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De joodse leerlingen uit het schooljaar 1941-1942
van de Comeniusschool in Naarden
Annie Verweij en Henk Schaftenaar
Op dinsdag 16 december 1941, een week voor de kerstvakantie, werden op de
Comeniusschool - een openbare lagere school met 7 leerjaren aan de Pater Wijnterlaan - 16 joodse leerlingen ‘afgeschreven’. Althans zo lezen we het terug in de ‘Absentie- en Statistieklijst van het schooljaar 1941-1942’. Het voorgedrukte register werd
enkele decennia geleden aangetroffen tussen verouderde schoolboekjes en veel papier
op de zolder van het gebouw (1). De lijst geeft zicht op de leerlingenpopulatie van de
school die in de loop van 1941, met de onderwijzers, ook nog op een foto (2) is vastgelegd. Document en foto getuigen van een gedenkwaardig schooljaar, waarin apart
onderwijs voor joodse kinderen werd bevolen. In het onderstaande verhaal wordt
teruggekeken op het verloop van deze nare tijd en in het bijzonder naar vijf van de
‘afgeschreven kinderen’.
Het onrecht kwam dat jaar niet als een donderslag bij heldere hemel. Al in februari
werd een verplichte registratie aan alle joden opgelegd en tegelijkertijd werden zij
uit openbare functies ontslagen. In april werden ze uit schoolbesturen verwijderd
en twee maanden later werd hun aanwezigheid in de samenleving aan banden


g elegd. Joodse kinderen mochten niet langer deelnemen aan zwemlessen met hun
klasgenoten en ook werd hen de toegang ontnomen tot plantsoenen, strandtenten,
hotels en ga zo maar door. Een aparte registratie van joods vastgoed volgde en kort
daarop werden middenstanders uit hun winkels gezet. Op 1 november bijvoorbeeld werden in de Vesting de zaken van de manufacturiers Heijlbron en Henselijn
gesloten (3).
Op 16 augustus 1941, nog in de zomervakantie, werd er bij de gemeente- en school pvoeding,
besturen een onheilspellende brief bezorgd van het departement van O
Wetenschap en Cultuurbescherming. Het epistel was ondertekend door secretarisgeneraal J. van Dam en blijkens een opschrift erboven niet bestemd voor publicatie. Het ging slechts om de vaststelling van het aantal joodse leerlingen per school.
Het doel was echter om hen op korte termijn bijeen te brengen in afzonderlijke
scholen (4). Van Dam maande de besturen tot spoed. Uiterlijk 7 dagen na de hervatting van de lessen moest hij over de gegevens kunnen beschikken. Daarop haastte de gemeente Naarden zich om bij de joodse ouders inlichtingen in te winnen.
Middels een voorgedrukt papiertje moesten zij aangifte van hun schoolgaande

Detail uit de departementale brief over de segregatie van de joodse kinderen in afzonderlijke scholen.


kinderen doen. De strookjes zijn bewaard gebleven (5). Daardoor weten we dat
er op 9 september 1941 op de Vestingschool 3 joodse leerlingen zaten die aan de
door de nazi’s gestelde criteria voldeden (6). Op de Comeniusschool waren dat
er 16 en in het kleuterklasje van juffrouw Smit aan de Juliana van Stolberglaan 4.
Op scholen in Bussum werd door 48 joodse kinderen uit Naarden onderwijs genoten en elders (in Amsterdam, Hilversum en Baarn) waren dat er 4. Een snelle
berekening liet zien dat een op te richten joodse school voor lager onderwijs in
‘Naarden-Bussum’ 85 leerlingen zou gaan tellen (7).
Na de inventarisatie werden in november 1941 in het hele land joodse scholen
opgericht. De gemeenten Hilversum, Bussum en Laren kregen scholen voor joods
lager onderwijs. Hilversum werd tevens aangewezen als centrale plaats voor een
joods lyceum en een school voor joods uitgebreid lager onderwijs (8). In Naarden
kwam niets van de grond; de scholiertjes moesten naar Bussum en verder fietsen.
Met een locatie voor klassikaal onderwijs in een villa op het adres Willemslaan 19
en twee lokalen bestemd voor Montessorionderwijs in het pand Mecklenburglaan
14 werd op 16 december 1941 om 10 uur de Joodse School van Bussum geopend
(9). Izaäk Vissel (1890-1971) werd er hoofd, weliswaar in een tijdelijke aanstelling.
Emanuel Porcelijn (1899-1973) leidde de Montessorischool. In januari 1942 telde
de school 97 leerlingen, daarvan zaten er 26 op de Montessoriafdeling.
Na de gedwongen ‘evacuatie’ in juni/juli 1942 van de Naardense en Bussumse

Mecklenburglaan 14.

Willemslaan 19.


Leerlingen en leerkrachten van de Comeniusschool in het schooljaar 1940-1941 vóór
de gedwongen afscheiding van de joodse populatie van de school.
joden naar Amsterdam bleef van dat aantal niet veel meer over (10). De gemeente
Bussum besloot daarop de joodse school op te heffen. Op aandringen van de Joodse Raad werd evenwel toch nog toegestaan om na de zomervakantie op de locatie
Mecklenburglaan de school voort te zetten.
Op 23 augustus 1942, de start van het schooljaar, waren daar nog 15 leerlingen op
school; kinderen van ouders met een ‘Sperre’ vanwege ziekte of een functie bij de
Joodse Raad. Even groeide het aantal nog met een enkele leerling uit Laren (11),
maar in december viel het doek voor de school; er was toen bijna geen leerling
meer over.
Terug naar de Comeniusschool in Naarden. In het jaar 1941-1942 telde de school
318 leerlingen verdeeld over 9 klassen. Op 16 december 1941 gingen daar 16
joodse leerlingen vanaf. Het waren Alfred d’Ancona, Salomon Barents, Carolina
Clara Blitz, Rosemarie Kann, Joseph Frits Kaufmann, Jacques Koppels, Klaus
Martin Marcan, Michael René Marcan, Hella Emmy Sara Rosen, Henriëtte Sitters,
Rosalie Sitters, Rudolf de Vries, Adolf Vromen, Annie Vromen, Anita Wolffers en
Flora van Zanten, die voor de korte tijd dat het nog zou duren naar de Mecklenburg
laan of Willemslaan moesten fietsen. Voor hen brak daarna een p
 eriode aan van
zware vervolging en veel misère, een die als een schandvlek in het collectieve
geheugen van de Nederlandse samenleving is blijven bestaan.
Uit speurwerk naar deze 16 leerlingen kwam zeer intrigerende, maar niet van


 rivacy gespeende informatie te voorschijn. Over de thans nog levenden schrijven
p
zou in strijd met de heersende waarden en normen kunnen zijn. We beperken ons
tot de trieste lotgevallen van het vijftal van wie helaas vaststaat dat zij aan de naziterreur niet konden ontkomen (12).
Alfred d’Ancona werd op 17 september 1928 geboren te Amsterdam waar zijn
vader Samson (Amsterdam 1897) accountant was. Omstreeks 1930 verhuisde het
gezin naar Bussum en in 1933 naar Naarden waar de woning Rembrandtlaan 55,
later Gerard Doulaan 43 werd betrokken. Alfred, leerling van de zesde klas, volgde vanaf 16 december 1941 de klassikale opleiding van de Joodse School aan de
Willemslaan. Zijn zuster Erna zat op de Gooische H.B.S. Zij zal haar scholing op
het Joods Lyceum van Hilversum hebben moeten voortzetten. In juli 1942 lukte
het de familie, op grond van een vermeende niet-joodse afkomst en later een ziekte
van mevrouw d’Ancona, aan de ‘evacuatie’ naar Amsterdam te ontkomen. Maar op
15 november 1943 werd het hele gezin rechtstreeks vanuit Naarden naar Westerbork afgevoerd en al een dag later gedeporteerd naar Auschwitz. Daar zijn moeder
Sibilla d’Ancona-Israel (1901), Erna (1924) en Alfred op 19 november 1943 omgebracht. Samsons leven werd er op 28 januari 1944 beëindigd.
Salomon Barents werd op 16 mei 1929 geboren in Bussum en woonde Rhijnvis Feithlaan 11. Hij zat in de 7e klas van de Comeniusschool en werd door zijn
vrienden ‘Kiki’ genoemd. Juni/juli 1942 werd het gezin Barents, vader David
(Amsterdam 1895), moeder Flora Roodenburg (Amsterdam 1895) en de kinderen
Elisabeth (Bussum 1925), Eva (Bussum 1927) en Salomon per bus geëvacueerd


Alfred d’Ancona, negen jaar oud, te midden van buurtgenootjes van de Gerard Doulaan op Koninginnedag 31 augustus 1938. Bron: Joods Digitaal Monument.

