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"EEN LOCOMOTIEF VERDWIJNT IN DE KARNEMELK SLOOT"

Dolle Dinsdag. NSB-ers en collaborateurs nemende benen
Bij het gerucht dat Breda door de geallieerden was bevrijd
en de bevrijders in aantocht waren, maakte zich op 5 septem
ber 1944 een dolle vreugde van de bevolking meester. Op deze
zogenaamde Dolle Dinsdag ontstond onder de NSB-ers en allen
die op laakbare wijze met de Duitsers hadden samengewerkt
een ware paniek, een algemene vlucht van circa 65. 000 perso
nen was hiervan het gevolg.
Van 1'T tot 27 september 1944 probeerden de geallieerden de
bruggen over de Rijn bij Arnhem onbeschadigd in handen te
krijgen. Door onverwachte tegenslagen en goed georganiseerde
Duitse tegenstand mislukte de overtocht over de grote riv~e
ren. Na negen dagen verbitterde en heldhaftige strijd moes
ten de Britten op 26 september 1944 de rest van hun troepen
terugtrekken.
In deze tijd was het gewapend verzet buitengewoon actief,
KP-ploegen bevrijden gevangenen, doen aanvallen op bureaus
die werken voor de arbeidsinzet en op bevolkingsregisters.
Het verstoren van Duitse verbindingslijnen nam hand over
hand toe. De Duitsers namen geen halve maatregelen. Sabota
gedaden werden onbarmhartig afgestraft. Onschuldige burgers
werden uit weerwraak ter plekke doodgeschoten of afgevoerd
naar concentratiekampen terwijl willekeurig aangewezen hui
zen werden opgeblazen of in brand gestoken. Het dorp Putten
kan hiervoor als voorbeeld dienen.
Tienduizenden mannen werden bij razzia' s opgepakt en voor
arbeidsinzet op transport gesteld.
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Gooise Knok Ploeg pleegt aanslag op spoorlijn. Duitsers
nemen wraak
De op 17 september 1944 uitgebroken algemene spoorwegstaking
diende aanvankelijk om de Engelsen bij de luchtlanding bij
Arnhem te helpen. Het gevolg was dat er alleen nog maar
Wehrmachtstreinen reden en de voedselaanvoer per trein ver
viel. De voedselvoorziening in het westen van Nederland
werd daardoor nog nijpender dan hij al was.
De spoorlijnen waren voor de bezetter van vitaal belang, de
enkele Wehrmachtstreinen die reden vervoerden slechts mate
rialen om de Duitse oorlogsmachine draaiende te houden.
Tegen het einde van de slag om Arnhem, op 26 september 1944,
bracht een Gooise K.P.-ploeg vroeg in de morgen een locomo
tief door middel van springstof tot ontsporing (1). De loco
motief kwamdwars op de rails te staan. De ontsporing vond
plaats 100 meter verwijderd (richting Amsterdam) van de
dubbele villa bewoond door de families Hamers en Goldstein
respectievelijk Juliana van Stolberglaan 114 en 116.
Door de bouw van drie nieuwe villa's in 1963 zijn deze wo
ningen nu genummerd 120 en 122.
Deze villa gelegen aan het doodlopende stuk van de Juliana
van Stolberglaan , lag destijds circa 150 meter verwijderd
van het voorgaande huis als een vooruitgeschoven post in het
open landschap. De Torenflat en achterliggende wijken be
stonden toen nog niet.
De sabotagedaad had als direct gevolg een overleg tussen de
Sicherhei tsdienst (2) en de Ortscommandant , waarbij waar
schijnlijk besloten werd het dichtstbijzijnde huis plat te
branden. De wijk in de omgeving van de Juliana van Stolberg
laan hield in angstige spanning de adem in, benieuwd op wel
ke wijze de Duitsers de ontsporing zouden wreken. Lang be
hoefde men niet te wachten. Plotseling verscheeen een Duit
se poli tie-auto waaruit drie sinistere figuren te voor
schijn kwamen gekleed in de voor de SD bekende uitrusting.
De drie mannen, gehuld in een lichte alcohollucht , behoor
den tot de Sicherhei tsdienst Euterpestraat te Amsterdam.

De Sicherheitsdienst Zaat het er niet bij zitten
De SD-ers, waarvan er één Duits en twee Nederlands spraken
begaven zich naar perceel 122 bewoond door mevrouw Gold
stein-Van Zelm, zelf niet joods maar door haar huwelijk met
de Duits-joodse heer Goldstein Rijksduitse. Op bevel het
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huis onmiddellijk te verlaten beriep zij zich op haar Dmtse
nationaliteit en zwaaide als overtuigend bewijs met haar
pas. De SD droop af en begaf. zich naar het huis van de fami
lie Hamers bestaande uit man, vrouwen twee zoons, Bob 21
jaar en Hans 17 jaar. De heer Hamers beducht dat zijn zoons
zouden worden neergeschoten of meegenomen wilde zo vlug mo
gelijk naar buiten maar werd met ruw geweld en onder bedrei
ging met een revolver weer naar binnen gesleurd. Uit inge
houden woede beet de heer Hamers tot bloedens toe op zijn
lippen. Na een vluchtige huiszoeking, waarbij een portret
van Juliana en Bernhard met Beatrix als baby onwijs werd
vertrapt, kregen de bewoners toegevoegd: "Sie haben zehn
Minuten und dann wird das Haus gesprengt !"
Het huis werd vervolgens door middel van brisantbommen in
brand gestoken! Na een paar minuten brandde het huis als een
fakkel.
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De sne l ter plaatse zijnde brandweer mag niet blussen
De gealarmeerde vrijwillige brandweer van Naarden , onder
leiding van de heer Deenik en met de oude vertrouwde
Mercedes-Benz brandweerauto, was in de kortst mogelijke
tijd ter plaatse. Tegen het uitdrukkelijke verbod van de
SD-ers in begonnen de brandweerlieden de slangen uitte
rollen. Blussen mocht natuurlijk niet!
Toen het huis van mevrouw Van Zelm gevaar begon te lopen
ook in brand te gaan,' kreeg de brandweer toestemming het
huis nat te houden. Van deze toestemming werd dankbaar ge
bruik gemaakt omdat de opmerkzame brandweerlieden inmiddels
hadden begrepen dat mevrouw Van Zelm wel Rijksduitse was
maar een felle anti-fascist. Na de oorlog bleek dat mevrouw
Van Zelm tientallen onderduikers had opgevangen en onderge
bracht.
Op het moment van de brand bevonden zich nog twee joodse
onderduikers in haar huis. Op het hoogtepunt van de brand
vertrokken de SD-ers naar de Rijksweg en bleven op een af
stand het resultaat van hun brandstichting bekijken.
Het huis van de heer Hamers behoorde aan de bekende Boude
wijn Schippers NSB-er en Oostfrontstrijder. Deze laatste
had het huis gekocht van de joodse familie Vita Israël.
Deze familie was opgepakt en gedeporteerd en is waarschijn
lijk omgekomen.

Geld en kostbaarheden werden
Het gezin Hamers, van alles beroofd, ook van een grote som
geld en sieraden die vergeten werden mee te nemen, werd
liefderijk door de familie Gerrit Verbeek in huis genomen.
De .genoemde som geld was door de heer Hamers opgenomen ver
zekeringsgeld. Vrezend dat ook reserve officieren spoedig
in gevangenschap zouden moeten, had hij het geld ergens in
huis opgeborgen en door de consternatie volledig vergeten.
Wél werden meegenomen enkele jassen, een stoel en een paar
kerkboeken!
De wijkbewoners zorgden. spontaan voor levensmiddelen en an
dere eerste levensbehoeften. Een inderhaast opgericht comi
té bestaande uit de heren Kuijer, Claushuis en Bewner,
zorgde naderhand voor een huis met inventaris aan de Wagner
lamL
Een ongeluk komt nooit alleen! Op 30 november 1944, de dag
van de aanval op de munitie-trein, kreeg het huis van de
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Herdenkingstege Z. door de heer Hamers aangeboden aan zijn
vrienden die hem en zijn gezin hebben geho lpen nadat zijn
woning in 1944 door de Duitse bezetters werd platgebrand.

familie Verbeek het door de ontploffingen zwaar te verduren.
De h,eer Hamers, ondanks alle ellende die hem en zijn gezin
getroffen had, was dankbaar dat alle gezinsleden het er le
vend hadden afgebracht.
Bij het uitbreken van de Slag om Arnhem was ook nog een ka
pi taal aan bouwmaterialen verloren gegaan die daar lagen
opgeslagen. De molestverzekering keerde niets uit.
Na de bevrijding werd de heer Hamers lid van de Noodraad en
Regionaal Inspecteur voor Noord-Holland van alle interne
ringskampen. In Naarden werden mensen geinterneerd in de
kazerne Oud Molen, de Weeshuiskazerne en de Promerskazerne .
Menig Naarder, die na de oorlog niet meteen werk kon vinden,
vond in de kazernes een baantje als bewaker.
In 1948 nam de heer Hamers zijn oude beroep als importeur
van wand- en vloertegels en keramische producten uit Tsje
choslowakije weer op.



