niet aan voorbij
gaan. De kermis keerde in 1953, nu gekoppeld aan een jaarlijkse braderie, weer te
rug. Maar de veemarkt ging in 1965 voorgoed ter 'lielc.

Dat hadden de Naarders al in de jaren dertig:z..ienaankomen. In 1936 was de aan
voer van vee zo geslonken dat werd besloten de markt van 1937te annuleren. Het
jaar erna werden met advertenties en prijzen voor de deeLnemers met de grootste
aanvoer veehouders naar de markt gelokt. Donderdag 27 oktober 1938 werd het
vee, na een strenge veterinaire keuring, via de Peperstraat tot de markt in de BllS

sumerstraat toegelaten en kon de balans worden opgemaakt: 45 koeien, 25 paar
den, 12 varkens, 3 veulens en 2 stands met kippen en konijnen. Opnieuw een te
genvallend resultaat, maar de plaatselijke middenstand deed goede 7..akcnen was
blij dat de markt weer terug was.

la een onderbreking in de oorlogsjaren werd de veemarkt in 1946 op verloek van
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het bestuur van de afdeling Naarden en Omstreken van de Hol[andsche Maatschappij

voor Landbouwweer georganiseerd. Als marktplaats werd gekozen voor de Gans
oordstraat. De boeren Piet Linck en WiJlem Pieterse waren de initiatiefnemers en

hadden zich ervoor ingespannen. De gemeente vroeg advies aan Henk Kuhn, een

landbouwkundige die op het landgoed Zandbergen aan de Amersfoortsestraatweg
woonde. Kuhn vond, hoewel er veel was veranderd in de veehandel, dat de Naar

dense veemarkt in het verleden altijd goed was bewch L Hij stelde daarom voor het
voor een jaar nog eens te proberen. Een tegelijkertijd geraadpleegde rijkslancl
bouwconsuJent was echter van mening dat de veemarkt van Naarden voor de oor
log al enigszins kunstmatig in leven werd gehouden. Doordat ook het vervoer van
vee over grotere afstanden steeds vlotter verliep, voorzag hij een concentratie van
aanvoer naar de grote veemarkten van Amsterdam en Utrecht en dus geen toekomst
meer voor die van Naarden. Een toegevoegde specialisatie, bijvoorbeeld door aan
de Naardensc veemarkt een fokveedag te verbinden, zou mogelijk voor een ople
ving kunnen zorgen. Mocht ook dit geen effect sorteren, dan was het volgens de
ambtenaar beter de veemarkt in zijn geheel op te heffen.
Het gemeentebestuurvan Naarden besloot hoe dan ookin te stemmen met hetweer
instellen van de veemarkt. Volgens opgave van de marktmeester bedroeg de aan
voer in 1946:4 kalveren, 14 pinken, 68 koeien, 26 paarden, 23 hitten, 33 geiten, 40

MARKT
~inn'n b' .l§>tabt

BEKENTMAKINGE

N A E R DEN.

PAERDE

~n t;1bcr werb i!àekent gemaakt I
bilt be ban i.iBnll~ \$lermaarDe
PAERDEMARKT, binncnl:lt
~tabt Naerden, in plaatg ban

op bm 3 I Apgufty nnnltilCllbe; C ;00 ill~
. abufif in oe !almanakken j~ gdtclt I) ;al

ltJerOCll ge~ollllen op Dingsdag den 27
A ngulty tle;t~ 3liler~.
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Donderdag 27 oktober 1960. De eerste

veemarkt op het Promersplein. Met eel

Na rijp beraad besloot men het in 1960
opnieuw te proberen. Wel werd geko
zen voor een andere marktplaats. De
nauwe Gansoordstraat werd vervangen
door het ruime Promersplein. De nieu
we locatie bleek een gouden greep: maar
liefst 107 dieren werden aangevoerd.
Het jaar daarop daalde het aanvoercij
fer helaas naar 69. Dit werd ook het aan

tal voor 1962. Bezoekers - de Naarder jaarmarkt werd altijd vermeld in de Enk
huizer Almanak - waren er evenwel meer dan voldoende. Een belangrijke pu
bliekstrekker was het raden van het gewicht van een varken dat boer Van Dijk van
de Amsterdamsestraatweg had ingebracht. Van de 420 bezoekers die aan de puz
zel deelnamen, waren er drie heel dicht bij het exacte gewicht van de krulstaart:

markt een kleine opleving.

Boerin De Bruijn-Scheffer laai zich kieken op de veemarkt in de Gansoordstraat.

