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HERINNERINGEN HERENWEG 1940-1945. 

Toen de oorlog 10 mei 1940 uitbrak was ik net 1 jaar oud en woonde 
nog niet zo lang op de Herenweg. Van het eerste oorlogsjaar kan ik mij 
denk ik niets herinneren. Wel weet ik dingen die mij door mijn ouders 
verteld zijn. Maar bepaalde gebeurtenissen zie ik wel haarscherp voor 
mij. Zo werd er terwijl wij in de keuken zaten, ineens heel hard gebeld 
en op de voordeur gebonsd. Mijn vader was direct de keuken uit en 
even later waren er een paar mannen in de keuken. Zij gingen ook naar 
boven en naar de schuur. Ook zie ik, maar dat was denk ik een andere 
keer, een man zich bij ons achter in de tuin verstoppen. De man 
maakte zich zo klein mogelijk. Ook zie ik mijn moeder achter in de tuin 
staan met een paar mannen. Mijn broertje en ik mochten niet naar 
buiten van haar. Mijn vader rende weg in het weiland. Wij konden dat 
zien door het keukenraam. Er werd op mijn vader geschoten. Mijn 
moeder schreeuwde, wat weet ik niet, wel weet ik dat ik heel bang was. 
Ook hoor ik nog het marcheren van soldaten op de Herenweg. Ik lag 
dan nog in bed als zij er aan kwamen. Het gaf een heel bedreigend 
gevoel. Misschien dat ik daarom wel zo'n hekel heb aan de hoge 
soldaatachtige schoenen die sommige jongelui dragen. 1-let roept bij 

mij liid dat linie gevuel vanuit de (mi log weel op. Maai dat kililliril 

zij ook niet weten. Het zijn Harden wat ik mij scherp herinner. 
Van mijn ouders heb ik gehoord waar het om ging. De keer bij dat 
bonzen op de voordeur kon mijn vader nog net op tijd in de schuil-
plaats onder de grond in de schuur komen. Een gat waar mijn vader 
liggend in paste. De opening was met planken afgedekt en die plan-
ken waren onzichtbaar omdat er altijd een teil met wasgoed op stond. 
Daarvoor had hij een schuilplaats achter de houten wand en het dak 
van de slaapkamer. Maar dat werd te gevaarlijk. Bij anderen hadden 
soldaten door de houten wanden geschoten. Dat kon bij ons dus ook 
wel eens gebeuren. Daarom werd er een schuilplaats in de schuur 
gemaakt. De man die zich in onze tuin verstopte was de buurman. Hij 
is die keer ook niet opgepakt. Dat deden ze wel meer, zich verstoppen 
bij degene waar de huiszoeking al geweest was. Later werd mijn vader 
wel bij een razzia gepakt. Hij mocht nog even naar binnen om warme 
kleren te halen en is toen gevlucht het weiland in richting het moeras 
(zodjes zoals wij die noemden). Toen hij te lang weg bleef gingen de 
mannen kijken waar hij bleef en zagen hem in het weiland rennen. Ze 
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schreeuwden dat hij terug moest komen en gingen daarna schieten. 
Mijn vader liet zich vallen en is naar de sloot gekropen en heeft via de 
sloten het moeras bereikt. Toen het donker werd, is hij verder naar 
Ankeveen gevlucht. Kwam bij een bakker terecht die met een Duitse 
vrouw getrouwd was. Zij heeft zijn kleren gedroogd. Maar hij kon daar 
ook niet blijven want ook daar werd gezocht. Daarna heeft hij zich nog 
een paar dagen en nachten schuil gehouden in een grote berg hout of 
takkenbossen in Ankeveen waar nog meer mannen zich schuil hiel-
den. Later is hij verkleed als vrouw die heel ziek was, ondersteund door 
twee vrouwen uit Ankeveen weer richting de Herenweg gegaan. Bij 
controle aan het einde van de Herenweg werd gezegd dat ze met die 
zieke vrouw naar de dokter moesten. Niet ver bij ons huis vandaan 
heeft hij toen nog een poosje ondergedoken gezeten bij een echtpaar. 
Wat mij ook verteld is dat er clandestien geslacht werd, een paar hui-
zen bij ons vandaan. Soms kreeg de buurt wel eens een stukje vlees. 
Ook werd er 's nachts hout gehaald uit het bos. En gezamenlijk met de 
buurman werd (lat thuis gezaagd en gehakt. Kon er weer een tijdje 

