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Nu bent u uiteraard nog benieuwd wie
die dappere man is die op het gammele
ladderlje tegen de toren van de Paulus- g
kerk opgeklommen is. Ook daar kun- 11
nen we antwoord op geven. De man 3
met de haan in zijn handen is Frederik n
Hendrik van Klaarwater (1905-1978), 11
de bekende aannemer van het Melkpad ft

in 8aam. Van Klaarwater is een zoon g
van Bemardus Johannes van Klaarwa- d
ter en Bemardine Helene lijhuis. Fre- ft

derik Hendrik volgde zijn vader op in h
het aannemersbedrijf en bouwde vele
panden in Baam en omgeving. Hij was E
dus de dappere man die het aandurfde
de toren te beklimmen. Helaas ging
dat niet zonder kleerscheuren. Op de
foto staat namelijk nog geschreven dat
hij de ladder niet goed had geplaatst,
waardoor hij zijn knie blesseerde. Hier· ,
voor heef! hij zeUs in een herstellings
oord gezeten.

Oit was dus he! verhaal van Van Klaar
water en de haan op de toren van de
Brink. Ik kan me niet voorstellen dat
men tegenwoordig een ladderlje op
een steigertje plaatst om de haan van
de loren Ie halen, maar in 1929 ging dat
blijkbaar wei zo!
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mijn hui' Molle",,,;''''' nunun., 11 ~I
des maandag. Deze morgen was tus-
sen 9-12 uur de haan van de toren ge
nomen." Onder te tekst staat de naam
stempel "Jan F. Meursing Baam". Een
blik in hetadresboek van Baam uit1917
leerde ons dat J.E Meursing inderdaad
op MolJerusstraat 11 woonde. Als hij
vanaf het zolderraam van dat adres een
foto van de toren heef! genomen, dan
moet de villa op de voorgrond Molle
russtraat 10 zijn. Mollerusstraat 11 is
al lang verdwenen, op die plek staat
nu een appartementengebouw, maar "
Mollerusstraat 10 is daar nag steeds
te vinden, en in vrijwel ongewijzigde
staat. Met de tekst achterop de eerste
foto zijn we dus wat wijzer geworden,
maar een jaartal aan de foto hangen,
was nog niet mogelijk, maar gelukkig
bracht de tweede foto uitkomst. Ach
terop die foto staat geschreven dat de
foto genomen is in de wmer van 1929.

het puntje van die toren te zetten? En
wanneer is die haan erop gezet?

Mollerussfraat 10 anna 2012.

(Foto: Eric W. van der E,lt)

In de zomer van 1929 was het zover.
De haan moest naar heneden. Ik neem
aan voor onderhoud. Van mevr. E. Sie
rink-Van Klaarwater uit Soest ontving
ik een foto van de kerktoren met op
de voorgrond een villa. Op het eerste
gezicht is die foto niet zo bijzonder. Er
zijn door de jaren heen wei mooiere fo
to's van deze toren van de Pauluskerk
gemaakt, maar toen ik inzoomde op de
foto zag ik een steigerconstructie en een
ladder tegen de toren aan staan. Op die
ladder staat een man. Op een tweecle
foto, ook van mevr. Sierink, staat een
man afgebeeld. In zijn handen heeft hij
een enorme haan. De foto is overduide
lijk op grate hoogte gemaakt. De foto
moo genomen zijn op de steiger die bij
de toren van de Pauluskerk geplaatst
is. Achter de man is de horizon te zien.

Achterop de eerste foto staat een tekst
geschreven:"Uit het zolderraam van

Ik moet er persoonlijk niet aan denken
om op die toren te klimmen en die haan
daarboven te monteren. En wat nu als
er onderhoud gepleegd moet worden
aan die haan? Dan moet iemand weer
naar boven om hem naar beneden te
halen. Wie krijg je zo gek om naar bo
ven te klinunen?

Grote deelname paleizenwandeltocht 2012

Wandelaars redden levens
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Baamaar Eric van der Ent verzorgt
de website www.groenegraf.nl Die
site staat in het teken van de ge
schiedenis van Baam. Op een ori
ginele manier en met veel foto's ko
men de vele facetten van het Baarns
verleden aan bod. Op verzoek van
de redactie is Eric bereid in de
Baamsche Courant over oud Baam
te schrijven. Een artikel in de veer
lien dagen, vast op de maandag, en
gelardeerd met historisch fotomate
riaal. 'Verhalen uit het groene graf'
is de titel van de column. Het eerste
artikel gaat over de windhaan op de
toren van de Pauluskerk.

Folo van de hnan anno 2012 (Folo: Eric W.
van der Ent)

Waarschijnlijk wed iedere Baamaar
het wei: bovenop de toren van de
Pauluskerk aan de Brink is een mooie
goudkleurige windhaan te vinden.
Je moet goed kijken wil je hem zien,
maar die haan die staat daar, jaar in
jaar uit. Niemand die zich er druk
over maakt. Ik vraag me af, wie is er
zo dapper geweest om die haan op

F.H. van K1aarwaler. (Foto: col/edie mevr.

E. Sierink- Van Klaarwater.

Verhalen uit het groene graf

De windhaan op de toren
van de Pauluskerk


