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‘Al zouden de straatstenen er van donderen’
Feiten en intriges bij een onderzoek (1946) naar de gedragingen
van het politiekorps van Naarden tijdens de bezettingsjaren
Henk Schaftenaar
Op 5 mei 1945 gaf het Duitse leger zich over en was heel Nederland bevrijd. Na vijf
jaar bezetting bleef ons land in wanorde achter. Het einde van de oorlog betekende
voor iedereen iets anders. De bevrijding werd uitbundig gevierd, maar na de euforie
bleven de uitdagingen over. Wat te doen bijvoorbeeld met collaborateurs, NSB’ers en
ambtenaren die zich laakbaar hadden gedragen? We waren er op gespitst ze te bestraffen. Na een eerste arrestatiegolf zaten er in oktober al 100.000 personen in hechtenis. Rijp en groen zaten in overvolle kampen op een berechting te wachten. Ook
onschuldigen, soms alleen maar op grond van een anoniem briefje met vermeend
‘onvaderlands’ gedrag. In die eerste maanden was het onmogelijk om aan de eis van
zorgvuldigheid te voldoen (1).
Gemeentebelang
Dat hierbij persoonlijke wraakneming vaak een rol speelde, hoeft nauwelijks betoog. Het overkwam in Naarden meerdere goede burgers (2) onder wie Marianne


Smits (1889-1959), dochter van de fameuze boomkweker Jacques (1864-1943).
Kort na de bevrijding was ze van haar bed gelicht en, in voor haar doen wat povere
kleding, in de Weeshuiskazerne opgesloten. Een verzetsman die met een baantje
bij de Politieke Opsporings Dienst (POD) was beloond, moest haar verhoren. Hij
kende de ongehuwde Marianne en noemde haar ‘een gefortuneerde dame met een
ruim hart, vooral naar hoge officieren’. Verder wist hij dat ze graag in comité’s zat
en evenals haar vader een politieke wroeter was. Na de dood van haar ouders bewoonde ze een kapitale villa en ontving wie ze maar wilde.
Marianne werd beticht van het NSB-lidmaatschap. Maar ze ontkende. Ze deed het
af met ‘Praatjes van dames uit de buurt die me niet mochten’. Wel gaf ze toe dat
ze lid van de Cultuurkamer was geweest, louter om haar radiotoestel te kunnen
behouden. Met de NSB had ze helemaal niets te maken. Wel speelde ze bridge met
kennissen die NSB’ers waren. Bij huiszoeking werd geen enkel belastend bewijs
gevonden.Vrijlating volgde dan ook spoedig.
Marianne Smits had zich altijd sterk gemaakt voor de partij Gemeentebelang. Deze
politieke groepering was in de jaren dertig een luis in de pels van de locale gevestigde politieke orde geworden. Gemeentebelang - Marianne was secretaris - deed
Naarden splijten in kampen (3). De zwam woekerde door tot in de naoorlogse

Het Ruijsdaelplein in de zomer van 1945: in een optocht worden oorlogsmisstanden
aan de kaak gesteld.


dagen: met de arrestatie van Marianne Smits had het politieke establishment een
succesje geboekt.
Veearts Hendrik ter Beek
Narigheid overkwam ook Hendrik ter Beek (1887-1969), de dierenarts uit de Bussumerstraat die in bestuurlijke kringen in de Vesting gevreesd werd vanwege zijn
grote waffel. In de ochtend van 7 mei werd hij opgebracht en vastgezet in de Weeshuiskazerne. Ter Beek was oprichter en voorzitter van Gemeentebelang geweest en
had enkele diepgaande geschillen met het gemeentebestuur tot voor de rechter in
zijn voordeel kunnen beslissen. Met zijn afkeer van bestuurlijk en politiek gesjoe-

Uit het orgaan van 16 juni 1931 van de vereniging Gemeentebelang.
Tussen de dragers kopstukken van Gemeentebelang: v.l.n.r. Edward Heyman,
Hendrik ter Beek, H.P. Bendien, C.N. Willemse en Marianne Smits.
mel had hij onder ‘baantjesjagers in donker streepjespak en andere zelfgenoegzame patjepeeërs zonder verantwoordelijkheidsbesef’ (4), veel vijanden gemaakt.
Ook hij werd in 1945 - althans dat was de overtuiging van zijn vrienden - geslachtofferd. Ter Beek had pech. Anders dan Marianne Smits was hij wel lid van de NSB
geweest en had bovendien de functie van boerenleider aanvaard. In afwachting
van berechting werd hij met andere van collaboratie verdachte Naarders in Kamp
Laren geïnterneerd.



Ter Beek was aan het begin van de oorlog 15 maanden lid van de NSB geweest
maar binnen de organisatie nooit tot activiteit gekomen. Hij voelde zich er niet
thuis en nam bij zijn opzegging de vrijheid Mussert te adviseren de NSB te liquideren. Op aandrang van enkele boeren bleef hij wel boerenleider om hun belangen
te kunnen blijven dienen. Terwijl hij Engelse vliegers redde, onderduikers in huis
nam en van alles voor het verzet regelde, zag hij autoriteiten beslissingen nemen
die hen na de oorlog aangerekend konden worden. Ter Beek hoorde en zag veel
gebeuren in de oorlogsjaren. Het was voor hem stuitend opgebracht en verhoord
te worden door personen van wie hij wist dat ze boter op hun hoofd hadden. Maar
Ter Beek zweeg en wachtte in detentie zijn moment af.
Zuivering
Om collaborateurs op te sporen, richtte het Militair Gezag direct na de oorlog
POD’s op, bestaande uit gelederen van de illegaliteit, politiekorpsen, gemeentebesturen en het Openbaar Ministerie. Het handhaven van de openbare orde en
de arrestatie van collaborateurs was politiewerk en daarom moest de politie zelf
zo snel mogelijk worden gezuiverd. Door middel van advertenties werd de bevolking opgeroepen om klachten over politiemensen in te dienen. Door de haast liep
dat niet zoals had gemoeten. Bijvoorbeeld in Amsterdam slaagde de korpsleiding
erin om de zuiveringscommissie ervan te overtuigen dat het niet nodig was om

Al voor de bevrijding werd gewaarschuwd voor mensen die de zuivering gebruikten
om hun persoonlijke vijanden aan te geven. Uit: Trouw, speciale uitgave voor het
Gooi van 21 april 1945.

Uit: Het Laatste Nieuws van 6 juni 1945.


Uit: Ons Noorden van 16 mei 1945.
de burgers te wijzen op de mogelijkheid klachten over politiemensen in te dienen. Het gevolg was dat in de hoofdstad vooral zaken werden onderzocht die door
de korpsleiding zelf waren voorgelegd. Apert foute politiemensen (lidmaatschap
NSB, de WA en de Germaanse SS) werden direct ontslagen. Maar zij die klakkeloos
bevelen van de bezetter hadden opgevolgd of zelf afkeurenswaardige initiatieven
hadden ontplooid, wisten bij verhoren over zichzelf, met alle bruikbare middelen,
een gunstig beeld te scheppen. Als gevolg daarvan werden er in die hectische dagen
ook POD’ers aangesteld die niet zuiver op de graat waren.
Het politiekorps van Naarden onder vuur
Dat was in Naarden ook het geval. Het werd de aanleiding voor enkele geïnterneerden in het Kamp Laren om een aanval te openen op de POD en de politie van
Naarden. In de zomer van 1946 ging hier in brede kring een afschrift rond van een
brief waarin 9 POD’ers, onder wie een politiecommissaris die in de oorlog in Naarden in een lagere rang had gediend, beschuldigd werden gedurende de bezetting
geregeld hand- en spandiensten aan de vijand te hebben verleend. De aanklacht
was gezonden naar de Gewestelijk Commandant van de Rijkspolitie en spitste zich
toe op de razzia die onder de joden op Witte Donderdag 1943 onder leiding van
opperluitenant Spannenburg en met medewerking van het hele politiekorps werd
uitgevoerd (5). Onder bedreiging werden een expediteur en een aardappelgrossier
uit de Vesting gedwongen hun auto’s voor het jodentransport beschikbaar te stellen. Door politieagenten werden zieke joden, onder wie kinderen, in het Diaconessenhuis van hun bedden gelicht en onder hun escorte naar Westerbork en Vught
gebracht. Tijdens het transport naar Vught overleed Rie Wagenaar (1913-1943) die
bij haar ouders op de Lambertus Hortensiuslaan woonde. Het echtpaar Wagenaar
had de nacht ervoor de gaskraan opengezet en was overleden. Rie was buiten bewustzijn aangetroffen en in die toestand botweg in de vrachtauto gelegd (6).


Zo werden de korpsleden van Naarden van nog meer laakbaar gedrag beticht, zoals
het arresteren van joden op de Meentweg, een razzia onder studenten en het in
beslag nemen van paarden kort voor de bevrijding. Het laatste mislukte grotendeels door sabotage gepleegd door nota bene drie gedetineerden. Twee agenten
werden extra onder de loep genomen; zij hadden zich in de ogen van de schrijvers
op de meest onbarmhartige wijze misdragen. En juist omdat die ambtenaren nu
belast waren met het onderzoek tegen Naardense politieke deliquenten, waren de
gedetineerden van mening dat een ernstig en diepgaand onderzoek naar hun gedragingen tijdens de bezetting dringend was gewenst.

