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De laatste wens van Piet Snijder (1946-2011)
Een terugblik op ‘de winkel van Piet van Gent’ in de Marktstraat
Henk Schaftenaar
Op 14 april 2011 overleed Piet Snijder, net 65 jaar oud. Vlak voor zijn dood had hij
nog een wens: een verhaaltje in De Omroeper over de winkel van zijn ouders en grootouders in de Marktstraat. In zijn laatste uren zette hij nog wat aanwijzingen op papier.
Piet Snijder had het ‘Naarden-virus’. Hij koesterde de stokoude, gebutste koperen gruttersschep die door zijn ouders en grootouders decennialang was gebruikt en bladerde
graag in zijn omvangrijke documentatie over Naarden. Vorig jaar hoorden we van
Piets laatste wens. Hieronder het vervolg: een verhaal rond een nering (1901-1963)
in chocolade en suikerwerken, kortom het verhaal over ‘de winkel van Piet van Gent’.
Piet van Gent
Pieter van Gent werd op 6 februari 1870 geboren te Amsterdam als zoon (1) van
koetsier Aart (1837-1871) uit Poortugaal en Anne Sophia Geils (1838-1922) uit


Abcoude. In september 1871, kort na het overlijden van zijn vader, vestigde zijn
moeder zich met vier kinderen weer in haar geboortedorp en hertrouwde daar in
1873 met Johan Abraham August Legrom (1837-1911). Uit dat huwelijk kwamen
nog zeven kinderen voort.
In dat grote gezin bracht Piet zijn jeugd door in de waterrijke omgeving van Baambrugge. Na de lagere school ging hij in het bakkersvak, specialiseerde zich op chocolade en suikerwerken en werkte als knecht in 1895 in Naarden bij bakker Dirk
van Duijn in de Marktstraat. Dat was in de winkel waar nu de kledingzaak ‘Kantje
Boord’ is gevestigd. Om ervaring op te doen trok Piet naar bakkerijen elders. In
oktober 1899 kwam hij als zelfstandige in Naarden terug. Van Duijn was naar Amsterdam vertrokken en in zijn voormalige pand begon Piet met de hulp van zijn
zuster Geertruida een winkel en grossierderij in chocolade en biscuitwaren. Vanuit dit gehuurde pand hebben Piet en Geertruida gewerkt tot de gelegenheid zich
voordeed een eigen winkel in de Marktstraat te kopen.

De oude schep uit de grutterij van Wijnand van Dillewijn.
In de grutterij van Van Dillewijn
Die kans diende zich aan toen in december 1900 de oude grutterij van Wijnand
van Dillewijn, nu Marktstraat 24, te koop kwam (2). Piet kocht het pand met de
winkelopstand, de toonbank met koffiemolen, de erwtenbak, de weegschaal, de
maten en gewichten en het verdere gereedschap zoals de toen al oude gruttersschep op 6 februari 1901. De koop moet al veel eerder zijn beklonken want een
tekst op een ansicht van 9 januari verraadt dat de verhuizing toen al gaande was.
De kaart is geschreven door Geertruida van Gent. Ze richt zich met een felicitatie
tot ene Neeltje die jarig was geweest. Ze was er te laat mee, maar dat kwam door de
verhuizing. Bij het huis waarin ze zouden gaan wonen, had ze een kruisje gezet. We
zien een 113 jaar oud straatbeeld met de gevel van de voormalige grutterij van Van
Dillewijn nog in de oude vorm.
De verhuizing was de opmaat naar Piets huwelijk. Op 18 april 1901 trouwde hij met Maria Aalberts (1874-1954) uit Nieuw Loosdrecht. In juli van het


De ansicht van Geertruida van Gent aan ene Neeltje waarop zij haar toekomstige
woning heeft aangegeven met een kruisje. Links de bakkerswinkel met de patroon
Jan van der Lijn in de deuropening. Op de hoek met de Raadhuisstraat de gevel
van de slagerij van Levie David van Gelder.

Maria Aalberts in 1900.

Pieter van Gent in 1900.


De winkelpui van Piet van Gent in 1914.
jaar erop kocht Piet onderhands voor
300 gulden de grond en grote schuur
aan de Wuijvert, die aansloot bij zijn
erf. De schuur, een soort stalling, werd
later bekend onder de naam ‘de loods
van Piet van Gent’. Veel Naarders maar
ook de gemeente hebben er bij tijd en
wijle gebruik van mogen maken. In dat
jaar liet Piet ook de gevel van zijn winkel vernieuwen. De architect D. Heineke, een familielid uit Amsterdam,
maakte het ontwerp. Aldus kwam in
het jaar 1902 tussen de Marktstraat en
de Wuijvert een doelmatig ‘basiskamp’
tot stand vanwaaruit Piet zijn handelsmissies voorbereidde en waar tussen
1902 en 1906 drie dochters (3) werden
De dochters van Maria en Piet, v.l.n.r.
geboren.
Anna, Riek en Jopie.


Piet van Gent met Bello en Karo in 1901 op de Baan in Huizen. Foto: C.J.J. Sasburg, Naarden.
Met de hondenkar, later paard en wagen
Op Marktstraat 24 hield Piet het nobele handwerk voor gezien en verbreedde het
winkelassortiment door voortaan in te kopen bij fabrikanten. Terwijl Geertruida
en Maria de winkel runden, bezocht Piet collega-detaillisten om hen van koek,
snoep en chocolade te voorzien. Piet deed in het groot en werd voor onze contreien de vertegenwoordiger van Bensdorp. Met zijn hondenkar getrokken door
de viervoeters Bello en Karo - hij won er vele prijzen mee - werd Piet een bekende
verschijning tot ver in de omtrek. Het ging de zaak goed. In 1906 schafte hij een
paard en wagen aan, waarmee zijn actieradius aanzienlijk werd vergroot. Hoog op
de bok van de wagen, een roodbruine met reclame van Bensdorp, en gekleed in
een lange koetsiersjas met een hoed met pluim reed Piet naar de streek van zijn
jeugd. Via klanten in Weesp, Nigtevecht en Abcoude ging het naar zijn moeder in
Baambrugge en terug over Loosdrecht met een koffiepauze bij zijn schoonfamilie
op de boerderij.
Piet van Gent was een actief man, genoot gezag als kerkvoogd en diaken en was
‘busmeester’ bij de Fluweelwerkers en Zijdewevers, een toen al nostalgisch begrafenisfonds. In de mobilisatietijd van de Eerste Wereldoorlog nam hij de taak op
zich om met paard en wagen ‘kuch’ te rijden voor de infanteristen die nabij hun
stellingen in kampementen tussen Naarden en Huizen waren gelegerd. Daarmee
wist hij een vordering van zijn paard te voorkomen en had daarmee altijd brood
voor zijn paard en gezin.


Het echtpaar van Gent-Aalberts (1 en 2) met hun kinderen Anna (3), Riek (4) en
Jopie (5) in mei 1913 te Nieuw-Loosdrecht op het 40-jarig huwelijksfeest van het
echtpaar Aalberts-Heineke, de ouders van Maria.

Piet van Gent in 1915 met zijn roodbruine wagen gevuld met kuch in een kampement tussen Naarden en Huizen.


Beeld van een bloeiende middenstand in de Marktstraat in de jaren twintig.
V.l.n.r.: mevrouw Steenbergen met twee kinderen voor haar winkel; de kruidenierszaak ‘Au Gastronome’ van Welsch; de winkel van Piet van Gent met Jopie (in
lichte kleding) bij de deur.
Na de Eerste Wereldoorlog hielpen zijn dochters mee in het bedrijf. Jopie, de jongste, had er de meeste lol in. Stond ze niet in de winkel, dan zat ze op een van de
verre tochten naast haar vader op de bok. Ze kende alle klanten en wist al vroeg
dat ze later met dit werk wilde doorgaan. Die gelegenheid deed zich voor in juni
1938. Door de groei van de gemeente Naarden ontstond behoefte aan meer kantoorruimte voor de ambtelijke diensten. De in 1913 gebouwde Gemeentesecretarie
op de hoek naast Van Gent was te klein geworden. Huisvesting buiten de Vesting
achtte de gemeenteraad onwenselijk. De gemeente besloot daarop de twee naburige panden in de Marktstraat, die van Van Gent en Welsch, aan te kopen (4). Na de
afronding van de onderhandelingen deed Piet zijn handel aan Jopie over.
Jopie had in die tijd verkering met Joop Snijder (1910-1991), een zoon van aannemer Hendrik Snijder die schuin aan de overkant naast De Doelen op Marktstraat
5 woonde. In december 1939, ook de maand van Jopie’s huwelijk met Joop, heeft
Piet van Gent zijn winkelwoonhuis aan de gemeente Naarden verkocht. Hij was al
eerder met zijn vrouw op het adres Nieuwe Haven 17 gaan wonen. Jopie verhuisde
na haar huwelijk met de zaak naar Marktstraat 5, het huis waar in april van dat jaar
Hendrik Snijder was overleden (5). In het najaar daarop hadden Joop en zijn broer
Henk het huis al tot winkel verbouwd (6).