Wie zag locomotief in Karnemelksloot?
In de dagen na de brand kwamenhonderden nieuwsgierigen de
trieste ruine van het afgebrande huis, dat in 1948 herbouwd
werd, bekijken. Het leek wel een pelgrimsoord.
De meest wonderlijke verhalen deden de ronde. De heer Hamers
zou onder andere betrokken zijn geweest bij het opendraaien
van de brug over de Karnemelksloot met de bedoeling een
Duitse trein te laten ontsporen. Ik vraag me af of die brug
wel opengedraaid kon worden.
Het geheel van dwaze verhalen wordt echter ruimschoots over
troffen door het -.volgende stukje uit "Metterdaad" bladzij
de 21

Onzin uit de tweede of derde hand
"Metterdaad" is een boekje uitgegeven door uitgeverij Wal
den, waarin de journaliste Joan Bruineman aan de hand van
interviews de geschiedenis vertelt van vijf jaar onderdruk
king en verzet in Busswn.
Het vermelde interview werd gehouden met de verzetsman
Daan Swen, die een "buitengewoon bezadigde en rustige in
druk" maakte. Joan Bruineman deed haar naam eer aan en
bakte ze wel erg bruin.
De lezer heeft ondertussen wel gemerkt dat er van het in
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"Metterdaad1! afgedrukte epistel practisch niets klopt.
Naar ik veronderstel heeft de verzetsman. die als integer
bekend staat, het opgediste verhaal niet zelf meegemaakt
maar uit de tweede of derde hand gehoord.
De onzin dat er een locomotief in de Karnemelksloot ver
dween of dat het huis nooit meer is opgebouwd doet niemand
persoonlijk schade. Anders is het gesteld met de indruk. die
wordt gewekt alsof de heer Hamers NSB-er zou zijn, zoals
vermeld in de laatste zin: "de ruine van het huis van die
NSB'r bleef jarenlang liggen".
De zoons van de heer Hamers. Bob en Hans. hebben bij de
uitgeverij Walden dan ook heftig geprotesteerd tegen de
onzorgvuldige geschiedschrijving waarbij de goede naam van
hun vader in discrediet wordt gebracht.

F.J.H. Marquenie

noten:
1. De aanslag op de locomotief dient niet verward te worden

met de op 30 november 1944 gedane luchtaanvallen van de
geallieerde vliegtuigen op een Duitse mnnitie-trein in
het Naardermeer . Omde burgerbevolking als dekmantel te
gebruiken sleepten de Duitsers lafhartig de reeds bran
dende trein in segmenten achter de woningen van de Julia
na van Stolberglaan , alwaar de trein, bewapend met af
weergeschut, opnieuw onder vuur werd genomen door met
raketten bewapende vliegtuigen. De wijk kwamhierdoor
in de vuurlinie te liggen. De schade, die door de bran
dende en ontploffende ml.Ulitie tot wijd in de omtrek werd
aangericht, was onbeschrijvelijk. Een gedetailleerde be
schrijving valt echter buiten bestek van dit artikel.

2. De Sicherheitsdienst was in Nazi-Duitsland een beruchte
politie inlichtingendienst. onderdeel van de SS en be
kend door zijn onmenselijke martelpraktijken. Te Neuren
berg veroordeeld als misdadige organisatie.



HUISNAMEN IN DE VESTING

Aan de Marktstraat 16, 4, en 52 bevinden zich fraaie oude
voorbeelden van terracotta gevelstenen. Respectievelijk
Emaus, de Barmhartige Samaritaan en Edam. De laatste, in de
gevel van café Denuners, is een voorbeeld van een vroeg
stadsprofiel. Men ziet de stad Edam vanuit het zuiden.
Op de voorgrond weiden, koeien en melkmeisjes. De vesting
gracht- met een kade aàn de buitenkant en de vestingmuur aan
de binnenzijde duidt op de stad in een vroeg stadium. De
St. Nicolaaskerk iinks op de voorstelling heeft een hoge
spits hetgeen wijst op de toestand voor de brand van 1602.
In het midden de toren van het oude stadhuis aan de Voor
haven, op de plek van de latere Lutherse kerk. De korte,
brede toren rechts is van de Oosterpoort en rechts ligt
waarschijnlijk de Zoutkeetspoort .

Zo'n steen heeft een belangrijke topografische waarde. Edam
was in de zestiende en de zeventiende eeuw een belangrijk
centrum van de cartografie. Wie weet woonde hier een kaar
tenmak.er, afkomstig uit Edam, want de topografie is wel
heel nauwkeurig.
Dit stukje staat in het boek "Gevelstenen in Nederland"
van drs. Gertrudis A.M. Offenberg.
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Onlangs vond ik enkele gegevens die wat meer licht werpen
op het verleden van deze steen. Bij het ontbreken van huis
en kadasternwmners werden huizen vroeger soms van een naam
voorzien. Zeker als daar een aanleiding toe was in de vorm
van een afbeelding op een gevelsteen. Zo komt door de
eeuwen heen regelmatig het huis !1DeSAMARITAAN"(Markt
straat 41) in de registers van eigendomsoverdracht voor.

Zo ook, zij het slechts twee maal, met nED.AM". Op 21 mei
162'7 werd er in de Sluisstraat een huis verkocht met aan de
ene kant de stadswal en aan de andere kant het huis "EDAM".
Acht maanden later op 16 januari 1628 werd er in. dezelfde
straat een huis, erf, hofstede en boomgaard verkocht. De
verrassing was dat dit geheel van de naam !1EDAM"was voor
zien.
"EDAM"was dus een hofstede en wel het tweede nerceel van
de hoek, dus dichtbij de stadswal, in de Sluis;traat. Deze
straat was toen het verlengde van de huidige Marktstraat
over de sluis in de Koepoortsbuurt .
Bij de bouw van de nieuwe vesting in het laatste kwart van
de zeventiende eeuw is deze wijk grotendeels gesloopt.
Waarschijnlijk is het steentje toen overgebracht naar de
huidige gevel in de Marktstraat .

Het ziet ernaar uit dat er nog een gevelsteen van dat type
is geweest. In 1'709 werd namelijk melding gemaakt van het
huis genaamd "DEVENTER".Dit huis stond op de Vismarckt en
had een achteruitgang op de Wuyver. De vismarkt werd toen
gehouden in de Marktstraat op het plein voor de kerk. Vori
ge eeuw stonden hier nog de visbanken. Misschien is hier de
steen verdwenen bij de aanleg van de grotere etalagepuien .

Ook enkele andere huisnaruen doen aan voormalige gevelste
nen denken.
Zo stond in de Voorstraat (later Gasthuisstraat en nu Turf
poortstraat ) het huis genaamd tlHet HOEFYSERll(1 '700).
In de Gygelstraat (St. Vitusstraat langs de kerk) stond het
huis genaamd TtDePAUW"(1 '70'7) .
Tegenover de Amsterdamse poort, op de Binnenhaven, stond
het huis "De SWAAN"(1'788).
Waar nu het perceel Markstraat 56 is, stond in 1699 het
huis llDeWITTESWAANll.



Op de hoek van de Peperstraat en de Gasthuisstraat werd
een huis 1'DeTRAPGANS"(1780) genoemd.
In de Bussumrnerstraat stonden 1'De'L'WEETROFFELTJESn(1728).
En tot slot werd in 1782 melding gemaakt van een huis in
de Vrouwenstraat (Cattenhagestraat) aan de zijde van het
Burgerweeshuis : "alwaar de SCHILDPADin de gevel staat".

H. Schaftenaar

Bron: Registers van eigendomsoverdracht Rijksarchief
Haarlem.