Het politiebureau aan de Cattenhagestraat op 22 februari 1944.
Minutieus onderzoek
Het onderzoek kwam er, ondanks het feit dat de zuivering van de Naardense politie al eerder was afgerond. Een zekere De Vries, een opperwachtmeester van de
Rijkspolitie, kreeg de opdracht de gedragingen van de leden van het politiekorps
van Naarden in de bezettingsjaren nauwkeurig te onderzoeken. Het sloeg als een
bom in op het politiebureau aan de Cattenhagestraat. De Vries ging voortvarend


te werk en in de eerste week van september al had hij alle korpsleden van Naarden
plus de gedetineerden in Laren gehoord. Daarop volgde een documentenonderzoek waarbij alles over arrestaties en transporten diepgaand werd uitgespit. Ook
werden burgers ter ondervraging betrokken. Zij hadden het tot dusver niet nodig
gevonden klachten tegen de politie in te dienen, maar hun verklaringen werden nu
wel op papier vastgelegd. Naar aanleiding hiervan moesten de politieambtenaren
zich opnieuw verantwoorden. Heikele kwesties deden deze veelal af met ‘kleine
feiten die onder de omstandigheden van toen niet te voorkomen waren geweest’ en
als ‘zaken die men de hele Nederlandse politie wel kon aanwrijven’.
Maar de korpsleden zagen de bui al hangen en nog voordat De Vries zijn bevindingen had vastgelegd, besloot een vijftal een visie op papier te zetten over het werken
bij de Naardense politie in de oorlogsjaren. In een vier kantjes tellende uiteenzetting werden de moeilijke omstandigheden geschetst waaronder zij het werk in de
bezettingsjaren hadden moeten doen. En passant werd door hen de brief van de
gedetineerden in Kamp Laren als lasterlijk afgedaan.
Verweer
We citeren nu enkele belangrijke paragrafen uit het verweerschrift dat het vijftal
op 13 september 1946 aan de Gewestelijk Commandant van de Rijkspolitie werd
gestuurd:
In Naarden bestaat al jaren een politieke vete tussen de veearts H. ter Beek met aanhang enerzijds en de burgemeester en de gemeentesecretaris met aanhang anderzijds.
Na de bevrijding is Ter Beek met enkele van zijn volgelingen gearresteerd als politieke
verdachte. Tijdens zijn detentie heeft hij laten weten de zaken in Naarden eens recht
te zullen zetten, al zouden de straatstenen er van donderen. In Kamp Laren werd een
plan gemaakt om door verdachtmaking en het belachelijk maken van ambtenaren de
strijd met de politieke rivalen aan te binden. Nu blijkt overduidelijk, dat de politie het
slachtoffer dreigt te worden van deze oude vete. Ter Beek is niet alleen een ondertekenaar van de brief maar ook de geestelijke vader. Hij heeft er belang bij de gemoederen
in Naarden in opschudding te brengen. Het aan ons ten laste gelegde is uit wraakneming voortgekomen.
Wij hebben er geen bezwaar tegen, dat naar de gedragingen van de politie een onderzoek wordt ingesteld, ofschoon hiervoor in ruime mate de gelegenheid heeft bestaan
via de Naardense Zuiveringscommissie. Wij protesteren er echter wel tegen dat door
dit onderzoek bedoelde NSB’ers kans wordt gegeven via de rug van de politie de strijd
te kunnen aanbinden.
De feiten waarover wij zijn gehoord, vonden allemaal plaats in de periode van het
bewind van de SS-commandant Spannenburg. Zowel voor als na die periode hebben
zich in Naarden geen bijzonderheden voorgedaan. Wij waren geheel aan hem over

geleverd en hebben al die tijd van niemand, noch van onze vorige chefs, noch van de
illegaliteit, ook maar de minste voorlichting, raad of steun gehad. Een chef die dit wel
had kunnen doen, trok zich uit het korps terug om elders een ondergeschikte functie te
aanvaarden. Een andere chef die niet sterk genoeg was om de opdrachten van de SD
te negeren was evenmin in staat leiding aan het korps te geven. De man kwam tengevolge van een onbelangrijk feit in het concentratiekamp Vught terecht en werd hier
na de bevrijding lid van de Zuiveringscommissie voor politieambtenaren zonder zelf
de voor hem zo nodige zuivering te hebben ondergaan. Met de aan hem toe te rekenen
ernstige feiten zou een ander zo niet ontslagen dan toch zeker geschorst zijn. Hij werd
echter in een andere gemeente in een hoge politiefunctie benoemd.
Nadat in 1942 op de burgemeestersvacature een NSB’er was benoemd, werden tot
overmaat van ramp twee NSB’ers, onder wie een zeer felle nazi, als hulpagenten aan
het korps toegevoegd. We moesten roeien met de riemen die we hadden. Was het enigszins mogelijk dan gaven we tips door of deden opdrachten teniet. Dat een en ander
niet altijd kon gebeuren door de aanwezigheid van NSB’ers behoeft nauwelijks betoog.
We hebben ons naar beste weten van onze taak gekweten. Dat moge blijken uit het feit
dat van de kant van bonafide Nederlanders geen enkele klacht tegen ons bij de Zuiveringscommissie werd ingediend. Wel werd een collega door een hoge gemeenteambtenaar - de enige niet-NSB’er die tijdelijk aan het gemeentebestuur deelnam - verboden
zijn illegaal werk voort te zetten. Het was het enige advies dat we van de kant van de
‘goede Nederlanders’ kregen. Volledigheidshalve dient nog gezegd te worden dat een
collega van ons zich aan de kant van Ter Beek en zijn aanhang opstelde. De aanleiding van zijn houding vindt oorzaak in het feit dat hij vermeent te zijn achtergesteld.
Het is begrijpelijk dat zijn optreden niet bevorderlijk is voor de goede korpsgeest. Het
bevreemdt ons echter dat hij niet door opperwachtermeester De Vries is gehoord.
Vervolgens werd nog eens benadrukt dat, wanneer men zo minutieus zou voortgaan met het onderzoeken van de gedragingen van politieambtenaren, zal blijken
dat nog geen 5 % van de hele Nederlandse politie buiten schot zou blijven. Tot
slot werd verzocht deze uiteenzetting toe te voegen aan het proces-verbaal van De
Vries.
Hulporgaan van de SD
De vrees voor een negatief oordeel bleek niet ongegrond. Het korps had, aldus De
Vries, tot aan het einde van het jaar 1942 redelijk gefunctioneerd. Maar met de
komst van korpschef Spannenburg werd de Naardense politie een hulporgaan van
de SD. Fietsen, radio’s en illegaal verkregen voedsel werden conform de voorschriften van de bezetter in beslag genomen. Arrestaties van personen volgden, zelfs op
eigen initiatief van korpsleden. Er werden niet alleen razzia’s gehouden op mensen
die zich aan de gedwongen arbeidsdienst onttrokken, maar ook op mensen uit


het verzet. Voor de jacht op joden werd zelfs in de nachtelijke uren gepost, zonder
dat hierbij ooit iemand van de SD, de SS of de Wehrmacht aanwezig was. De Vries
noemde het Naardense korps - met uitzondering van 3 leden - een groep zonder
ruggengraat die gedwee en zonder enige vorm van verzet de opgedragen werkzaamheden van de SD uitvoerde en daarmee handelingen uitvoerde en initiatieven
nam die laakbaar waren.
Het onderzoek van De Vries leidde tot het ontslag van een al bij de zuivering geschorst korpslid. Twee anderen waren al vertrokken en bleven daardoor min of
meer buiten schot. Tegen een enkeling werd een disciplinaire maatregel genomen
zoals een inperking van zijn bevorderingsmogelijkheid. Onder de druk van het
negatieve oordeel hebben de betrokkenen in de naoorlogse jaren moeten functioneren. De sfeer in het korps was danig verpest. Men had elkaar niet gespaard
tijdens de verhoren. Ooit zei een betrokkene: ‘het leek wel of na de bevrijding voor
mij de oorlog uitbrak’.

V.l.n.r. Hendrik ter Beek, Hendrik Willem Kuhn en M.P. van Wettum omstreeks
1923 op een bijeenkomst van de Landbouwsportvereniging in Hotel het Bosch van
Bredius.


Eerherstel voor Ter Beek
Hoe het Hendrik ter Beek verging, was in 1947 in de dagbladen te lezen. Na ruim
een jaar detentie was hij vrijgekomen in afwachting van een proces. Zijn zaak diende finaal op 9 september 1947 voor het Tribunaal in Hilversum. Daar verklaarde
hij dat hij zich bij de NSB - waarin volgens hem niet anders dan nietsnutten en
prullen zaten - had aangesloten omdat hij meende dat deze groepering, met hulp
van flinke vaderlanders, een tegenwicht zou kunnen vormen tegen het door de
Führer opgezette plan van annexatie van ons land door Duitsland. Al spoedig zag
hij in dat die hoop ijdel was, maar hij bleef als lid aan op aandrang van zijn vriend
jhr. Quarles van Ufford, die meende dat hij zich daardoor verdienstelijk kon maken voor het verzet tegen de vijand. Op verzoek van de heer E. Luden van de erfgooiersorganisatie was hij tot de landstand toegetreden en boerenleider geworden.
Het Tribunaal vond de functie van boerenleider geen ‘desbewuste’ afbreuk aan de
belangen van het Nederlandse volk en verklaarde dit deel van de beschuldiging als
vervallen. Maar met zijn lidmaatschap van de NSB lag het anders. De president
oordeelde: ‘Een intellectueel als Ter Beek moet geacht worden zich ter zake wel
desbewust te hebben gedragen; al bedoelt men het goed, nooit zal men kunnen
samengaan met een landsverraderlijke beweging’.
Het Tribunaal achtte geen detentie nodig, immers Ter Beek was voor zijn lidmaatschap van de NSB al met meer dan een jaar internering gestraft. Vervolgens erkende het Tribunaal de verdiensten van Ter Beek voor het verzet en bracht hem hulde
voor het redden, met levensgevaar, van vier Engelse vliegers. Tot slot werd hij van
de beschuldigingen vervallen verklaard.
Noten:

1. Dit artikel is grotendeels ontleend aan documenten uit particuliere bronnen, waarvan een aantal
werd nagelaten aan de Stichting Vijverberg. Namen van personen zijn zoveel mogelijk weggelaten
met uitzondering van personen die al eerder in publicaties zijn genoemd.
2. Marianne Smits was een van de 260 inwoners van Naarden die in de meidagen van 1945 waren
gearresteerd. Voor 84 inwoners of voormalige inwoners werd toen nog opsporing verzocht.
3. Annie Verweij, Uit het werkzame leven van de Naardense boomkweker Jacobus Smits (1864-1943).
In De Omroeper jrg. 27 (2014), nr. 3. Zie voor de roerige periode in de Naardense politiek pp.
88-89.
4. Het zijn de woorden die Pauline Broekema gebruikt over haar oud-oom Hendrik ter Beek in
haar boek Het Boschhuis. In dat boek wordt overigens zeer uitvoerig aandacht geschonken aan
Hendrik ter Beek.
5. 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. Zie
voor het transport van de laatste joden uit Naarden pp. 23, 24 en 25.
6. Henk Schaftenaar, Een nadere opheldering over de dood van Maria Leonie Wagenaar (1913-1943).
In de Omroeper jrg. 26 (2013) nr. 1.