Salomon Barents, met bril en staande naast de staartklok, in 1942 met de leerlingen
van het Joods Lyceum in Amsterdam. Bron: Joods Digitaal Monument.
naar Amsterdam. Daar werd de woning Pretoriusstraat 6 II betrokken. David
 arents was vertegenwoordiger en Elisabeth was leerling van de Gooische H.B.S.
B
De familie wilde niet onderduiken. Bij hen bestond de vrees om bij ontdekking


als ‘strafgeval’ te worden behandeld. Het gezin is op 7 september 1943 vanuit
 esterbork naar Auschwitz gedeporteerd, waar zij op 10 september 1943 zijn omW
gebracht.
Joseph Frits Kaufmann werd op 23 augustus 1934 geboren in Rotterdam.
Zijn vader Max (Solingen 1898), chef inkoop van een warenhuis, naturaliseerde
in 1935 tot Nederlander en was gehuwd met Helene Kaufmann-Hochstädter
(Lampertheim 1910). Via Schiedam en Amsterdam vestigde het gezin zich op 28
augustus 1940 in Naarden op het adres Jan Steenlaan 23. ‘Fritsje’ had een jonger
zusje, Bertl Johanna (Amsterdam 1938). Hij zat in de 2e klas van de Comeniusschool en was klasgenoot van Philippe Scheltema die om de hoek in de Paulus
Potterlaan woonde.
Donderdag 2 juli 1942, de tweede ‘evacuatiedag’ van de Hollandse joden uit
Naarden, vertrok het gezin naar Amsterdam. Wetend van zijn op handen zijnde
vertrek had Fritsje nog bij Philippe aangebeld om zijn speelgoed te verkopen.
Hij mocht het niet meenemen, de ‘evacuatievoorschriften’ verboden het, had zijn
vader hem verteld. Toen moeder Scheltema opendeed, bood hij voor een paar
stuivers zijn zakmes aan. Ze heeft hem een kwartje gegeven en gezegd dat hij
het zakmes beter bij zich kon houden. Kort daarop zag Philippe vanuit het raam
van hun woning zijn schoolvriendje te midden van een stoet lotgenoten naar het
station lopen. Naar we weten was dat voor het enkeltje naar Amsterdam, waar het
gezin werd gehuisvest op het adres Uiterwaardenstraat 206 hs. Op dinsdag 20 juli
1943 vertrokken zij echter met ‘transport 72’ vanuit Westerbork naar het vernietigingskamp Sobibor. Op 23 juli 1943 zijn zij daar omgebracht.

Het strookje dat de vader of moeder van Fritsje Kaufmann retourneerde aan de
Comeniusschool waarmee de gemeente Naarden voldeed aan de door het departement gestelde opdracht.


Hella Emmy Sara Rosen, in het Joods Digitaal Monument ingeschreven met de voornamen ‘Hella Emmi Rosen’, onder nummer 197 voorkomend in de ‘Absentie- en
Statistieklijst’ van de Comeniusschool. Rechts de data van haar in- en uitschrijving
van de school.

In het najaar van 1942 woonden er nog maar 25 joodse leerlingen in Naarden en Bussum. Het overzicht toont dat Anita Wolffers de gewone opleiding aan de Joodse School
volgde en dat we haar aanwezigheid in Naarden kunnen verklaren met een uitstel van
‘evacuatie’ door ziekte van haar vader.


Hella Emmy Sara Rosen werd geboren op 12 augustus 1935 in Berlijn.
Zij kwam in het gezin Rosen-Süsskind met verwanten op 27 november 1940 vanuit Den Haag naar Bussum. Daar betrok de familie het pand Prins Hendriklaan 6.
Op 2 september 1941 werd zij ingeschreven als leerling van de eerste klas
van de Comeniusschool maar moest daar dus op 16 december al vertrekken.
Op 28 augustus 1942 werd het gezin ‘geëvacueerd’ naar Amsterdam. Uit concentratiekamp Vught is zij met haar moeder Margarete Marianne Rosen-Süsskind
met het zogenoemde ‘kindertransport’ via Westerbork op 8 juni 1943 gedeporteerd naar Sobibor. Daar zijn zij op 11 juni 1943 omgebracht.
Anita Wolffers werd op 1 juni 1930 geboren in Amsterdam. Haar vader Lion
Samuel Wolffers (Rotterdam 1899) was van beroep musicus (pianist). In 1937 had
het gezin - moeder Branca Wolffers-Rooselaar (Amsterdam 1902) en zuster Rosita
(1927) - zich vanuit Amsterdam in Bussum aan de Marconiweg gevestigd. Maar
op 22 september 1939 betrokken zij in Naarden de woning Lambertus Hortensiuslaan 30. Anita zat in de 5e klas van de Comeniusschool en heeft daarna, tot aan
de opheffing van de school, de klassikale-afdeling van de Joodse School gevolgd.
Haar zuster zat op de Openbare U.L.O. in Bussum. Lion Samuel Wolffers kreeg
in juli 1942 uitstel van ‘evacuatie’ omdat hij leerkracht was aan de Joodse School.
Later werd zijn vertrek uitgesteld op grond van ziekte. Maar in april 1943 ‘platzten alle Sperren’ en werd het gezin op de 22e naar Vught overgebracht. In de
nacht voor deze dramatische donderdag hadden hun buren, het joodse echtpaar
Wagenaar-Süsholz, de hand aan zichzelf en hun dochter geslagen (13). Ook het gezin Wolffers maakte op 8 juni 1943 deel uit van het ‘kindertransport’ naar Sobibor,
waar zij drie dagen later werden omgebracht.
Noten:

1.	Eind augustus 2013 kreeg de redacteur van De Omroeper het register van de heer Bas in ’t Veld,
ex-rector van de ex-scholengemeenschap Godelinde. De m.e.a.o.-afdeling van deze school was
in de jaren zeventig in het gebouw van de Comeniusschool gehuisvest. De Comeniusschool was
toen al verhuisd naar een nieuw pand aan de Cort van der Lindenlaan. Het uit 1920 daterende
gebouw aan de Pater Wijnterlaan is later afgebroken.
2.	De foto kregen we van mevrouw A.P. Corpel-van Dommelen die toen in de 3e klas van de
Comeniusschool zat. Hoewel zij vrijwel al haar klasgenoten wist te herkennen, lukte dat niet bij
andere, nu 80 jaar oud zijnde en nog oudere ex-leerlingen van de school. De omgekomen joodse
leerlingen kunnen we daardoor niet met zekerheid aanwijzen.
3.	Op 18 november 1941 werd, tevergeefs, door de gemeente Naarden een poging ondernomen
om de zaken van Heijlbron en Henselijn weer open te krijgen op grond van een bericht dat dit
in Monnickendam en voor enkele zaken in Amsterdam ook werd gedoogd. Zie brief, dossier
1941/92, in het Nieuw Archief van de gemeente Naarden in de reeks bekend onder de naam ‘het
Bloemendaalse Stelsel’. Zie ook Henk Schaftenaar, ‘Bis auf weiteres’. Eliazer en Abraham Henselijn,
manufacturiers van joodse komaf te Naarden, in De Omroeper, jrg. 25 (2012) nr. 1. en Henk
Schaftenaar, Herinneringen aan ‘tante Saartje’. Sara Heijlbron (1888-1976), de laatste telg van een
oud Naardens geslacht, in De Omroeper, jrg. 26 (2013) nr. 1.
4.	Van de Bussumse onderzoeker Hans Jonker kregen wij een verwijzing naar een omvangrijk
dossier (Nieuw Archief gemeente Bussum, inventarisnr 1851.02) over de Joodse School.