Naast haar zonder pet Hark de Gooijer die op de hoek van de Gansoordstraat mei

de Duivensteeg woonde. Op de achtergrond de pakhuizen van kolenhandel Vuijst.

kippen, 12konijnen, 7schapen, 20 biggen en 1zeug. Aan marktgelden werd ft. 87,25
geïnd.

In 1959 maakte de gemeente Naarden de balans eens op. Het al dan niet voortzet
ten van de veemarkt moest duidelijk worden gemaakt door de resultaten van de
laatste jaren onderling te vergelijken.
In 1959 bedroeg de aanvoer nog maar 32 runderen. De inkomsten aan marktgel
den waren geslonken naar 22 gulden. De kosten voor de veearts, de marktmeester
en 18 uur loon voor arbeiders bedroegen ruim 90 gulden.
Uit deze kosten-batenanalyse bleek zonneklaar, zo concludeerde de gemeente, dat
het op economische gronden niet gerechtvaardigd was om met de markt langer
door te gaan. Maar waren cr misschien nog andere motieven die een rol konden
spelen, vroeg men zich af. ]a\vel,de lange traditie. Het zou interessant zijn, zo schreef
het hoofd van de afdeling Algemene Zaken van Naarden, na te gaan welk effect de
veemarkt in al die jaren op de opbloei van de vestingstad heeft gehad. Zeker na de
herinvoering in 1596 (de markt had na de uitmoording van Naarden in 1572 niet
meer plaatsgevonden) had de veemarkt sterk aan het economisch herstel van de
stad bijgedragen, getuige de enorme aantallen dieren die ieder jaar op de markt
werden gebracht.
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De Ornroeper,jaargang 1990 (E 10,50), 1995, 1996, 1998, ]999 (E 11,50),

2000,2001,2002 (E 12,50),2003, 2004, 2005, 2006, 2007 (€ ]5,-) per jaargang.

Oude Naardense buitenplaatsen, 'de geschiedenis van 13erghuysen en Kommenust' € ] 6,

Gids voor de vestingwerken van Naarden € 16,-

De kam1 van Fabius, facsirnilevan Naarden en omgcvingin full-color € 7,-

De kaart van Ou Moulin (1748), facsimilevanNaardenenomgevinginfull-color € 8,25

De zanderijenkaart (1817), facsimile van Naarden en omgeving in ruil-color € 8,25

Men kon er niet meer omheen: de markt van Naarden bleek niet meer dan een tra

ditioneel evenement zonder economische waarde. Als veemarkt zou het nooit meer

iets kunnen worden. Ook al niet, omdat nieuwere methoden in de veehandel de

traditionele markten overbodig maakten.

Ben W van Naarden konden dan ook in februari 1966 de ogen niet langer sluiten

voor de realiteit. Hoewel zij het waardevolle van tradities en gebruiken erkenden

en deze desnoods met financiële middelen zouden willen voortzetten, moesten zij

tot de slotsom komen dat er voor een veemarkt in Naarden geen toekomst meer

was weggelegd. Met tegenzin zag het gemeentebestuur de veemarkt verdwijnen,

maar opheffingwas de enige van werkelijkheidszin getuigende maatregel. Bij raads

besluitvan 23 februari 1966 kwam er definitief een einde aan een bijna zes eeuwen

oude traditie in de vesting Naarden.

Bij de Stichting Vijverbergzijn nogverkrijgbaar:

Beste/adres: GansoordstTaat 16, 141] RH Naarde/!, lel. (035) 6946860

Zie voor tweedehands boeken over Naarden en omgeving

onze website www.stichtillgvijverberg.nl

965 deze advertentie. Ook

Aanvoer veemarkt
Naarden

jaar

koeienpaarden

1946

6826
1947

10430
1948

10026
1949

116 9
1950

92 3
1951

71 9
1952

91 3
1953

91 2
1954

* *
1955

25 1
1956

192
1957

**
1958

44 3
1959

320
1960

726
1961

4511
1962

4110
1963

189
1964

159
1965

*8 *

baten, met slechts 8 beesten was deaan~

BEZOEK de W

A~RSMARiT

te'NAARDEN

>t Ceen gegevens bekend.

