
Het gezegde ‘De laan uitge-
stuurd worden’ stond model 
voor de titel van een boek. Al-
leen was de werkelijkheid veel 
erger dan in dit gezegde. Joodse 
medeburgers werden tijdens de 
bezetting gedwongen hun laan, 
of straat, te verlaten en velen 
van hen kwamen om in Ausch-
witz, Sobibor of andere concen-
tratiekampen. 

‘De Laan uit’ heet het, royaal 
van afbeeldingen voorziene, 
boek van Richard Mouw (1959) 

over de periode 1933-1945 van 
de Graaf Willem de Oudelaan en 
omgeving van het Oranje Nas-
saupark in Naarden. Het was 
de laan waar de auteur nu zelf 
woont. Hij schrijft: “Zelf kan ik 
na het schrijven van dit boek 
niet meer argeloos door de wijk 
lopen. De buurt heeft voor mij 
haar onschuld verloren. Wellicht 
ondergaat u na het lezen van dit 
boek hetzelfde.” 
‘Een Gooise wijk in crisis en oor-
log’, is de ondertitel. De wijk 
werd in de jaren ‘30 gebouwd. 

De laan was aan de oneven kant 
tot halverwege de langwerpige 
vijver bebouwd. De Koningin 
Wilhelminalaan bestond nog 
niet. 

Het boek bestaat uit twee delen: 
de wijk/laan en de bewoners.  
Mooie jaren ‘30 villa’s. Kopers 
en huurders (huren was toen 
een veel voorkomende optie) 
waren over het algemeen goed 
opgeleide mensen, die vaak van 
buiten kwamen. Degenen die in 
1942 ‘de laan uit’ moesten wa-
ren joodse bewoners. En op Dol-
le Dinsdag, 5 september 1944, 
vluchtten NSB-ers de laan uit. 
Het leek er toen op dat de ge-
allieerden heel Nederland snel 
zouden bevrijden en Duitsland 
zouden verslaan. De Slag om 
Arnhem werd echter verloren en 
er brak nog een zware tijd aan 
voor West-Nederland: terreur en 
hongerwinter. 

Richard Mouw vertelt in het 
boek op een indringende wijze 
over het lot van vele Graaf Wil-
lem de Oudelaan-bewoners. 
Gebonden boek, 215 pagina’s, 

in 2016 in eigen beheer uitgege-
ven. Van harte aanbevolen. Prijs 
€ 19,95, te koop bij boekhandel 
Los en bij de auteur: r.j.r.mouw@
gmail.com.
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Advertentie in NSB-krant ‘Volk en Vaderland’ van 23 juni 1934. Sneeuwpret in 1943 in de Graaf Willem de Oudelaan.

Advertentie: joods gezin mag in 1941 alleen een joodse dienst-
bode hebben. 

Richard Mouw spreekt op 4 mei om 19.00 uur 
in de Grote kerk te Naarden.