5.	De briefjes zijn bewaard gebleven in dossier 1941/151 in het Nieuw Archief van de gemeente
Naarden in de reeks bekend onder de naam ‘het Bloemendaalse Stelsel’.
6.	Kinderen uit huwelijken waarvan alleen de man of alleen de vrouw van joodse afkomst was,
vielen buiten de verordening. Op de Vestingschool voldeden 3 leerlingen aan de door de nazi’s
gestelde criteria: in klas 5 Philip Heijlbron (1931-1943), in klas 2 Beelo Heijlbron (1933-1943)
en in klas 4 Rudolf Israël Oppenheimer (1931). Op de Rehobothschool en op de twee roomskatholieke scholen zaten in dat jaar geen leerlingen die binnen de criteria van de verordening
vielen.
7.	Mededeling Hans Jonker: De gemeenten werden verplicht om een aparte school in te richten (en
te betalen) als uit de inventarisatie bleek dat er meer dan 50 joodse leerlingen waren. Over hoe je
dat moest tellen, is nog heel wat correspondentie gevoerd; ofwel alleen de Bussumse leerlingen
op de Bussumse scholen ofwel leerlingen vanuit de hele regio.
8.	Op 12 januari 1942 werd in Hilversum in de gehuurde villa Bergweg 10 het Joods Lyceum
geopend. Bij de opening waren 13 leerlingen uit Bussum ingeschreven. Op 1 augustus 1942 werd
het Joods Lyceum opgeheven. In een villa op het adres Utrechtsestraatweg 64 te Hilversum werd
voor joodse kinderen in januari 1942, naast een school voor gewoon lager onderwijs ook een
school voor uitgebreid lager onderwijs gesticht.
9.	Willemslaan 19 was een villa met tuin en schuur die door de gemeente voor 1000 gulden per
jaar werd gehuurd van een particulier uit Bussum, later van een particulier uit Laren. Het pand
Mecklenburglaan 14 was eigendom van P.I. Minkenhoff (1895) die de begane grond (gang, toilet
en twee lokalen) van zijn woning verhuurde voor 40 gulden per maand. Zijn jongste zoon Robert
Paul Herman (1933) volgde er tot op het eind de Montessoriafdeling. Het gezin Minkenhoff
(ouders en 2 zonen) werd op 4 juni 1943 in Sobibor omgebracht. In het Joods Digitaal Monument
wordt het gezin met de naam ‘Minekenhoff’ aangeduid.
10.	Veel meer details over het verloop van de jodenvervolging in Naarden in 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.
11.	In Laren was aanvankelijk ook een Joodse School, maar omdat deze vooral bezocht werd door
kinderen van de Bergstichting aldaar werd aan Larense joden toegestaan dat hun kinderen
eveneens de Joodse School van Hilversum mochten bezoeken. Toen deze echter werd gesloten,
werd toegestaan om hun kinderen naar het ‘schooltje van meester Vissel in Bussum’ te zenden.
12.	
Van de 16 joodse leerlingen van de Comeniusschool hebben 11 de verschrikkingen van
de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog overleefd. Vijf van hen kwamen om in de
vernietigingskampen van de nazi’s.
13.	Henk Schaftenaar, Een nadere opheldering over de dood van Maria Leonie Wagenaar (1913-1943),
in De Omroeper jrg. 26 nr.1.



Een terugblik op ‘Kroonenburg Wonen’, vanouds
een meubel- en stoffeerbedrijf
Carla Welker-Kroonenburg
Het plaatsen van een ‘social sofa’, een met mozaïek versierde betonnen bank, op het
kerkplein in Naarden in 2013 symboliseert het einde van ‘Kroonenburg Wonen’.
Hier volgt een terugblik op het bijna n
egentigjarig bestaan van dat woning
inrichtingsbedrijf. Het verhaal is ontleend aan het boekje ‘Een leven beschreven’
(2001) van de hand van J.G. (Jan) Kroonenburg (1910-2005).
In 1922 begon mijn grootvader Johannes George Kroonenburg (1879-1945) op de
zolder van zijn woning in Bussum met het vervaardigen, restaureren en bekleden
van meubels. Daar werd al snel het stofferen van woningen aan toegevoegd en toen
de zaken goed liepen, dacht hij in 1925 een winkel te beginnen om nog meer werk
te genereren. Dominee Duyvendak, destijds Luthers predikant in Bussum, spoorde
hem aan het plan uit te voeren en hielp hem aan goede klanten. Doortje Verkerk
gunde hem de restauratie van beschadigd antiek en makelaar Koudijs gaf hem
tegen een kleine vergoeding adressen van verkochte huizen. Met dat in het vooruitzicht, waagde hij de sprong en huurde het winkelwoonhuis Lambertus Hortensiuslaan 24 tegenover de Julianalaan. De zaak werd op 7 oktober 1926 geopend.
Het gezin bestond uit vader, moeder Maria Berendina Seijlhouwer (1878-1949),
de dochters Rie (1902-2001) en Annie (1913-1991) en een zoon Johannes
George jr. (1910-2005), mijn vader. In 1922 ging hij naar de Prinses Irene Ulo
in 
Bussum, maakte deze niet af en wilde vervolgens bij zijn vader werken.
Maar dat liep a nders. ‘Als je niet wilt leren, zal ik een baan voor je zoeken maar
niet bij mij’, was thuis het commentaar.
Zo startte hij als loopjongen in een
glas-in-loodzettersbedrijf in Amsterdam. Maar ook dat beviel niet, het
werk van zijn vader bleef trekken en
uiteindelijk kreeg hij zijn zin. Zijn eerste klus bestond uit het repareren en
beitsen van de eiken schrijfbureaus
van de C
 hemische Fabriek Naarden.
Lopend met een meubelwagen moest
hij ze halen en terugbrengen. Alleen het
Nog op een zolder in Bussum in 1924.
transport al was een heel karwei.


Maria Berendina Kroonenburg-Seijlhouwer in 1926 op de hoek van de Julianalaan met zicht op het complex van
vier panden aan de Lambertus Hortensiuslaan waar in het rechter (niet zichtbaar) de meubelzaak was gevestigd.

Johannes George Kroonenburg in
1926 aan de andere kant van de hoek
Julianalaan/Lambertus Hortensiuslaan.
Op de achtergrond de melkinrichting
‘Sanitas’ van de familie Krijnen.

Grootvader ging niet met zijn tijd mee. Hij wilde geen bankrekening openen en
dat heeft mijn vader toen maar gedaan. Vanwege de kosten wilde grootvader ook
geen telefoon in huis. Toen mijn vader dat wel wilde, liet hij zich toch overhalen
om grip op zijn zaak te houden.
In de crisisjaren heeft grootvader, in de hoop de klandizie te vergroten, een tweede winkel geopend. Het pand Cattenhagestraat 21, eerder een filiaal van de Bussumse rijwielhandelaar Willemse, kwam vrij. Omdat vader inmiddels verloofd
was en hij de Vesting goed kende, werd de gok maar gewaagd. Voorlopig werd
het pand alleen als winkel gebruikt. Maar de verkoop bleef tegenvallen, in beide
winkels. Zelfs nadat op de ‘Lambertus’ de zaak met toonzaaltjes was uitgebreid en
het gezin op nummer 18 was gaan wonen. Na het verkassen naar Brinklaan 22b
in B
 ussum, als laatste redmiddel, liep het nog steeds niet naar wens. Uiteindelijk
besloot grootvader het ‘winkelen’ op te geven. Daarom verhuisden mijn grootouders in 1939 naar Brediusweg 5 waar grootvader vanuit een kleine werkplaats zijn
bedrijf heeft voortgezet.


V.l.n.r. Rie, Annie en Jan Kroonenburg in 1925.
De winkel in de Vesting werd in die jaren aangehouden. Even hebben mijn ouders
overwogen om daar na hun huwelijk - op 6 januari 1937 trouwde mijn vader met
de Naardense Johanna Christina Breijer (1911-1999) - te gaan wonen, maar toen
‘De Samaritaan’ in de Marktstraat vrijkwam, werd dat winkelwoonhuis gehuurd.
Van de Samaritaan was het woongedeelte - een huiskamer, slaapkamer en zolder
aan de achterzijde - na een brand, geheel vernieuwd. De keuken zat in een aanbouw
met een kelder eronder. Een douche of badkamer ontbrak, maar alle inwoners
van de Vesting konden gebruik maken van het militaire badhuis. Met zelfgemaakte
meubelen trokken mijn ouders in dat huis, waar ik in 1939 ben geboren. Slechts
vier jaar hebben ze daar gewoond en gewerkt. In 1941 werd de winkel gesloten en
verhuisden we naar het woonhuis Cattenhagestraat 30 waar mijn zusters Elseline
(1943), Rita (1946) en Hanneke (1953) werden geboren. In de oorlogsjaren en ook
nog erna draaide het bedrijf vanuit de werkplaats van grootvader.
Na het overlijden van mijn grootvader in 1945 ging mijn vader alleen verder.
Op zoek naar een werkplaats in de Vesting stuitte hij op de bouwval Catten
hagestraat 13, vroeger het koetshuis van de ernaast gelegen patriciërswoning.
Het pandje had nog zo’n oude, onbeschoten sporenkap. Als de zon scheen, viel
het licht naar binnen en als het regende, zat je daar in de drup. In 1948 heeft


Jan Kroonenburg jr. met zijn verloofde
Stientje Breijer aan de Lambertus
Hortensiuslaan in 1932.

De ‘Samaritaan’ in de Marktstraat was
van 1937 tot 1941 het winkelwoonhuis
van Jan Kroonenburg jr.

De ouderwetse sporenkap van het pand
Cattenhagestraat 13 in 1960.

De etalagekast van Kroonenburg vlak
voor de grote verbouwing in 1960.



aannemer Ben Jurriëns het pand met
sloopmaterialen - zo ging dat toen nog
- bruikbaar g emaakt. Aan de voorzijde
achterin
kwam de meubelmakerij en 
de stoffeerderij. Op zolder werd een
kamertje als gordijnenatelier ingericht.
Om de werkplaats langs de straatkant
wat te camoufleren, werd een etalagekast
getimmerd. Benieuwd naar de daar uitgestalde stoffen, stapten geïnteresseerden
naar binnen, maar bij het zien van een
werkplaats draaide menigeen rechtsomkeert. Mijn vader snelde dan naar buiten
en vertelde dat ze wel degelijk geholpen konden worden; de werkbank werd
dan snel in een toonbank omgetoverd.
In 1954 werd het tot dusver gehuurde
pand gekocht. In die tijd ging de meubel
makerij - Jaap Klinkenberg werkte er -

Jan Kroonenburg als trotse bezitter
van een Skoda voor zijn woonhuis
Cattenhagestraat 30 in 1959.