April 1945. Inundatie door de Duitsers. Verbindingswegen gemarkeerd 
door een bushalte in een eindeloze zee. Bushalte op de driesprong Middenweg 

(Nederhorst den Berg), Herenweg en Stichts End (Ankeveen). 
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gekookt en verwarmd worden. Mijn vader ging in het voorjaar ook 
eieren zoeken in het weiland en er werd gestroopt. Dat gebeurde ook 
's avonds of 's morgens heel vroeg. Een keer dacht hij betrapt te zijn. 
Hield zich een paar uur schuil in het moerasbos. De volgende morgen 
hoorde hij van de buurman dat die bijna gesnapt was bij het stropen. 
Het bleek dat zij van elkaar in de schemering vreselijk geschrokken 
waren en zich beiden schuil hadden gehouden in het moerasbos. Bei-
den waren zonder buit naar huis gegaan. Ook werd er op de Herenweg 
een klein gaarkeukentje opgericht De kinderen van de Herenweg 
mochten er wat extra komen eten. Meestal pap. De Duitsers mochten 
daar niets van weten. Ook is er in mei 1940 een Duits vliegtuig in het 
weiland bij de Herenweg terecht gekomen. Binnen de kortste tijd was 
het vliegtuig door belangstellenden leeg gehaald, is mij verteld. Mijn 
moeder is in de hongerwinter op de fiets met massieve banden, naar 
haar ouders in Drenthe gegaan om eten te halen. Dat was geen 
gemakkelijke tocht. Onderweg bij de boer slapen in het hooi. En de 
volgende morgen vroeg weer verder, want voor acht uur 's avonds 
moest je weer binnen zijn. Maar het loonde moeite. Van de bevrijding 
herinner ik mij nog heel goed de vlaggen en ook dat er een open wagen 
over het Noordereinde bij de Klapbrug reed, met een kaalgeschoren 

vlouw ei op. 1 let ww heel vi mild al die vlaggen cn al (lie niensen en 

zo'n kar niet die vrouw er op. Jaren later heb ik begrepen wat er ver-

keerd aan was. Dit is wat ik omtrent mijn herinneringen aan die 
periode wilde opschrijven. De televisiebeelden die ik nu over oorlogen 
zie en waarvan sommige niet zo ver bij ons vandaan, maken mij wel 
eens bang. Wat moeten de mensen daar maar vooral ook de kinderen 
die het echt bewust meemaken, wel niet voor onmenselijke beelden 
met zich meedragen. Dat raken ze nooit meer kwijt. 

Joke van Raam-Hansler 
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OVER HET BEGIN VAN DE TWEEDE 
WERELDOORLOG IN ANKEVEEN 

Ieder van ons, die de inval van de Duitsers in mei 1940 nog bewust 

heeft meegemaakt, behoort nu, na vijfenvijftig jaar toch al wel tot de 
'ouderen'. Meestal weten zij zich nu nog scherp te herinneren welke 
indruk die, wel verwachte maar toch plotseling gekomen oorlogsda-

gen gemaakt hebben. Natuurlijk was het voorspel tot de oorlog nie-
mand voorbijgegaan. De Duitse inval in Polen in 1939 had het begin 
van de oorlog in Europa gemarkeerd. In Nederland was de mobilisatie 
afgekondigd. De herhaaldelijk gegeven regeringsverklaringen over de 
alarmsituatie in de winter van 1939-1940 en het intrekken van mi-
litaire verloven deden het ergst vrezen voor Nederland. 
In het landelijke Ankeveen was de situatie wel wat anders dan in de 
grote steden, maar niet minder bedreigend in het weten dat, als er oor-
log kwam, de maatregelen waren voorbereid voor inundatie, evacuatie 
van mensen en vee, met alle gevolgen van volkomen ontreddering van 

het dagelijks beslaan, De ongedarlit snelle (Innals van de Duitse 

troepen maakte het niet meer mogelijk om in het kader van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie een uitgebreid gebied voor de vesting Holland 
te inunderen. Wel werd de voorgenomen evacuatie van vee op de 
tweede Pinksterdag doorgevoerd. Maar de organisatie van het weg-
brengen van het vee vertoonde allerlei tekorten, zodat veel koeien 
terecht kwamen bij 'bouwboeren' die geen hooi hadden en waar 
nauwelijks gemolken kon worden. 
Bij een interview in 1966 vertelt Kees Hagen (Kees van de molen) op 
zijn rustige en nogal nuchtere manier wat hem overkomen was in de 
eerste oorlogsdagen. Een klein stukje 'real history' dat ongetwijfeld 
nog zou kunnen worden aangevuld met velerlei ooggetuigeverslagen 
uit de drie dorpen. Maar de tijd dringt om deze verhalen nog vast te 
leggen. 