204 pond. Een boer uit WeesperkarspeJ was, vermoedelijk dankzij een kenners

blik, het dichtst bij en ging met de eerste prijs naar huis. De Naardcnse inwoners

Van den Berg uit de Bussumerstraat en Marga Wilhelm uit de Marktstraat gingen

strijken metde tweede en derde prijs. De prijzen bestonden uit gratis vlees ter waar

de van 25, 15 en 10 gulden, te besteden bij de plaatselijke slagerijen.
Ondanks wervende advertenties in rc-

gionalekranten en vakbladen volgde in
1963 een verdere achteruitgang. Nog
maar nauwelijks 30 dieren luisterden
de markt op. Zelfs uitgeloofde premies

per aangevoerd fund of paard of voor
elk hok varkens of schapen mochten

niet meer baten. Erwerd nog even over

wogen om de markt te verplaatsen van

de donderdag naar de vrijdag, omdat

de grote veemarkt van Utrecht en de

kleinere van Delft, Gouda en Schagen

ook op de donderdag werden gehou
den. Louter uit historische motieven

hield het gemeentebestuur van Naar

den de eigen veemarkt toch maar liever

op de donderdag.

Een dramatische teruggang viel te con

stateren in 1964 en 1965. Het eerstge

noemde jaar leverde 15 koeien en 9 paar

den op, in het laatste werden nog maar

8 beesten geteld.
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De interieurfoto's van de synagoge Beth Shalom

te Naarden nog eens bekeken

Jaap Groeneveld

, over de synagoge van Naarden gelezen in hel voor-

oktober 1931.

Reconstructie

Reden om nog eens alle details op de foto's na te gaan. De sleutel tot het definitie
ve antwoord leverden de afwijkende ramen in de muur met de bestuurdersbank.
Deze komen ook voor in de zijgevel van de synagoge op de foto met daarop het

aanzicht van het gebouw. Schaftenaar had dus bij zijn beschrijving van de foto's
het interieureen kwartslag moeten draaien. Dat betekent dat de gebedsruimtemet
de vrouwenafdeling niet in de aanbouw was, maar zich uitstrekte over het gehele
rechter gedeelte van het gebouw. Het huis van de voorganger is dan links. Hoe zit
dat dan met Marquenie's herinnering? Hij keek alleen maar door de voordeur en

zag een vestibule. Daarachter, door een tweede deur, heeft hij de gebedsruimte ge
zien. Daardoor isbij hem blijven hangen dat deze 'achterin het gebouw' was.
Om de inrichting van het gebouw beter te begrijpen en aanschouwelijk te maken,
heb ik een poging ondernomen om de synagoge van Naarden nauwkeurig te re-

Fragment van een kadastrale kaart van de stad Naarden uit 1832. Het kadastrale

nummer461 is de synagoge en 462 het huis van de voorganger. De Wijde Markt

straat heet tc.

De muur met de heilige ark omstreeks
/930. Parnas 5. Ph. Hei/bron toont een

thora (wetsrol). Foto (2): J.H. Coppen

hagen, Jeruzalem.

Coppcllhagen, Jeruzalem.

dam,90ktober 1931.

~;~;~;:~~;:;:, 1930. Op de voorgrond
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construeren. Op de plek van de synagoge is in 1937, metvrijlatingvan een steeg, het
dubbele woonhuis Raadhuisstraat 18 en

20 gebouwd, alles samen 13,5In breed.
De contouren en oppervlakte van de sy
nagoge konden worden afgeleid van ka
dasterkaarten. Het pand bleek 16,3 m
diep te zijn gewcest. De aanbouw begon
op 11,4 m vanaf de voorgevel. De gc
bedsruimte had een breedte van 8,7 of

8,8 Dl en was 12,5of12,6 Dl diep (zon
der de vrouwcnafdeling en vestibule).

De synagoge (links van de boom) met
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Dat resulteerde in een bij het kadaster geregistreerde oppervlakte van 110 mlo

Voor de hoogtebepaJing van de voorgevel van de synagoge bezat de trapgevel van

het ernaast gelegen oude bakkershuis belangrijke referentiepunten. De Naarden

se architect Carlos Schel tema had die gevel bij een restauratie heel precies opge

meten. Voor het terugprojecteren van het perspectief werd gebruik gemaakt van

foto's. Het dak kon aan de hand van luchtfoto's worden gereconstrueerd.

Het wu de leesbaarheid niet ten goede komen om hier alle berekeningen, het meet

kundige werk en de gebruikte hulpmiddelen te gaan verantwoorden. Daarom be

perkt dit artikel zich totde belangrijkste resultaten. Die zijn in vier geveltekeningen,

een lengtedoorsnede en een plattegrond weergegeven. Verder volgt een explicatie van

het interieur en wordt besloten met een uitleg over het instorten van het gebouw.