Kameraadschapsavond in café De Beurs te
Naarden in 1942
Nieuwe wetenswaardigheden uit de Tweede Wereldoorlog
Henk Schaftenaar
Op 13 maart 1946 werd door de heer A. Jacobs, korpschef van de gemeentepolitie
van Naarden een overzicht samengesteld met de titel ‘De belangrijkste gebeurtenissen
welke te Naarden tijdens de Bezetting plaatsvonden’. De gegevens werden ontleend
aan het politiearchief. Het overzicht telt drie bladzijden en vermeldt wat voorvallen in
kroniekvorm (1). Het is een voor de naoorlogse dagen kenmerkend document: heikele
zaken ontbreken en de woorden jood of joden komen er zelfs niet in voor.
De ambtelijke archieven over de Tweede Wereldoorlog zitten nog altijd op slot, maar
uit particuliere bronnen kwam ons evenwel een en ander onder ogen. Hier volgt een
greep met wetenswaardigheden uit aan ons nagelaten documenten.
Wildwest
De aanwezigheid van een Duits Wehrmachtonderdeel in de Weeshuiskazerne lijkt
aan veel Naarders min of meer voorbij te zijn gegaan. Je hoort weleens dat hier wat

De Marktstraat omstreeks 1941. Rechts Duitse militairen nabij het kerkhek. Links
een bus van de Gooische Tramweg Maatschappij. Midden op de weg een auto met
een gasgenerator op het dak; benzine was al niet meer verkrijgbaar.


oudere militairen lagen aan wie het slagveld kennelijk niet meer werd besteed. Een
burger meldde in november 1940 in zijn dagboek dat het cavaleristen waren, die
bij het Arsenaal en in enkele barakken circa 300 paarden verzorgden. De mannen,
zo constateerde hij, hielden ook veel van snoep; dagelijks zag hij ze na de dienst
met gebak en koek naar hun logies vertrekken. Op 16 november bleek echter dat
een koppel van deze gemoedelijke snoepers aan het potverteren was. In het Hof
van Holland in de Kloosterstraat zag de dagboekschrijver dat de heren elkaar bij
toerbeurt met een trechter volgoten met brandewijn. Reden voor de Naarder om
maar op te krassen uit het etablissement. Half elf hoorde hij vanuit zijn woning in
de Cattenhagestraat luid geschreeuw en het weerkaatsen van schoten. Wat er die
avond passeerde, lezen we in een rapport van een politieagent.
Op zaterdagavond 16 november 1940 veroorzaakten enkele Duitse militairen in
het café van het Hof van Holland veel tumult. Een Feldwebel, die er met enkele
kornuiten te diep in het glaasje had gekeken, had met zijn revolver de lamp van het
plafond geschoten. De kogel zat nog in de wand. Toen caféhouder Evert Kaptein
de mannen erop aansprak, trok een van hen Everts vrouw aan de haren, een ander
trapte ondertussen de deur van het lokaal in. Kaptein liet daarop de politie komen,

Twee juffen met een kleuterklasje langs de bouwval van het Glazen Paleis op de
kruising Marktstraat/Cattenhagestraat. Het bordje aan de ANWB-paal verwijst
naar de Ortskommandantur in de Weeshuiskazerne.
Een foto van omstreeks 1941 gemaakt door persfotograaf Stevens.


die zich echter onthield van het nemen van maatregelen omdat de bezopen heren
leden van de Duitse Wehrmacht waren. Wel liet de schutter, met de voornaam
Günther, weten dat hij het schot louter uit ‘sportiviteit’ had gelost, de schade zou
hij wel vergoeden. Met wat sussende woorden, in de trant van ‘Misschien is het
verstandig om dit voortaan niet meer te doen’, vertrokken de politiemannen.
Het incident bleek echter de inleiding tot meer wangedrag, waarbij de rust in de
Vesting ernstig werd verstoord. Een uurtje later, het was inmiddels tegen tienen,
stonden twee beschonken Duitse militairen bij kapper Willem Valk in de Marktstraat door de brievenbus te plassen. Half elf schoot een Oberfeldwebel, ook al in
de lorum, in de Cattenhagestraat twee keer op een passerende fietser, evenwel zonder hem te raken. Een kwartier later werd het illustere stel door de uitbaatster van
De Doelen de toegang tot haar café ontzegd. Uit ongenoegen hierover vernielden
de Duitsers er de ruiten en molesteerden de op dat moment toevallig passerende
patrouilleloper van de luchtbeschermingsdienst Albert Vuijst. Slager Doorenspleet
schoot hem te hulp. Een vijftal agenten was er nodig om de Vestingbewoners te
bevrijden.
Tot een aanhouding van de Duitse militairen kwam het niet, de gemeentepolitie van Naarden miste de bevoegdheid. In de hoop de rust te herstellen werden
daarentegen wel de burgers van de straat verwijderd. Die avond bleven verdere
ordeverstoringen uit, kennelijk waren de Feldwebels te zat voor nog een optreden.
De volgende dag uitten veel burgers misnoegen over het slappe optreden van de
politie. Hun rechtsgevoel was danig gekrenkt.
Kameraadschap
Zonder er de finesses van te weten, werd in ons tijdschrift al eens eerder het in dit
artikel afgebeelde groepsportret van de Naardense politie ter illustratie gebruikt.
De foto werd op zaterdag 11 december 1942 gemaakt door de toen nog jonge fotograaf Bessel Steenbergen tijdens een politiefeestje in café De Beurs. Aan het gebeuren werd door de toen net benoemde korpschef Spannenburg (2), geheel in
overeenstemming met zijn politieke overtuiging, de naam ‘Kameraadschapsavond’
gegeven. Deze fanatieke NSB-er en opperluitenant van de SS trachtte met deze
avond de neuzen van zijn dienders dezelfde kant op te krijgen. Al eerder deed Albert Johan Backer, de commissaris van de provincie Noord-Holland, dat op hoger
ambtelijk niveau. Hij introduceerde het plan voor een tweemaandelijks gezellig
samenzijn met zijn burgemeesters. Onder het genot van een kopje koffie en een
biertje wilde hij met hen banden van vriendschap opbouwen. Maar de Naardense
burgemeester Boddens Hosang liet zich door deze avances niet verleiden en negeerde zijn nationaal-socialistische superieur. Het kwam onze burgemeester duur


te staan, een paar maanden later werd hij ontslagen en in gijzeling genomen. Voor
hem kwam de NSB-er M.J.G.J. van Leeuwen (3) in de plaats.
Op de foto zitten beide ‘kameraden’ met hun ega’s op de voorste rij. Voor de acterende dienders van Naarden erachter viel niet veel meer te ontwijken, thuisblijven
kostte wellicht je baan.

‘Kameraadschapsavond’ in De Beurs. Zittend derde en vierde van links korpschef
Spannenburg en echtgenote, vijfde en zesde burgemeester Van Leeuwen en
echtgenote.
Of Spannenburg zelf het initiatief voor deze avond heeft genomen, weten we niet.
Wel deed het voltallige personeel eraan mee. Na de oorlog beweerden allen echter
stellig dat zij er persoonlijk geen geld aan hadden bijgedragen of geld ervoor hadden ingezameld. De kosten waren bestreden uit een bijdrage uit de gemeentelijke
kas en uit de pot van de politiesportvereniging. Wel had ieder korpslid naar vermogen uit eigen rantsoen distributiebonnen voor de aanschaf van versnaperingen
ter beschikking gesteld.
De avond ging om acht uur van start. Na een welkomstwoord wees Spannenburg
erop dat het feest met de medewerking van het hele korps was georganiseerd. Het
doel was niet alleen om de manschappen met hun echtgenoten of verloofden een


gezellige avond te bezorgen, maar vooral om met dit samenzijn de onderlinge kameraadschap en saamhorigheid van hoog tot laag te bevorderen opdat allen zich
voelden te behoren tot de grote politiefamilie. Juist in deze tijd van ombouw en
opbouw was het noodzakelijk dat de politieambtenaren schouder aan schouder
stonden om onverbiddelijk op te treden tegen misdadige elementen die onder het
mom van vaderlandsliefde de laagste misdaden pleegden.
Zo ging de korpschef nog even door, totdat hij van de gezichten van zijn dienders
kon aflezen dat ze voor een gezellige avond waren gekomen. Hij wenste ze dan ook
veel genoegen en hoopte dat deze eerste kameraadschapsavond zou slagen.
Na een optreden van de plaatselijke muzikant Cor van Rhijn - we zien hem helemaal rechts op de foto - en de illusionist ‘Monsieur Pierre’ uit Bussum, nam iedereen deel aan een schietwedstrijd met luchtbuksen. Daarna trad het bekende
radio-amusementsorkest van Francis Keth op. Er werden Nederlandse, Duitse en
Franse liedjes ten gehore gebracht die buitengewoon in de smaak vielen. De avond
eindigde met spelletjes en ‘na een slotwoord van de korpschef keerden allen voldaan huiswaarts’, aldus de verslagschrijver.
De firma Puls
Abraham Puls (1902-1975) was de eigenaar van een verhuisbedrijf dat tijdens de
Bezetting in opdracht van de nazi’s inboedels uit de huizen van ‘geëvacueerde’ en
gedeporteerde joden haalde. In Amsterdam, waar dat roofwerk ‘pulsen’ werd genoemd, reden 14 verhuiswagens onder zijn naam. De goederen werden naar een