Het personeel van het woninginrichtingsbedrijf voor Cattenhagestraat 13 in 1949.
Links een deel van het nog niet gerestaureerde patriciërshuis, rechts de patroon zelf.


naar zolder waardoor beneden een echte winkelruimte werd geschapen met een
piepklein kantoor.
Na de oorlog werden kleine vrachtjes nog op de schouders of per fiets vervoerd.
Later had mijn vader een karretje achter zijn fiets voor klein meubilair. Grotere stukken werden met de handkar of later de bakfiets naar de klanten gebracht.
Het eerste gemotoriseerde vervoermiddel werd een tweedehands solex en deze
spaarde veel tijd uit. Met steun van een goede klant kon in 1953 een IFA worden
aangeschaft, dat was zo’n Oost-Duitse DKW.
Sinds 1953 was Jan Toorman, een zoon van de schilder in de Cattenhagestraat, als
meubelmaker bij vader in dienst. Misschien zou hij later mijn vader kunnen opvolgen, was de gedachte, want die had alleen maar dochters. Maar in 1958 kwam ook
Herman Welker, waarmee ik later zou trouwen, in de zaak. Hij deed de administratie
en ging mee op karwei. Hierdoor zag Toorman zijn kansen verkeken en vertrok.
In 1960 heeft mijn vader de bovenverdieping van de zaak voor Herman en mij
tot een woning laten verbouwen. Een garage aan de Sint Vitusstraat 6 werd toen
verbouwd tot meubelmakerij en stoffeerderij. Bij het strippen van Cattenhagestraat
13 kwam het klinkerplaveisel van het koetshuis van destijds te voorschijn. In de
zijmuur zat zelfs nog een oude deuropening naar het kapitale herenhuis ernaast.
In 1966 kwam mijn vader Jan Toorman weer tegen, waarbij een samen
werkingsverband opnieuw ter sprake kwam. Herman had inmiddels elders werk
gevonden en stond niet meer in de weg. Jan hoefde er niet lang over na te denken en
werd toen vaders compagnon.

Herbouw van de achtergevel van
Cattenhagestraat 13, een voormalig
17e-eeuws koetshuis.


Bij de verbouwing kwamen sleutelstukken met peerkraalversiering te voorschijn.

De jaren zestig waren die van de braderie.
Naarden was een van de eerste gemeenten in ons land die met dit fenomeen
begonnen. Op een vrijdag en zaterdag in
augustus verlengden de middenstanders
hun winkels tot op straat. Opzij af
geschermd met een houten raamwerk en
aan de voorkant afgezet met een hekje,
alles keurig in het wit, zag de ‘Kroonenburg-stand’ eruit om door een ringetje te
halen. Als ’s avonds de verlichting volop
brandde, zag je het winkelraam niet meer
en leek het één diepe winkel. De braderie
op deze bijzondere wijze hield vele jaren De braderiestand van Kroonenburg in
stand, maar later gingen de winkeliers 1960.
het met eenvoudige marktkramen doen.
In 1967, Jan Toorman was nog maar kort in de zaak, kochten de compagnons
de zaak van woninginrichter Wijnands, Cattenhagestraat 21 op. Zo verdween
een concurrent van het strijdtoneel en kwam het pand waar mijn vader in 1937
zijn eerste winkel in de Vesting opende, in de onderneming terug. De winkel op
nummer 13 hield de naam ‘Kroonenburg Interieurverzorging’, die op 21 werd
‘Woninginrichting Comfort’, een bedrijf met het goedkopere genre. Zo leken het
twee verschillende zaken. Jan Toorman ging er met zijn gezin boven wonen.
Het bedrijf is lang een familieaangelegenheid gebleven. Sjaan Eijpe maakte de gordijnen en mijn moeder zette er dan de haken aan. De kamervloer was er soms
helemaal mee bedekt. Mijn zwager Ruud van Leeuwen werkte er als stoffeerder en
zus Rita maakte ook jaren deel uit van het personeel. Zelf deed ik de administratie.
In 1976 bestond de zaak 50 jaar. Mijn ouders hadden al AOW en hebben toen een
punt achter hun werkzame leven gezet. Jan Toorman is daarna verder gegaan op
nummer 21. Daar heb ik nog tot 1984 de administratie gedaan. Voor het pand op
nummer 13 werd Theo Bakelaar als huurder gevonden. Hij liet aan de straatkant
een moderne pui voor zijn radio- en televisiebedrijf plaatsen.
In 1984 was Jan Toorman genoodzaakt zich uit zijn bloeiende bedrijf terug te trekken. Goede opvolgers werden gevonden in Yvonne en Herman Kettelarij uit Vorden. Omdat hun naam hier niemand iets zou zeggen en ‘Kroonenburg’ in het Gooi
grote bekendheid genoot, hebben zij de zaak voortgezet onder de naam ‘Kroonenburg Wonen’. Door de sterke groei onder hun leiding werd na enkele jaren
uitgeweken naar een locatie op het bedrijventerrein. In een groot pand aan de


Jan Kroonenburg heeft zijn herinneringen vastgelegd in een boekwerkje.
In 2001 overhandigde hij het eerste exemplaar aan burgemeester J.A.N. Patijn.
Energiestraat konden alle meubelen, gordijnstoffen en tapijten prachtig worden
geshowd.
Maar toen Yvonne en Herman ook de pensioengerechtigde leeftijd bereikten,
kwam een einde aan ‘Kroonenburg Wonen’. Een afscheidscadeau voor alle
klandizie - een ‘social sofa’ nabij de toren van de Grote Kerk - werd geschonken aan
de stad en op 3 mei 2013 officieel in gebruik genomen.



‘Pookt alleen ’s morgens en ’s avonds!’
Kamer, kolenboeren te Naarden
Henk Schaftenaar
De oudere Naarders herinneren zich Gerard, Jaap en zijn zoon Jan Kamer nog wel de
kolenboeren die vanuit de Turfpoortstraat en Huizerpoortstraat een handel in brandstoffen dreven. Vijfenzestig jaar geleden waren hun bedrijven nog een onmisbare schakel in het voorzieningenpatroon. Maar met de komst van het aardgas was het gedaan
met de distributie van huisbrand en verdwenen hun kolenwagens uit het straatbeeld.
De Naardense Kamers stammen af van ene Jacob (1810-1885), een timmerman uit
Hilversum die zich in 1846 in Naarden vestigde om daar met Ariaantje de Jong (18211899) te trouwen. Dat rooms-katholieke paar kreeg 8 kinderen onder wie Wilhelmus
(1850-1928) en Johannes Wilhelmus (1860-1927), die respectievelijk tapper in de
Raadhuisstraat en Turfpoortstraat werden. Over de laatst genoemde en zijn
nazaten gaat dit verhaal (1). Hij was oprichter van een kolenhandel.
Johannes Wilhelmus (Jan) Kamer, in
kolen en nog veel meer
Jan Kamer werd op 7 november 1860
geboren in de woning Huizerpoortstraat 374, een zeer oud pand dat rond
1900 nog op de plek van het huidige
nummer 15 stond. In 1894 trouwde
hij met de Naardense Petronella Voogt
(1864-1925) en vestigde zich Turfpoortstraat 49, een woning met café en diepe
tuin die op 3 juni 1902 voor 2500 gulden
van de welgestelde kruidenier Johannes Wilhelmus Thüring werd gekocht.
De kroeg, vanouds genaamd koffiehuis
De Komeet, werd voortgezet en Jan, die
eigenlijk warmoezier was, werd tapper.
Zakendoen zat hem in het bloed. In
1906 begon hij een handel in turf, hout
en kolen. Wederom in een van Thüring
gehuurde stal tegenover het café.

De Huizerpoortstraat in 1892 met in het
midden van de foto het geboortehuis van
Jan Kamer. De grote houten stal ernaast
kocht hij in 1909.


Het gezin Kamer-Voogt in 1906. Van links naar rechts: Gerard, Jaap, Anna, vader Jan,
Alie, opa Johannes Voogt (1833-1919), moeder Nel, Riek, Joop en Sjaan.

Jan Kamer met zijn zonen Gerard (links) en Jaap bij de opslagplaats Turfpoortstraat
48. Een foto uit het begin van de jaren twintig.