De Marktstraat gezien vanaf de toren omstreeks 1930. In de tuin van het winkelwoonhuis van Van Gent, links naast de Gemeentesecretarie, staat aan de Wuijvert
de naar hem genoemde loods. In het bouwsel met plat dak in de tuin achter het
pand van Welsch was een bakkerij gevestigd. De boom op de erfscheiding van de
tuinen van Welsch en Van Gent was een jutepeer. Vooraan davert de Gooische
Stoomtram door de straat.

Het voormalige pand van Piet van Gent staat leeg. Een foto uit 1940.


Links Jopie van Gent en Joop Snijder, rechts Anna van Gent en Willem Kos en
staand in het midden Riek van Gent. De foto is gemaakt in 1941 op het 40-jarig huwelijksfeest van Piet van Gent en Maria Aalberts in de tuin van het huis
Nieuwe Haven 17.
Joop Snijder
Johannes Gerrit (Joop) Snijder (19101991) was de jongste van de drie kinderen (7) uit het gezin van de timmerman/
aannemer Hendrik Snijder (1880-1939)
en Ida Maria Mulder (1875-1962), die
in het begin van de 20e eeuw in ‘het Jurriënsrijtje’ (8) op het adres Turfpoortstraat 41 woonde. In de jaren twintig
verhuisde de aannemer naar het woonhuis Marktstraat 5, waar hij om de hoek
tegenover de rooms-katholieke kerk zijn
werkplaats had. Joop leerde er spelenderDe werkplaats van aannemer Hendrik
Snijder in de Turfpoortstraat in de jaren
dertig.


Joop Snijder oefent in het kader van
zijn studie.

Joop Snijder in dienst bij zijn vader.

wijs timmeren en was voorbestemd om in dat vak te gaan. Maar na het doorlopen
van de ulo wilde hij gymleraar worden. In Amsterdam volgde hij de studie m.o.
lichamelijke opvoeding en was drie jaar hospitant op verschillende scholen. Zijn
examenvrees belette het hem zijn studie met een diploma af te ronden en mede
door de slechte vooruitzichten in het onderwijs schoof hij zijn aspiraties terzijde
en trad in dienst bij zijn vader. Na enkele jaren als onderhoudsman bij een makelaarskantoor gewerkt te hebben, kreeg zijn leven een onverwachte wending. Door
zijn huwelijk met Jopie van Gent werd Joop grossier in snoep en met dat bestaansmiddel zou hij een groot deel van zijn werkzame leven vullen.
De dochter des huizes vertelt
Over die tijd kan Maria (Rietje) Snijder (1944), de dochter van Joop en Jopie, nog
veel vertellen:
‘Mijn vader was een sympathieke, opgewekte man, maar voor de winkel wat te bescheiden, soms zelfs bij het verlegene af. Hij maakte zich nooit zo druk om zakelijke kwesties, ook niet om al die klanten die op de pof kochten. Meestal was hij langs
de weg, aanvankelijk in een Fordje, zo eentje die je met de slinger moest starten.
Zijn afzetgebied bevond zich tussen het Gooi, Muiden en Loosdrecht, waar toen


In feestkledij gestoken Jopie Snijder-van
Gent met haar kinderen Rietje en Piet
voor haar winkel tijdens de viering van
Naardens 600-jarig bestaan in 1950.

Joop Snijder met een vriend rustend in
een schietgat tijdens een schaatstocht
op de Vestinggracht.

nog vele winkeliers en kioskhouders hun brood met een kleine nering verdienden.
Een goede afnemer was het zwemstadion van Naarden. We leverden ook aan winkeltjes in de Vesting. De twee dubbelzoutjes die ‘Vrouw Pouwtje’ voor één cent aan
de scholieren verkocht, leverde mijn vader haar. Ook het kruidenierszaakje van
Antje Hagedoorn, een heel lief wijfie uit de Sint Annastraat, werd door ons van
koek en snoep voorzien. Met de concurrenten Van Vlerken uit de Jan Massenstraat
en Frijhoff uit de Beijert onderhielden we goede contacten. We konden altijd op
elkaar rekenen als er plotseling iets niet voorradig was.
Moeder deed de winkel. Dat had ze in haar genen. Ze vertelde graag over de tijd
met haar vader voor de oorlog en wilde Naarden niet uit, ook niet voor een korte
vakantie. Een bezoek aan haar familie in Loosdrecht was al ver genoeg. In de zaak
verkochten we negerzoenen, fruitella, pepermunt van King en Tonnema of Faam,
drop van Klene, rolletjes Rang, beschuit en koek van Verkade, verder Kwatta- en
Ringersrepen, caramels van Lonka, chocolade van Blooker, Bensdorp en Van Houten, maar ook jam van Flipje, suiker, maïzena en zelfs deden we in ‘poppies blauw’.
Zo nu en dan kwamen er vertegenwoordigers op bezoek, maar dinsdagmiddag was


De kiosk van Van Eijden op de hoek van
de Brediusweg bij de Oude Begraafplaats
nabij Jan Tabak, die door grossier Joop
Snijder regelmatig werd bevoorraad.
de zaak gesloten en werd er ingekocht bij
een fabriek in Amersfoort. Ik zie daar
nog de ulevellen in lange linten uit de
machine komen.
We hebben nooit personeel gehad, in
drukke tijden deed het hele gezin er gewoon een schepje bovenop. Na schooltijd, ik was nog maar een kind, stond ik
al achter de toonbank opdat moeder wat
aan de maaltijd kon doen. Met de Pasen
waren we druk doende met hazen, kippetjes en eieren en met Sinterklaas draaide het om de suikerbeesten. Zelf aten we alleen maar kruimels en gebroken koek.
Zo ging dat jaar in jaar uit. Na de ulo heb ik de administratie van de zaak op me
genomen en om mijn vader verder te ontlasten mijn rijbewijs gehaald, waardoor ik

De Marktstraat eind jaren veertig. Voor de winkel de bestelwagen van Joop Snijder
met reclameopschriften voor onder meer De Doelen, toen het café van Max van
Eijk. De winkel links van Snijder is de drogisterij van Van Spanning.


Joop Snijder in zijn ‘Hansa’ voor De
Doelen in 1962.

De schade na de brand bij drogisterij Van
Spanning op zondag 22 augustus 1954.

ook bestellingen ben gaan rijden. We reden al voor enkele rolletjes drop en dat ook
nog op de meest onmogelijke tijden. Onze bestelwagen werd gestald in een houten
garage aan de Oostwal. Dat bouwsel staat er nog, toen achterin de tuin van het huis
van Doortje Zwaan in de Gansoordstraat.
Wat op mij diepe indruk maakte was de brand bij onze buren, de drogisterij van
Van Spanning, op zondagochtend 22 augustus 1954. Ik herinner het me nog als de
dag van gisteren. Binnen luttele seconden stond daar de hele boel in lichterlaaie.
De heer Van Spanning kon zich ternauwernood redden. Mevrouw Van Spanning
zat met haar kinderen in de kerk. Mijn vader is er toen nog met de tuinslang op
afgegaan maar er was geen houden aan. Ook niet met de schuimblussers van de
door voorbijgangers gealarmeerde politie en de vele stralen van de brandweer. Het
pand brandde volledig uit. Door de enorme hitte was onze zijmuur wat gaan bollen en moest worden gestut. Maar in onze winkel en in de woonvertrekken was
wonder boven wonder geen schade, zelfs geen waterschade. De maandag erop was
onze zaak gewoon weer open.’
Het einde van de winkel annex grossierderij
Aan het eind van de jaren vijftig was het met de beeldvorming over de Vesting belabberd gesteld. ‘Men’ voelde zich opgesloten in een museum waar niets gebeurde
en waar verkrotting voortschreed. Onder de circa 80 winkeliers waren er maar en

kele die nog geloof hadden in de toekomst van hun zaak. Een van hen was manufacturier Kuiper, die met Van den Born de kledingzaak ‘De Magneet’ dreef schuin
tegenover de winkel van Snijder. Terwijl Van den Born later de voorkeur gaf aan
een baan in loondienst bij de Chemische Fabriek, liet Kuiper op de plek van de
uitgebrande drogisterij en het oude hoekpand ernaast in 1968 een modern winkelwoonhuis bouwen en begon er een nieuwe textielzaak. Maar deze facelift van de
Marktstraat kwam voor het echtpaar Snijder-van Gent veel te laat.
Rond 1960 kon Joop Snijder eigenlijk al niet meer tegen de grote jongens in zijn
handel opboksen. In januari 1963 hoorde hij dat ze hem wel als magazijnbeheerder
wilden hebben bij de Chemische Fabriek. Als hij er zin in had, moest hij meteen ja
zeggen, anders ging de baan naar een ander. Zo viel van de ene op de andere dag
het doek voor vanouds ‘de winkel van Piet van Gent’. Joop en Jopie vertrokken uit
de Marktstraat (9) en woonden nog lang en gelukkig in het huis Nieuwe Haven 17
waar het echtpaar Van Gent ook hun laatste jaren sleet.
Noten:

1. A
 art van Gent en Anne Sophia Geils hadden vijf kinderen: Gijsberta (1866), Paulus (1867), Geertruida (1868), Pieter (1870) en Hendrik (1871-1871).
2. Op 9 november 1900 was grutter Wijnand van Dillewijn, toen weduwnaar van Zwaantje Sterk,
overleden. De erven lieten zijn grutterij, die al vanaf 1840 in het bezit was van Van Dillewijn, op 13
december in het logement Het Vliegend Hert op een publieke veiling verkopen. Meest biedende
werd varkensslager Jan Wansink uit de Marktstraat die het pand, een winkelwoonhuis met erf,
tuin en schuur ter grootte van 3 aren en 30 centiaren - voor 3060 gulden kocht. Op 6 februari
1901 verkocht hij het winkelhuis, zonder de grote schuur aan de Wuijvert, voor 3254 gulden aan
Piet van Gent.
3. Kinderen uit het huwelijk van Pieter van Gent en Maria Aalberts: 1. Anna Sophia (Anna) (19021960), gehuwd in 1930 met melkhandelaar Willem Kos (geb. 1901), geen kinderen. 2. Hendrica
(Riek) (1903-1977), ongehuwd, geen kinderen. 3. Johanna Augustina (Jopie) (1906-1996), gehuwd
in 1939 met Johannes Gerrit (Joop) Snijder (1910-1991), vier kinderen.
4. De verkoop van het winkelwoonhuis met schuur van Piet van Gent aan de gemeente Naarden
werd op 30 december 1939 notarieel (kantoor Hoeflake, Naarden) vastgelegd. De verkoopprijs
bedroeg 13.500 gulden. Als voorwaarde werd opgenomen dat in geval van sloop van de schuur,
de opbrengst daarvan aan de verkoper zou komen. Dat recht op de opbrengst werd op 6 februari
1959 voor 750 gulden door de gemeente Naarden van de erven Van Gent afgekocht.
Het pand van Hendrik Welsch, die hier eerder zijn kruideniersbedrijf ‘Au Gastronome’ runde en
waarvan de winkel in 1938 was verhuurd aan ene heer Kaper en de aan de Wuijvert gelegen bakkerij aan De Bruijn, werd op 15 juni 1938 verkocht aan de gemeente Naarden voor 9500 gulden.
Welsch had het pand vanaf 14 mei 1918 in bezit gehad.
5. De weduwe Snijder-Mulder is toen met haar inwonende zoon Henk en dochter Lien naar de
woning Marktstraat 4 verhuisd.
6. De bouwvergunning van het woonhuis tot winkelhuis werd op 29 september 1939 verleend aan
de eigenaar de heer S.Ph. Heijlbron (1892-1943), op verzoek van de aannemer H.J. Snijder.
7. Kinderen uit het huwelijk van Snijder-Mulder: 1. Hendrik Johannes (Henk) (1906-1993), aannemer, ongehuwd, geen kinderen, 2. Carolina Ida (Lien) (1908-1988), werkte lang op het postkantoor van Naarden, ongehuwd, geen kinderen, 3. Johannes Gerrit (Joop) (1910-1991) gehuwd
met Johanna Augustina (Jopie) van Gent, kinderen: Hendrik (1941-1946), Maria (1944), Pieter
1946-2011) en Johannes (1948).
De Snijders waren erfgooiers afkomstig uit Huizen. De eerste die zich omstreeks 1860 in de Vrouwenstraat (Cattenhagestraat) in Naarden vestigde was de brood- en koekbakker Hendrik Snijder
(1819-1886). Een van zijn zonen, ook een Hendrik (1854-1910), werd veehouder en had zijn
bedrijf naast de Suikerfabriek (later Chemische Fabriek) aan de Huizerstraatweg. Een telg uit de
derde generatie, wederom een Hendrik (1880-1939), is de timmerman/aannemer en vader van
de grossier Joop van dit artikel.



Veehouder en erfgooier Hendrik Snijder (1854-1910) met echtgenote Neeltje Mulder
(geb. 1852) en familie. Staande links het echtpaar Ida Maria Mulder en Hendrik Snijder jr, de ouders van Joop Snijder. De foto stamt uit de beginjaren van de vorige eeuw.
8. Zie H. Schaftenaar, Leven en werken van de aannemers Jurriëns te Naarden, in De Omroeper jrg.
25 nr. 2 pp. 62-83.
9. In de winkel vestigde zich in 1964 het elektrotechnische bureau van Klinkenberg en Baelde.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:
De Omroeper, jaargang 1990 (e 10,50), 1995, 1996, 1998, 1999 (e 11,50), 2000, 2001,
2002 (e 12,50), 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (e 15,-) per jaargang.
Oude Naardense buitenplaatsen, ‘de geschiedenis van Berghuysen en Kommerrust’ e 16,--.
De kaart van Du Moulin (1748), facsimile van Naarden en omgeving in full-color e 8,25.
De zanderijenkaart (1817), facsimile van Naarden en omgeving in full-color e 8,25.
Zie voor tweedehands boeken over Naarden en omgeving onze website
www.stichtingvijverberg.nl
Besteladres: Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, tel. (035) 6946860.



De kerktoren van Naarden als militair object
Henk Schaftenaar
De toren van de Grote Kerk van Naarden heeft tot in de 20e eeuw als uitkijkpost
gediend. Vanaf het circa 50 meter hoge punt konden de schootsvelden rondom
de Vesting van alle kanten goed worden overzien. De laatste keer dat de toren bij
militaire operaties daadwerkelijk werd gebruikt, was in de vroeg ingevallen winter
van 1813-’14. In die koude oorlogsmaanden had een Franse troepenmacht zich in
de Vesting verschanst. Met behulp van geallieerde strijdkrachten waren de soldaten
van Napoleon ingesloten en werden er acties ondernomen om ze te verdrijven.
Die acties werden veelal tijdig opgemerkt want op de toren was een uitkijkpost
ingesteld vanwaaruit de omgeving permanent werd bespied. Zo bleven de Fransen
nauwgezet op de hoogte van alle vijandige troepenbewegingen en van de aanleg
van schansen in de schootsvelden.

Seinwachters in actie op de toren van Naarden. Een foto uit de collectie van het
Nederlands Vesting Museum.
Op 14 december 1813 was bijvoorbeeld zo’n beweging gaande. Kolonel J. van den
Bosch, de commandant van de Hollandse strijdkrachten, maakte zich op die dag
meester van het retranchement aan de Karnemelksloot. Om niet vanaf de toren
gezien te worden had hij het fort al om zes uur in de vroege ochtend moeten veroveren. Toen het daglicht aanbrak, was het strijdtoneel echter weer vanaf de toren


te overzien en reageerden de Fransen met twee tegenaanvallen die werden ingeleid
met een hevige kanonnade. Maar Van den Bosch hield stand. Omdat hij onvoldoende manschappen voor een permanente bezetting op het fort kon achterlaten
- wat de Fransen bespieders ongetwijfeld zouden hebben gezien - besloot hij om
het retranchement tegen de avond weer te verlaten.
Tijdens de verovering van de schansen aan de Karnemelksloot had Van den Bosch
assistentie gekregen van de Pruisische majoor Von Swartzeman. De majoor had
aan het einde van die dag tegen Van den Bosch gezegd dat hij van mening was
dat het bovenste deel van toren van Naarden eraf geschoten moest worden omdat de vijand vandaar iedere beweging in de schootsvelden kon waarnemen. Het
denkbeeld van de Pruisische hoofdofficier werd dezelfde dag nog per brief aan de
Hollandse bevelhebber generaal Kraijenhoff overgebracht, die pogingen daartoe gelukkig zonder resultaat - heeft laten ondernemen.
De toren van Naarden was niet alleen
uitkijk- maar ook seinpost. In het begin
van de oorlogswinter hadden de Fransen er een mast met een ra opgesteld
waaraan met katrollen bollen konden
worden opgehesen. Door het wisselen
van de standen van die bollen werden
in een militaire codetaal berichten gevormd die op een kerktoren circa 8 kilometer verderop konden worden afgelezen. Met zo’n optische telegraaf kon een
bericht met een snelheid van wel 250 tot Militairen met verrekijkers in de na300 kilometer per uur worden doorge- bijheid van de toren van Naarden. Een
geven. De seinpost werd door minstens foto uit 1922.
twee wachters bezet. De ene seinwachter bediende het apparaat en de andere
tuurde met twee krachtige telescopen in
een vaste opstelling naar de vorige en de
volgende toren om een bericht af te lezen en door te geven. Tot in de Tweede
Wereldoorlog is er van dergelijke seinposten gebruikt gemaakt.
De aanleiding om dit stukje te schrij- Militairen met een onbekende missie
ven is de toevallige vondst van een paar op de toren van Naarden gekiekt. Een
oude foto’s waarop het militaire gebruik foto uit 1922.