Een van de verhuiswagens van de firma Puls in Amsterdam tijdens de oorlog.


pakhuis aan de Handelskade gebracht om te worden verscheept naar Duitsland.
Puls en zijn medewerkers profiteerden echter mee door zich huisraad toe te eigenen. Veel goederen werden op veilingen verkocht. De nationale oorlogsgeschiedschrijver dr. L. de Jong berekende dat er minstens 29.000 joodse woningen in Amsterdam en omstreken werden ‘gepulst’.
Dat deze onderneming ook in Naarden actief was, blijkt uit een brief van een verklikker. Zijn niet gedateerde en anonieme schrijven was gericht aan de ‘Commissaris van de politie van Naarden’. Het epistel werd op 22 juli 1942, drie weken na de
‘evacuatie’ van de Naardense joden, op het politiebureau bezorgd.
De man of vrouw beweerde dat er de laatste tijd door de verhuizers van Puls goe-

De bouwsels van ’t Gooische Theehuis langs de Rijksweg (Godelindeweg).
Rechts de achterzijde van de ‘Paddestoel’ van Pokon-fabrikant H.P. Bendien aan de
Thierensweg.
deren uit inboedels van joden in het Gooische Theehuis aan de Godelindeweg
werden verkocht. A. Wessel, de eigenaar van het etablissement, werd ervan beticht
de spullen naar zijn woning aan de Jan ter Gouwweg te brengen. De verklikker verzocht de commandant maatregelen te nemen. Omdat het Naardense politiekorps
bekend stond om zijn soepelheid, dreigde hij er ook andere instanties van op de
hoogte te brengen.
Hoewel Spannenburg toen nog niet aan het hoofd van de Naardense politie stond,
was dit schrijven toch aanleiding voor de toenmalige korpschef om een onderzoek


in te stellen. Een rechercheur in burger postte er nadien op verschillende tijden.
Hij constateerde dat de ‘pulsers’ het Gooische Theehuis als vast adres gebruikten
om er hun boterhammen op te eten en er koffie te drinken (4). Bij een controle
van hun verhuiswagens werd niets afwijkends geconstateerd. Wessel zelf ontkende
ten stelligste dat hij ooit iets uit de boedels van de verhuizers van Puls zou hebben
gekocht. Bij een huiszoeking op zijn adres werd trouwens ook niets van dien aard
gevonden. Wel gebeurde het dat de mannen van Puls bij zijn theehuis met een
zak aardappelen of groente liepen te sjouwen. Maar die etenswaren hadden zij in
Naarden gekocht.
Korte tijd later verstuurde de tipgever een nog ergerlijker brief over dit vermeende
vergrijp aan de Ortskommandant. Wessel moest daarop ook bij hem verschijnen
om het een en ander te verklaren. Gelukkig nam de Duitser het voor hem op en
beloofde een onderzoek in te stellen naar de anonieme schrijver. Mocht de persoon
worden gevonden, zo zei hij, dan zou deze door hem worden gestraft.
Noten:

1. Het overzicht werd rond 1970 in de openbaarheid gebracht door de antiquaar Hendrik Poolman,
die een tijdje als archivaris in dienst was bij de gemeente Naarden.
2. De opperluitenant van de SS P.J.A. Spannenburg kwam in het najaar van 1942 naar Naarden,
waar hij benoemd werd tot commandant van de gemeentepolitie. Eerder was hij marechaussee
te Breda, agent van politie in Venlo, veldwachter in Blerick en NSB-korpschef in Venlo. Een politieman die onder hem in Naarden had gediend, omschreef hem na de oorlog als ‘volkomen fout
en een ware dienstknecht van de Duitsers’. In 1944 - op 1 mei was hij nog chef in Naarden - werd
hij bevorderd tot kapitein en benoemd tot korpschef in Velsen. In november 1947 stond hij, 44
jaar oud, terecht voor het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam. Hem werd ten laste gelegd dat
hij in de jaren 1943 en 1944 verscheidene joden, onderduikers, illegale werkers en personen die
van anti-Duitse gedragingen werden verdacht, alsmede aan mensen die hen onderdak hadden
geboden, liet arresteren, huiszoekingen liet verrichten en de betrokkenen aan de SD te Amsterdam had overgeleverd. In zijn zaak werden 16 getuigen gehoord. Na een uitvoerige behandeling,
waarin de verdachte onder meer werd verweten dat hij er een eer instelde mensen aan de galg te
brengen, eiste de officier 15 jaar gevangenisstraf. Op 17 november werd hij conform de eis veroordeeld. Bovendien werd hij ontzet uit de burgerlijke en politieke rechten voor de tijd van het
leven. De procureur-generaal had aangevoerd dat tenminste 6 personen door zijn optreden het
leven hadden verloren.
3. M.J.G.J. van Leeuwen (geb. Bussum 1903) werd op 11 juli 1942 benoemd tot burgemeester van
Naarden. Eerder was hij adjunct-leider van de Nederlandse Volksdienst, waar hij ‘de Winterhulp’
had georganiseerd. Op 22 april 1944 werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Bij zijn afscheid in Naarden meende hij dat men hem niet uitsluitend als NSB-er
had gezien. Veel vooraanstaande burgers uit de gemeente waren echter ‘verhinderd’ bij zijn afscheid. Ook het hele onderwijzend personeel van de gemeente was uitgenodigd, maar niemand
was komen opdagen. Korpschef Spannenburg was er wel. Van Leeuwen vertelde toen dat hij zeer
veel steun van hem had ondervonden; ergerlijke gebeurtenissen die elders voorvielen, waren
in Naarden niet voorgekomen. Dat was vooral te danken aan het feit dat men wist dat hier een
politiecommandant was met wie niet te spotten viel. Spannenburg sprak op zijn beurt de scheidende burgemeester toe; hij vond in hem een chef zoals men hem niet beter kon wensen. Pas in
1948 werd een aanklacht tegen Van Leeuwen ingediend. Hij werd ervan beschuldigd de gemeente
Naarden in de nationaal-socialistische geest te hebben bestuurd en Spannenburg als korpschef
in Naarden te hebben benoemd. Hij had hem opdrachten gegeven die tot arrestatie van joden
leidden. Ook liet hij ambtenaren die zich anti-Duits uitlieten door Spannenburg arresteren. De
procureur-generaal noemde Van Leeuwen een zwakke figuur vol slinksheid en lafheid, die menig
lelijk staaltje had uitgehaald. Op 22 november 1948 werd hij veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en ontzetting uit de openbare rechten voor 8 jaar.



De oudste woningen van de Thierensweg. Rechts het pand ‘Het Kruispunt’ als
brandstofstation. Later werd dat een lunchroom. Het fietspad leidt naar de brug over
de Bussumervaart. Een foto uit de jaren dertig van de vorige eeuw.
4. Vlakbij het Gooische Theehuis, in het houten pand bij de brug over de Bussumervaart werd in de
oorlog onder de naam Het Kruispunt een ijssalon annex lunchroom geëxploiteerd. Het etablissement werd veel bezocht door Duitsers en hun al dan niet tijdelijke vriendinnen waardoor de tent
als ‘moffenkroeg’ bekend werd en gemeden werd door Nederlanders. De plek kreeg in februari
1945 een andere betekenis nadat daar vijf onschuldige gijzelaars door de Duitsers werden doodgeschoten.



Een valse start
Zwemstadion Naarden al in 1939 failliet
Annie Verweij
Naardens eerste zwembad werd in 1866 aangelegd in de druk bevaren hoofdgracht bij
de Westbeer. In 1899 kon een rustiger water - de ravelijnsgracht bij de Utrechtse Poort
- worden afgescheiden. De zweminrichting was bedoeld voor het garnizoen, maar ook
burgers mochten er gebruik van maken (1). Nadat echter het water sterk vervuilde
en steeds meer ratten er gratis een zwemabonnement hadden, werd het grachtbad in
1935 gesloten. Drie jaar later werd aan de Amersfoortsestraatweg een zwemstadion
gebouwd. Toen waren de rollen omgedraaid: het initiatief lag bij de burgers, de militairen waren uiteraard welkom. De start van het zwemstadion was geen gelukkige. In
dit artikel wordt dat uit de doeken gedaan (2).
Een zwemstadion in oprichting
Begin jaren dertig leefde bij B en W de wens om Naarden met een echt zwembad
te verrijken. Het zou niet alleen de volksgezondheid ten goede komen maar ook
de aantrekkelijkheid van de sterk uitbreidende gemeente. Om dat te kunnen realiseren, lukte het de toenmalige burgemeester Van Wettum om met een ingewik-

Zwemstadion in aanbouw in het voorjaar van 1938. De koeien trekken zich er niets
van aan.