Ook dat pandje werd van Thüring gekocht die ook, met zachte kredieten, tal van
geloofsgenoten uit zijn parochie in het zadel hielp. Het ging Jan goed en toen zijn
gezin met acht kinderen onder wie de jongens Jaap (1895), Joop (1896) en Gerard
(1902) was gezegend, kwam het omvangrijke bezit van de erven van notaris De
Roeper op de markt. Uit het vastgoed van deze vermogende familie kocht hij op
11 maart 1909 voor 310 gulden een stal met steeg op een flink stuk grond naast
zijn geboortehuis in de Huizerpoortstraat. Hij liet er meteen een grote schuur bij
bouwen waardoor de kolenopslag naar daar kon worden verplaatst.
Toen begin jaren twintig het strandleven bij Oud Naarden opkwam, was Jan er
weer als de kippen bij. Als een der eersten pachtte hij van de gemeente Naarden
een stuk strand en timmerde er een tent die later uitgroeide tot een complete badinrichting.
Ook in dat metier verging het Jan Kamer goed. Het liefst deed Jan van alles als het
maar winst opleverde. Zo verkocht hij ook verzekeringen en op een ander moment
handelde hij in hooi. Het batig saldo van zijn hele negotie was bestemd voor de
oude dag. Het surplus werd daarom in oude pandjes gestoken waarvan de wekelijkse huurpenningen later als pensioentje werden geïnd. Jan Kamer overleed op
17 september 1927. Aan al zijn kinderen liet hij een huis na.
De erven Kamer in de jaren dertig
Het heeft ruim drie jaar geduurd eer de nalatenschap van Jan Kamer onder zijn
kinderen was verdeeld. Van meet af aan was echter duidelijk dat Jacob Johannes
(Jaap) en Gerardus Vitus (Gerard) de kolenhandel en het strandbedrijf zouden
voortzetten. Zo is dat ook gegaan. Aan Jaap, de oudste zoon, werd de kolenschuur
in de Huizerpoortstraat vermaakt plus de strandopstallen. Gerard erfde het woonhuis annex café in de Turfpoortstraat en de er tegenover liggende stal.
De kolenschuur is toen afgebroken en in steen herbouwd.
In diezelfde tijd werd ook de badinrichting te Oud Naarden uitgebreid. Daar werd
een lange houten pier gebouwd met op de kop ervan een complex bestaande uit
kleedhokjes. Het was vooral Jaap met zijn gezin die zomers dat etablissement bevolkte. Gerard daarentegen hield zomers de brandstoffenhandel open, want de
fornuizen werden toen ook met turf en kolen gestookt. In het weekend loste hij
zijn broer af op het strand. Die kon dan naar de kerk.
Al weer zo’n vijftien jaar geleden vertelde Nel Kamer, een dochter van Jaap, me hoe
dat daar toeging. ‘Op Hemelvaartsdag ging altijd de badinrichting open. De kleedhokjes en het meubilair waren er al eerder geïnstalleerd. Alleen de consumptietent
mocht het hele jaar daar blijven staan. Met Pinksteren verhuisde de hele familie
Kamer naar Oud Naarden. Het gezin woonde dan de hele zomer op het strand,
vanwaar de kinderen nog een maand naar school in de Vesting moesten fietsen.


Op het strand van Oud Naarden bij de badinrichting van Kamer. Een foto uit het
begin van de jaren dertig.
Op de zondagen en in de vakantie hielpen de kinderen mee met het serveren van
koffie, thee en limonade. Er werden ook koeken en chocolade verkocht. Als eind
augustus het strandseizoen op z’n retour was, verhuisde het gezin weer naar de
Vesting.’
De brandstoffenhandel leverde uiteindelijk het meeste werk op, zeker in het najaar
wanneer de Naarders hun kolenhokken weer vol wilden hebben.
In 1938 strandde echter de samenwerking tussen Jaap en Gerard. Ze zijn toen elk
voor zichzelf met een eigen onderneming verder door het leven gegaan.
De zaak van Gerardus Vitus (Gerard) Kamer
Na de ‘crash’ met zijn broer werd het voor Gerard (1902-1978) ploeteren geblazen;
de boer op naar klanten, orders noteren en geld lenen om bij collega’s wat kolen
in te kopen. Zijn café bestond toen al niet meer. Maar wat heette café, het was niet
meer dan een gelagkamer aan de straatzijde van een woonhuis en dan ook nog
zonder toilet. Toch was het omstreeks 1930 nog een goed lopende tent, waar zelfs
bruiloften en partijen werden gehouden. Ook ‘Kunst na Arbeid’, de mondharmonicavereniging waarin Gerard zelf actief was, oefende er. In 1927 was hij getrouwd
met Arnolda Maria Nuwenhuis (1902-1986) die sindsdien de kroeg bediende.
Maar nadat er kinderen waren geboren, werd zij dat werk zat. Als de bierdrinkers
plassen moesten, liepen ze door de huiskamer van het jonge gezin naar achteren


De Turfpoortstraat met rechts de opslagplaats van Gerard Kamer en links bij het
uithangbord zijn woonhuis annex café op nummer 49.

De achterzijde van het huis van Gerard Kamer met zijn opslagplaatsen in de Beijert
en aan het eind van de Peperstraat.


en deden hun behoefte in een steeg die uitkwam op de Beijert. Toen de gasten,
natuurlijk ook nog tot grote hilariteit, haar jonge zoontje aan een bolknak lieten
trekken, gaf ze er de brui aan. ‘Het café eruit of ik’, had ze tegen Gerard gezegd.
En daardoor werd in 1932 de gelagkamer als voorkamer bij de woning getrokken.
In 1938 moest de voormalige ‘bierschuur’ achter het huis noodgedwongen worden
veranderd in een opslagplaats voor kolen. In dat hok moest in de oorlog ook nog
het paard worden gestald. Daardoor kon pas een wagon kolen worden gekocht
nadat in de tuin van de buurman een stukje grond voor een opslagruimte was
gehuurd. Ook aan het eind van de Peperstraat werd een vervallen woning in kolenopslagplaats veranderd. Zo sappelde deze kolenboer de oorlogsjaren door.
In en na de oorlog kluste Gerard in alle standen bij om het hoofd boven water te
houden. Zo werkte hij ’s avonds als kelner in café De Doelen en zomers bij Stulp
van het etablissement De Wijde Blick aan de Zuiderzeeweg. Ook was hij drager bij
de begrafenisvereniging Sint Barbara. In 1946 konden paard en wagen verwisseld
worden voor een vrachtauto die voor een schappelijk prijsje bij Rijsberman in de
Cattenhagestraat werd onderhouden. Maar in 1947 raakte hij uit roulatie door een
hernia en moest een arbeidskracht inhuren. Zijn zoon, ook een Gerard, heeft toen
het zware werk overgenomen.

Gerard Kamer met zijn zoon Gerard achter het stuur in de Beijert aan het eind van
de jaren veertig.


Vlak voor zijn pensionering schakelde
Gerard nog over op de verkoop van
olie en gas, dat met een karakteristiek
autootje aan de man werd gebracht.

Na zijn 65e liep hij dagelijks een rondje
door de Vesting. Dan nam hij altijd de
route van de melkboer en raapte de centen op die tijdens het afrekenen op straat
waren gevallen. Gerard Kamer overleed
in december 1978. Zijn door kolenstof
beschadigde longen werden hem fataal.
Zijn vrouw heeft nog tot maart 1982 op
 urfpoortstraat 49 gewoond.
het adres T
De zaak van Jacob Johannes (Jaap) en
Johannes Hermanus (Jan jr.) Kamer
Jaap Kamer (1895-1970) was na zijn huwelijk in 1921 met Johanna M
 aria Mulder (1896-1988) in een van de Kloosterstraathuizen van zijn vader gaan wonen.
De tuinen van die panden grensden aan
het kolenmagazijn in de Huizerpoortstraat. In zijn gezin werden 6 kinderen
geboren van wie Johannes Hermanus
(1923-1989) de oudste zoon was. Deze
Jan jr. werd als opvolger voor de onderneming gezien en mogelijk is dat ook de
oorzaak g eweest van de onenigheid met
Gerard. Hoe dan ook, in 1938 werkte
Jan jr., nog maar een jonkie, volop mee.
Datzelfde gold voor zijn zusters Nel,
Riek, Sjaan, Marie en Door, die de
badinrichting te Oud Naarden draaiende hielden. In het voorjaar van 1942
moesten de activiteiten door de oorlogsomstandigheden worden gestopt.
Jaap verkocht daarop zijn strandtent.
De pier met badhokjes is in het laatste
oorlogsjaar in de vorm van kachelhout
in rook opgegaan.

De pier met kleedhokjes op het Zuider
zeestrand bij Oud Naarden.

Jaap Kamer en zijn vrouw Anna voor
hun woonhuis Huizerpoortstraat 26.


Jan Kamer rijdt langs slagerij Van der Hulst in de Marktstraat kort na het einde van
de oorlog.

Jan Kamer naast zijn kolentruck omstreeks 1947 bij het magazijn Huizerpoortstraat 17.