van de toren van Naarden is vastgelegd.
We zien enkele militairen aan het werk
met een op een driepoot opgestelde telescoop. Die foto zou weleens een eeuw
oud kunnen zijn.
Opmerkelijk is ook een foto waarop vijf
militairen, allen met een verrekijker, in
1922 poseren in de nabijheid van de
toren. Er zijn nog wel wat meer foto’s
bewaard gebleven van militairen op of
bij de toren van Naarden, maar daarbij
ontbreekt de relatie met een optisch instrument.
Dat vanaf de toren van Naarden de
schootsvelden misschien toch niet opUitkijktoren op de aarddekking van
timaal konden worden overzien, bewijst
het bomvrije laboratorium van bastion tot slot een onscherpe foto uit 1922. Op
Nieuw Molen. Detail van een foto uit
een winters aandoend plaatje van een
1922 of iets eerder.
vestinggracht met een hoge wal is tegen een wazige achtergrond een houten
stellage met daarop een dito hutje te zien. Een andere bron laat weten dat dit
gevaarte op bastion Nieuw Molen stond. Het gaat waarschijnlijk om een uitkijkpost uit de mobilisatieperiode van de Eerste Wereldoorlog toen de Vesting in
staat van paraatheid werd gebracht. De uitkijktoren moet kort na het maken van
het plaatje zijn afgebroken, want op een goede foto van bastion Nieuw Molen uit
1923 is hij niet meer te zien.



Naarden in vroegere winters
IJsrel op de vestinggracht leidt tot vragen aan de minister van
Oorlog
Henk Schaftenaar
‘Naarden in vroegere winters’ is de kop van een krantenartikel uit 1939 met nostalgische herinneringen aan ijsvermaak (1). Na enkele anekdotes laat de schrijver weten
‘dat de grachten dit jaar om defensieve redenen gesloten moesten blijven’. Dat was
eerder het geval in de Eerste Wereldoorlog, aan welk verbod men toen niet zo’n gewillig
oor gaf; de militairen moesten het ijs met zand bestrooien om de schaatsers te beletten de grachten op te gaan. Een bijzonder gegeven een ijsincident en ... zeker terug te
vinden in de archieven. Maar eerst wat sfeer van vroeger, althans hoe over schaatsen
te Naarden bij het knapperend haardvuur werd verteld.
Koning Vorst
Wanneer koning Vorst de vestingwerken van Naarden in haar witte kluisters
had geslagen en de donkere grachten met een dikke ijslaag had bedekt, trokken
duizenden ijsliefhebbers uit de wijde omgeving naar de Vesting en vermaakten
zich opperbest. Op prachtige ijszondagen zag het zwart van de schaatsers op
de Vest. Boeren stalden hun tentwagentjes bij een van de vele logementen en
liepen met krulschaatsen onder de arm naar het ijs om zich te mengen tussen
het bonte gewemel. Dan herleefde het stille, armelijke stadje, dat buiten haar
beslotenheid van wallen slechts omgeven was door weilanden en kwekerijen.
Van de morgen tot de avond werd er in de beschutting van de hoge wallen,
van de Utrechtse tot aan de Amsterdamse Poort, geschaatst. Talrijke koek-enzopies deden goede zaken en menige zak echte Gooise moppen kwam in de
wijde zakken van de duffelse jassen van boeren terecht om als traktatie voor
thuis te dienen. Op zulke ijsdagen spande stalhouder Voorburg van ’t Vliegend
Hert zijn mooiste paard voor de arrenslee om luid bellend in flink tempo over
het bevroren vestingwater te rijden. Dan schoof ook de muzikant Steffie moeizaam zijn draaiorgeltje over het ijs om in de klare, heldere vrieslucht de oude
wijsjes te laten weerklinken. Wanneer de avond viel, trokken velen door de
poorten het stadje binnen en werden de kroegjes overstroomd met een schare
dorstlustigen. Op de verlaten grachten deden vervolgens de baanvegers Rooie
Piet en Willem Looser met een keteltje warm water belangrijk werk door in
opdracht van de kapitein-ingenieur van de Genie de scheuren en gaten in het
ijs te dichten.




Cornelis Zwaan (de Kraton) en zijn
vrouw Theodora Wilhelmina Cremoes
achteraan de koffietafel te midden van
militairen te Naarden. Een foto van
omstreeks 1910.

Cornelis Zwaan, altijd in uniform en met
gezaguitstralende baard, als vaandeldrager in een optocht tijdens de Onafhankelijkheidsfeesten van 1914 in Amsterdam.

Schaatsen op de pof
Rond 1900 lagen er in de Vesting een goeie duizend soldaten: de infanteristen
met hun gele vangsnoeren op de borst in de Weeshuiskazerne, de artilleristen
in hun blauwe uitmonstering met sjako in de Promers. Een door militairen
druk bezochte kroeg was die van de oud-militair Cornelis Zwaan (geb.1846)
aan het eind van de Gansoordstraat (2). Zwaan droeg de bijnaam de Kraton,
die hij dankte aan zijn krachtdadig optreden als koloniaal in de Oost. In een
strenge winter meende hij goede zaken te kunnen doen door aan de militairen
op afbetaling schaatsen te verkopen. Zijn handel liep als een trein en honderden soldaten zwierden over het ijs. Bij herhaling echter moest de kroegbaas de
militairen manen de schuld in te lossen. Op een avond waren de soldaten zijn
gezeur helemaal zat. In een balorige bui blies een van hen de olielamp uit, een
ander stal achter de tapkast het beduimelde pofboek en een derde mikte het
in de kachel. De Kraton liet het er niet bij zitten en diende zijn beklag in bij de
kazernecommandant, die stante pede zijn manschappen liet aantreden op de
binnenplaats. De Kraton mocht zijn debiteuren aanwijzen, wat maar ten dele
lukte. Nog na zijn dood werd er door de soldaten in de kazernes van Naarden
een lied op de oude Kraton gezongen, waarin de draak werd gestoken met zijn
handel.


IJsopstootje
Of het verhaal over de Kraton op alle onderdelen klopt? Het is al zo lang geleden.
Wel was op schrift te achterhalen welk incident zich tussen het militair gezag en de
burgerij afspeelde op het Naardense ijs (3).
Met de koppen ‘IJs-opstootje’ en ‘Militairistische verdwazing’ verschenen er op 5
februari 1919 artikelen over een Naardense ijsrel in het Nieuwsblad van het Noorden en in het dagblad Het Volk. Het Algemeen Handelsblad was de dag ervoor al
met zo’n verhaal onder de titel ‘Cadaver-discipline’ gekomen; de Naardense ijspret
was opeens landelijk nieuws.
Al vanaf 1914 mochten als gevolg van de mobilisatie de vestinggrachten niet meer
worden bereden. Het publiek had zich daar stipt aan gehouden maar op de eerste
zaterdag en zondag van februari 1919 werd het verbod opeens massaal overtreden
en zwierde heel Naarden over het prachtige ijs. De bladen meldden dat plots de
militaire politie op het ijs was verschenen om het verbod te handhaven, wat op een
botsing uitliep met het publiek. Indien enkele burgers het niet hadden verhinderd,
zou een der marechaussees zelfs hebben gevuurd. De militaire politie werd echter
door het volk van de baan gedrongen en iedereen schaatste lustig verder over het

IJspret te Naarden een eeuw geleden.


verboden terrein. Dit werd ervaren als een aantasting van het militaire gezag en
daarom stuurde de vestingcommandant er een detachement soldaten op af om de
schaatsers te verwijderen en de baan onbruikbaar te maken met zand. Maar ook
deze militairen werden verjaagd. Een in allerijl opgetrommeld gemeentebestuur
wist verder escaleren te voorkomen; de schaatsenrijders zouden ongemoeid worden gelaten.
Het Handelsblad stond ‘paf’ over zoveel militaire onhandigheid. Schaatsenrijden,
zo meende de krant, vormde een uitstekend onderdeel van de weerbaarheid van
ons volk en dat zou door de militairen juist aangemoedigd moeten worden, met
name op die prachtige banen van de Naardense vestinggrachten. Met zo’n optreden werd elk gevoel van sympathie voor de krijgsmacht volkomen de grond in
geboord.
Geheim verslag
Door al de aandacht in de pers, werd het incident tot een ware ijsrel opgeblazen.
Zo zelfs dat het liberale Tweede- Kamerlid Pieter Otto (1872-1954) er vragen over
ging stellen aan de minister van Oorlog. Deze Amsterdamse schoolmeester had
vernomen dat er wel 60 manschappen op het Naardense ijs waren ingezet. Enkele

Pieter Otto (1872-1954), TweedeKamerlid van 28 november 1913 tot 24
juni 1922.