Het hier volgende verslag van Kees Hagen is hier en daar iets bekort. 
Ook is het taalgebruik enigszins aangepast, want als Hagen aan 't 
vertellen was, ging hij graag in het Ankeveens dialect over, dit even-
wel tot genoegen van zijn toehoorders. 

B. van der Kolk 
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HET BEGIN VAN DE 
TWEEDE WERELDOORLOG IN ANKEVEEN 

Bandopname uit 1966 met Kees Hagen (H). 
Aanwezig: Frans Fennis (FF), Rie Fennis (RF), 

Klaas Olivier en Berend van der Kolk. 

De eerste oorlogsdag 

FF We wilden u iets vragen over het begin van de laatste oorlog. Van 
donderdag op vrijdag brak de oorlog uit in de nacht. Wanneer kreeg u 
in de gaten dat het oorlog was? 

H 

	

	Nou ik was om vier uur op, we waren al eerder wakker geweest en het 
was moerig buiten, maar ik was om vier uur weer op om te gaan melken, 
en toen was ik goed en wel in de polder en toen kwam daar een vlieg-
machine over met een allemachtig geweld en een lawaai, en die kwakte 
daar in het land neer, daar achter de Cannenburgerweg, nou daar zat 
ik een driehonderd meter bij vandaan. 

Februari 1940. Inkwartiering Nederlandse militairen bij F. en R. Fennis. 
V.l.n.r. Korperaal Dittneh, soldaat Cupido, F. Fennis, R. Fennis, 

soldaat Lanting en soldaat Draaier. 
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FF Die heb ik daar ook horen overgaan, en die kwam uit de richting van 
het Polderhuis. 

H 	Ja, die kwam daarvandaan. En een lawaai mensen! De koeien aan 't 
rennen. En een eind verder daar ploft die in 't land neer. Eer dat ik 
gedaan had met melken, toen werd het meer daglicht en toen zag ik in 
de verte drie mannen lopen hollen en dat is de bemanning geweest van 
dat vliegtuig. En die hebben geprobeerd dat land uit te komen, hier op 
Ankeveen aan, maar toen kwamen ze daar voor die grote wetering die 
je daar hebt, want daar heb ik midden op de dag drie van die grote 
vesten uitgevist. D'r zaten allerlei apparaten in verwerkt en nou ja 
midden in het dorp, je hebt direct omloop om je heen hè. Ik had die nat-
te dingen buiten op de lijn gehangen, en van der Meulen, die was toen 
gemeentepolitie in Ankeveen, en die heb ik gewaarschuwd d'r over en 
die heb ze op wezen halen en die is 't er mee naar 't gemeentehuis ge-
gaan. Maar dat waren de vesten van die vliegeniers. Jaap en Kees 
Booy waren nog effen bij mij op de zverf, ook die dingen bekijken, nou 
ja d'r zaten allerlei knopjes en dingetjes aan en jaap Booy die stond d'r 
al gauw wat aan te sniffelen en te draaien, toen zegt Kees: 'Man blijft 
er toch af metje klauwe, want weet je wat erin zit? 't ken wel ontploffen, 
dan ben jij nog een lijk ook' en Jaap die durfde d'r niet meer aan te 
komme. 

FF Ik ben toen ook gaan kijken op de Stichtse Kade en toen zag ik nog Dries 
Ketelaar, die ging dat weiland in, en die zag ook die lui in de verte, die 
wilde nog zoiets als waarschuwen: je bent op de verkeerde weg. Toen 
trok een van die kerels een revolver en toen Dries hollend weer terug. 

RF En de papieren hebben ze verbrand op de vleugel van het vliegtuig. 
FF Maar wanneer had u in de gaten dat er oorlog was, want ik ben 's nachts 

opgestaan door een gedreun en almaar trillen van de ruiten en zo en toen 
keek ik de kant van Schiphol op en toen zag ik iedere keer van die licht-
flitsen en toen zie ik nog: zou d'r oorlog zijn? 