kelde grondruil een terrein aan de Amersfoortsestraatweg te verwerven. De plek
lag op de meent vanouds genaamd Het Kerkhof. Het duurde echter nog tot maart
1937 eer de gemeenteraad met een krediet van 76.000 gulden tot de bouw van een
buitenbad besloot. Toen een en ander bekend werd, kwam architect en bouwer
van zwembaden Aaldrik Koster met het aantrekkelijke voorstel om daar zowel een
open als overdekt zwembad te bouwen. De exploitatie binnen een zelfstandige onderneming zou worden opgezet door ‘De Overdekte’, een vennootschap in Haarlem waarvan Koster directeur was. Daarop haastte de gemeenteraad zich om haar
eerdere besluit in te trekken en aan Koster een hypothecaire lening van 77.500 gulden in het vooruitzicht te stellen bij realisatie van het hele project. Naarden was blij
met de deal. De raad bracht hulde aan B en W en zijn ambtenaren. Ze hadden knap
werk verricht. Alleen Jac. Smits, het altijd kritische raadslid van Gemeentebelang,
waarschuwde dat men de zaak niet al te optimistisch moest bekijken. De exploitatie van zo’n Koster-zwembad in Alkmaar liet namelijk problemen zien. Maar dat
signaal wilde men niet horen want bij een fiasco leed de gemeente Naarden geen
enkele financiële schade. Bovendien werd tot de instelling van een gemeentelijke
zwembadcommissaris besloten, die op alle handelingen van de op te richten N.V.
controle hield. Zelfs bij de bouw hield B en W een vinger in de pap. Aanbesteding, gunning, bouwtekeningen en bestekken konden slechts voortgang vinden na
hun fiat. Sterker nog, via het Agentschap Arbeidsbemiddeling werden er werkloze
Naarders aan het werk gezet! En in de tarievenlijst mocht de N.V. niet meer dan
5 cent entree heffen voor werklozen en kinderen. Aan een slordigheidje moest het
College echter steeds worden herinnerd: de zwembadcommissaris werd niet voorgedragen en kon dus ook niet worden benoemd. Ondertussen hield de raad zich
bezig met minder belangrijke zaken zoals ‘het wel of niet gemengd zonnebaden
op het gazon van het buitenbad’ en ‘het al dan niet geopend zijn op zondag’. Het
laatste werd ‘open’, maar het gemengd zonnebaden mocht op het ene moment wel
en het andere niet.
Aandelen
Toen de contouren van het stadion zichtbaar werden, riepen de stichters belangstellenden op hun particuliere initiatief te waarderen met het kopen van aandelen
of obligaties. Met het hoogdravende credo ‘Waar de overheid voorging in krachtige
medewerking, verdient het aanbeveling het streven te steunen en uit te bouwen
tot heil van de volkshygiëne, tot heil van het Gooi en allen, die het bewonen of
bezoeken’. De aanbevelingsbrief werd voorzien van 40 namen van plaatselijke en
regionale notabelen. Het werkte. Er werd op 59 aandelen van 500 gulden het stuk
ingetekend. Het personeel, blij met een baan, nam daarvan 30 aandelen voor zijn
rekening. Met obligaties werd nog eens 50.000 gulden op papier binnengehaald.
We kennen die lijst en het moet gezegd worden: van alle 40 bobo’s tekende maar


Aan de vooravond van de opening moest er nog met man en macht worden gewerkt
aan de ‘finishing touch’ van het binnenbad.
één persoon in. Op 18 mei 1938 was de oprichting van de N.V. Zwemstadion Naarden een feit, althans dat stond in juni in de Staatscourant.
Opening
Hoewel het buitenbad nog niet klaar was, vond op dinsdagavond 24 mei 1938 de
opening van het zwemstadion plaats. Rond het rimpelloze, blauwe water van het
binnenbad zaten en stonden toen honderden genodigden. Na een optreden van
het fanfarekorps van het Regiment Motor Artillerie hield burgemeester Boddens
Hosang een gloedvolle toespraak. In het vuur van zijn betoog noemde hij zichzelf
president-commissaris. Die uitspraak had enige bevreemding moeten opwekken,
want de zwembadcommissaris was nog altijd niet voorgedragen en dus helemaal
nog niet benoemd. Na hem volgden nog vele sprekers onder wie mevrouw Triebels-Koens, een populaire voorvechtster van de zwemsport. Zij werd met gejuich
ontvangen en zei: ‘Ik zou niet graag de vingers laten opsteken van hen hier die niet
kunnen zwemmen. Het zouden er te veel zijn en zij zouden zich schamen. Bedenk
dat in de laatste vier jaar 643 kinderen in Nederland zijn verdronken. Men geeft de
kinderen wel een kano maar aan zwemonderricht denkt men niet’. Daarna verbrak
Greetje Spanjersberg, een Naardens zwemstertje, met een keurige sprong de waterspiegel en was het bad in gebruik genomen. De avond werd besloten met demon

De opening op dinsdagavond 24 mei 1938. Achter het katheder burgemeester
Boddens Hosang, zittend rechts overste Von Freitag Drabbe van het Regiment Motor
Artillerie.

Demonstraties bij de opening van het zwemstadion.


straties en wedstrijden, een spektakel dat zoveel lawaai en licht opleverde dat een
krant meldde dat de eendjes en koeien op de omringende weilanden die avond wel
niet konden slapen. Die relatieve rust daar was natuurlijk voorgoed voorbij want
het helverlichte zwempaleis was voortaan vrijwel iedere avond in bedrijf.
Een succes
Eind juni kampten de jeugd, volwassenen en militairen er ter gelegenheid van
de verjaardag van prins Bernhard. De zwem- en poloclub De Vest organiseerde
het festijn. Het evenement zou in het buitenbad plaatsvinden maar op het laatste
moment moest naar binnen worden uitgeweken door een stormachtige wind. De
wedstrijden genoten grote belangstelling. Ook majoor Wanninkhof, de waarnemend garnizoenscommandant van Naarden was van de partij. Er werd geopend
met een 3 x 50 m vrije slag estafette voor militairen. De garnizoenen van Naarden,
Laren en Huizen streden om de Garnizoensbeker. Het werd een spannend nummer, de beker ging naar de Motor Artillerie van Naarden.
Voor de burgerij was het zwemstadion van meet af een succes, aan bezoekers geen
gebrek. Ingewijden wisten echter beter. Intern rommelde het. Op het personeel
werd druk uitgeoefend om nog meer aandelen of obligaties te kopen. En toen Jur
Visser, de gemeentesecretaris, in juni de boekhouding onder de loep nam, ontdekte hij dat het de onderneming ontbrak aan voldoende kapitaal om de schulden van
de bouw te kunnen betalen. De oorzaak lag volgens hem deels bij particulieren die
hun belofte tot financiële deelname niet waren nagekomen. Ook signaleerde hij
knoeierijen in de administratie. Zo was de boekhouding niet bijgehouden vanaf

Het Naardense kaderbataljon van de Motor Artillerie gaat te water.


het begin en waren er bladzijden uit het kasboek gescheurd. Bovendien hadden de
oprichters geld aan de kas onttrokken. Maar voorlopig bleef dat nog onder de pet,
alleen B en W was op de hoogte.
In die eerste zomer leerden er wel duizend militairen - veelal komend uit plaatsen
waar elke vorm van zwemgelegenheid ontbrak - zwemmen. Van het kaderbataljon
uit Laren oefenden in juli tweemaal per week zo’n 500 onderofficieren in de vroege
en late uren in het buitenbassin. Wanneer zij na hun kaderopleiding terugkeerden
naar de regimenten, waren zij in het trotse bezit van het diploma geoefend zwemmer. In augustus werd de 60.000ste bezoeker geregistreerd. In die maand kregen
ook de militairen van het Naardense Regiment Motor Artillerie er zwemles en
werd het schoolzwemmen door de gemeenteraad verplicht gesteld (3).
‘Kosterbaden in de problemen’
In oktober was het zwemstadion op enkele kleine voorzieningen na voltooid en
moest de gemeente - conform de afspraak - de toegezegde lening verstrekken. Aaldrik Koster en mede initiatiefnemer accountant Derk Woldendorp zaten te springen om het geld. Iedere gulden was nodig om talloze crediteuren te betalen. Maar
bij de notaris bleek dat de gemeente Naarden 5000 gulden achterhield omdat het
zwembad op details nog niet af was.
In het najaar verergerde de financiële situatie en toen begin 1939 de dagbladen
meldden dat de ‘Kosterbaden’ in de problemen waren geraakt, was ook Zwemstadion Naarden aan de beurt. Al snel kwam toen naar buiten dat het maar zeer
de vraag was of de exploitatie in Naarden nog wel kon worden voortgezet. Koster

Wedstrijden in het buitenbad georganiseerd door de zwem- en poloclub De Vest in 1939.


verklaarde in de pers dat het bedrijfskapitaal vanaf het begin te klein was geweest.
Op verschillende manieren had hij geprobeerd aanvullend kapitaal te vinden, maar
was daarin niet geslaagd. Zelf kon hij niet meer bijspringen, want persoonlijk was hij
failliet. Een inderhaast tot nieuwe directeur benoemde bedrijfsleider, de heer L. Stijnman uit Hilversum, bepaalde daarna de koers. Hij had eerder 14.000 gulden in het
Naardense zwemstadion gestoken en was daarmee onder het personeel de grootste
investeerder. Maar om op korte termijn nog verder te kunnen moest er geld op tafel
komen. Daarom werd aan het personeel een opschorting van betaling van het loon
gevraagd.
Tumult in de gemeenteraad
Naar buiten toe zweeg Stijnman echter in alle toonaarden. Maar toen enkele medewerkers van het zwembad, inmiddels zonder loon, buiten hem om bij B en W
om hulp gingen vragen, kwam een en ander aan het licht. Een geschrokken B en W
haastte zich vervolgens om de gemeentelijke zwembadcommissaris alsnog voor te
dragen en oogstte daarmee in de raad zoveel kritiek dat pas na een schorsing wethouder Joh. Kuijer in die functie kon worden benoemd. De volgende dag kopte De
Gooi- en Eemlander ‘Ontstaat rondom Naardens zwemstadion een onverkwikkelijke geschiedenis?’ Nou dat werd het. Begin april moest ondanks de loonopschorting
surséance van betaling worden aangevraagd. En dat dit nota bene onder het strenge
toezicht van B en W had kunnen gebeuren, zette de gemeenteraad op scherp. B en
W verschool zich opeens achter het standpunt dat de gemeente slechts hypotheekhoudster was en dat zij als college geen enkele verantwoordelijkheid droeg in deze
particuliere onderneming. Enkele raadsleden werd zelfs verweten dat ze op sensatie
uit waren in verband met de nadere verkiezingen.
In april 1939 discussieerde de raad nog een keer uitvoerig over de ontstane moeilijkheden en haarfijn kwamen toen de bemoeienissen van de burgemeester en de
gemeentesecretaris met het Zwemstadion aan het licht. Men vroeg zich af waarom
zij hun kennis niet eerder hadden gedeeld met de raad. Helderheid daarover kwam
er echter niet. Het onderwerp werd afgesloten met de benoeming van een commissie
die op korte termijn maatregelen moest nemen om het zwembad in stand te houden.
Faillissement
Op 6 mei 1939 ging echter de N.V. Zwemstadion Naarden toch failliet. Aan belangstelling had het niet ontbroken, er waren meer dan 100.000 bezoekers geteld. De ochtend na het bankroet maande de heer Stijnman de zwemmers te vertrekken. De heer
Groen van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond plakte daarop met een somber
gezicht de biljetten met ‘GESLOTEN’ op ramen en deuren. In de middag kwam er
nog een telefoontje van de ‘reddingscommissie’: de gemeente was bereid om gedurende twee weken de lonen door te betalen als het zwembad nog even open zou