Omstreeks 1932 was het gezin naar de
nieuwe woning Huizerpoortstraat 26
verhuisd, schuin tegenover het magazijn
op nummer 17. In die jaren werden de
turf en kolen nog steevast met paard en
wagen bezorgd. Maar eind jaren dertig
kocht Jaap een Chevrolet en reed zonder
rijbewijs enkele jaren in deze contreien
rond. Toen de Duitsers het vehikel inpikten moest er noodgedwongen weer
op paardenkracht - een liefhebberij van
Jaap - worden overgeschakeld. In die
moeilijke tijd was achterin het magazijn
een clandestien slagerijtje tot stand gekomen. Ene Krijnen uit Bussum maakte daar zo af en toe een varken klein.
Dat was een link gebeuren en daarom
werd er in het geniep geslacht, soms in
het holst van de nacht bij het licht van Ter gelegenheid van de viering van het
een fiets op standaard die door een van 600-jarig bestaan van Naarden kreeg
het magazijn in de Huizerpoortstraat
de Kamertjes in beweging werd gezet.
Na de oorlog kochten vader en zoon een feestelijk aanzien. De wapens van
een legertruck en met deze aanwinst Naarden rusten op zuilen van antra
braken er betere tijden aan. Moesten ciet die bijeen gehouden wordt door
kolen vroeger nog op station Naarden- kippengaas.
Bussum handmatig van een wagon in
jutezakken worden geschept, na 1950 werden ze door een transportbedrijf bij het
magazijn in de Huizerpoortstraat bezorgd.
Niet alle antraciet was op de juiste maat. Die uit Rusland bestond zelfs uit grove brokken. Met een breek- en schudmachine werden er ‘viertjes’ en ‘vijfjes’ van
gemaakt. Het gruis werd in de kruipruimten van de woningen K
 loosterstraat
56 en 58 gedumpt. Daar woonden toen Sjaan en Riek, de zusters van Jaap, die
er blij mee waren want met dat afval waren zij van hun vochtproblemen verlost.
Toen Koopmanschap, de smid, er later een gasleiding moest aanleggen, vertikte hij
het om daar te werken; eerst moest al dat smerige gruis eruit! Daar zijn Jaap en Jan
toen dagen mee bezig geweest.
Jaap en Jan deden in alle denkbare huisbrand; houtskool, bruinkool, haardblokken, losse en harde turven, turfkluiten, vuurmakers, kachelnootjes, eierkolen,


Het assortiment van de firma Kamer in 1939.
g rove, geklopte en parelcokes, antraciet uit Wales, Schotland, België of Limburg
en voor wie een groot gebouw moest verwarmen was er Brechcokes uit de Duitse
mijnen. Ze deden ook in het groot want wie een wagon vol wilde kopen, kon ook
bij hen terecht. Aanmaakhoutjes zaagden en kloofden ze altijd zelf. Met elastieken
geknipt uit binnenbanden werden ze tot bossen gebundeld. Stookadviezen gaven
vader en zoon ook. ‘Zorg voor een haard of kachel van voldoende capaciteit en
jaag deze niet te fel aan. Tempert slechts geleidelijk en pookt alleen ’s morgens en
’s avonds!’ Hun brochure vermeldt meer van deze nuttige wenken om zuiniger en
prettiger te stoken. Het was de tijd waarin een doorsnee Naardens gezin nog met
30 mud kolen de winter doorkwam.
In de jaren vijftig kwam er een einde aan het turftijdperk. De laatste turven werden verbrand in de ‘vetpotjes’ bij het vuurwerk in augustus op de wallen. Van de
turfzolder in de Huizerpoortstraat is toen een opslagplaats voor tenthuisjes van de
kampeerterreinen gemaakt. In die tijd nam de vraag naar olie en gas toe. Jan die
aanvankelijk met zijn vrouw Johanna Petronella Maria (Annie) de Jong (19232013) bij zijn ouders inwoonde, verhuisde in 1953 naar de Ten Boschstraat 32.
Daar startte hij ook een verkooppunt voor het snel groeiende tuindorp Keverdijk.
Vanuit zijn nieuwe burgermanswoning werden kolen verkocht in kleine bruine
zakken en gasflessen in diverse soorten en maten. In de schuur stond een vat met
200 liter petroleum. Had je een litertje nodig, dan ging je, op welk tijdstip dan ook


naar Jan Kamer. Was je ziek of slecht ter
been, dan werd er thuis bezorgd door
zoon Japie die met zijn kar op wielen
van een kinderwagen direct bij je langs
kwam.
Die Japie is inmiddels een jaar of zestig en hij herinnert zich de laatste jaren
van de brandstoffenhandel nog goed.
‘Mijn ouders hadden als eersten in de
straat een wandtelefoon. “Handig om
bestellingen te kunnen opnemen”, zeiden ze maar dat pakte anders uit. Jan
en alleman belde naar ons om boodschappen voor hun familie bij ons in de
buurt door te geven. Dan rende ik van
hot naar haar om te vertellen dat er iemand aan de telefoon was. Mijn ouders
vonden het ook goed - ik denk vanwege
de klandizie - dat de hele buurt bij ons

Met de VW-bus werden eind jaren
vijftig butagasflessen vervoerd. Jaap
Kamer, inmiddels met pensioen, houdt
een oogje in het zeil.

De stand van Jan Kamer met een gewijzigd aanbod van brandstoffen en apparaten op
de Naardense braderie omstreeks 1960. In de stand Annie Kamer-de Jong.


kwam bellen. Zo werden we geïnformeerd over tal van familiedrama’s. De strenge
winter van 1962/1963, die van de zware Elfstedentocht, was voor de handel van
mijn vader prima. Ik zag hem daardoor die winter niet veel. Zelfs op Kerstavond
werd er gebeld of hij nog wat kolen kon afleveren op een boerderij bij de Naardermeer. Met Nico Bron, onze vaste knecht, is hij er met de Borgward naartoe gereden. Maar het sneeuwde onophoudelijk, de weg was niet meer te zien. Toen kwam
de Borgward in de sneeuw vast te zitten. Geen probleem dachten Jan en Nico, maar
zelfs met een tractor trokken ze hem niet los. Daarop besloot boer Van Eijden om
zijn Friese paard in te zetten. Met deze hengst lukte het wel en zo reden Jan en Nico
op Kerstavond met een paard voor de auto door de Naardermeer. We vulden ook
campinggastankjes en Poppell-aanstekers. Dat was een lucratieve maar naar later
bleek een illegale activiteit.’
Met het massaal omschakelen naar de nieuwe energiebron aardgas werd in 1964
het einde van de traditionele brandstoffenhandel ingeluid. Jan Kamer heeft de crisis in zijn branche maar kort ervaren. In 1965 stopte hij vanwege gezondheidsproblemen. Het kolenstof had ook zijn longen aangetast. En dan te weten dat hij graag
elektricien had willen worden. Maar ja, voor de enige zoon van een kolenboer bestond er in de jaren dertig geen keus. Jan overleed op 19 november 1989, bijna 66
jaar oud.
Noot:

1. 	Dit verhaal is samengesteld met informatie verkregen van Jan Kamer te Huizen, Frank Kamer
te Lelystad en Jaap Kamer eveneens te Lelystad. Jan en Frank zijn respectievelijk een zoon en
kleinzoon van Gerard Kamer (1902-1978). Jaap Kamer is de zoon van Jan Kamer jr. (1923-1989).
Verder is gebruik gemaakt van gegevens uit het bevolkingsregister en het notarieel archief van
Naarden.



‘Hoe ik aan mijn rijbewijs kwam’
Jan Kamer (1923-1989)
In 1939 kocht mijn vader Jaap bij de
firma Koudijs voor 750 gulden een vijf
jaar oude 6-cilinder Chevrolet vrachtwagen; paard en wagen gingen eruit.
Een rijbewijs had mijn vader nog niet
maar Koudijs gaf hem een paar lessen. Het examen werd meteen aangevraagd, maar Pa zakte. Hij had geen
enkele aanleg om te rijden, geen gevoel
voor het mechaniek en ook niet voor
het verkeer. Voor hem was dat echter
geen probleem. ‘Dan maar zonder rijbewijs’, zei hij en stapte achter het stuur.
Vooruit ging redelijk, maar achteruit
Jan Kamer in de jaren vijftig.
was hopeloos.
In die tijd reden we altijd met z’n tweeën. Hij aan het stuur en ik de handrem.
Als ik eraan trok zei hij steevast: ‘Wat nou weer?’ Ik zei dan: ‘Een auto van rechts
heeft voorrang’. ‘Ja dat weet ik ook wel’, zei hij dan en ik: ‘Geef dat dan!’ Ondanks
het feit dat deze woordenwisseling iedere dag wel een keer plaatsvond, gebeurde er
nooit een ongeluk.
Pa had behoorlijk lef. Hij reed overal in Naarden, Bussum en Huizen rond en loste
zelfs kolen voor het politiebureau. Nooit is er door een van de agenten naar zijn
papieren gevraagd. Een keer werden we in Bussum door een agent aangehouden.
Pa zei toen tegen me: ‘Nu is het gebeurd’. Maar nee hoor, de agent vroeg of we nog
wat kolen voor hem over hadden want hij was vergeten ze te bestellen. Nou, kolen
hadden we niet over, alles wat besteld was had al een bestemming. Maar in deze
situatie hadden we opeens genoeg, want Pa wilde zo snel mogelijk van de agent af.
Rond 1940 heb ik spelenderwijs leren autorijden. Toen Pa bemerkte dat het mij
veel beter afging zei hij: ‘Rij jij maar’. Ik was toen 17 jaar en achter het stuur was
voor mij het einde. Toen ik nog maar net 18 jaar oud was, heb ik afgereden. Dat was
op zaterdag 22 november 1941. Voor die speciale gelegenheid werd de Chevrolet
van binnen een beetje gepoetst. Ook de richtingwijzers - dat waren van die ‘pijltjes’
die het meestal niet deden als het koud was - werden gesmeerd. De handrem werd