H 	Oorlog is t'er eigenlijk niet uitgebroken hè, want de mof is net als een 
sluipmoordenaar hier binnen kommen vallen. D'r is eigenlijk geen oor-
log uitgebroken in Nederland, want dan wordt de oorlog verklaard, dan 
word je gewaarschuwd. We kommen d'r an. En dat is niet gebeurd. 

FF Het was op vrijdagochtend, dat weet ik nog goed. De radio, later daarop 
hoorde je niets anders dan: eskadron van acht vliegtuigen in die en die 
richting. 
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FF Die heb ik daar ook horen overgaan, en die kwam uit de richting van 
het Polder/wis. 

H 	Ja, die kwam daarvandaan. En een lawaai mensen! De koeien aan 't 
rennen. En een eind verder daar ploft die in 't land neer. Eer dat ik 
gedaan had met melken, toen werd het meer daglicht en toen zag ik in 
de verte drie mannen lopen hollen en dat is de bemanning geweest van 
dat vliegtuig. En die hebben geprobeerd dat land uit te komen, hier op 
Ankeveen aan, maar toen kwamen ze daar voor die grote wetering die 
je daar hebt, want daar heb ik midden op de dag drie van die grote 
vesten uitgevist. D'r zaten allerlei apparaten in verwerkt en nou ja 
midden in het dorp,je hebt direct omloop om je heen hè. Ik had die nat-
te dingen buiten op de lijn gehangen, en van der Meulen, die was toen 
gemeentepolitie in Ankeveen, en die heb ik gewaarschuwd d'r over en 
die heb ze op wezen halen en die is 't er mee naar 't gemeentehuis ge-
gaan. Maar dat waren de vesten van die vliegeniers. Jaap en Kees 
Booy waren nog effen bij mij op de werf, ook die dingen bekijken, nou 
ja d'r zaten allerlei knopjes en dingetjes aan en Jaap Booy die stond d'r 
al gauw wat aan te sniffelen en te draaien, toen zegt Kees: 'Man blijft 
er toch af met je klauwe, want weetje wat erin zit? 't ken wel ontploffen, 
dan ben jij nog een lijk ook' en Jaap die durfde d'r niet meer aan te 

komine. 
FF Ik ben toen ook gaan kijken op de Stichtse Kade en toen zag ik nog Dries 

Ketelaar, die ging dat weiland in, en die zag ook die lui in de verte, die 
wilde nog zoiets als waarschuwen: je bent op de verkeerde weg. Toen 
trok een van die kerels een revolver en toen Dries hollend weer terug. 

RF En de papieren hebben ze verbrand op de vleugel van het vliegtuig. 

FF Maar wanneer hadu in de gaten dat eroorlog was, wantik ben 's nachts 
opgestaan dooreen gedreun en almaar trillen van de ruiten en zo en toen 
keek ik de kant van Schipholop en toen zag ik iedere keer van die licht-
flitsen en toen zie ik nog: zou d'r oorlog zijn? 

H 	Oorlog is t'er eigenlijk niet uitgebroken hè, want de mof is net als een 
sluipmoordenaar hierbinnen kommen vallen. D'r is eigenlijk geen oor-
log uitgebroken in Nederland, want dan wordtdeoorlogverklaard, dan 
word je gewaarschuwd. We kommen d'r an. En dat is niet gebeurd. 

FF Het was op vrijdagochtend, dat weet ik nog goed. De radio, later daarop 
hoorde je niets anders dan: eskadron van acht vliegtuigen in die en die 

richting. 
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De evacuatie van het vee uit Ankeveen 

 

RF Wanneer kreeg u aanzegging dat u weg moest? 
H 	Nou dat was tweede Pinksterdag. 
RF Wij hebben het laat op de eerste Pinksterdag gehoord. Toen kwam de 

politie van Weesperkarspel het hier zeggen. 
H 	Ik werd tweede Pinksterdag om half twee 's nachts geklopt. Ik moest 

onmiddellijk naar de polder gaan en de koeien ophalen, want ze gingen 
het vee evacueren. 't Was halftien toen we vertrokken met drie koeien. 