DIRK F. TER STEEG <1876-1942)

EN ZI JN TU I NONTWERPEN

Amsterdam - Amersfoort in de
in het Gooi trokken na

Amsterdam uit. Zij
en reisden
é stad.
stuk heide

toonaangevende onwer-

I/Architectonische" tuinstijl
In de 1ge eeuw was de landschappelijke tuin- en parkstijl
erg in zwang geweest. In de tuinen werden grote bomen ge
waardeerd en kronkelende paden: het geheel moest vooral een
"natuurlijke" indruk geven. Bloemen kwamenbij dit soort
tuinen spaarzaam aan bod.
Omde eeuwwisseling ontwikkelde zich in de bouwkunst een
nieuwe richting in de vormgeving: de zogenaamde nNieuwe
Kunst". die aansloot bij soortgelijke richtingen in het bui
tenland zoals de nArt Nouveau" en de "Arts en Crafts".
Een kenmerk van de Nieuwe Kunst was haar verzet tegen klak-

REACTIES VAN LEZERS

Enkele lezers hebben de redactie laten weten dat hun "BaKO"
(zie Ctnroeper 1989 nr. 1J~ in leven~ een andere persoonlijk
heid is geweest dan de hoofdpersoon in het gelijknamige
artikel van Th. G. Baalman.

Illustratie van Ter
steeg in "Buitenll~
18 mei 190?
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keloze toepassing van neo-stijlen in de bouwkunst. Dit ver
zet kwamonder meer tot uiting in het opnieuw toepassen van
bijvoorbeeld rechte lijnen in de vormgeving.
Een belangrijke rol in deze ontwikkeling heeft architect
H.P. Berlage (1856-1934) gespeeld. Hij ging er onder andere
vanuit dat de kunstenaar vorm moest geven aan de hele omge
ving van de mens. Hij was de eerste architect die daarbij
ook de buitenruimte betrok.
Na 1900 begonnen ook bij de tuinarchitecten de nieuwe idee
en door te dringen en Tersteeg is een van de eersten die de
nieuwe vormgeving in zijn ontwerpen verwerkt: huis en tuin
behoren een eenheid te vormen, de rechtlijnige structuur
van het huis dient voortgezet te worden in de tuin; er
worden zelfs gebouwde elementen zoals pergola IS, muurtjes,
terrassen van het huis af naar de tuin geleid.
Bonica Zijlstra, auteur van het rapport "Nederlandse Tuin
architectuur 1850-1940", heeft voor deze tot nu toe naamlo
ze tuinstijl uit de eerste helft van de 20e eeuw de naam
"Architectonische" tuinstijl gekozen, daar de architecten
de eersten waren die de rechtlijnigheid en de eenheid tussen
huis en tuin propageerden. en vanwege de gebouwde elementen
die in de tuin werden aangebracht.

Schets van de nog bestaande tuin van Zuiderhof" in 1928
ontworpen door D.F. Tersteeg.
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D.FTERSTEEG
TUINARCHITE CT.
~ N;;q;;qRDEN ~.

Advertentie van Tersteeg
achter in de jaargang Van
"Het Huis Oud en Niew..u",
1905.
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Kenmerken
Regelmaat en symmetrie kwamen veel voor in de nieuwe ontwer
pen. Voor de in architectonische stijl aangelegde tuin was
symmetrie niet altijd een vereiste, vaak door de vorm van
de tuin ook niet uitvoerbaar. Als de omvang van de tuin het
toeliet werden wel regelmatige delen rond het huis gegroe
peerd die door heiningen werden omgeven of terrasvormig wer
den aangelegd. Ieder deel kreeg zijn functie: gazon, bloe
mentuin , vijvertuin , moestuin enz. In en tussen de delen
kwamveel zitgelegenheid. Ook kwamen er veel bloemen in
vakken en in borders langs hagen en muren.

Drie "Tersteeg" tuinen in Naarden
Door bebouwing, verwaarlozing en tuinverandering gaan in
onze dagen steeds meer tuinen aangelegd in de archi tectoni
sche tuinstijl van voor de tweede wereldoorlog verloren.
Naarden mag zich gelukkig prijzen nog enige tuinen in de
stijl, door Tersteeg in de twintiger jaren aangelegd, binnen
de gemeentegrens te hebben.

Dat zijn Zuiderhof, een grote villa met tuin en bosgebied
aan de Bollelaan. Het huis is in 1928 voor G.F. Dudok van
Heel gebouwd door architect J. Rebel en ligt aan de rand
van het bos. De tuin, in dezelfde tijd aangelegd, verloopt
glooiend naar een lager gelegen weiland. Het verschil in
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Dwarsdoorsnede van de tuin van Zuiderhof .• met hoogteverschil
van enige meters t:ussen huis en lager gelegen weiland.

weiland

hoogte wordt overbrugd door terrassen en trappartijen. Veel
kenmerken van de architectonische tuinstijl zijn hier aan
wezig en de tuin is als een duidelijk voorbeeld van Ter
steegs ontwerpstijl aan te merken.
De tweede tuin ligt bij het huis Thierensweg 32. Deze kleine
tuin werd door Tersteeg voor zijn overburen, de familie
Haverman ingericht in 1928. De essentie van het ontwerp is
nog aanwezig.
De tuin aan de Valkeveenselaan van het Theosofisch Centrum
St. Michael, vroeger "De Duinen" genoemd, is door Tersteeg
in 1920 veranderd. Het oorspronkelijke ontwerp werd door
Springer voor C. van Eeghen gemaakt. Hoewel vele bloemper
ken voor gras hebben moeten wijken, is de verdiepte tuin
met vijver, de trapjes en de beukenhagen toch representatief
voor de vroeg 20e eeuwse tuinstijl.

Nog geen bescherming
Deze tuinen verkeren in een zodanige staat dat de grondvor
men nog duidelijk zichtbaar zijn. Met het doen aan achter
stallig onderhoud van beplanting en metselwerk zullen deze
meer dan 60 jaar oude tuinen nog vele jaren een goed voor
beeld kunnen zijn van een stijl die op het ogenblik zeer in
de belangstelling staat. Immers vele huizen en gebouwen uit
dezelfde periode die dus net de ouderdom van 50 jaar gepas
seerd zijn - de limiet voor beschermingsmogelijkheden 
worden op de monmnentenlijst gezet wegens hun cultuurhisto
rische waarde.
Laten wij dan vooral ook zuinig zijn op de paar nog aanwe
zige tuinen uit de periode van 1900-1940 waarvoor tot nu toe
geen enkele bescherming, van welke instantie dan ook, moge
lijk is. Alleen op de eigenaren kan een beroep gedaan wor-
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Thierensweg 32

den het werk van Tersteeg als erfenis voor zichzelf maar ook
voor de Nederlandse cultuurhistorie zo goed mogelijk te be
heren. Deze tuineigenaren verdienen wel onze belangstelling
en zo nodig onze steun 1

A.P. Kooyman-van Rossum

Voor dit artikel is geraadpleegd:
Drs. Bonica Zijlstra, Nederlandse Tuinarchitectuur
1859-1940. Uitgave Nederlandse Tuinenstichting.
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EEN REFERENDUM INNAARDEN

Wij leven nu in een tijd van inspraak en medezeggenschap.
Raadscommissies zijn openbaar geworden en in de bedrijven
zijn ondernemingsraden gekomen. In dit hele proces van
openbaarheid heeft ook Naarden haar steentje bijgedragen,
want in 1912 werd hier de eerste lokale volksstemming van
Nederland gehouden. Met als inzet: Het al dan niet afschaf
fen van de kermis.
De kermis werd in die tijd in oktober gehouden en was al
jaren een bron van zowel ergernis als vermaak. Van heinde
en verre kwammen te voet, per rijtuig of tilbury naar de
kermis van Gooilands hoofdstad. De gegoede burgerij zag het
dronkemansgebeuren met stijgende verontwaardiging aan en zo
gebeurde het dat zij tot aktie overging.