Jaap Kamer heeft na 1941 geen meter meer gereden.
eveneens nog even aangetrokken want dat was het enige instrument waarmee de
examinator kon ingrijpen.
Startplaats voor het examen was de Kromme Englaan in Bussum. Pa had me erheen
gereden! Hij zou op de hoek met de Generaal de la Reijlaan op me wachten. Nadat
de examinator me aan een oogproef had onderworpen, moest ik via de Brinklaan
naar de spoorbrug bij de watertoren rijden. Daarna moest ik keren bij de begraafplaatsen. Ik vroeg hem: ‘In één keer of via voor- en achteruit?’ Hij antwoordde:
‘Je doet maar’. Vervolgens de hellingproef op het spoorwegviaduct. Na een rit over
de Havenstraat en Huizerweg, zei hij: ‘Kom, we gaan maar terug’. Toen we weer
in de Kromme Englaan stonden zei hij: ‘Je was al geslaagd na de eerste 20 meter’.
Ik vroeg: ‘Hoezo’. ‘Nou’, zei hij: ‘Daar in de bocht stond een voertuig en daar reed
je zo gemakkelijk langs dat ik dacht die kan er wat van. Van wie heb je eigenlijk les gehad?’ Heel eerlijk zei ik: ‘Van mijn vader, kijk, hij staat daar op de hoek’.
Daarop riep hij naar Pa: ‘Prima gedaan hoor!’. Voor de vorm stelde hij daarna nog
wat vragen over de pakweg 15 verkeersborden die er toen nog maar bestonden
en 2 dagen later had ik het rijbewijs in huis. Mijn vader heeft daarna geen meter
meer gereden.



Theo Kamer,
diender te Naarden van 1911 tot 1940
Henk Schaftenaar en Annie Verweij
In 1940 ging politieagent Theodorus Franciscus Kamer met pensioen. Hij was de
laatste van de oude garde. Bij zijn afscheid werd het kleine Naardense korps gefotografeerd; de scheidende diender kreeg een ingelijste afdruk. Hoewel de oorlog al was
begonnen, markeert de foto het einde van een vrij gemoedelijk tijdperk.
Vorig jaar waren we bij Kamers hoogbejaarde dochter Henny op bezoek. Ze trouwde
met Wim van Nieuwenhuizen uit Bussum, vertrok in 1949 naar Venlo en woont nu in
Tegelen. Naarden was haar dierbaar. ‘Leve Naarden’, had ze al eens per telefoon tegen
ons gezegd en toen we er aan de koffie met kersenvlaai zaten: ‘Als ik naar Naarden
kom, steek dan de vlag uit!’ Henny vertelde ons over haar jeugd in de Vesting en gaf
ons een indruk van haar vader, een gewone man zonder drukte.

Het politiekorps van Naarden in de hal van het Stadhuis in augustus 1940.
Op de voorgrond zitten v.l.n.r. inspecteur N.H. Brands, burgemeester J.E. Boddens
Hosang en adjunct-inspecteur G. Oosterhof. Op de trap staan H. de Nooij en N.
Eijlers en in de rij daaronder H.A. van Roijen, H. Kievit, A. Wijnbergen, D. Brouwer,
onbekend, Th.F. Kamer, P.J. Ravelli, D. van Dommelen, A. Jongbloed en A.F. Horst.


Theo Kamer werd op 8 juli 1885 geboren in het huis Wijde Marktstraat 8 (nu staat
daar het Stadskantoor) in het 8 kinderen tellende gezin van Wilhelmus Kamer
(1850-1928) en Hendrina Clasina Derksen (1860-1900). In 1911 trouwde hij met
Elizabeth van den Bosch uit Langbroek uit welk huwelijk twee zonen (1913 en
1916) en twee dochters (1913 en 1920) werden geboren. Henny, de jongste, herinnert zich het huis van haar grootouders bij de Dikke Boom nog goed.
‘Ze hadden daar een café. Het werd ‘de Kroeg van Kamer’ genoemd en stelde niet
veel voor. Eigenlijk was het hun woonhuis met aan de straatkant de gelagkamer.
Daar stond een grote ronde tafel waar een borrel werd geschonken en dat was alles.
Erachter was een kamer met een twee- en eenpersoons bedstede waar het gezin
woonde. Op zolder sliepen de kinderen; meisjes en jongens door elkaar. Achter het
huis was een tuintje.
Vanuit de kroeg zagen we het logement De Goede Verwachting dat in de volksmond De Luis aan de Ketting werd genoemd. Meer naar links stond het Politiebureau met twee kleine witte huisjes. In de ene woonde Melling en in de andere de
broers Rijk en Eppie en hun zuster Jansje Rookhuizen. Ze maakten er een enorme
smeertroep van. Eppie verzamelde op de vuilnisbelt van alles en nog wat en nam
dat mee naar huis. Het stonk er altijd. Eens per jaar mestte de gemeente het huis
uit. Ook de Luis aan de Ketting had een slechte reputatie. Daar logeerden aan de
drank geraakte zwervers, die bij Kaptein in het Hof van Holland hun jeneverfles
lieten bijvullen.
Opa Willem was een heel aardige man (1). Oma heb ik nooit gekend, maar mijn
ouders vertelden dat ook zij een lief mens was.’
Theo Kamer geboren en getogen in die kroeg was 30 jaar lang politieman te Naarden. Hij diende onder de burgemeesters Wesseling, Hoytema van Konijnenburg,
Van Wettum en Boddens Hosang en zag Naarden groeien van een klein stadje tot
een flinke Gooise gemeente. Op de lagere school zat hij in de klas bij Arendsen, de
meester die voor de talloze analfabeten in Naarden een vraagbaak was. Toen Theo
van school ging, leerde hij het vak van schoenmaker maar kwam in de bouw. Na
zeven jaar sjouwen solliciteerde hij voor de grap naar de betrekking van gemeenteveldwachter en werd op voordracht van de burgemeester in 1911 benoemd.
‘Dat kon in die tijd nog’, zei Theo er later zelf van. ‘Verkeer was er in Naarden
nog nauwelijks en op het maken van processen-verbaal kwam het niet aan, wel op
handhaving van de orde. Er waren toen nog veel volkslogementen en daar kostte
een borrel slechts 6 cent. Ik heb er wat afgevochten. Soms moest ik ze er met bebloede koppen uit slepen. Dat was een opleiding in de praktijk. We waren met z’n
drieën en moesten het doen met één fiets! Gelukkig kon ik mijn mannetje staan
en ben ik er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. In 1913 werd ik onbezoldigd


Kooltjesbuurt 5 met een leuke tuin tegen de wal. Een foto van het echtpaar Kamer-van
den Bosch uit het begin van de jaren dertig.

Theo Kamer in zijn element. Een foto uit de jaren vijftig.


rijksveldwachter. In dat jaar werd Kievit
tot politiechef benoemd. Van hem heb
ik veel geleerd. In 1920 slaagde ik voor
het politiediploma.’
Zijn dochter Henny werd in 1920 in de
Sint Vitusstraat geboren. Een jaar voor
haar geboorte was haar 3-jarige broertje Arie overleden. Iedereen was dol op
het jongetje die veel op straat speelde.
Als er ergens een huis werd geschilderd,
bleef hij er lang staan kijken. Eens gaven
de schilders hem een kwast en een pot
water. Arie straalde van geluk. Bij het
‘paardjerijden’ was hij achterover gevallen, met zijn hoofd hard op de keien.
Keizer, de dokter met de grote gekrulde
hoed en enorme manchetten aan zijn
mouwen, schatte het letsel niet goed in Wim Kamer, zoon van de diender,
restaureerde de monniken van de
en korte tijd later overleed Arie.
Westbeer.
Marie en Wim waren tweelingen.
Ze waren op 26 mei jarig, dezelfde dag
als dominee Drijver. Toen de sympathieke predikant dit hoorde, kwam hij ieder
jaar langs om ze te feliciteren.
Van de Sint Vitusstraat verhuisde het gezin naar een woning in de Jan Massenstraat
naast kruidenier Cees Wilcke. In 1930 volgde een verhuizing naar Kooltjesbuurt 5,
een woning met een leuke tuin tegen de wal die van het Rijk werd gehuurd.
Henny: ‘ Pa hield kippen, verbouwde groenten en plantte er bessenstruiken. Hij
had het helemaal naar zijn zin daar. Voor de deur lag zijn roeiboot waar hij bijzonder zuinig op was. Het was zijn belangrijkste bezit, want hij viste veel en graag.
Later kreeg hij van de militairen de sleutel van het hek in de Zeebrug, waardoor hij
als enige in de Zoutegracht kon vissen.
In die jaren stond ik als kind vaak en lang voor ‘het blad’ van het snoepwinkeltje
in de Markstraat terwijl ‘vrouw Pouw’ met eindeloos veel geduld al haar waren
van een cent opsomde. Dan weer daalde ik het trappetje af in de winkel van Betje
Wilhelm om voor moeder iets te kopen. Wat het ook was, Betje kon het nooit
vinden. “Kom morgen maar terug, dan neemt de grossier het wel mee”, zei Betje
dan steevast. Maar dat duurde langer en iedere dag ging je weer langs om te vragen
of hij al was geweest. Dat was ook de tijd van slager Van der Hulst, van kruidenier