FF En welke koeien waren dat dan, van u en van alle andere boeren? 
H 	Nou al 't vee van Ankeveen, al die koeien van Polderhuis en Loodijk, 

al die boeren. Zoals van Dijk, Piet Leurs en Henk Meester. 
RF Waar kwam al het vee bij elkaar? 
1-1 	Wij gingen hier uit de Horstermeer in en daar stroomde het vee over de 

Herenweg de Horstermeer in. Van 's-Graveland en Ko rtenhoef en toen 
de Horstermeer door, dat vee allemaal los, koeien, paarden, kalveren, 

geiten en (lat gesnor dat moest achterblijven en kippen. Nou en toen had 

j°: in (Yicïmccr cc,t pontl'nü in (le I'cclzt l'gc,i ('Pl daar ging al dat vee 
over en toen de andere kant de Klompwcg deur, zo over Nigtcvecht op 

liet Gein aan en van 't Gein opAbcoude en van Abcou op Ouderkerk. 
Ik was om half twaalf uit bedgehaalden de volgende nacht om tien voor 
twaalf zat ik in Nieuwer-Amstel op het politiebureau. Toen had ik al 
die tijd niks anders gedaan dan lopen, alsmaar lopen. 

FF En werden die koeien niet gemolken of zo? 
H 	Welnee, jagen maar met koeien en paarden. Eerst was dat runnen in 

de Horstermeer en toen zijn d'r nog een paar keer wat opzij weggelopen, 
bij zo'n tuinder door een bak met broeiramen heen. Nou en toen kreeg 
je aan de overkant van de Vecht die hoge dijk met die schuine kant, nou 
eer dat we Nigtevecht hadden, lagen er zeker wel tien, twaalf in de sloot. 
Nou laat maar liggen, laat die maar verzuipen. 't Was toch geen be-
ginnen aan, paarden hebben we d'r eerst uitgetrokken, dan stond je 
daar nog eerst een ongeluk aan te sjouwen, nou op 't laatst zei je: barst, 
laat maar leggen. Laat die koei maar leggen, dr lopen d'r nog zat, laat 
maar. Nou en toen waren we in het politiebureau van Nieuwer-Amstel. 
Wij hadden dat vee gedreven tot aan Ouderkerk. En daar werden ze 
opgevangen, daar werden al die nomm ers, want die koeien hadden al- 
lemaal nommers in d'r oren en dan werd dat allemaal weer gecontro-
leerd en ingeboekt en daar was wel allemaal ander volk en die ging met 
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twintig koeien naar die boerderij en die ging met dertig of vijftig daar 
heen, allemaal van die koppeltjes volk. In Ouderkerk hadden wij afge-
nomen hè en toen moesten wijnaarhet politiebureau in Nieuwer-A mstcl 
en daar brandde de kachel en daar was 't echt lekker. En dat was elf, 
twaalf mei en daar leefde je helemaal van op, de hele dag een hoop mot-
ten lopen en motregen gehad, alles doornat. 

FF Hebt u toen nog hier of daar eten gekregen? 
H 
	

In Nigtevecht bijeen boerderij, daar konden de mensen warm eten krij- 
gen. Nou ik ben daar ook nog binnen geweest met Willem Portengen en 
een kneggie van Ab Klarenbeek en Dirk Talen. Dan kon je daarop de 
rand van de groep gaan zitten en daar was zo'n groot wasfornuis met 
eten klaargemaakt, ik geloof dat het aardappelen met koolraapen wa-
ren, d'r was geen smaak an. Ik heb er een hap van genomen. Ik zeg: 
nou asjeblieft, geef et maar aan de kippen. 

RF Wie waren er nog meer van Ankeveen bi)? 
H 
	

Nou, Kemphorst, Gerrit en Hein en Ouwe Jan, en Willem Portengen, 
daar was ik mee en Dirk Taling en Evert Hilhorst. Maar toen om 
twaalf uur op het politiebureau dat was Dik Talen en ik, Willem Por-
tengen en een kneggie van Ab Klarenbeek. Nou, toen kwamen we op 
dat politiebureau, we hadden pampieren in Ouderkerk gekregen waar 

we /,e?i moesten. Naar een boer :,, Legmeer. Al ior 1 zo r werd in Nie,, 

wer-A mnstel weer voor gezorgd. Nou wij kwamen op dat politiebureau. 
Kom maar binnen en ga zitten. De auto is 't er niet maar die ieder ogen-
blik komen en dan worden jullie weggebracht, naar die boer daar. Alles 
was donker en nergens geen licht. Nou, we hebben daar zo een twintig 
minuten gezeten en toen kwam die auto voor hè. Nou ja had nog een 
deken ingepakt, opje nek sleepte je die ook nog mee. Nou en toen de auto 
in. En toen we d'r zoo 'mi beetje ingepropt zaten, toen kwamen d'r twee 
van die gasten met zo'n zwartpak aan en een geweer, een karabijn en 
die gingen ieder aan een kant op de treeplank van die auto staan. Toen 
zeg ik tegen die kerel die achter 't stuur zat, nou dat is niet nodig hoor, 
we zijn geen misdadigers. Hijzegt.7 neejonge, maar dat is voorjullie vei-
ligheid want d'r bennen hier in de omtrek een hoop parachutisten ge-
daald. Duitsers en daarom bewaken wij de auto. 