Jonkheer George August Alexander Alting von Geusau (1864-1937), minister
van Oorlog in de periode 1918-1919.


van hen zouden het bevel om het ijs te vernielen hebben geweigerd; ondanks dat
de commandant er een beloning van tien dagen verlof op zou hebben gesteld. Een
patrouille zou ook met geladen geweren op het ijs zijn verschenen en dankzij het
ingrijpen van burgers zou het schieten met scherp zijn belet. Daarom vroeg Otto
aan de minister van Oorlog of hij dit optreden van de Naardense commandant
goedkeurde en zo nee, welke maatregelen hij dan tegen hem dacht te gaan nemen.
Een telefoontje van de minister aan de commandant van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en aan de inspecteur der Vestingartillerie mondde op 12 februari uit in
een verslag met de status ‘geheim’. Hierin werd het optreden van de commandant
van Naarden inzake het schaatsenrijden onder de loep genomen.
In het verslag staat dat het op zaterdag 1 februari nog lukte om met 5 marechaussees en 10 soldaten de schaatsers van het ijs te verwijderen, maar de dag erna niet
meer. Al om 7 uur zondagochtend had de commandant 4 marechaussees naar het
ijs gestuurd om het publiek te vertellen dat de toegang tot de gracht verboden
was. Maar deze waarschuwing werd in de wind geslagen en gaandeweg kwamen er
meer schaatsers op de gracht. Daarop stuurde de commandant circa 35 manschappen onder leiding van de 1e luitenant Meijer naar het ijs om de militaire politie te
assisteren. Meijer heeft toen een cordon geformeerd om het volk terug te drijven
en achter het cordon werd het ijs met zand bestrooid. Maar toen het publiek zo
talrijk werd dat de vrees ontstond dat het ijs zou bezwijken, heeft Meijer het detachement opdracht gegeven het ijs te verlaten. Bevel tot het stukhakken van het
ijs had hij niet gegeven en van dienstweigerende militairen was ook geen sprake
geweest. Wel was de marechaussee bewapend, met karabijnen, maar er was geen
burger geweest die een militair had belet om te vuren; met scherp geschoten was
er al helemaal niet.
De commandant van Naarden betrof volgens het verslag van de generaals geen
enkele blaam. Hij bleek zich te hebben beroepen op de Algemene Militaire Politieverordening van 28 augustus 1916 waarin onder meer gesteld was dat de ijssport
op de vestinggrachten - het was militair terrein - niet mocht worden toegelaten.
Het verbod was ingesteld om vernielingen en diefstal aan voorzieningen zoals
draadversperringen zoveel mogelijk te voorkomen. De verordening was tot stand
gekomen in goed overleg met de gemeentepolitie van Naarden, maar deze had zich
niet van haar taak gekweten. Daardoor moest de marechaussee in actie komen.
Op grond van een latere verordening had er een uitzondering op het schaatsverbod kunnen worden gemaakt, maar dan had de burgemeester daartoe een verzoek
moeten indienen. Dat was niet gebeurd en desgevraagd deelde de burgemeester
mee dat hij ook geen verzoek van de burgers had ontvangen.


Half februari was de minister van Oorlog hierover door zijn generaals geïnformeerd en antwoordde hij op de vragen van het kamerlid Otto. Hij eindigde zijn
betoog met: ‘Dat in de strijd tussen het algemene belang en het verlangen van een
aantal burgers om van mooi ijs te genieten, getracht is de verordening te handhaven en dat daarbij door de autoriteit niet van ongepaste of onoordeelkundige
maatregelen is gebruik gemaakt. Slechts valt te betreuren, dat aan de militaire autoriteiten geen gelegenheid is gegeven om dispensatie van de verordening te verlenen, hetgeen mogelijk was geweest indien deze wens door de belanghebbenden
bij monde van de gemeentelijke autoriteit of zelfs op minder formele wijze tijdig
kenbaar was gemaakt.’
Op die manier werd het verstoorde schaatsgenot niet op de debetzijde van de rekening van het militair gezag gesteld. Achteraf vond men het wel te betreuren dat het
geven van een vergunning niet van de vestingcommandant zelf was uitgegaan; dat
had gezagsschade voorkomen.
Noten:

1. H
 et krantenknipsel bevindt zich in de Collectie Maas aanwezig onder inventarisnr. MAA/40 in
het Stadsarchief van Naarden.
2. Zie ook: Henk Schaftenaar, Van harte welkom! De Protestants Militaire Tehuizen van Naarden, in
De Omroeper jrg. 21 (2008), nr. 3 pp. 103-112 met hierin meer informatie over Cornelis Zwaan.
3. In het Nationaal Archief: Archief Nieuwe Hollandse Waterlinie (Hoofdkwartier), toegang 3.09.19
inventarisnr. 1.



Verbod op vissen in de vestinggrachten
(1914-1919)
Kolonel G.C.A. Fabius breekt lans voor Naardense vispachters
en hengelaars
Henk Schaftenaar
Tijdens de Eerste Wereldoorlog gold voor de grachten van Naarden niet alleen een
schaatsverbod, ook vissen en zwemmen waren verboden; de bedekte weg was daartoe onttrokken aan het openbaar verkeer (1). De opheffing van deze eerder genoten
rechten betekende voor de inwoners van Naarden een groot ongerief, ook financieel.
Toen opeens in 1917 het verbod op vissen stringent moest worden nageleefd, verzocht
een groot aantal hengelaars de commandant van de Groep Naarden van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie om de mogelijkheid tot vissen weer enigszins te verruimen (2).

Hengelaar in de hoofdgracht nabij bastion Oranje in de jaren twintig.
Wat was het geval? In februari 1917 kwam de commandant van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie erachter dat, onder meer in Naarden, het vissen in de
fortgrachten werd toegestaan. Hij achtte dat in strijd met de geest van de Algemene Militaire Politieverordening; het gevaar voor schade aan defensiema

Een afgesloten doorvaart naar het water
van de Zoutegracht, waar het Rijk haar
visserijrecht verpachtte.

Nicolaas Hoetmer (1872-1953), in 1917
pachter van de binnendijkse hoofdgracht.

terieel was namelijk aanwezig. Hij verzocht zijn groepscommandanten hem
een opgave te verstrekken van de wateren waarin het vissen nu door hen zou
worden verboden. Ondertussen was er al met het ministerie van Financiën
overleg gepleegd om die wateren aan de verpachting te onttrekken.
In de Naardense grachten werd in 1917 inderdaad nog gevist. De rechten waren er ook iets ingewikkelder. Op grond van een overeenkomst tussen het Rijk
en de gemeente Naarden van 15 juni 1848 behoorde het recht van visserij op de

Detail uit het rekwest van de Naardense hengelaars met daarop handtekeningen
van enkele sportvissers.