blijven. Maar helaas de kolenvoorraad was al verkocht, de machines stonden stil en
het zwemstadion bleef dus dicht. Tien dagen later werd in bredere kring besloten het
zwemstadion publiek te verkopen. De veiling zou op 22 juni in De Doelen te Naarden
plaatsvinden. Ondertussen beklaagde het personeel zich over zijn niet betaalde loon.
Het gemeentebestuur werd nalatigheid verweten en tot overmaat van ramp vond er
begin juni op het zwembadterrein ook nog een noodlottig ongeval plaats. Spelend
met vriendjes, sprong de 10-jarige Jantje Keijer die de zwemkunst niet machtig was,
er in het water van het buitenbad. Hij verdronk voor de ogen van zijn kornuiten die
zo van streek waren dat ze pas een uur later de politie waarschuwden (4).
Gemeentelijk zwemstadion
Die maand kreeg het Naardense zwembaddrama toch nog een onverwachte ontknoping. Door onderhandelingen tussen de gemeente en de curator kon de publieke
verkoop worden uitgesteld. Een en ander leidde uiteindelijk naar een voorstel waarbij de gemeente Naarden, als eerste hypotheekhoudster, de zweminrichting zou kopen voor 5000 gulden. Hierover buitelden de raadsleden en B en W op 29 juni nog
eens heftig over elkaar. Maar uiteindelijk werd het voorstel aangenomen en bezat
Naarden een gemeentelijk zwembedrijf.
Met grote haast is er toen gewerkt om het bad weer in gebruik te kunnen nemen. Met
de heer N.R. van Zalinge als nieuwe directeur en het oude personeel kon op 11 juli
1939 het zwemstadion weer worden geopend.
Noten:

1. Herman Harder, Duiken om een dennekoek.
Herinneringen aan het oude zwembad in de
vestinggracht. In De Omroeper jrg. 18 (2005),
nr. 1.
2. De meeste gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan de Zwemstadiondossiers uit de
jaren 1937, 1938 en 1939 (Indicateurs, inventarisnr. 138) in het Stadsarchief van Naarden.
3. De hoofden van bijzondere scholen maakten
bezwaar tegen de zwemlessen als onderdeel
van de gymnastiekuren. Aan hun leerlingen
werd daarom buiten de schooltijden om
zwemles gegeven.
4. Een krant meldde dat zijn vader, veehouder Keijer, die in de buurt van het zwemstadion grasland had, hem een dag tevoren
nog uit het bad had gestuurd toen hij daar
met vriendjes aan het spelen was. Voor straf
moest hij de hele zaterdag thuisblijven. Maar
Jantje wist toch te ontsnappen en ging direct
weer naar het zwembad. Zijn maatjes, slechts
6 en 7 jaar oud, kwamen heftig ontdaan thuis
met de stamelende mededeling dat Jantje
niet meer boven water was gekomen. Toen de
politie werd gewaarschuwd was het ongeval
al een uur eerder gebeurd. Jantje Keijer was
de oudste uit het gezin met acht kinderen.



Jan Keijer (1928-1939).

Een terugblik op het gemeentelijk Zwemstadion
(1939-1987) van Naarden
Annie Verweij
Na een jaar als particuliere onderneming te zijn gedreven, werd op 29 juni 1939 het
zwemstadion van Naarden overgenomen door de gemeente en als overheidsbedrijf
in de zin van artikel 252 van de Gemeentewet verder geëxploiteerd. In 1987 werd het
vervangen door een kleiner zwembad naast sporthal De Lunet. Het bad kende in zijn
bestaan dieptepunten en hoogtepunten, maar had altijd een belangrijke plaats in het
leven van de Naardense gemeenschap. Er is vrijwel geen oudere Naarder te vinden die
geen herinneringen heeft aan het schoolzwemmen, de zwemlessen of de wedstrijden
daar. Hier volgt een terugblik op deze vervlogen tijd (1).

De oorlogsjaren
Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in een overigens prachtige meimaand belandde het gemeentelijk zwembad van Naarden al in 1940 in zwaar weer.
In dat voorjaar dacht men aan de oorlog en niet aan een abonnement voor het
zwembad. Toen de zomer ook nog verkeerd uitpakte, bleef de kaartverkoop ver
beneden de verwachting. Aan de kostenkant zat eveneens een vette min: de strenge
winter had extra tonnen cokes gevergd. Het jaar 1940 werd daardoor met een verlies van bijna 4400 gulden afgesloten.


In 1941 konden directeur Van Zalinge en zijn veertien personeelsleden nog wel
quitte spelen door de entreeprijs en de prijs van abonnementen te verhogen. Maar
voor het eerst moest in de winter tot sluiting worden overgegaan door gebrek aan
kolen. Dat oorlogsjaar werden toch nog ruim 70.000 kaartjes, 772 leskaarten en
bijna 1800 abonnementen verkocht.
Op de besloten nieuwjaarsbijeenkomst van 1942 had burgemeester Boddens Hosang al tegen zijn diensthoofden gezegd dat hun ambtelijk bestaan wel eens ten einde zou kunnen lopen. Zo ging het ook. In het zwembad werd directeur Van Zalinge
vervangen door de Naardense meubelmaker Oosterhof, een man met een voor de
bezetter juiste politieke kleur. Kolen waren indien nog verkrijgbaar schrikbarend
duur. Daardoor ging het zwembad ’s winters dicht. Het bezoek halveerde met als
resultaat een tekort van circa 14.000 gulden. Het werd het beeld van de resterende
oorlogsjaren, een absoluut dieptepunt in de geschiedenis van ons zwemstadion.
Op de landelijke kaart
Na de oorlog kwam Van Zalinge weer aan het roer en verwierf Zwemstadion Naarden landelijke bekendheid. Rond 1950 werden hier verschillende wereldrecords
gevestigd. Het waren Nel van Vliet (1926-2006) en Geertje Wielema (1934-2009),
beiden Olympische kampioenen, die hier successen boekten.
De zeventigers van nu herinneren zich de Naardense vedette Marianne Heemskerk

Internationale zwem- en polowedstrijden op 9 juli 1946 in Naarden.
Een foto van Jacques Stevens uit het streekarchief Gooi en Vechtstreek.


wellicht beter. Zij verbrak hier het ene na het andere record op de 100 en 200 m
vlinderslag. Op de Olympische Spelen in Rome in 1960 was ze goed voor zilver
op de 100 m. Op de 200 m vestigde ze in dat jaar een wereldrecord. Zwemstadion
Naarden was het oefenbad voor tal van zwem- en poloverenigingen, zoals De Vest,
Triton, Het Gooi, Naarden en IJsselmeer. Ook ouderenverenigingen uit Naarden
en Bussum, Mariënburg en tal van scholen huurden het Naardense bad.

De badontvangsten van Zwemstadion Naarden in 1950.
‘Tante Suus’
In de jaren vijftig en zestig werd het zwemstadion draaiende gehouden met twaalf
tot veertien werknemers: een directeur, twee machinisten, twee dames voor de
kaartverkoop, vijf badjuffrouwen, twee zweminstructrices en een ambtenaar in
algemene dienst. De bekendste cassière was de lange en slanke Lenie Vos. Jaar in
jaar uit was ze een vertrouwd, maar streng gezicht in de hal. Bij veel Naarders staat
ze nog altijd op het netvlies. Onder de instructrices was Susan Schwarz het meest
vermaard (2). Door haar prominente aanwezigheid werd zij het boegbeeld van het
zwembad. Ze maakte een onuitwisbare indruk.‘Een pittige dame’, ‘een juf die je
goed leerde zwemmen’, ‘een felle tante met een harde, schorre stem’ en ‘ze wist precies wie er een diploma hadden’, zeiden tal van ‘Naardenezen’ anno 2015 nog met
ontzag. ‘Tante Suus’ werd ze ook wel genoemd. Veel kinderen waren toch wel wat