RF En toen moest u geloof ik nog blijven om de koeien te helpen melken. 
H 
	

Ja ik ben d'r drie weken geweest. We kwamen bij zo'n grote bouwboer 
terecht, die had zo 'n hele grote schuur en daar hadden we veertig koeien 
instaan. En de beesten die waren de hele dag niet gemolken, dus d'r zat 
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April 1945 zetten de Duitsers het gebied van Ned. den Berg, A nkeveen en 
Kortenhoef onder water. Met man en macht werd gewerkt de tuinbouw- 

gronden zoveel mogelijk droog te houden. Op de kwekerij van Chris Keetelaar 
te Ankeveen. J/.l.n.r. Dolf Keetelaar, Theo Hagen en Jaap van Thienen. 

drie malen melk in. 's Morgens moestje daaraan beginnen. Zulke uiers! 
en net zo hard als die tafel en 't was een bouwboer, dus die man had geen 
spullen. Nou ja, met veel tobben een paar emmers. A Is je die volgemol-
ken had, dan gooide 'em buiten leeg op de mesthoop. En eten was d'r 
niet voor die koeien. Maar toen we zo'n beetje met het vee klaar waren, 
om een uur of tien, ik zeg, ik ga hier es een beetje rondlopen want dat 
mot vanavond anders gaan, die melk op de vaalt gooien dat is toch een 
beetje te gek, al drink je die melk niet op h, dan halen we toch de boter 
d'r uit. Nou ik had al was wasteilen en zo in die buurt opgescharreld 
en nog een paar melkbussen. En toen we de melk kwamen bergen, kon 
al die melk d'r in, goed afgedekt en and'ren daags morgens, jongens, 
toen zo'n laag room overal op! En die boer had wel zo'n handig karntje. 
Nou, zeg ik, dat is heel mooi, en ik aan 't karnen. En die boer die was 
zo bang, zo bang. Ik zeg: mens, je hoeft nergens bang voor te wezen 
want alles wat hiervan komt dat is voor mijn rekening. Ik zeg: jij blijft 
overal buiten, als d'r onderzoek komt, dan kommen ze bij mij. Maar 
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April 1945 zetten de Duitsers het gebied van Ned. den Berg, Ankeveen en 
Kortenhoef onder water. Met man en macht werd gewerkt de tuinbouw- 

gronden zoveel mogelijk droog te houden. Op de kwekerij van Chris Keetelaar 
te Ankeveen. 17.1.n.r. Dolf Keetelaar, Theo Hagen en Jaap van Thienen. 

drie malen melk in. 's Morgens moest je daaraan beginnen. Zulke uiersl 
en net zo hard als die tafel en 't was een bouwboer, dus die man had geen 
spullen. Nou ja, met veel tobben een paar emmers. Als je die volgemol-
ken had, dan gooide rem buiten leeg op de mesthoop. En eten was d'r 
niet voor die koeien. Maar toen we zo'n beetje met het vee klaar waren, 
om een uur of tien, ik zeg, ik ga hier es een beetje rondlopen want dat 
mot vanavond anders gaan, die melk op de vaalt gooien dat is toch een 
beetje te gek, al drink je die melk niet op hè, dan halen we toch de boter 
d'r uit. Nou ik had al was wasteilen en zo in die buurt opgescharreld 
en nog een paar melkbussen. En toen we de melk kwamen bergen, kon 
al die melk d'r in, goed afgedekt en and'ren daags morgens, jongens, 
toen zo'n laag room overal op! En die boer had wel zo'n handig karntje. 
Nou, zeg ik, dat is heel mooi, en ik aan 't karnen. En die boer die was 
zo bang, zo bang. Ik zeg: mens, je hoeft nergens bang voor te wezen 
want alles wat hiervan komt dat is voor mijn rekening. Ik zeg: jij blijft 
overal buiten, als d'r onderzoek komt, dan kommen ze bij mij. Maar 
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hij wou de boter geeneens in huis hebben, zo angstig was tie hè. Maar 
ja, ze begonnen er gauw aan te wennen. En toen de volgende dag na 
de middag toen werden er melkbussen gebracht. En toen kwam d'r ook 
een njer die melk ophalen. Maar ja, we waren zo 's morgens tegen een 
uur of zes klaar met melken en 't was zo'n beetje half elf eerst dat die 
melk rijder om die melk kwam en dan ging ik eerst die bussen afromen. 
Ik zeg tegen die vrouw: smeer dat brood maar niet zo zuinig, we hebben 
boter zat hoor, smeer het er maar op. 