Schenk en melkboer Streefkerk naast de ingang van het Kerkpad. Nog hoor ik de
mooie klanken bij de Grote Kerk als de Matheus begon. Ervoor al genoten we van
de drukte die dat in de Vesting te weeg bracht.’
Bij het vertrek van Kamer in 1940 werd verteld dat Theo vooral werd ingezet als
bemiddelaar bij burenruzies en als ‘man van de daad’ bij vechtpartijen. Voor proces-verbalen en ambtelijk geneuzel moest je bij hem niet zijn. Meestal werd zijn
raad gevraagd in zaken die eigenlijk niets met het politiewerk te maken hadden.
Hij kende veel Naarders van huis uit en van de kerk, maar ook alle reizigers van
het woonwagenkamp. Theo was een sociaal mens; de kampbewoners lagen hem
na aan het hart. Hij werd hun pleitbezorger bij maatschappelijke instanties. Soms
lag hij onder een woonwagen om te helpen bij het repareren van een wiel, dan
weer gaf hij er advies inzake een huiselijke twist. In de jaren dertig heeft hij zich
hard gemaakt voor verbetering van de erbarmelijke leefomstandigheden op het
woonwagenkamp. Dat resulteerde nog net voor de oorlog in de verplaatsing van
het woonwagenterrein van de Schapenmeent naar de Amsterdamsestraatweg.
In 1932 werd Kamer ook beheerder
van het kampeerterrein (nu begraafplaats) te Oud Valkeveen. Wilde je er
met een tenthuisje staan dan moest je
 amer zijn. Dertig jaar geleden werd
bij K
hij door een oud-kampeerder als een
nogal legendarische figuur afgeschilderd. Hij schreef: ‘Kamer kwam eerst
in uniform maar na zijn pensioen in
burger, meestal gewapend met aktetas
en duimstok en op warme dagen met
een grote strohoed. Hij wees je een plek
aan en inde de huurpenningen. Hij was
een man van de oude stempel, schreef
met grote krulletters en stapte, gebruik
makend van een aan de achteras gemonteerde step, vanachter op zijn fiets.
Dat was voor die tijd al een zeer ouderwets gezicht. Kamer wist elk plekje op
het kamp te benutten zodat er aan het
eind van de jaren vijftig zeker 160 tenten en huisjes stonden’.

Poseren in het nieuwe uniform aan het
eind van de jaren dertig.


Kort na pensionering zat Theo Kamer alweer aan de telefoon op het Politiebureau.
Een foto gemaakt in oktober 1940.

Mevrouw Kamer met haar sopje. Dochter Henny kijkt toe.


Henny: ‘Na zijn pensionering had vader vele baantjes en deed allerlei klussen.
In de oorlog zat hij bij de luchtbescherming en draaide als invaller nachtdiensten op het Politiebureau. Dat betekende doorgaans niet veel meer dan een potje
kaarten met een collega om wakker te blijven. In die moeilijke jaren werkte hij
samen met verzetsman Wils Groenhart. Eens verborg hij twee Rijksduitsers die
via de Zeebrug uit de Weeshuiskazerne waren gedeserteerd en bij ons aanklopten.
Een van hen is later door de bezetter gepakt en gefusilleerd. Voor de ander, hij
heette Walter Stoppel, hebben Groenhart en mijn vader een schuilplaats kunnen
regelen bij tuinbaas Korstanje op Zandbergen. Stoppel overleefde de oorlog.
We hadden het in de oorlogsjaren nog niet zo slecht. Moeder had de mobilisatietijd van de Eerste Wereldoorlog meegemaakt en toen de schaarste aan den lijve
ondervonden. Dat zou haar geen tweede keer overkomen, dus bij de mobilisatie
van 1939 had ze heel veel ingeslagen. Toen er geen koffieboon meer te koop was,
werd er in ons gezin op zondag nog een bakkie leut gedronken. Ook zat ze goed in
peulvruchten, thee, suiker en waspoeder. De buurvrouw had al eens met verbazing
naar haar heldere, witte was gekeken en vroeg hoe ze dat deed. Toen moeder het
vertelde, vroeg de buurvrouw of ze asjeblieft het sopje na het wassen niet weg wilde
laten lopen. Zo werd haar waswater nog een keer gebruikt. Als dank kregen we kort
na de oorlog van de buurman een tafereeltje met daarop de Sluis en onze woning.
Vader was een gewone man, zonder enige drukte. Hij zong mee in het
kerkkoor en was een goed verteller.
In de jaren zestig herinnerde hij zich
nog de wonderbaarlijke verhalen die hij
in zijn jonge jaren van oude Naarders
in de kroeg van zijn vader had gehoord.
Een ervan ging over ene Dubbelzeven.
Dat was de bijnaam voor een lange,
bleke man voor wie iedereen in de
Vesting als de dood was. Kwam hij in
je buurt dan liep dat geheid op een
sterfgeval uit. Enkele van die merkwaardige verhalen zijn toen in een boek
vastgelegd. Mogelijk heeft vader in het
café van zijn ouders ook leren drinken.
Althans, hij lustte er wel een paar en
zijn favoriete kroeg was die van Toon
Polder aan de Lambertus Hortensiuslaan. Meestal vertrok hij dan van huis Het echtpaar Kamer omstreeks 1960 in
met de smoes wat lege flessen te gaan de Kooltjesbuurt.


wegbrengen. We hebben hem er weleens stevig over onderhouden.
Op latere leeftijd kreeg vader een gezwel aan zijn oog waar niet veel aan te doen
was. Toen hij zijn einde voelde naderen, wilde hij geen poespas rond zijn begrafenis, zelfs geen bidprentje. Hij is op 1 september 1970 overleden. Moeder is nog
even in de Kooltjesbuurt blijven wonen maar haar laatste drie jaren bracht ze in de
Veste door waar ze het met de gezelligheid van de bewoners heel erg naar haar zin
heeft gehad. Zij is 96 jaar oud geworden.
Noot:

1. 	Willem Kamer was de broer van Johannes Wilhelmus, de caféhouder/zakenman uit de Turfpoortstraat uit een vorig verhaal in deze aflevering van De Omroeper. Daarmee was Theo een
volle neef van de kolenboeren Jaap en Gerard.

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, 2013 (e 15,-), 2014 (e 17,50) 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.
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De stichting vijverberg werd opgericht
in 1989 en heeft als doelstelling: de bevordering van het bestuderen, vastleggen en
verbreiden van historische en historischgeografische kennis van Naarden en haar
omgeving. Om deze doelstelling te verwezenlijken geeft de stichting het historisch
tijdschrift voor Naarden De Omroeper uit.
Sedert haar oprichting verschenen monografieën over de hofstede en uitspanning
Oud Valkeveen, het Burgerweeshuis, het
landgoed Nieuw Valkeveen, de Naardereng,
de Weeshuiskazerne en de buitenplaatsen
Oud Naarden, Kommerrust en Berghuysen.
Verder werd het boekje ‘Tussen Zandbergen
en Valkeveen’ uitgegeven. Ter gelegenheid
van het 650-jarig bestaan van de stad
Naarden verscheen de speciale uitgave
‘Naarden, een vogelvlucht door tijd en
ruimte’ en het jongste boek van de stichting
kreeg de titel ‘Gids voor de vestingwerken
van Naarden’. Nieuwe publicaties over
Naardense landgoederen, poldergebieden,
zanderijen, meenten en andere onderwerpen
zijn in voorbereiding.
De Omroeper verschijnt sinds 1988 en
bevat artikelen en mededelingen over de
geschiedenis van Naarden, waaronder ook
publicaties die tot stand zijn gekomen in
samenwerking met de Stichting J.P. van
Rossum. Het blad wordt gefinancierd uit
abonnementsgelden en donaties en bestaat
dankzij de medewerking van een aantal
vrijwilligers.
stichting
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