binnendijkse hoofd- en ravelijnsgrachten toe aan de gemeente. In de overige
grachten behoorden de rechten aan het Rijk.
Naarden verpachtte haar rechten aan Nicolaas Hoetmer (1872-1953), de visser
van het Naardermeer. De Naarders Gerrit Ruiter en Thaddeus Snoek (18711951) waren de pachters van het Rijk. Op 15 mei 1917 werd door ‘Domeinen’ de verpachting aan Ruiter en Snoek opgezegd. Aansluitend werd door
de groepscommandant aan de gemeente Naarden verboden nog langer haar
visrechten uit te oefenen, maar juist de dag ervoor had de gemeente de rechten
weer aan Hoetmer gegund. Deze overeenkomst werd ontbonden, waarop de
gemeente een schadeclaim indiende bij het ministerie van Oorlog. Daar werd
in oktober 1917 afwijzend op beschikt.
Het zo streng handhaven van dit weliswaar al eerder ingestelde verbod werd
door de Naardense vissers en hengelaars ervaren als een groot bezwaar. De
prijs voor vlees en vis was tot ongekende hoogte gestegen. Door het verbod
moesten veel Naarders dit noodzakelijke voedsel ontberen. In mei 1918 verzochten 60 hengelaars de groepscommandant om bij zijn superieuren te willen pleiten de mogelijkheid tot vissen te verruimen. Hun rekwest werd met
klem aanbevolen door het gemeentebestuur dat van deze gelegenheid gebruik
maakte om haar oude recht op het vissen in de binnendijkse gracht onder de
aandacht te brengen. De verpachting hiervan kwam immers ten goede aan de
stadskas, de vis aan de burgerij.
Commandant van de Groep Naarden
was toen kolonel G.C.A. Fabius (18631932). Hij was geboren en getogen in
Naarden, waar zijn vader burgemeester was geweest (3). Hij kende nog
veel Naarders en had er wellicht in zijn
jonge jaren zelf ook gevist. Via het informele circuit wist hij wat er leefde bij
het gemeentebestuur en onder de bevolking. Ook hij vond het aantrekkelijk
om in deze tijd van voedselnood de vis
uit de grachten voor dat doel te vangen. Bovendien zag Fabius in de hengelsport een nuttige ontspanning voor
zijn manschappen.
Het rekwest kon dus aan geen betere G.C.A. Fabius (1863-1932), in 1918
pleitbezorger worden gericht. Op 10 groepscommandant van Naarden.


juni schreef Fabius een brief aan de commandant van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie waarin hij zijn chef vroeg hem te machtigen om tegemoet te komen
aan deze verlangens van de Naarders.
Zijn brief is interessant vanwege enkele saillante details. Zo lezen we dat de opzegging van de verpachting van de viswateren bij Naarden was uitgelokt door
de waterliniecommandant in samenspel met een eerdere groepscommandant.
Het motief was niet zozeer ingegeven door het risico voor schade aan militaire
voorzieningen, maar door de vrees voor spionage: pachters en hengelaars zouden namelijk de ligging van de versperringen in de grachten en op de bermen
kunnen zien.
Maar Fabius zag dat anders. Hij liet zijn chef weten dat het aantal versperringen maar zeer beperkt was en dat deze alleen voorkwamen tegenover de zogenoemde vuurlijn. De bermversperringen die langs dat gedeelte van de gracht
lagen, vormden geen belemmering voor het vissen en de versperringen in het
water lagen bij bruggen. Trouwens, deze hindernissen waren voor de inwoners
van Naarden al voortdurend te zien. In de uitgestrekte gedeelten van de overige
grachten lagen geen versperringen. Hier gold dus geen enkel bezwaar.
Fabius achtte het niet onmogelijk om onder bepaalde voorwaarden tegemoet
te komen aan de wensen van het gemeentebestuur en de inwoners. Daarom
vroeg hij zijn commandant om hem te machtigen toestemming te verlenen tot
het uitoefenen van de visvangst en dat voornamelijk op grond van de voedselvoorziening en de ontspanning van zijn manschappen. Hij verruimde het

Militairen en burgers vermaken zich bij de duiktoren van de militaire zweminrichting in de ravelijnsgracht van de Utrechtse Poort.


verzoek nog door zijn chef ook te vragen om de bedekte weg en het militaire
zwembad weer open te stellen voor burgers. Tevens vroeg hij bevoegdheid om
het schaatsenrijden op de grachten te kunnen tolereren.
In juli 1918 werd Fabius gemachtigd om een regeling te maken die middels
vergunningen tegemoet zou komen aan de wensen van de Naarders. Het hengelen voor militairen werd ook toegestaan. Burgers werden weer toegelaten in
het militaire zwembad, mits bij het gaan naar en verlaten van het zwembad de
kortste weg zou worden genomen, onderweg mocht niet worden gestopt. De
bedekte weg bleef verder gesloten en een beslissing over het schaatsenrijden het was pas zomer - werd vooruitgeschoven.
Noten:

1. H
 et uitoefenen van de hengelsport in de militaire wateren en in de wateren binnen 300 meter
van de verdedigingswerken werd tegengegaan krachtens de Algemene Militaire Politieverordening van 28 augustus 1916. Dit verbod hing samen met het onttrekken aan het openbaar verkeer van de bedekte weg. Alleen de delen van de bedekte weg van de Utrechtse Poort tot aan de
Amersfoortsestraatweg en dat van de Kippenbrug tot aan de Thierensweg waren voor de burgers
opengesteld. Aanvankelijk mocht nog wel gebruik gemaakt worden van de bedekte weg tussen de
Kippenbrug en de Amersfoortsestraatweg, maar nadat daar hout was gestolen, werd de vergunning ingetrokken.
Verder werden burgers niet meer toegelaten in de militaire zweminrichting en werd de ijssport op
de grachten niet meer toegestaan.
2. De bron voor dit artikel is het dossier ‘Vissen in Fortgrachten, 1917’ in het archief van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie: Secties 1 t/m 5. Nationaal Archief, toegang 3.09.27, inventarisnr. 13.
3. Gerhardus Cornelis Abraham Fabius (Naarden 1863 - Ginneken 1932) was een zoon van Gerhardus Cornelis Fabius (1813-1887) die in de periode 1863-1887 burgemeester van Naarden was.
G.C.A. had nog een zuster en drie broers, onder wie Arnold Nicolaas Jacobus Fabius (1855-1921),
die in Naarden als geschiedschrijver bekendheid genoot.



Herinneringen aan ‘tante Saartje’
Sara Heijlbron (1888-1976), de laatste telg van een oud Naardens geslacht
Henk Schaftenaar
In 1917 verplaatste Philip Salomon Heijlbron (1855-1919) zijn handel in manufacturen van Peperstraat 3 naar het pand Marktstraat 18 (nu de bakkerswinkel van
Kwakman). Na zijn overlijden zette de weduwe en later haar kinderen de zaak voort
tot het nazi-regime hen dat onmogelijk maakte. In de zomer van 1942 ‘evacueerde’ de
bezetter de hele familie Heijlbron naar Amsterdam. Driekwart jaar later werden bijna
allen in Sobibor vergast. Alleen Sara overleefde de oorlog.
Vorig jaar werd in ons tijdschrift (1) een
eindnoot aan deze laatste telg van de
Naardense Heijlbrontak (2) gewijd. Het
ontbreken van portretten en documentatie
maakte een afzonderlijk artikel over haar
of haar familie onmogelijk. Enige tijd geleden echter hoorden we het volgende van
mevrouw Naomi Waas.
‘Ik ben na de oorlog bij pleegouders in
Muiderberg gekomen en die zochten
toen ik 4 was een kleuterschool voor
me. In Muiderberg was er alleen een van
christelijken huize en daarom kwam de
openbare van Naarden in aanmerking.
Tegenover de bushalte in de Marktstraat
zagen mijn pleegouders een winkel met
de naam Heijlbron erop. Dat was een
joodse naam wisten ze. Ze zijn brutaalweg naar binnengelopen, en inderdaad
‘juffrouw Heijlbron’ - ze was ongehuwd
en stond erop met juffrouw aangesproken te worden - was joods en ook nog
Op de joodse begraafplaats bij Jan Tabak:
‘diep betreurd door hun zuster en tante
Sara Heijlbron’.


orthodox. Mijn pleegouders vroegen of
ik daar tussen de middag mijn brood
mocht opeten en dat was goed.
Doordeweeks werd ik door mijn pleegmoeder of de hulp naar de bus, een soort
truck met een lange oplegger, gebracht
en in Naarden door ‘tante Saartje’ opgehaald.
Tante Saartje was mijn tante niet, ook
niet die van mijn pleegouders. Ze had
behoord tot een vooraanstaande joodse
familie uit Naarden waarvan verder niemand de oorlog had overleefd, tot in de
verste graad niemand. In het begin bracht
ze me van de bus naar school. Later moest
ik dat zelf doen. Dat leverde weleens problemen op, want ik wandelde met iedereen mee. Het mooiste vond ik het als ik
in de etalage van haar winkel mocht eten
en de voorbijgangers - dat dacht ik dan Sara Heijlbron in haar jonge onbezorgde verbaasd bleven staan kijken.
jaren.
Vanaf een bepaald moment logeerde
tante Saartje, over sjabbat, geregeld bij
ons. Ik zie haar nog binnenstappen, een
tenger, kittig vrouwtje met een stevig
dichtgegespt, rieten koffertje, dat precies
groot genoeg was voor haar kamizool en
directoire, kortom de verschoning voor
een weekend. Een enkele keer logeerden
wij ook bij haar in de Marktstraat. Dat
was een huis met een woonkamer achter de winkel en boven drie kamers met
een zolder. Op het plaatsje stond een gemetselde waterput. Tante Saartje bezat
een mooie zachte huid en ik verbeeldde
me dat deze ontstaan was door het altijd
maar wassen met het water uit die put.
Het rieten koffertje van ‘tante Saartje’.