Het interieur

De synagoge van Naarden was op deze plek in 1758 ingericht door de Portugees

Israëlitische Gemeente, die nauwe banden had met die van Amsterdam. In de loop

van de eeuwen hadden de joden uit Portugal en Spanje, de sefardim, een andere

rite en een daarbij passende inrichting van de synagoge ontwikkeld dan de asjke

nazim, de joden uit Oost-Europa. Dat gold echter niet voor de plaats van de heili

ge ark. Dat was van oorsprong een verplaatsbare kist met de thorarollen, de wet

ten van Mozes, die later vervangen \verd door een vaste kast. Die zien we ook op

een van de foto's van de synagoge van Naarden. Een joodse traditie zegt hierover

'Als de kistwordt neergezet, moet hij met de voorzijde naar het volken metde ach

terzijde naar het heiligdom wijzen'. Met het heiligdom wordt de tempel van Jeru

zalem bedoeld. Hoewel er verschillend werd gedacht over de richting tijdens het

gebed, was er geen misverstand over de richting van de muur waartegen de ark

stond. In dat opzicht voldeed de synagoge van Naarden aan die eis. Lokale om

standigheden hebben gemaakt dat daarop elders wel afwijkingen bestonden.

34

Er is eens gesuggereerd dat de inrichting van de synagoge van Naarden een minia

tuurkopie was van de Portugese Synagoge van Amsterdam. Het zal een ruime in

terpretatie op hoofdlijnen zijn geweest. De opstelling van de zitbanken en de plaats

van de teba, het platform met de leestafel, kan men sefardisch noemen. De parnas

sijnsbank staat echter aan de andere zijde vergeleken bij de grondplannen van de

twee Portugese synagoges in Amsterdam, de oude aan de Houtgracht 1639-1675

(afgebroken) en de nieuwe, nogbestaande, van 1675 aan het Mr. Visserplein. De af

beeldingvan het interieur van de oude synagoge geeft een goedeindrukvan de Am

sterdamsesituatic. De indeling van de nieuwe is gelijkwaardig, maarruimervanop

zet. De prent suggereert dat de teba excentrisch staat, maar zodanig vcrdraaid dat

hij gericht isop de ark. Het grondplan is echter symmetrisch op een stel banken na.

De synagoge van Naarden zal overigens afgeleid zijn van de nieuwe van Amsterdam,

omdat de oude al in 1675 werd verlaten en daarna als feestzaal werd gebruikt.

Meer nog dan 'een miniatuurkopie' van de Amsterdamse Portugese synagoge is de
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volgens J. Veenhuysen, 1660. Collectie: Joods

inrichting van de Naardense synagoge een typisch sefardische. Bijde asjkenazim
stond de leba vlak voor de ark of in het midden van de ruimte met een concentri

sche opstelling van de banken rond ark en leba.

Op een gegeven moment maakten asjkenazim te Naarden ook gebruik van de sy
nagoge Beth Shalom, hoewel ze daarin slechts werden geduld. Dit gaf natuurlijk
aanleiding tot veel ongenoegen en wrevel. In Amsterdam hebben lange tijd de asj
kenazim zich alleen maar mogen begeven in de ruimte achter de teba, die met een

hek was afgescheiden. Of dit ook in Naarden het geval was, is niet duidelijk. Wel
was in Naarden een hek aanwezig dat de ruimte begrensde tussen de teba en het
scherm voor de vrouwenafdeling.

Gewoonlijk zitten de vrouwen op een balkon of 'gaanderij'. Daar was in het be
perkte Naardense gebouw geen mogelijkheid voor. Net als in de synagoge van Bus-

Lengtedoorsnede van de synagoge van Naarden.

sum zullen de vrouwen op een verhoogde vloer hebben gezeten. Het woord 'gaan
derij' in een inventaris van 1884wijst daar ook op, evenals de tamelijk hoge rand
van het dichte deel van het hek dat op een van de foto's is te zien. Zittend moest er

door het rooster gekeken kunnen worden. Er zal dan een trapje van vermoedelijk
twee of drie treden bij de deur zijn geweest. De hoogte zal begrensd zijn door de
onderkant van de ramen aan de straatzijde.

In de mannenafdeling tellen we, afgaand op de foto's en de geschatte twee aan de
zijkant, maar hooguit negen banken. Er missen dan nog zesvolgens een opgave van
1884. Niet meegerekend zijn de bestuurdersbank en een bank van de teba. Dan res
ten dus nog vier. Op de foto met het zicht op de vrouwenafdeling zijn twee lage 'hek
werkjes' te zien. Het ene tegen de scheidingswand zal een uitklapbaar sjiwwebank
je zijn dat bij begrafenissen werd gebruikt. Het andere is de rabbijnsbank. De ont
brekende twee zouden een lange en een korte kunnen zijn geweest die nog aan
weerszijden van de bestuurdersbankkunnen hebben gestaan. Daar isredelijkerwijs
nog plaats. Erkunnen overigens ook een paar buiten beeld zijn gebleven afzijn ver
dwenen in de 46 jaar tussen de inventarisatie van 1884en het fotograferen in 1931.