De van de kermis
Als punt op de agenda van de raadsvergadering van 26 ju-
ni 1912 stond een ingekomen verzoek van 108 ingezetenen om
de kermis te doen afschaffen. Hier tegenover waren twee ver
zoeken om dit niet te doen. Eén was ondertekend door de
"Vereniging van Kermisvakgenoten !T en de ander door 16 inge
zetenen van Naarden, waarbij alle kroegbazen.
De meeste notabelen in de raad waren direct voorstander van
de afschaffing. Zo merkte de heer Van Heel op dat de kermis
uit de tijd was en dat hij niet begreep waarom men bij
feestviering andere mensen van bui ten moest halen, die dik
wijls het uitschot der maatschappij waren. Hij wilde de
kermis afschaffen en daarvoor in de plaats een volksfeest
geven. Ook het raadslid Van Eijken Nieukerk wilde een groot
volksfeest en zelfs van gemeentewege geld bijdragen zodat
de neringdoenden er schade bij zouden lijden.
Een tegenstander van afschaffing, de heer Alings, geloof-
de niet dat kermis demoraliserend werkte op de mensen, maar
wel het tot diep in de nacht openblijven van de kroegen.

pleitte er voor de kennis te handhaven en de kroegen om
1 uur 's avonds te sluiten. Dit was ook de mening van de
heer Maas, die er aan toevoegde dat alle feesten, ook volks
feesten en oranjefeesten, uit de hand konden lopen.
Na deze discussie nam bure:emeester Wesseling het woord. Hij
vond op het verzoekschrift tal van handtekeningen van ern-

51



stige mannen, terwij 1 het andere verzoek alleen namen ver
meldde van mensen die een persoonlijk belang bij de kermis
hadden. Hij was dan ook van mening dat het grootste deel
van de ingezetenen van Naarden voor de afschaffing was.
Hierna bracht hij het voorstel in stemming. Dit werd met
stemmen voor en 2 tegen aangenomen, waarmee er een eind
kwamaan de Naardense kermis.

De r>eactie
Toen dit besluit b~kend werd bleek dat de burgemeester een
verkeerde kijk had op de gevoelens van de bevolking. De pro
testen waren niet van de lucht. Tegenstanders van het raads
besluit belegden op 17 juli 1912 in het Hof van Holland een
protestvergadering. Een van de woordvoerders, G.J. Pijpers,
stelde voor een brief aan de gemeente te zenden met het ver
zoek de zaak terug te draaien. De kermÏskwestie bleek voor
veel Naarders meer te zijn dan alleen maar het verdwijnen
van de kermis.
Reeds toen was er al sprake van iets wat we in deze tijd
nog steeds herkennen.
Ik citeer:

om

eene
en bloei

ouderwetschen
voortleven

sten tijd
~_ -' -' het be-

lcu,ting,:antoc'p etc. En waar dit a7.7.es verdJ.,;i.int wordt daar
de

di t onschuldig v
zetene ontnomen ".
Er werd besloten deze brief onder de bevolking te laten
rondgaan. En toen het bij de gemeente werd aangeboden had
den 335 mensen het ondertekend.

De notabe len en het vo lk
Na de zomervakantie werd de brief op 6 september door de
raad behandeld. De voorzitter, burgemeester Wesseling, deel
de mee dat een meerderheid van het college van B&Wvoor het
handhaven van het genomen raadsbesluit was. Verder zei hij:
IIDe wens tot afschaffing komt van veel autor>itaire perso-

Deze opmerking werd hem door de bevolking niet in dank af
genomen. De raadsleden raakten verdeeld tussen de kermis
laten zoals die was, of deze om te zetten in een volksfeest
of in een jaarmarkt. Toen er gestemd moest worden bleek dat
de kleinst mogelijke meerderheid voor de afschaffing bleef.
5 tegen 4 stemmen.
Maar de voorstanders gaven zich niet zo snel gewonnen. De
Gooi- en Eemlander van 18 september publiceerde de tekst
van een nieuwe brief waarvoor handtekeningen zouden worden
ingezameld. Uit deze brief bleek dat vooral de woorden van
de burgemeester in de raadsvergadering als kwetsend ervaren
werden.
Zo schreven de opstellers, dat zij vermeenden evenveel aan-
spraak te maken op getrouwe behartiging der gemeente-
belangen en der burgerij, als de dominees, pastoors,
dokters en andere autoritaire personen waarvan door de
voorzitter gesproken werd.
Het bevreemde hun, dat de voorzitter tegen de kermis was
door het verzoekschrift van de autoritaire personen, die
verre in de minderheid waren en volstrekt niet meer recht
hadden en gunsten van de raad of van de voorzitter.
Deze tweede brief werd ondertekend door 15 personen.

De volksst,,,,,,,ing
Op 2 oktober kerrn~smaand) behandelde de raad deze brief.
De burgemeester verbaasde zich er over dat zo weinig men.sen
hun handtekening hier onder hadden gezet. En dat terwijl er
in de krant daartoe een oproep was geplaatst. De heer Maas
kon zich dat wel voorstellen. Een hele boel mensen hadden
het eerste verzoek al getekend en vonden het overbodig dat
nog eens te doen.
Verder merkte de voorzitter op dat de Raad alleen dat doet,

hem in het belang is van de gemeente. Ook
dat B&Walleen het belang van de gemeente op

het oog hebben en zich geen partij willen stellen en alleen
rekening willen houden met de wil van het volk. Daarom stel
de hij namens het college van B&Wvoor om bij referendum te
laten uitmaken of de burgerij de kermis al of niet gehand
haafd wilde zien. Bij de uitslag van die volksstemming zou-
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den B&wzich neerleggen. Na deze verklaring werd het voor
stel in stemming gebracht. Met 6 tegen 3 stemmen werd het
aanvaard.

De wil Van het volk
Reeds de volgende dag werd er begonnen met het referendum.
De drie Naardense politieagenten H.R. van der Veen, D. van
den Berg en Th. F. Kamer, gingen met een lijst langs de
deuren. Alleen naar de· mening van het gezinshoofd werd ge
vraagd. Op 5 oktober kon de krant al melden dat het aantal
voorstanders de tegenstanders ver overtrof.
Tijdens de raadsvergadering van 29 oktober werd de uitslag
bekend gemaakt. 440 inwoners waren voor behoud van de ker
mis terwijl 178 inwoners daar tegen waren. Verschillende
personen hadden blanco gestemd of protesteerden tegen de
wijze waarop het gemeentebestuur in deze zaak handelde.
Verschillende raadsleden sputterden nog wat tegen. Zo zou
het met de lijsten niet eerlijk zijn gegaan en was er
geheimhouding. Iedereen wist of zijn buurman voor of
was. Maar ondanks deze opmerkingen ging de raad accoord met
haar eerder gedane toezegging dat zij zich bij de uitslag
zou neerleggen.
Het voorstel van het college van B&Wom de kermis van 1913
in beginsel te verplaatsen naar de zomermaanden werd met
5 stemmen voor, 2 tegen en 2 blanco aangenomen.

De gemeenteraad
E.A. Alings, H.A. Bolkestein, J. van Dalen, J.P. Dudok van
Heel (wethouder), J.A. van Eijken Nieukerk, J,H. Maas,
F.L.A. Schubert, E.v/d Veer (wethouder), H.M. Wesseling
(burgemeester) en H.P. van Wettum.

F. Udo

bronnen:
A. Maas, De ge'lchied.eni.s van Naarden ,
Notulen van raadsvergaderingen van 1912.
Gooi- en Eeruander jaargang 1912.
Jan Joost Lindner, Volks krant 10-3-1984,
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SASBURG TENTOONSTELLING

Het is al weer 89 jaar geleden~ dat C. J. J.
Sluisstraat vestigd..e. Op 34-jarige l
:r een boekhandel~ verzorgde druk- en

bliotheekhouder~ had een agentschap voor de krant maar ver
kocht vooral prentbriefkaarten van Naarden en omstreken.
Het was de tijd van de opkomst van de prentbriefkaart en
daar d..eedSasburg volop
Slechts vijf jaar bedreef handel in de Sluisstraat.
In die korte periode wist 500 verschillende prent-
brie ;{kaarten ui t te geven.
Sinds enige jaren heeft de heer W.A.F. Noppe zich toege
legd op het verzcunelen van vooral Sasburg prentbriefkaarten.
Eind mei zal hij zijn imposante co'llectie~ die ook de
Gooise dorpen omvat~ op de Raadhuiszolder~ gedurende twee
weken tentoonstellen.
Ter aeleaenheid van deze tentoonstelling zal~ in een be

)laag~ een Sasburg-boekje verschijnen met onder
vijftigtal van zijn fraaiste prentbriefkaarten.
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Tekening: P. G.T. van der Hoeven
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DE STADSPOMPEN

Sinds 16 november 1988 is er weer een waterpomp te bewonde
ren in de Raadhuisstraat. Het is een replica van de pomp
die aan het van deze eeuw op bijna dezelfde plek
stond. Dat is reden om nog even stil- te staan bij de
Naardense waterpompen.