Toen ze in Huizen woonde, was ik inmid-

dels zo groot dat ik wel naar haar toefietste.
Op het laatst ging ze een beetje dementeren, maar vriendelijker werd ze er niet van.
Ik kan me nu wel iets bij haar gedrag voorstellen. Na haar overlijden waren mijn
pleegouders executeur-testamentair. Na de taxatie van haar boedel, heb ik daaruit
een paar dingetjes kunnen kopen. Die heb ik nog. Nou dingetjes ... er zit o.a. een
secretaire bij en die was heel duur. In die kast zat een bakje met wat garenklosjes,
ooit uit haar winkel. Dat zit bij mij nog
altijd in dit meubelstuk.
Naschrift
Naomi Waas werd in juli 1942 geboren
en was in de oorlog ondergedoken bij
onder meer een gezin in Friesland. Haar
moeder overleefde de oorlog niet, haar
vader wel. Omdat hij zijn werk niet met
de opvoeding van zijn dochter kon combineren, werd Naomi grootgebracht bij
de familie Waterman op de joodse begraafplaats in Muiderberg. Toen Naomi
4 jaar werd, ging ze naar de openbare bewaarschool van de Vestingschool op het
adres Gansoordstraat 46. Twee jaar later
kon ze op de openbare dorpsschool van
Muiderberg dichter bij huis terecht.
Sara Heijlbron werd in het jaar van de Gered uit de boedel van Sara Heijlbron.
bevrijding 57 jaar en woonde kort na de Oranjerozetjes op een tableau die in
oorlog (3) op het adres Kloosterstraat 9. 1948, bij het regeringsjubileum van koMet hulp van een bevriende makelaar be- ningin Wilhelmina, in haar winkel voor
trok ze in augustus 1945 weer haar pand 12 cent per stuk werden aangeboden.
in de Marktstraat en opende er de winkel.
Aanvankelijk was dat pand een woonhuis, maar in 1917 had haar vader het tot winkel laten verbouwen waardoor de voorgevel een totale verandering had ondergaan.
Toen Sara 65 jaar werd, besloot ze de zaak te verkopen. Ene Woudstra zette haar
bedrijf onder een andere naam voort. In die tijd heeft Sara ook haar andere verhuurde panden, de winkel Marktstraat 5 en de opslag- en werkplaats Turfpoortstraat 2-4, verkocht. In Huizen heeft ze toen het woonhuis Nieuwe Bussummerweg
42 laten bouwen en is daar op 10 september 1954 gaan wonen.
Sara Heijlbron is op 12 oktober 1976 in haar woning overleden. Haar boedel is
bij een veilinghuis in Amsterdam publiek verkocht. De nalatenschap van Sara is,


Op het strand van Muiderberg in het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw.
V.l.n.r. Joop Waterman, Naomi Waas, pleegmoeder Lena Waterman en ‘tante Saartje’.

Het persoonsbewijs van Sara Heijlbron met daarop het stempel J uit de oorlog.
Verder vermeldingen in het kader van de geldsanering onder minister Lieftinck.
In juli 1945 moesten alle Nederlanders hun biljetten van 100 gulden inleveren, in
september volgde de rest van het papiergeld.


Marktstraat 10 (nu 18) als woonhuis
vóór 1917

Marktstraat 10 (nu 18) als manufacturenwinkel van Heijlbron na 1917.

op enkele legaten na, verdeeld over een arme weduwe met kinderen in Israël en
de Stichting CIA, een fondsenwervende organisatie voor humanitaire, sociale en
educatieve doelen binnen de erkende grenzen van Israël.
Noten:

1. Henk Schaftenaar, ‘Als we terugkomen, dan weer in Naarden’. Gedenkschrift voor de joodse vluchtelingen Chaskel, Leja, Israel, Mia en Ettel Weiss’, in De Omroeper jrg. 25 nr.1, pp. 20-21 en de noten
27 en 28 op de pp. 30-31.
2. De eerste telg van de joodse familie Heijlbron in Naarden was de Amsterdamse colporteur/koopman David Andries Heijlbron (1771-1850) die op 15 december 1813 met de Naardense Sara
Salomon van der Hoek (1781-1849) trouwde en in een huis op nummer 10, dat is nu Marktstraat
49, zijn intrek had genomen. Later verhuisde het echtpaar naar het huis op nummer 108, dat is
nu Sint Vitusstraat 45.
Een van zijn zonen, Salomon David (1820-1867) ook wel Selik genoemd en gehuwd met Sientje
de Jongh (1816-na 1884), startte halverwege de 19e eeuw in de Peperstraat in het huis op nummer
3 een manufacturenwinkel. Na zijn overlijden in 1867 zette zijn weduwe de zaak voort tot in 1882
een van haar zonen Philip Salomon Heijlbron (1855-1919) het bedrijf overnam.
In 1884 trouwde Philip Salomon met Beelo de Jongh (1847-1933) en uit dit huwelijk werden vijf
kinderen geboren: 1. Sientje (1886-1943), 2. Betje (1887-1943), 3. Sara (1888-1976), 4. Rachaël
(1889-1943) en 5. Salomon Philip (1892-1943).
In 1917 verhuisde de zaak naar Marktstraat 18 waar deze na 1919 werd gedreven door de weduwe
Heijlbron-de Jongh. In 1934 waren de vennoten Salomon Philip, Betje en Sara Heijlbron.
3. In de oorlog heeft Sara Heijlbron de ‘evacuatie’ van de Naardense joden niet afgewacht. In juni
1942 deed ze de ster af en vertrok op eigen houtje naar Amsterdam. Op welk adres en hoe zij daar
de oorlog overleefde, is niet bekend.



Een nadere opheldering over de dood van Maria
Leonie Wagenaar (1913-1943)
Henk Schaftenaar
In april 1943 werden op de joodse begraafplaats bij Jan Tabak de heer en mevrouw
Wagenaar van de Lambertus Hortensiuslaan begraven. Naast hun graf werd een plek
vrijgehouden voor hun dochter Marie van wie na 22 april 1943 niets meer werd vernomen. Omdat een bewijs van haar overlijden ontbrak, was de plek naast het graf van
haar ouders anno 2012 nog altijd open.
Een jaar geleden werd in een artikel in De Omroeper (1) opheldering verschaft over
haar lot, maar kort na het verschijnen van die aflevering kwam mij meer informatie
(2) onder ogen.
Op donderdag 22 april 1943 vond onder
de Naardense joden de tweede deportatiegolf plaats. De Naarder Jan Hulscher
vermeldde in zijn dagboek dat op die
dag schipper Van den Hoek en aardappelhandelaar De Boer hun vrachtwagens
ter beschikking moesten stellen voor het
transport van joden. De vrachtauto’s
werden in Rode Kruisauto’s veranderd.
Hulscher zag hoe oude en gebrekkige
joden en jodinnen het politiebureau
werden binnengebracht. Een van hen zat
nog in het verband, hij had net een operatie ondergaan. De heer en mevrouw
Wagenaar en hun dochter hadden zich
die dag vergast, aldus Hulscher.
Bij de laatste bewering over de familie Wa- Het graf van het echtpaar Wagenaargenaar heb ik vorig jaar in De Omroeper Süsholz op de joodse begraafplaats bij
de volgende notitie (noot 39) gemaakt:
Jan Tabak.
‘Het gaat hier over de joodse handelsreiziger (ook muziekleraar) Baruch Haïm Wagenaar (geb. Amsterdam 11 mei 1883),
zijn vrouw Bertha Adèle Süsholz (geb. Meppel 30 maart 1878) en hun dochter
Maria Leonie (geb. Naarden 2 november 1913), een vrouw met een verstandelijke
beperking. Het echtpaar was op 19 mei 1908 in Arnhem gehuwd en vestigde zich