In documenten isgerefereerd aan een ritueel bad(huisje), de mikwe, maar er is geen
duidelijkheid over de plaats daarvan. Volgens joodse traditie dient er, als er geko
zen moet worden tussen een synagoge of een mikwe, eerst een mikwe worden ge
bouwd. Van de aanvang af zal er dus een mikwe moeten zijn geweest. Vermoede
lijk was deze gesitueerd in het achterhuis naast de gebedsruimte. Er staat een schoor
steen tegenaan, die mogelijk verband houdt met de stookplaats voor warm water.
De mikwe was in dat geval buitenom bereikbaar, achterom door de tuin, ook nog
toen de zogenoemde jodenhuizen aan de Gansoordstraat waren gebouwd.
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De achterzijde van de synagoge omstreeks 1930. Foto:]. van Velzen.

Verval en instorting
In stukken betreffende de schenking van de synagoge door de erfgenamen van de
familie Henrigues de Castro aan de Israëlitische Gemeentete Naarden in 1886bleek
'dat toch dat kerkgebouw in zoodanigen vervallen toestand verkeert dat het onge
schikt is tot het beoogdedocl en teeenigen tijd wellicht zal instorten, daar hel voor
reparatie niet meer vatbaar is'.De synagoge is niettemin noggebruikt tot 1921, het
jaarwaariJl voorganger Haalman overleed. Daarna werden er nog ,vel eens op feest
dagen erediensten gehouden. Inmiddels was in 1917 de Bussumse synagoge gere
aliseerd, die ook voor gemeenteleden in Naarden buiten de vesting werd aange
wezen. Het ledental \riel in dat jaar van 102 naar 12terug in de Vesting. In 1929 was
er nog maar één lid, de heer S.Ph. Heilbron, de enig overgeblevene en zich verzet
tencle parnassijn (bestuurder).

Het instorten van het kerkgebouw heeft toch nog vijftig jaar op zich laten wach
ten. De foto's van 1930laten over de toestand geen misverstand bestaan. Tot schrik
van de achterburen in de 'jodenhuizen' aan de Gansoordstraat stortte het dak van
de synagoge in op vrijdag2l juni 1935. 20a1sdoor Schaftenaar al was vermeld, was
Fred Marquenie daarvan getuige, aJthans van het lawaai. Bijde speurtocht naar de
indeling van de synagoge was me ook al opgevallen dat de doorbraak van de gevel
tussen voor- en achterhuis en de ondersteuning van de zoldering van het achter
huis een zwakke schakel was, zodat die hoek het begeven moet hebben. Fred Mar-
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quenie bleek mij dat te kunnen bevestigen. Men hoorde een gekraak alsofbomen
afknapten. Het dak van de aanbouw was ingezakt, evenals het achterste gedeelte
van het voorhuis. De zuilen zullen volgens architect Schelterna het niet als eerste

hebben begeven, want ze waren zo te zien op de foto in goede staat. Het dak van de
aanbouwen de merkwaardige constructie, die de zoldering aan het voorste deel
verbond, zal het als eerste begeven hebben door inwatering en daaropvolgend hout
rol. In de val werd de door pilaren gesteunde tussenmuur meegesleept. Verzak
kingen, op de foto's te zien, zullen eveneens de stabiliteit hebben verzwakt.

Marquenie vertelde dat zich al snel een
aantal 'ramptoeristen' uit de Vesting had
verzameld en er werden al verschillen

de zaken meegenomen voordat beheer

der Heilbron arriveerde. Zo zou een glas
in-loodraam meegenomen zijn, dat la
ter via een antiquair bij het Stadsarchief
van Naarden terecht is gekomen. Opde
foto's komt het niet voor. Denkbaar is

dat het in het raam boven de ingang of
de tochtdeur heeft gezeten. Een aantal
bruikbare zaken is in de synagoge van
Bussum terechtgekomen, waarondervia
een omweg een vijftal kroonluchters en
ander koperwerk.

Glas-in-loodraam dat in 1935 zou zijn

meegenomen uit de synagoge van Naar

den. Collectie: StadsarchiefNaarden.

boekhandel
ComeniuS

Hoewel de synagoge al meer dan ze-
ventigjaar niet meer bestaat, spreekt hij op de een of anderwijze nog steeds tot de
verbeelding. Onbegrijpelijk ishet dat de laatste beheerder, de heer S.Ph. Heilbron,
uit rancune over de opheffing van de synagoge het archiefheeft verbrand.
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