De kinderen Heemskerk met instructrice Susan op 8 maart 1952. Links de latere
vedette Marianne Heemskerk.
Een foto van Jacques Stevens uit het streekarchief Gooi en Vechtstreek.
bang voor haar. Had je watervrees dan moest je niet bij haar zijn want voor je het
wist, spartelde je in het diepe met een zwemhaak onder je kin. Veel Naarders hebben nog wel herinneringen aan het droog oefenen op een bankje of aan de houten
plankjes die je voor je uitschoof om de beenslag onder controle te krijgen. Met die
planken kon je ook de deur van het kleedhokje blokkeren.
Susan was een zeer dynamische juffrouw met tintelende ogen en ravenzwart haar.
Ze kwam op 5 juni 1949 in dienst van het zwemstadion. Daarvoor had ze les
gegeven in de Bussumse baden aan de Huizerweg en de Meentweg. Officieel heette
ze Juliette Susanna Schwarz. Ze werd op 9 juli 1908 geboren in het Franse Blâmont,
een plaatsje tussen de Vogezen en de stad Lunéville en was de jongste uit een gezin
van elf kinderen. Haar vader was een Duitse bierbrouwer uit Schelklingen, haar
moeder Française. Zelf had ze de Duitse nationaliteit, maar op 28 november 1952
werd ze genaturaliseerd tot de Nederlandse. Haar jonge jaren gingen niet over
rozen. Toen de tijd slecht was, zette vader Schwarz vier van zijn dochters op de
trein naar Nederland om in de huishouding te gaan werken. Zo vestigde Susan zich
als dienstmeisje in 1926 bij welgestelde Spiegelbewoners in Bussum. Eind jaren
dertig - ze was een waterrat - belandde ze in de zwemwereld en haalde in 1943
haar brevet om les te mogen geven. Haar sterkste punt werd duiken, speciaal naar


verloren gebitten en gouden ringen
want dat leverde taarten op. In de kwart
eeuw lesgeven in Naarden heeft ze wel
25.000 kinderen, onder wie Marianne
Heemskerk, als kleuter, aan de hengel
gehad.
Op 9 juli 1973 werd ze 65 en ging met
pensioen. In september werd in de Burgerzaal van het Stadhuis op overweldigende wijze afscheid van haar genomen.
Daar werden haar verdiensten nog eens
geprezen: een dame van de klok en altijd
hulpvaardig. Op dagen met 1500 bezoekers gaf zij nog les. Susan rookte niet
maar hield wel van lekker eten. Ze was
liefhebster van de zee, steevast bij paal
15 op het strand van Zandvoort. Haar
afscheid werd een feest om nooit te ver- Juliette Susanna Schwarz bij haar
geten. Ze kreeg een zwemabonnement pensionering in 1973.
voor het leven, een gouden horloge met Een foto uit de collectie van het
gouden band en een bloemenhulde in Stadsarchief van Naarden.
de door haar gebruikte megafoon.
Negen jaar na haar pensionering vertelde Susan in een interview tegen Wil Molenaar-Lambour wat een geweldige leuke tijd ze in het zwemstadion had gehad. Talenten als Ada den Haan, Marian, Rob en Ineke Heemskerk, Annemarie en Jacques
Groen en ook vele anderen die geen toppers waren geworden, had ze les gegeven.
Als badmeester kon ze het met iedereen goed vinden. Tijdens het vrij zwemmen
gaf ze ook les omdat er geld in het laatje moest komen, zelfs op de drukke maandagmiddag als het goedkoop (15 cent) zwemmen was. Ze deed dan de kinderen
een kurkje om en liet ze in het diepe al hun gang gaan. Daarmee leerden ze goed
zwemmen.Volgens haar moesten kinderen vooral plezier in het water beleven. Zelf
zwom ze nog regelmatig. Als ze haar baantjes had getrokken, vroeg ze voor de
grap aan de badmeester: ‘Mag ik nu spelen?’ Ze ging dan op haar handen staan en
ervoer wat het water met haar deed. ’s Zomers ging ze ook toen nog tweemaal per
week naar Zandvoort om met een paar vriendinnen in de Noordzee te zwemmen.
Ze waarschuwde voor de gevaren van de zee: ‘Ga niet verder dan borsthoogte, ook
al kan je goed zwemmen en laat de kindertjes - al hebben ze een A en B diploma niet alleen de zee in gaan!’
Susan overleed op 29 september 1989 in ‘de Zandzee’ en werd op de rooms-katholieke begraafplaats van Bussum begraven.


Verbouwing
In de periode ‘Susan’ onderging het zwemstadion heel wat veranderingen. Kon in
de jaren vijftig het zwemstadion jaarlijks nog met 200 ton cokes op temperatuur
worden gehouden, in de jaren zestig werd dat 120.000 liter olie en bij haar vertrek
werd het bad verwarmd door het verbranden van gas. Al in 1963, bij het vieren van
het zilveren jubileum, werd duidelijk dat het zwemstadion aan vernieuwing toe
was. De inzichten over het gebruik veranderden ook in die tijd. Het duurde echter
nog tot 1968 voor er een moderniseringsplan kon worden opgesteld. Voor de uitvoering werd vijf jaar uitgetrokken. De gemeente Naarden investeerde toen rond
een miljoen gulden in het bad. In het najaar van 1973 werd er de laatste hand aan
gelegd (3). Sindsdien werd al het bassinwater er verwarmd. Een wijziging van de
routing maakte het toen mogelijk dat ’s zomers zowel buiten als binnen gezwommen kon worden.
De meest zichtbare wijzigingen voor het buitenbad waren: uitbreiding van de ligweide, bouw van een kleuterbassin en verplaatsing van de springtoren. Binnen onderging de zwemzaal een complete metamorfose. Daar werden de kleedcabines en
verwarmingsbuizen verwijderd, de glaswand op het noordoosten vervangen door
een muur en het plafond door een geluiddempend exemplaar met ventilatoren.
De ramen op het zuidwesten kregen dubbel glas en de zwemzaal werd voorzien
van een lange verwarmde zitbank. Nieuwe kleedcabines, douches, toiletten en een
nieuwe restauratie completeerden de reeks. De verbouwing werd uitgevoerd door
Naardense bedrijven onder directie van de Dienst Gemeentewerken. Hartong
(bouwbedrijf), Haakman (bouwbedrijf), Klinkenberg & Baelde (elektriciteit),

De totaal vernieuwde zwemzaal bij de heropening op 14 januari 1974. Een foto uit
de collectie van De Gooi- en Eemlander in het streekarchief Gooi en Vechtstreek.


Koopmanschap (smederij), Miljoen (stukadoorsbedrijf) en Ruiters (tegelzettersbedrijf) hebben er een leuke grijpstuiver aan verdiend.
Kentering
In 1974 telde Naarden 17.500 inwoners, had een scholengemeenschap voor havo,
mavo en meao met 43 klassen, een christelijke mavo met 12 klassen en een 8-klassige lagere tuinbouwschool. Verder waren er 8 basisscholen met in totaal 55 klassen. Het totaal gerenoveerde zwemstadion maakte deel uit van een groot sportcomplex met voetbalvelden en tennisbanen en was domicilie van 3 zwemclubs met
rond 900 leden. De directeur sportzaken van Naarden kon in zijn handen wrijven
want met zijn mooie accommodatie was Naarden op haar toekomst voorbereid.
Die toekomst bleek echter een ongewisse. Al in die tijd werd er bezorgd gekeken
naar de verliezen van het zwemstadion. Toen in de tweede helft van de jaren zeventig de nadelige saldi groter werden, kon een onderzoek naar de efficiency van het
zwembedrijf niet langer uitblijven. De uitslag was nogal confronterend, het raakte
vooral de medewerkers. Maar tijdschrijven, inzet van parttimers, herzien van salariëring van overwerk, besparingen op de schoonmaak, het ook elders inzetten
van machinisten en de introductie van een koffiezetapparaat waren niet alleen de
oplossing van het probleem. Het euvel zat meer in de kaartverkoop, op jaarbasis
kwam men wel 30.000 bezoekers te kort. Dat was trouwens goed verklaarbaar want
bij een gelijkblijvend bevolkingsaantal was het overdekte zwemwater in het Gooi
vervijfvoudigd. Bovendien kwam de aanleg van het Naarderbos, een dagrecreatieterrein met zwemgelegenheid, de kaartverkoop niet ten goede. En dan nog maar
niet te spreken van de talrijke privézwembaden die Naarden en Bussum inmiddels
rijk waren geworden.
Naar een bescheiden zwembad
Vanaf het 40-jarig jubileum in 1978 tot aan het onverbiddelijke einde in 1987 is het
bezoekersaantal van het Zwemstadion Naarden wel stabiel gebleven. In die periode
hebben directeur G. Vermeulen en chef-badmeester Th.J. van Loenhout getracht
met tal van activiteiten het zwemstadion aantrekkelijk te houden. De tijdens het
jubileum gehouden Zwemvierdaagse werd een jaarlijks terugkerend festijn. Maar
ook met ‘Aqua Fit Spelen’ en sinds 1983 het ‘luilakzwemmen’ kwam het zwemstadion volop in de publiciteit. Wel moest er jaarlijks met minstens 200.000 gulden
uit de gemeentekas worden bijgesprongen. Maar daar had je dan ook een voorziening voor waar jong en oud wat aan had.Toen echter, na enkele calamiteiten, weer
een verwarmingsketel het had begeven, kon in het voorjaar van 1985 de gemeenteraad niet langer meer om de hete brij heen. De staat waarin het zwemstadion verkeerde was slecht en zo kon het niet langer doorgaan. In dat najaar werd besloten
om een bescheiden zwembad te bouwen naast sporthal De Lunet. Dat bad werd


De sloop van het zwemstadion in het voorjaar van 1987. Foto: Erik-Jan Geniets.
in 1987 geopend, waarna de sloop van
het oude zwemstadion volgde. Wat nog
rest is de schoorsteen, vanouds een stek
voor vleermuizen maar nu ook een relict met een verhaal.
Noten:

1. De gegevens voor dit artikel zijn ontleend
aan de Zwemstadiondossiers uit de periode
1942-1981 in het Stadsarchief van Naarden.
Archief 071 inventarisnummers 1814, 3731,
3633 en 299.
2. Artikelen in Het Goois Nieuwsblad in juli
en september 1973 en mededelingen van
Nel Krijnen-van Gog.
3. Brochure Gemeente Zwemstadion Naarden
1938-1974 in de bibliotheek (B 89/265) van
het Stadsarchief van Naarden.

De schoorsteen in het voorjaar van
1987. Foto: Erik-Jan Geniets.


