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Het oorlogsmonument aan de Thierensweg 

Misschien kent u het oorlogsmo-
nument dat, verscholen onder-
aan de brug, aan de Thierensweg 
in Naarden ligt. Ter nagedach-
tenis aan vijf mannen, die daar 
op 4 februari 1945 zijn geëxecu-
teerd. Het is voor Naarden nog 
altijd de plek waar de 4 mei-
herdenking begint. Het monu-
ment vertelt het verhaal van hoe 
in oorlogstijd een toeval leven en 
dood kan bepalen. 

Op 31 januari 1945 fietste een 
jongeman ter hoogte van de Thie-
rensweg toen hij door een Duitse 
soldaat met een geweer staande 
werd gehouden. Over wat er toen 
gebeurde circuleren verschillende 
verhalen. De soldaat zou de jongen 

zijn fiets afhandig hebben willen 
maken of gedreigd hebben hem 
naar een werkkamp te sturen. 
Daarop heeft de jongen naar alle 
waarschijnlijkheid kans gezien 
het geweer af te pakken. De Duit-
se soldaat werd dodelijk getroffen, 
en de dader wist te ontkomen.

In de zomer van 1944 had Hit-
ler het ‘Niedermachungsbefehl’ 
uitgevaardigd. De Sicherheitspo-
lizei mocht daarmee zelf uitma-
ken welke verzetsmensen, die als 
‘Todeskandidaten’ gevangen za-
ten totdat zich een gelegenheid 
voordeed, ter represaille voor het 
vuurpeloton werden gezet. 

Op 4 februari 1945 werden vijf 
mannen uit hun cel aan de We-
teringschans te Amsterdam ge-
haald: de dood van de Duitse sol-
daat in Naarden moest gewroken 
worden. De oudste gevangene, Ge-
rard Degens, was de 66-jarige oud-
inspecteur van de Staatsspoorwe-
gen in Nederlands-Indië. Hij had 

op allerlei manieren hulp verleend 
aan joodse en niet-joodse onder-
duikers. Samen met de negen jaar 
jongere koopman/opticien Jan van 
Gangelen was Degens ook betrok-
ken bij het doorspelen van infor-
matie naar Engeland en het ver-
vaardigen en verspreiden van het 
illegale blad ‘Het Laatste Nieuws’. 
De 40-jarige Jaap Wagenaar, eige-
naar van een bloembollenbedrijf 
in Heiloo, had bonkaarten gedis-
tribueerd, onderduikers onderdak 
verleend, spionagediensten ver-
richt en gezorgd voor wapens en 
munitie. Hij werd verraden door 
één van zijn onderduikers en brak 
bij zijn vluchtpoging een been. 
Albert van Groen, 25 jaar, was 
timmerman en ook lid van het 

verzet, net als de 22-jarige Arie Jan 
Walda, onderwachtmeester van 
de Staatspolitie te Amsterdam.

Met een veewagen werden De-
gens, Van Gangelen, Van Groen 
en Walda op die 4e februari naar 
Naarden vervoerd, Wagenaar van-
wege zijn gebroken been per zie-
kenauto.
Willy Lages, berucht hoofd van 
de SD (Sicherheitsdienst) Amster-
dam, voerde het vuurpeloton aan. 
Een uur later kwam een lijkauto 
van de Amsterdamse firma Blee-
kemolen, gespecialiseerd in het 
begraven van geëxecuteerden, de 
lichamen weghalen. 
Een drama voor de nabestaanden. 
Maar ook de jongeman zal er de 
rest van zijn leven mee geworsteld 
hebben.
In 1946 is ter nagedachtenis aan 
deze laffe moorden dit monument 
geplaatst.
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De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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