Diefstal zuigers
Op 31 januari 1825 maakte blU'gemeester J.P. Thierens van
Naarden aan de burgers bekend dat in de afgelopen nacht bal·
dadige personen het grootste gedeelte van de stadspompen
onbruikbaar hadden gemaakt door de zuigers te stelen.
De burgemeester was behoorlijk verontwaardigd. Hij wees op
de ellende die hieruit had kunnen voortvloeien als er brand
was ontstaan en zei kosten nog moeite te zullen sparen om
de daders te ontdekken. In zijn publicatie nodigde hij alle
goedgezinde burgers uit, hem behulpzaam te zijn bij het op
sporen van de daders en reserveerde vij fentwintig gulden beo
loning voor de gouden tipgever.
Of ze de daders ooit te .pakken hebben gekregen is niet be
kend, maar reken er maar op dat dit soort baldadigheid in
die tijd niet voor herhaling vatbaar was. Temeer daar we
nogal zuinig waren op onze stadspompen .

Puike conditie
Er waren er dertig. Twee hadden een
loden ombouw, beide stonden in de
Wijde Marktstraat . Een bij de lldik_
ke boom!!, de andere vooraan bij het
stadhuis. De rest had een grenehou
ten omhulsel. In de Cattenhage
straat stonden er drie en de overi
ge straten waren minder bedeeld.
Het geheel werd altijd in puike
conditie gehouden door een aannemer.
Afgezien van het repareren van de
fecten werden ieder j aar in april
alle pompen geschilderd. Blauw was
de hoofdkleur en de spiegels waren
wit.
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De drie pompen bij di t artike l werden getekend dool'
D.G. van de Witte.

BeeI"putten en mestvaalten
Uiterlijk moet het geheel er prima uitgezien hebben. De kwa·
liteit van het water liet echter nogal eens te wensen over.
Het water werd namelijk van vrij ondiep opgepompt. Onder de
opbouw van de pomp bevond zich een gemetselde put, die tot
ongeveer drie meter diepte in de watervoerende zandlagen
reikte. Uit deze ondiepe putten werd simpelweg het water
opgepompt. Op zich had dit water geen slechte kwaliteit,
echter vlakbij de pompèn waren ook toen al vervuilingsbron
nen aanwezig. Bijvoorbeeld beerputten en mestvaalten.
De beerputten, wa.arvan er op sommige binnenplaatsjes meer
dere aanwezig 'Waren, reikten ook tot het waterhoudende
zandpakket . Stroming in het grondwater zou de oorzaak ge
weest kunnen zijn van een niet zo op prij s gestelde vermen
ging. Ook stonden er vele boerderijen binnen de Naardense
wallen. Een mestvaalt in de buurt van een pomp. was alleen
al vanwege de stankoverlast een niet zo gelukkige combinatie.

Lekker kopje thee
Een pomp genoot een bijzondere
bekendheid. Dat was de pomp in
de St. Vitusstraa.t voor het per
ceel nummerveertien. Hier woon
de vroeger vrouv Kleuver, bijge
naamd "Pietje van de POmp". Het
vater was hier van een bij zonde
re kvali tei t en dat weten nu
zelfs nog enkele Naarders . Voor
een lekker kopje thee moest je
daar water halen.

Waterleidina
" , _. Eind vorige" eelN, toen ook Ne-

~~ ", ••• Slv.!.l$lUOll,,,"j$:f~ ~ derland schoorvoetend op de
industriële toer ging, kwamde aanleg van de vaterleiding
op de agenda van de Naardense raad.
Verschillende vergaderingen, beginnende in 1886, werden er
aan gewijd. Uiteindelijk vond men de kosten te hoog.
In 1898 vond er een onderzoek plaats naar de kwaliteit van
het water van onze pompen. De uitslag was niet zo best. Na
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nog een onderzoek in
1901, waarin werd aange
toond dat er faecaliën
uit de beerputten en
mestvaalten in het pomp-
water zaten, besloot men
dat het zo niet langer
door kon p;aan.
In 1904 werd uiteindelijk
een begin gemaakt met het
aanleggen van de hoofd
leiding en hier en daar
werd al vast een aanslui
ting gemaakt op de wonin
gen.
Maar zelfs in 1909 .•••as
het karwei nog niet ge
klaard. Wederommoest men
aandringen op het afbre
ken van de pompen.
Uiteindelijk duurde het
tot 1919. Toen nam de ge
meenteraad het beslui t
alle pompen op te ruimen.
Het eeuwenoude stz:aat
beeld veranderde daarmee.
Niet alleen de pomp was
.•..•eg maar ook een ontmoe
tingsplaats voor de
buurt genoten , die hier
veel nieuwtjes moeten
hebben uitge .•••isseld.

SCHAVER

PlOMp b:/ s.,. S'''''''"lt$,é i.••,',
~ Nr:>,q,.J.,.,



DE HONGERWINTER

NAARDENSE KINDEREN NAAR OOST-GRONINGEN IN 1945

Linke soep
In december 1944 viel een strenge winterperiode in met zeer
nadelige gevolgen voor de voedselsituatie. De binnenscheep
vaart was gestremd. De aanvoer van voedsel daalde drama
tisch. Ook in Naarden werd de toestand nijpend. Wie veel
geld had. kon op de zwarte markt terecht. Eén voorbeeld:
neen pond ossevleeseh" kostte daar 26 gulden, ongeveer het
weekloon van de Jan Modaal van die tijd. In de grote steden
stierven talrijke mensen de hongerdood. Velen gingen op
"hongertocht". naar de Veluwe of verder om te trachten
wat voedsel te bemachtigen. Het soeprantsoen werd
teruggebracht van driekwart naar een liter per per-
soon. Ik herinner me het uitdelen van in de gaarkeuken
in de Evert de Bruijnstraat in januari De benaming
soep was misleidend voor de bruine uit
het koken van roggekorrels . Het menu van de dag be-
stond uit waterige bietensoep. Gevarieerde
vele gezinnen brak dysenterie uit.
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naar provincies in Nederland waar de voedselschaarste minder
ernstig was. In Naarden werden, voor zover ik heb kunnen na
gaan, de eerste initiatieven genomen door Ds. Poldervaart,
predikant van de Grote Kerk. Hij onderhield contacten met
het verzet, o.a. met een collega in Nieuw-Beerta, mevrouw
Ader. Zij had haar man, eveneens predikant, het jaar tevo
ren op tragische wijze verloren. Hij had geholpen joden te
verbergen en werd na zijn arrestatie in 1944 gefusilleerd.
MevrouwAder organiseerde opvangadressen . Onder leiding van
de toenmalige directeur gemeentewerken, de heer Deenik, wer
den de plannen in Naarden verder uitgewerkt. De gemeentelij
ke vuilniswagen werd in gereedheid gebracht voor het eerste
kindertransport naar Oost-Groningen. De wagen werd inwendig
grondig schoongemaakt. Een dikke laag stro werd op de bodem
gelegd. Daarop kwamen zware dekkleden. De volgende laag be
stond uit losse dekens waaronder de kinderen tijdens de
nachtelijke reis moesten slapen.
Op de avond van Donderdag 24 januari 1945 namen 18 kinderen
in de leeftijd van 9 tot 15 jaar in de vrieskou afscheid
van hun ouders. Ze kropen door de stortgaten in de vuilnis
wagen en onder de dekens. Het betrof kinderen uit de fami
lies Bor, Feenstra, van Geffen, Groene, Harmsen, Laven,
Mulder, Verbrug , van Vliet, Vlug en Watt ez , woonachtig op
de Schapenmeent en in de Vesting. Als begeleiders gingen mee
zuster Menske en de heer Deenik. De chauffeurs waren de he
ren Willem Dekker en Joop Schmale, beiden in dienst van de
gemeente Naarden .
Van slapen kwamniets terecht. Ondanks de goede voorzienin
gen, het bleef kil tussen de ijzeren wanden en de wagen
hortte en stootte voortdurend over het oneffen wegdek.
Op de chauffeurs rustte een zware taak. Er was weinig zicht
vanwege een dikke mist, de waren plaatselijk glad door
vastgevroren sneeuwen het was voor hen grotendeels
onbekend.
Het duurde uren voor we bij de IJsselbrug bij Zwolle aankwa
men. Daar werd het transport geruime tijd onderbroken. De
Duitsers controleerden het gehele verkeer van en naar het
noorden. De papieren werden in orde bevonden en de reis kon
worden vervolgd. De hele verdere nacht werd langzaam door ge-
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reden. Eerst om half tien 's morgens werd de eindbestenuning,
het dorp Nieuw-Beerta, bereikt.