op 24 maart 1910 te Naarden, Lambertus Hortensiuslaan 28. Toen de politie hen
op 22 april van dat adres kwam ophalen, leefde de dochter nog. Op gezag van een
beschikking van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 7 juni 1949 werd
de gemeente Naarden bevolen op haar naam een overlijdensakte te maken met de
vermelding dat zij op 23 april 1943 te Naarden was overleden. De akte werd op 26
augustus 1949 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.
Haar vader en moeder waren in de vroege ochtend (in de akte staat 6.00 uur) van
22 april overleden.’
Tot zover deze notitie waarin overigens meer bijzonderheden zijn vermeld over de
begrafenis van het echtpaar Wagenaar en de afwikkeling van de kosten.
Aan deze kennis kan nu het volgende worden toegevoegd.
Op donderdagochtend 22 april 1943 stond om 9 uur een agent van de gemeentepolitie van Naarden voor de deur van het huis Lambertus Hortensiuslaan 28 om
het gezin Wagenaar op te halen voor het transport per ‘ziekenauto’ naar Kamp
Vught. Maar na twee keer te hebben aangebeld, werd de deur nog steeds niet opengedaan en sloeg de agent een ruit in. Direct kwam hem een sterke gaslucht tegemoet en eenmaal binnen ontdekte hij dat het echtpaar Wagenaar in hun slaapkamer was overleden. In een andere kamer - de gasleiding was er gebroken - vond hij
een bewusteloze Marie.
Marie is niettemin - zo blijkt uit een brief van vrijdag 23 april 1943 van de politiechef van Naarden aan de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung te Amsterdam
- dezelfde dag nog naar Vught overgebracht en tijdens het transport overleden. Dat
was dus op 22 april, dezelfde dag waarop haar ouders waren overleden, en niet een
dag later wat in 1949 in de officiële overlijdensakte werd vermeld.
Letterlijk schreef de politiechef van Naarden:
‘Die Tochter Marie Leonie Wagenaar die noch lebendig angetroffen wurde, ist von
der Polizei am selber Tage noch abtransportiert nach Vught. Unterwegs starb sie aber,
weshalb sie in Vught beerdigt wird’.
Dat allerlaatste is overigens niet aannemelijk. Al eerder was in Vught een kampcrematorium in gebruik genomen. De as van de doden werd uitgestrooid in putten
bij het crematorium. Op de Israëlitische begraafplaats aan de Berkenheuveldreef
te Vught is maar één jood uit kamp Vught begraven. Dat was Elias Koopman uit
Amsterdam in januari 1943.
Noten:

1. Zie Henk Schaftenaar, ‘Als we terugkomen, dan weer in Naarden!’ Gedenkschrift voor de joodse
vluchtelingen Chaskel, Leja, Israel, Mia en Ettel Weiss, in De Omroeper jrg. 25 (2012), nr. 1 p. 25
en p. 32 noot 39.
2. Archief gemeentepolitie Naarden, correspondentie 1943, dossier 796, 23 april 1943: Protocol
van een agent van politie van 22 april 1943 met een begeleidend schrijven van de politiechef van
Naarden aan de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung te Amsterdam.



Over ‘het huis van Anton Mussert’ in Naarden
Henk Schaftenaar
De voormalige villa Amersfoortsestraatweg 36 tegenover Jan Tabak staat bij oudere
Naarders bekend als ‘het huis van Mussert’. Wie echter naar Mussert zoekt in de kadastrale leggers of het bevolkingsregister van Naarden zal hem niet vinden; hij stond
in de gemeente niet ingeschreven en bezat hier ook geen huis. Hoe dat met elkaar te
rijmen valt, is onder meer te lezen in het boek ‘Mussert & Co’ van de historica dr. Tessel Pollmann, die uitgebreid archiefonderzoek naar de NSB-leider deed (1).
Het huis werd gebouwd in 1920 op een
perceel van bijna een hectare tussen de
Brediusweg en de Paulus van Loolaan.
Pieter Hoytema van Konijnenburg, burgemeester van Naarden, was de stichter.
Hij woonde er maar kort, in het jaar na
de voltooiing overleed hij. Na een wisseling van eigenaren, van wie er een in 1928
een garage met chauffeurswoning aan het
complex had toegevoegd, kwam de kapitale villa in 1932 in het bezit van Johan
Wolbers, de oprichter van het Erdalconcern in Amersfoort. In de oorlog verwierf
Wolbers het oude Drafna aan de Meentweg. Hij liet dat huis slopen en realiseerde
er, ondanks de schaarste aan bouwmaterialen, een nieuwe villa. Zijn landhuis aan
de Amersfoortsestraatweg - Eik en Linde
genaamd - verkocht hij aan de weduwe
Helena Mijnlieff-Verburg (geb.1889), een Het kapitale landhuis Amersfoortnichtje van de vrouw van Anton Adriaan sestraatweg 36 gezien vanuit een vliegMussert, de ‘leider van het Nederlandse tuig in de zomer van 1935.
volk’ in de Tweede Wereldoorlog.
Wat Mussert tot frequent bezoeker van deze villa bracht, ontlenen we aan het
boek van Tessel Pollman.
Mussert was in die tijd zijn vrouw ontrouw geworden en hield het met Marietje
(geb. 1923), de dochter van Helena Mijnlieff-Verburg. Toen Helena op 12 november 1942 Eik en Linde voor 67.810 gulden van Wolbers kocht, leende zij daarvoor


Eik en Linde gekiekt vanaf het terras van hotel Jan Tabak tijdens een barre winter in de
jaren twintig.
40.000 gulden bij Mussert. De lening werd door haar grotendeels afgekocht met
een diamanten collier dat zogenaamd 30.000 gulden waard was en dat Mussert
bij haar liet.
Marietje woonde bij haar moeder op Eik en Linde en was net als zij lid van de
NSB. Mussert wandelde er vaak met zijn nieuwe liefje. Helena, ‘overtuigd van
de voortreffelijkheid en onfeilbaarheid van Mussert’ bood geen weerstand toen
Mussert haar nog jonge dochter het hof maakte. Volgens Musserts NSB-vriend en
arts Hendrik van der Upwich, die toen met zijn vrouw op Eik en Linde inwoonde,
leefde Mussert als hij bij Helena was ‘in concubinaat’ met Marietje.
Mussert kwam vaak bij Helena. Hij kon er zo rustig werken, werd na de oorlog
gezegd.
Zijn aanwezigheid daar werd nog versterkt toen Mussert in 1943 door Duitse defensiemaatregelen zijn woning (een uit joods bezit geconfisqueerd compleet ingericht huis) in Den Haag moest ontruimen. Helena bood Mussert toen in haar
grote huis ruimte voor zijn inboedel. Veel daarvan was van bedenkelijke herkomst.
Toen Mussert bij zijn arrestatie na de bevrijding beweerde dat hij vrijwel niets aan
eigendommen bezat, is men gaan zoeken. Ook op Eik en Linde, waar in de zomer
van 1945 in de tuin de brandkast van Mussert werd opgegraven. Er zaten pakketten aandelen in, 20.000 gulden aan contanten, wat buitenlands geld, vier stukjes
goud van ieder een ons, een gouden vulpotlood en wat persoonlijke zaken. Onder


Eik en Linde, ingang Brediusweg, in de tweede helft van de
jaren veertig toen burgemeester
Boddens Hosang er met zijn
gezin woonde.
een aardbeienbed trof men een
koffer met porselein van Helena Mijnlieff-Verburg aan. In
het huis stond een deel van het
meubilair afkomstig van de geroofde inboedel van mevrouw
Frank-Mogendorff uit Den
Haag, die de oorlog overleefde. Zij kon op Eik en Linde aanwijzen wat van haar
was en kreeg het terug.
In het najaar is Eik en Linde weer voor bewoning vrijgegeven. Op 15 november
1945 is de burgemeester van Naarden J.E. Boddens Hosang er met zijn gezin gaan
wonen. Frankje, de oudste dochter van de burgemeester, herinnert zich die tijd
nog goed. Toen het gezin het huis bezichtigde, stond het nog vol met meubilair
en op de bril van de wc lag een groot portret van Mussert. Die impressie staat
nog altijd op haar netvlies. Eik en Linde werd in die tijd mede betrokken door
een Rotterdams echtpaar dat dakloos was geworden. Er was ruimte zat, het huis
telde twee badkamers en twee toiletten. Met deze dubbele bewoning bleef er zelfs
nog een zitkamer over voor de dienstbode van het burgemeestersgezin. Frankje
en haar vriendinnen speelden vaak in de leegstaande chauffeurswoning boven de
grote garage, die zich aan de kant van de Paulus van Loolaan bevond. In de tuin
bevond zich een schuilkelder, een heuveltje markeerde de plek. Op 17 november 1947 verhuisde het gezin Boddens Hosang naar Doetinchem, waar vader tot
burgemeester was benoemd. Frankje was er niet blij mee, ze had liever op Eik en
Linde willen blijven.
Na een wisseling van eigenaren sinds 1948 is Eik en Linde afgebroken en is er in
de jaren zeventig op het perceel een complex van geschakelde villa’s gebouwd.
Slechts een oude keermuur met een dichtgemetseld doorgangetje langs de Amersfoortsestraatweg herinnert anno 2013 nog een heel klein beetje aan wat daar ooit
stond.
Noten:

1. Tessel Pollmann, Mussert & Co. De NSB-Leider en zijn vertrouwelingen, Boom-Amsterdam, 2012.