RF En kwam er toen ook eten voor koeien? 
H 

	

	Balen strooi, nou ja, dat was eigenlijk om de koeien te strooien. Balen 
hooi kreeg je ook, maar ik zal maar zeggen, als je nou twintig baaltjes 
had en je had er vijftig nodig, dan moest je met die twintig baaltjes al 

die koeien voeren. En dan kwamen er van die doosjes, weet je wel, met 
van die kleine koekjes, ja bij de koeien moest je oppassen, want ze zou-
den je handen er bij opgemaakt hebben. Die beesten waren gewoon uit-
gehongerd. 

Ruim drie weken nog blijft Hagen voor de koeien zorgen, daarna kan 
het vee weer terug naar Ankeveen. Na veel gezoek van de boeren om 
hun eigen vee terug te vinden en na velerlei omzwervingen staat al het 

vee tenslotte weer in de Ankeveclise polders. 

Ankeveners heten 8 mei 1945 de bevrijders welkom op de Loodijk. 
Achtergrond: geheel 'verdronken' Hilversumse Meent. 
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V, MAAR NOG GÉIÉN VICTORIE 

In de laatste dagen van 1944 vroeg iedereen zich af 'zou het nu de 
laatste keer zijn dat we onder de Duitse bezetting Kerstmis vieren en 

de stap van het oude in het nieuwe jaar zetten'? 
Zou 1945 het jaar van de bevrijding zijn? Zelden zullen mensen tegen 

elkaar zó hartgrondig en welgemeend hebben gezegd 'veel heil en 
zegen, de allerbeste wensen en een zalig en gelukkig Nieuwjaar!' Enige 
reden tot optimisme was er wel. De bevolking van 's-Hertogenbosch, 

Tilburg en Vlissingen waren eind oktober, begin november al bevrijd. 
De bevrijders kwamen dus steeds dichterbij. Maar er was ook reden 

tot zorg. In september 1944 bleek Arnhem een brug te ver. De slag 
werd door de Engelsen verloren. De Amerikanen stuitten op een on-
verwacht sterke Duitse tegenstand in de Belgische Ardennen. Wat 
bovendien nog onzeker maakte waren de steeds sterkere geruchten dat 
1 hiitsland (le beschikking zou hebben over z.g. geheime wapens. liet 
was het dorp 's-Graveland dat op een wel zeer onaangename wijze met 
zo'n geheim wapen in aanraking zou komen. 

Eerst even de voorgeschiedenis van de ontwikkeling van deze gehei-
me wapens. Diep in Duitsland, in ondergrondse tunnels in de ber-
gen bevonden zich fabrieken waar de V-1 en de V-2 werden gemaakt. 
Uit concentratiekampen werden duizenden mensen gehaald en hier 
te werk gesteld. O.a. in het beruchte Dora-complex in de omgeving 
van Buchenwald. De V-1 was te vergelijken met een onbemand 
vliegtuig. Een vliegende bom. In tegenstelling tot de V-2, een raket. Je 

kon ze hier zien overkomen richting Londen. 

Tweede Kerstdag 1944, 's avonds, kwart voor zes. 
liet is een heldere vrieslucht en het blijft wat langer licht vandaag. Een 
V-1 loopt boven Hilversum storing op. Hij verliest geleidelijk hoogte 