Pap in NieW;)-Beerta
In het dorp was het een drukte van belang. Onze toekomstige
pleegouders hadden zich in het kerkje verzameld en hadden al
uren op ons gewacht. Na een welkomstwoord van MevrouwAder
mochten we aan lange tafels plaatsnemen en kregen we een
bord lanrrnetj espap. Glunderend keken de pleegouders en hun
kinderen toe hoe wij deze lang gemiste lekkernij in een mwn
van tijd naar binnen werkten. Een tweede bord volgde. Een
paar dorps jongens vroegen naar mijn naam en leeftijd. Toen
ik het een en ander vertelde, liep één jongen vliegensvlug
naar zijn moeder en zei: IlMoeke, dei jong mout'n wie hebb'n,
hij is dezulfde dag joarig en net zo aId als ik".
Zo werd als eerste van de groep uitgekozen door Hille de
Groot en haar zoon Roelf.
De andere kinderen werden op een podiwn geplaatst en onder
leiding van MevrouwAder onder de resterende pleegouders
verdeeld. Alleen Geurt Bor bleef achter. Zijn bestennning was
vooraf geregeld, maar niemand was komen opdagen. Zijn pleeg
ouders woonden op een verafgelegen boerderij tegen de Dol
lard aan en konden vanwege de ondergesneeuwde landwegen het
dorp niet bereiken. Op het moment dat Geurt daar zo moeder-
ziel alleen o:p dat podium stond, het kerkorgel plotse-
ling "Wat de toekomst brenge moge.. te spelen. Een toepas-
selijker gezang was niet denkbaar.
Bijna alle kinderen waren bij families in Nieuw-Beerta on
dergebracht. Mijn pleegouders woonden in de buurtschap Drie
borg, 3 km verder. Lopend gingen we er naar toe, over be
sneeuwde landwegen. Op de uitgestrekte akkers lag de sneeuw
een meter hoog. Onderweg zag ik kapitale boerderijen met
enorme graanschuren. Ik zag een ijzeren ploeg, voor het
eerst van mijn leven. Ik proefde direct de sfeer van een
andere landstreek.

Thuis in de Moushörn
's Avonds maakte ik kennis met mijn pleegvader Klaas, een
man vol humor. Halverwege de maaltijd - ik had mijn bord al
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leeg - schoof hij zijn half aangegeten :prak mijn kant uit en
zei: "Kaune, doe lust vast nog wel wat ruien jong, d'r is ja
toch zo'n honger in Holland?t! Hoewel amper 12 jaar, ik be
greep de boodschap onmiddellijk. Als ik het bord waar hij
van had gegeten niet had leeggemaakt. had ik me onmogelijk
gemaakt. Onder go',dk'eurenèle blikken schoof ik de rest van
zijn bord mo"itelc)os naar binnen. Ik had respect afgedwon
gen, de eer van Holland was gered. Vanaf dat moment was
duidelijk, in het westen werd echt honger geleden.
Een half uur later volgde de reactie. De gehele maaginhoud
(bruine bonen, aardappelen en vet spek) werd uitgebraakt.
Mijn pleegouders waren harde werkers. echte Grunnegers. van
het type ruwe bolster blanke pit. Tegenover Hollanders be
waarden ze een zeker wantrouwen. Ik kon echter geen kwaad
bij ze doen.
Klaas was bode ofwel vrachtrijder. Vanaf nu had hij er een
personeelslid bijgekregen. Drie keer per week reden Klaas,
Roelf en ik met paard en wagen naar Winschoten en terug.
onderweg vracht halend en brengend bij boeren en particulie-
ren. Om8 uur 's gingen we op weg, om dezelfde tijd
t S avonds waren we Op de bok van de kar aten we de
door Hille kl"arge,makte sneden roggebrood met dikke plakken
puur vackens,,pek. Ik raakte steeds beter aan de ste-
vige kost en na een paar weken was ik in gewicht
aangekomen.

Het hui sj e van Klaas en Hille in de Moushörn was, naar de
maatstaven van nu gerekend, klein, maar oergezellig. Er was
één woonkamer, waarin houten bedsteden. en een kleine keu-
ken rond een tien meter waterput. Een smalle
leidde naar de deel met voor het paard en
vee. In de kamer ,stond een oven waarin meestal hout
werd gestookt. Onder de bevonden zich grote ruim-
ten waar aardappelen en peulvruchten waren opgeslagen. Voor
het huis was een moestuin. Behalve een paard hadden we een



waakhond, een kat tegen de vele muizen en ratten, en verder
konijnen, kippen en geiten. Later kwamer een veulentje bij
en nog later een koe, zodat we behalve over dagelijks verse
eieren ook over verse melk konden beschikken. Van de melk
karnde Hille boter.
Naar zo I n boerenleven had ik vaak verlangd. Ik las erover in
jongensboeken. Nu was het werkelijkheid ge'Worden.
Ik werd volledig als eigen kind erkend, had het uitstekend
naar de zin, maar moest wel aanpakken.
Allengs leerde ik ook de omgeving kennen. Een vlak landschap
met onafzienbare akkers van zware zeeklei, prima geschikt
voor de verbouw van O.a. tarwe, bieten en koolzaad. Het
Oldambt staat bekend als de graanschuur van Nederland. Het
stro werd verwerkt in grote strocartonfabrieken in de omge
ving.
Aan de horizon draaiden vitte korenmolens. Vanaf de hoge
kvelderdijk aan de Dollard vas de Duitse havenstad Thlden
zichtbaar die dikwijls verd gebombardeerd. Bij helder weer
zag je grote hijskranen en hoog in de lucht sperballonnen
tegen luchtaanvallen.
In maart gingen Roelf en ik op school in Drieborg, tot mis
noegen van Klaas die zijn tvee knechts kvijtraakte. Als eni
ge Hollander zat ik daar tussen Groningse kinderen. Ik kreeg
volop de gelegenheid om me in het Groningse dialect te be
kWamen.

Kleine vo Zksverhuizinaen
Uitbrieven van mijn ~uders vernam ik dat er in Naarden nog
steeds gebrek aan voedsel was. Er werden voortdurend raz
zia's gehouden voor ged\tongen arbeidsinzet. Jongens van 17
jaar en ouder durfden zich niet op straat te vertonen. Kin
deren van onze leeftijd waren bijna allemaal vertrokken.
Brandstof vas niet te krijgen. Bomenlangs de straat werden
omgehakt. Mijn vader hakte zijn kruiwagen in moten, hup de
kachel in. Het akeligste bericht vond ik dat het N.V.C.
terrein aan de Vaartweg 'Wasomgespit om er volkstuinen van
te maken. Alles draaide om voedsel. Gevoetbald werd er toch
niet meer. Eind april vonden er voedseldroppings plaats.
Eerst toen kwamde voedsel voerziening langzaam op gang.
In februari 1945 werden vanuit hetzelfde initiatief nog drie
kindertransporten georganiseerd. Deze kinderen werden in de
omliggende dorpen Finsterwolde, Oostwold en Mid'W'oldaonder-
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gebracht. In totaal werden alleen al naar Oost-Groningen
ruim 80 kinderen overgebracht. Met de lege vuilniswagens
verd voedsel voor Naarden meegenomen, in hoofdzaak granen
en groentezaden, 'Want aan andere levensmiddelen, vlees b.v.
ontstond ook in Groningen langzamerhand gebrek.
Maar ook naar andere streken in het land werden, nu vanuit
meerdere initiatieven, steeds meer kinderen overgebracht. In
maart 1945 ontving ik van mijn vriend Theo Snoek een brief
kaart uit Heidenschap bij Workum. Hij behoorde tot een groep
Naardense kinderen die in Friesland terechtkwam. Ook kinde
ren die eerder met hun ouders het zuiden van het land waren
ontvlucht en in Naarden werden ondergebracht zijn daarheen
vertrokken. Zo ontstonden kleine volksverhuizingen door het
hele land. Het totaal aantal kinderen dat vanuit het zuiden
en het vesten van Nederland in de oostelijke en noordelijke
provincies werd opgenomen .••.ordt geschat op 100. 000.
Zij die naar Friesland gingen werden met de vuilnis .••.agen
naar Amsterdam gebracht. Vandaar ging het verder met de
nachtboot naar Lemmer. Deze tochten over het IJsselmeer va
ren niet van gevaar ontbloot, omdat geallieerde vliegers op
alles schoten vat zich over de veg of op het water bevoog.