Het eeuwfeest van Emericus Lambertus Koopmanschap in 1955
Henk Schaftenaar
Koopmanschap is de naam van een oud Naardens geslacht. De Naardense stamreeks
begint met ene Eem Lammersen die omstreeks 1675 in Weesperkarspel werd geboren
en zich aan het begin van de achttiende eeuw, na een huwelijk met een Naardense,
in onze stad vestigde. Sindsdien zijn vele nakomelingen hier gebleven. Die eerste Eem
Lammersen kreeg natuurlijk een Lammert Eemen (1718-1759) als zoon en hij op zijn
beurt weer een Eem Lammerts (1756-1786). De vrouw van de laatste jong gestorven
Eem noemde haar zoon Emericus Lambertus (1786-1846). Deze wat Latijns aandoende naam bleef terugkomen in het geslacht en ging daarmee tot nu toe van vader
op zoon over.
Om bij de in de titel genoemde Emericus uit te komen, moeten we met zijn naamgenoot uit de tijd van Napoleon starten. Hij trouwde tweemaal. De eerste keer
in 1810 - het jaar van de inlijving van ons land bij het Franse keizerrijk - met de
Naardense Hendrica Koster (1784-1830). Binnen dat huwelijk werden zes kinderen geboren onder wie ene Theodorus Hilarium (1818-1907), de vader van onze
hoofdpersoon en overgrootvader van de zeer bekend geworden huisschilder en
fotograaf ‘Eempie’ uit de Sint Vitusstraat.
Na het overlijden van Hendrica Koster trouwde Emericus Lambertus in 1834 met
de Naardense baker Willemijntje Vrekking (1810-1890). Uit dat huwelijk stamt de
tak van de vanouds bekende Wilhelmus Koopmanschap (1900-1976), de eerste
van zijn familie die smid in de Peperstraat was.
Nu naar onze Emericus Lambertus die op 8 april 1955, toen een Goede Vrijdag,
zijn eeuw volmaakte en uiteindelijk ook nog 101 jaar oud werd. Aan die ‘opa Koopmanschap’ werden bij zijn eeuwfeest tal van verhalen in de dagbladen gewijd.Vrijwel iedere Naarder kende hem. Zijn echtgenote Elberta van der Geer, geboren in
1856, overleed in 1923. Hun zeven kinderen waren in 1955 nog in leven, de oudste
werd toen 68 jaar. Dat ‘opa Eem’ uit een sterk geslacht stamde, bewees het feit dat
zijn vader, Theodorus Hilarium, 95 jaar werd en dat de jubilaris zelf nooit ziek was
geweest. Dat wil zeggen bijna, want op 85-jarige leeftijd kreeg Eem een dubbele
longontsteking met bronchitis. Maar hij kwam het te boven en hoe. De dokter zei:
‘Houd je maar rustig en doe het kalmpjes aan’, en de pastoor: ‘Bid maar eens goed,
daar heb je nu de tijd voor’. Nauwelijks echter hadden deze adviseurs hun hielen



Het gezin Koopmanschap-van der Geer in 1910 bij de viering van het zilveren huwelijksfeest. Een foto gemaakt achter hun huis in de Sint Vitusstraat. V.l.n.r.: Catharina
Johanna (1892- ?), Theodorus Hilarium (1889-1971), Lambertus (1890-1976), vader Emericus Lambertus (1855-1956), Hendrika (1897-1955) huwde in 1921 met
M.H.G. Dubelaar (1896-1942), moeder Elberta van der Geer (1856-1923), Elisabeth
(1894-1977), Maria Magdalena (1887-1965), Johannes (1896-1969).

Emericus Lambertus met zijn zoon Lambertus de huisschilder bij hun woning in de
Sint Vitusstraat. Een foto van omstreeks 1950.


gelicht of Eem zei: ‘Ze kunnen me nog meer vertellen. Ik moet naar buiten, want
in huis ga ik kapot’ en hij ging de straat op, wandelen.
Eem heeft zijn hele leven het metselaarsvak uitgeoefend. Met de troffel in de hand
is hij oud geworden want tot zijn negentigste jaar heeft hij gewerkt. Toen na de
bevrijding de wederopbouw werd aangepakt en het hem allemaal veel te langzaam
ging, jeukten zijn vingers en nam hij opnieuw de troffel. De destijds populaire
Naarder dichter-zanger Clinge Doorenbosch wijdde toen een versje aan zijn spirit
met de vraag: ‘Wat is hierop uw antwoord jong Nederland?’ Op zijn 99e presteerde
hij het nog om achter het rusthuis ‘De Wijde Blik’ in Hilversum waar hij verbleef,
een kolenbergplaats te metselen. ‘Laat mij dat maar even doen, want ik zit in het
vak’, zei hij en had het karweitje in twee dagen volbracht.
Maar dat was een uitzondering want na zijn negentigste vond zijn tomeloze energie een nieuwe uitlaat in wandelen. Het klimmen der jaren was voor hem geen beletsel om bij mooi weer uren te tippelen. Als hij een van zijn kinderen in Naarden
ging opzoeken, gebeurde dat te voet. Dat was voor hem heel normaal.
Op zijn zesennegentigste leverde hij een prestatie waarvoor menig twintiger zou
terugdeinzen: hij wandelde van Hilversum via Laren, Blaricum en Huizen naar
Naarden en keerde vandaar via Bussum, Bantam en ’s-Graveland naar het rusthuis terug. Deze tevoren niet aangekondigde onderneming verwekte heel wat ongerustheid. De wandelaar was om middernacht nog niet komen opdagen. De
politie werd gewaarschuwd en bracht
hem om half twee thuis: na uren in het
donker te hebben gedwaald, was hij
doodmoe op een bankje langs de ’s Gravelandseweg gaan zitten en daar werd hij
aangetroffen. Maar de volgende morgen
zat hij om zeven uur al weer in de conversatiezaal met trots te vertellen over
zijn zevendorpentocht.
Ondanks zijn verblijf in Hilversum was
Eem een rasechte Naarder gebleven. Hij
viste dolgraag, bij voorkeur als een kwajongen in het verboden viswater van de
Eendenkooi aan de Kapitein Meijerweg.
Zijn honderdste verjaardag werd op
Tweede Paasdag 11 april in de Vesting
gevierd. Door burgemeester Jur Visser

Een vers uit de courant ‘Gooische Klanken’ van vrijdag 12 juli 1946.


Vanuit het raam van Concordia geniet de honderdjarige van de aubade die hem gebracht wordt door de muziekvereniging DOB op Tweede Paasdag 11 april 1955.
Zijn naamgenoot en kleinzoon ‘Eempie’ staat klaar met camera.
persoonlijk werd hij uit Hilversum opgehaald en klokslag 10 uur kwam de auto
aan bij de Sint Vituskerk. Een kleinzoon wilde hem helpen met uitstappen, maar
dat bleek overbodig. Opa kwam kaarsrecht uit de wagen en met een wandelstok
in de linkerhand liet hij zich statig de hand drukken door tal van familieleden en
kennissen. In de kerk werd een hoogmis opgedragen door een andere kleinzoon.
Na een uur ging de familieschaar naar het verenigingsgebouw Concordia waar een
druk bezochte receptie werd gehouden. Daarna wachtte een muzikale hulde van
de plaatselijke fanfare D.O.B. Tot slot volgde een diner voor veertig gasten.
Zijn laatste levensjaar heeft hij traditiegetrouw met vroeg opstaan (zomers al om
half zes), wandelen, krant lezen, niet te veel eten en genietend van zijn pruimpje
doorgebracht. Maar tijdens een wandeling werd hij het slachtoffer van gladheid
en liep een heupfractuur op. Daardoor werd zijn toestand minder en overleed hij.
Eem werd in zijn geboorteplaats begraven.



Theehuis Zeezicht
Henk Schaftenaar
‘Een van de aantrekkelijkheden van Naarden is toch, dat het aan zee heet te liggen’
opperde een raadslid in de jaren dertig van de vorige eeuw nogal teleurgesteld. Ze
had gelijk. Ondanks de ligging aan de Zuiderzee, ontbrak het de Naarders aan een
korte verbinding naar het strand. De oorzaak was het systeem van wallen, grachten
en schootsvelden dat een vlotte gang daarheen verhinderde. Ook door het particuliere grondbezit langs de kust was het onmogelijk het strand zelfs maar te naderen.
Pas voorbij het landgoed Oud Naarden was het strand bereikbaar en toegankelijk
voor iedereen. Daar kwam in de jaren twintig dan ook het strandleven op gang.
In die tijd werd over de Naarder Eng een eerste rijwielpad aangelegd en sindsdien
begaven zich op zomerse dagen duizenden mensen naar het strand. De kust werd
een belangrijke toeristische trekpleister waar door de verkoop van het grondbezit
van de familie Van Woensel Kooy ondernemers de kans kregen om een strandbedrijf te runnen.

Het kampeerterrein van Zeezicht in de jaren vijftig.



P.J. Peters was de eerste die daar een zaak op touw zette. Zijn in 1924 gebouwde
theehuis groeide weldra uit tot de vermaarde uitspanning Oud Naarden. Minder
bekend werd het naburige Zeezicht. Ook dat etablissement werd in 1924 gesticht.
De Bussumse koopman G. van Haselen liet het theehuis bouwen. Maar al na twee
jaar hield hij het voor gezien en kwam zijn onderneming in bezit van Evert Smit,
de uitbater van de uitspanning De Gooische Boer in Bussum. Na een tijdelijke
particuliere bewoning vlak na de oorlog, werd Zeezicht weer een horecabedrijf en
spoedig uitgebreid met een strook grond voor tenthuisjes. Die fase is te zien op een
van de afbeeldingen. De foto’s dateren uit de jaren vijftig en bevinden zich in de
collectie van mevrouw Gerda Vuijst.

Theehuis Zeezicht gezien vanuit het oosten in de jaren vijftig.
Beide theehuizen bestaan als zodanig niet meer. Na een verbouwing in 1968 kende
Zeezicht onder de naam IJsselmeerpaviljoen nog een kortstondige opleving, maar
vier jaar later werd het paviljoen omgebouwd tot woonhuis. Oud Naarden floreerde na 1957 onder eigenaar Jonker nog als drukbezocht watersportcentrum, maar
werd in de jaren negentig verkocht. De plek kreeg eveneens een woonbestemming,
waarmee na 70 jaar strandherrie de rust aan de kust werd hersteld.



Toegang op de inhoud van alle
jaargangen van De Omroeper
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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.
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