Bevrijd maarnog niet veilig
Inmiddels schoof het front op naar het noorden. Op 7 april
waren de bevrijders al voorbij Emmen. Ze naderden Veendam.
Dof rommelend geluid van geschut in de verte kondigde de be
vrijding aan. Er verschenen steeds meer vliegtu~gen, verken
ners. Bij Nieuwe Schans werd een Typhoon neergehaald door
Duits af'weergeschut. Met het oog op het naderend front wer
den door de bewoners overal bomvrije noodonderkomens inge
richt. Klaas had met behulp van de buren een droge greppel
naast het huis afgedekt met zware balken en zandzakken.
Daarin zaten zo'n vijftien mensen ongeduldig te wachten op
wat komen ging. We hoorden het geluid van mitrailleurs, af
gewisseld door het Zware gedreun van tankgeschut . Het was
duidelijk, de Duitsers waren bezig aan de terugtocht, de
geallieerden varen in aantocht. Plotseling zagen we vanuit
de greppel Duitse soldaten met wapens in de hand in ongeor
ganiseerde groepjes over de weg riChting grens hollen.
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Een kwartier later zagen we iets waarop we vijf lange en
bange jaren hadden gewacht. Onze adem stokte in de keel.
Heel langzaam bewoog zich een colonne van 9 tanks vanuit
Nieuw-Beerta in onze richting. "De Amerikoanen". schreeuwde
een buurman. Het was 16 april 1945, kwart voor drie IS mid
dags. Diezelfde middag' togen we naar Nieuw-Beerta om met de
bewoners daar de bevrijders te verwelkomen. Groot was de
consternatie toen bleek dat de bevrijders in Engelse unifor
men geen Engels spraken, maar Duits! Wewaren bevrijd door
een Poolse pantsergroep . De soldaten hadden pakjes Lucky
Strike onder de netten van hun helmen. Met smachtende blik
ken keken de liefhebbers van de echte sigaret de soldaten
aan. Nanno, een broer van kreeg een van een
soldaat. De andere dorpelingen als op hem
af. "Noane, Noane, dou mie aine, kriegst weeromme".
De arme Nanno hield nauwelijks een sigaret voor zichzelf
over.
Overigens gaven de Duitsers zich niet zo gemakkelijk gewon
nen. Ze verlieten weliswaar Nederland, maar nu werd de Hei
mat rechtstreeks bedreigd. In de Carel Coenraadpolder langs
de Dollard vlakbij de grens stond een uitstekend gecamou
fleerde artilleriestelling die granaten afvuurde op de ge
allieerde troepen in opmars, via een verbindingssysteem
waarbij ook lINederlanders" betrokken waren. Enkele van hen
werden later als verraders gefusilleerd. Vele boerderijen
en woonhuizen liepen zware schade op. Men sprak van vol
treffers en blindgangers. Het omgekeerde was ook het geval.
Bewoners in het bevrijde gebied die vanuit de woning zicht
hadden op de stelling waarschuwden de geallieerden dat hun
granaten naast geschoten werden. De vuurleiding werd gecor
rigeerd.
Door al deze oor·lo"eh.awlelin"en moesten we weer terug in de
greppel. Later werden we op bevel geëvacueerd naar
Winschoten. Op weg daarheen werden we beschoten en moesten
we dekking zoeken in sloten en boerderijen.
Geurt Bor woonde vlakbij die geschutstelling. Hij
werd eerst drie dagen later, de 1ge, nota bene op zijn ver-
jaardag Ook hij moest met zijn pleegouders vluch-
ten. De werd diverse keren geraakt door voltref-
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fers. Rond de boerderij en waren landmijnen gelegd. Een
brug werd opgeblazen. Het duurde ruim een week voor de
Duitsers in deze omgeving definitief waren verslagen. Toen
konden de bewoners naar huis terugkeren en aan het herstel
van de geleden schade werken.

Een late terugkeer
De gevane;enenkampen in Duitsland stroomden leeg. Vluchtelin
gen uit Rusland, Polen, Serviërs die nog trots hun militaire
unifonn droegen, velerlei nationaliteiten, ook Nederlanders,
zwierven langs de wegen op zoek naar voedsel en onderkomen
in bevrijd Nederland. In de voortuin van haar door voltref
fers zwaar be,;ch,digd€ woning deelde MevrouwNoteboom, de
pleegmoeder van zuster, aan deze stakkers pannenvol met
erwtensoep uit.
Vanuit westelijke richting was een andere stroom op gang ge
komen. Op 10 juni alleen al werden langs de weg 10.000
Duitse krijgsgevangenen geregistreerd op weg naar interne
ringskampen in eigen land.
Er ontstonden enonne verkeersstremmingen. Hoe graag we ook
wilden, van terugkeren naar Naarden was voorlopig geen spra-
ke. Er was geen vervoer en ook geen eten genoeg. Eerst
eind juni kwamde vuilniswagen Naarden om alle kinderen
achtereenvolgens te halen.
De reis naar huis de zomer verliep prettiger dan de heen-
reis in januari. Onder leiding van Mevrouw Krul werden va
derlandslievende liedjes gezongen. Naarmate we dichter bij
Naarden kwamenwerd de sterrnning steeds In het

in de Turfpoortstraat de hereniging
van ouders en ui tbundig Dolle vreugde,
nog maandenlang, maar ook in veel verdriet om dege-
nen, burgers en militairen, die voor onze bevrijding met het
offer van hun leven hadden moeten

eoen Mulder

De illustraties zijn gemaakt door de schrijver.
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over.

HET HOF VAN HOLLANDT

Op de hoek van de Nieuwe Haven en de Mal'ktstraat staat een
van Naardens oudste huizen. AZ een wordt
huis bewoond door van de en d

het van Vroeger stond dit
de naam: /rEet Hof van Ho

er Zang,geleden de volgende

Op 23 oktober 1660 'Werden ten raadhuize van Naarden twee
naast elkaar gelege"n huizen verkocht. De een op de hoek van
de Binnenhaven en de andere ernaast in de Sluisstraat .
Deze percelen werden verkocht aan een der erfgenamen t.W.
Willem Pieters. voor de som van f 2500.- onder voorwaarde
dat hij de daarop gevestigde recognitie van een gulden en
n~ stuiver ten behoeve van de stad Naarden, jaarlijks zou
betalen.
Het huis op de hoek met erf, tuin en schuur werd bij over
eenkomst van 19 october 1683 door de erven van Willem Pie
ters (van Baren) verkocht aan Guilliam Leenardts, wonende
te Amsterdam.
Uit een notariële akte van 2 maart 1730 blijkt dat het huis
en erf met stalling staande en gelegen aan de Binnenhaven
op de hoek van de Sluisstraat genaamd "Het Hof van Hol
landt". werd gekocht door Jan Obrenan. koopman te Amster
dam. Het huis werd gekocht van de erven Giesenbier.
(Comelia Giesenbier, Willem Giesenbier, Anna Giesenbier en
Johanna Maria Giesenbier, allen meerderjarig en ongehuwd,
wonende te Amsterdam, waren erfgenamen van hun moeder Jo
halma Playsant, weduwe van Cesar Giesenbier. Johanna Play
sant was de enige dochter en erfgename van Johanna Luyken,
eerst weduwe van Willem Playsant en laatst weduwe van
Guilliam Leendertz. Johanna Luyken was erfgename geweest
van haar overleden zoon Dr. Leonard Leenders , in zijn leven
predikant te Bergen, die enig kind was van Guilliam Leen
ders, ook genaamd Guilliam Leenards).
Voornoemde koper Jan Obrenan exploiteerde te Amsterdam een
bierbrouwerij en was een lid van de bekende Naardense fami
lie Obrenan, die in de stedelijke regering van Naarden een
belangrijke rol speelde.
Op 3 november 1756 werd het huis en erf op de hoek met een
huisje daarnaast, staande in de Sluisstraat door Nicolaas
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Het IIHof Van Hollandt" rond 1920. Collectie Jan Tolhoek

Obrenan verkocht aan Pieter Molenaar.
Pieter Molenaar woonde in IlHet Vliegend Hart" te Naarden.
overleed aldaar op 21 juli 1774. Zijn enige dochter Barba
ra Molenaar verkocht deze percelen bij akte van 22 novem
ber 1774 aan Vrouwe Relena Heshuysen, weduwevan Hendrik
Thierens.
Haar dochter Catharina Margaretha Thierens. weduwe van Bou
dewijn Schriek verkocht als erfgename dit huis bij akte van
18 october 1783 aan Justus Sevenbergen te Rotterdam.
Nadat de heer Sevenbergen zich te Naarden had gevestigd,
verkocht hij dit perceel bij akte van 9 mei 1792 aan Ds.
Petrus de Cock, rustend predikant van Kockengen, wonende te
Naarden.
De 26e november 1800 verkocht Ds De Cock dit perceel weder
om aan mevrouw Geertruy Engelberta Schot, weduwe van
Adryaan van Groeneveld, wonende te 's Graveland, ten huize
van een predikant aldaar.
Op 24 januari 1810 werd het huis op de hoek van de Binnen
haven door mevrouw Groeneveld overgedragen aan de Weesmees
ters van het Burgerweeshuis te Naarden.
Na de aankoop van het huis Cattenhagestraat 8. hetwelk in

75



Eén ervan

1828 een bestemming als weeshuis kreeg, hebben de Weesmees
ters nog gepoogd het oude weeshuis op de hoek van de Haven
te verkopen. Gegadigden waren echter niet te vinden en ver
volgens werd het pand als woonhuis verhuurd.
In 1874 werd het ingericht tot Post- en Telegraafkantoor,
alsmede tot bewoning van de directeur. Als zodanig heeft hei
dienst gedaan tot en met mei 1892. In dat jaar werden de
Weesmeesters gemachtigd om het in een publieke veiling te
verkopen.

PERSONENVERVOER IN 1700

Gemeentearchief van Amsterdam bevinden zich in de
al fraaie 17e en 18e eeuwse reisgidsen.
over Amsterdam staan daar ook
over Naarden in.

vertrektijden van het
Naarden.

Tot zover de noti tié van Maas. Latere
in zijn opsomming maar zeker is dat het

de twintigste eeuw bewoond

ontbreken
al sedert het

door de fami lie
Vaarten op andere
Va:nNaerden door Muiden op Amsterdam.
Van den 1 April tot den 30 September, 's morgens ten 5, I
en 9 uur en: 's namiddags ten 2, 4 en 6 uuren.
Van den 1 October tot den 31 Maart, 's morgens ten 6, 8
en 10 uuren: TS namiddags ten 2, 3 en 5 uuren.
Noch vaart alle dagen va:n Naerden op Amsterdam 's middags
tusschen 11 en 12 uuren, een schuit.

Op Utrecht
Alle Vrijdagen, 's morgens ten 9 uuren, een Markt jaag
schui t.

IlDEEENDRACHT"OP BASTIONNIEUWMOLEN

Op het artikel van J .A. Versteeg over de molen op het bas
tion Nieuw Molen (Omroeper 2, 1988) is een kleine aanvulling
te maken, want inmiddels is de naam van deze molen o.a. in
het Oud Rechterlijkarchief van Naarden teru""ev'Jnden.
Deze IIkooY'Ylwintmole,rhad de naam Deze naam
stond volgens de akte 2 op de molen geschreven.
In de akte, die over de te betalen erfpacht han-

wordt en nog even de datwn genoemd
de voor eerst in werking trad. Dat was april
De Eendracht werd 118 jaar oud, want in de nacht van 30 op
31 maart 1801 werd hij door een brand totaal verwoest.

H.S.

Bron: ORANaarden nr. 3068, 1695-1699, blz 61, R.A.H.
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Op Amersfoort
Rijd Zondags, Dinsdags en Donderdags een Wagen, al was er
maar een mensch, 's morgens ten 10 uuren. Voor het afhuuren
van een Wagen betaald men 4 guldens en 10 Stuivers.

Op Hawhurg
Rijd 's Maa:ndags en Vrijdags ,precijs ten 3 uuren, de
Postwagen door Bussum, Soestdijk, Amersfoort, op Deventer,
Goor, Delden , Bentem, Reen, Osnabrug. Nieuburg, Haerburg
tot aa:n Hamburg: in vijf dagen en vier nachten over.

Bron: Reysboek door de Vereenigde Nederlande en Derselver
aen Grensende Landtschappen en Koninckrijcken.
't Amsterdam, by Jan ten Hoorn, Boekverkooper, 1[00.
blz 190 e.v.



ONDERDUIKERS NA 50 JAAR BOVEN WATER

De wallen tegenover de Karnemelksloot vormden voor en in de
oorlog een waar recreatiegebied en ontmoetingsplaats, waar
bij mooi weer zich honderden mensen vermaakten. Men kon er
zonnen, zwemmenin het toen nog uitstekende water van de
Buitenvest en als het zo uitkwam nog een balletje trappen
op het tweede veldje aan de Lange Bedekteweg. Een groot
deel van de bezoekers bestond uit werklozen, die tussen het
afstempelen van hun stempelkaart hier hun tijd doorbrachten.
Op een zomerse dag in 1940 werd de rust onaangenaam ver
stoord door de komst van Duitse soldaten, die vier geheim
zinnige metalen bakken op een der wallen deponeerden. De
geheimzinnigheid werd nog vergroot doordat er een schild
wacht bij werd geplaatst die de nieuwsgierigen op veilige
afstand hield. De bakken waren nieuw, van lichtmetaal ver
vaardigd en blonken in het zonlicht. De vorm en afmeting
deed denken aan de nu in gebruik zijnde containers voor het
storten van afval.
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Na een paar dagen begonnen Duitse soldaten met handkracht
een der bakken de wal op en af te dragen. Het was een malle
vertoning, niemand scheen precies te weten hoe gehandeld
moest worden. Pottekijkers kon men niet gebruiken, met enke
le barse bevelen werden de toeschouwers op een afstand ge
houden.

De nieuwsgierigheid werd bevredigd door een schildwacht die
desgevraagd vertelde dat de bakken een soort bootjes waren
die dienden voor het oversteken van kanalen of riviertjes.
Het was de bedoeling dat de bakken meegedragen of meege
zeuld werden. Na enkele dagen oefenen was men in staat de
bakken lopend in een sukkeldraf te verplaatsen en tamelijk
snel in het water te gooien en er ook weer uit te halen.
Bij de soldaten die aan de oefeningen deelnamen bestond
weinig enthousiasme, vooral omdat de bakken hoog op het wa
ter lagen en neiging tot kapseizen vertoonden.

Onverwacht werd met de oefeningen gestopt, de bakken bleven
ongebruikt op de wal liggen en de intensieve bewaking werd
opgeheven.

Vlak voor de ca"Pitulatie werden de bakken in de Binnenvest
tot zinken gebr~cht, door gaten in de bodem aan te brengen.
Volgens zeggen heeft de heer WimMonnee• een bekend Naarder
verenigingsman, jaren geleden een der bakken boven water ge
haald. De resterende drie werden bij de recente baggerwerk-
zaamheden in 1988 Een onverwacht weer-
zien na bijna jaar! Een bakken heeft nog enige tijd

de wal Q:eleQ:en.het was een mooi object voor fotografen,
zal hebben met wat voor voorwerp

men te doen had.
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Tekening: F. de Gooijer>

In de gemeenteraad werden over deze zaak nog vragen gesteld.
Het college van B&Wen ook de directeur van gemeentewerken
bleken niet van de vondst op de hoogte te zijn gesteld.
De firma belast met de baggerwerkzaamheden had aan het vin
den van de bakken geen ruchtbaarheid gegeven en wist niet
beter te doen dan ze bij het grof vuil te plaatsen.
Een mens kan niet alles bewaren.

Cattehagenstraat 12
Naarden

Tel. 02159·48055

F,M.

11.-.BELG.~

170 SOORTEN BIER

Marktstraat 31
Naarden

Tel. 02159 - 45478
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