en begint, wat je noemt, te zwalken. Langzaam maar zeker gaat hij 
richting 's-Graveland. De 28-jarige Wout Hagen, die naast de water-
toren woont en nog een paar baantjes heeft getrokken op de ijsbaan 
aan de Leeuwenlaan, komt thuis. Hij heeft zijn schaatsen amper op-
geborgen of de V-1 verschijnt uit het niets. Hij mist op een haar de 
watertoren, beschrijft drie tergend langzame cirkels en komt nu zo laag 
dat Wout de zwarte letters op het projectiel kan lezen. Hij krijgt het 
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macabere gevoel dat hij hem zou kunnen pakken. De joden en ande-
re onderduikers bij de buurman Johannes van Munster net gezeten 
aan hun 'Kerstmaal' dat waarschijnlijk niet veel meer dan in de schil 
gekookte aardappelen met koolraap geweest zal zijn, duiken onwil-
lekeurig ineen bij de enorme herrie van het overkomend projectiel. 
Isaac Hamel die zijn sanitairzaak aan de Groest moest achterlaten om 

hier gelaten de bevrijding af te wachten, houdt zijn adem in. Eerst 
wordt er nog aan een neerstortend vliegtuig gedacht. De V-1 verliest 
nog meer hoogte en verschijnt boven Oostereinde, het woonhuis van 
Bnion van Hatinxma 'hoc Slooten Ic vo! igr bui genice•dri van •N 	i a 
veland. Op de ijsbaan laat de 15-jarige Jath Reijinerink haar schaat-
sen langzaam uitlopen en staat dan stil. Iedereen doet dat en kijkt 
richting Oostereinde. Iemand roept 'liggen'! Alle schaatsers gaan door 
de knieën plat op het ijs. 

Aan de overzijde van de Leeuwenlaan staat Johan Hamer, de boswachter 
van Hilverbeek, in de deuropening van zijn keuken. Hij begrijpt dat er 
iets mis gaat. Het geluid van de V-1 motor stopt nu geheel. Even is het 
onheilspellend stil en dan ontploft ze. Een grote vuurbal in de boom-
toppen van de oude eiken en beuken langs de Leeuwenlaan. De krui-
nen worden eruit geslagen en het zware hout valt daverend op de 

grond. De luchtdruk is ongelooflijk. In de boswachterswoning is geen 
ruit meer heel, behalve die van de openstaande keukendeur. Het is nu 
bijna zes uur en de schemer gaat snel over in duisternis. Boswachter 
Hamer haast zich het landgoed op om de verdere schade op te nemen. 
Maar niet eerder dan dat hij zijn `Ausweis' bij zich heeft gestoken, want 

zonder legitimatie, in het donker, lijkt niet zo verstandig. Het Ausweis 
vermeldt, met de handtekening van burgemeester Graaf Schimmel-
penninck van 's-Graveland en de Politiecommandant van Hilversum 
J. Kemper, dat Johan B. Hamer het beroep van 'Waldhter'uitoefent 
en 'ausserdem das Rad betitigt zum Nutzen dicscs Dienstes'. Met 
andere woorden 'jullie blijven van mijn fiets ar! 

Het blijft niet lang stil na de ontploffing van de V-1. Waar ze zo gauw 
vandaan komen is een raadsel maar even later wemelt het op het land-
goed van de Duitse soldaten die ijverig naar onderdelen en brok-
stukken zoeken. Er zou eens iemand te veel informatie kunnen ver-
zamelen over hun geheime wapen. 
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'e-Grave1.a0, LiOktober 1944. 

0 

Der BUrgermeister von 's-Graveland erklfirt dans 

Herrn Johan Bernard Hamer  geboren am 18,Januar 1913, 

.and wohnIldi in 's-Graveland Nr. 287, iinnkarte Nr. 
G 39 / 006111;59  arbeitsam ist als WaldhUter and als 

unbesoldeter Reichspolizist and ausserdéïn-daes.-Bad be-

n5tigt zon Nutzen dieses.Dienstes. 

POLIZSI HILVERSUM. 	 Der Bargermeister von 's-Gravelnnd, 
Der Unterzeichnete, Major-. 

Kommandeur der Polizei in 
Hilversum, hescheinigt 
hierdurch, dass der 
obbngenanute Johan Bernar 
HAMER,  unbesonn-ár 
Gemeindefeldwlichter iet und sein 

Pahrrad zur Ausfibung des Yolizeidienstes braucht. 

Hilverawm, den 2. Oktober 1944. 

Der vorgenannte Major-Kommandeur der Pol 

Kergper). e . 
De buurman onder één dak, is de bewoner van de Oranjerie, de heer 
E. den Tex. Hij is enige tijd eerder verjaagd uit Hilversum uit de Van 

Hengellaan, toen de Duitsers de Trompenberg tot `Sperrgebiet' ver-
klaarden en bij de Rossinilaan bunkers bouwden tot dertig meter diep 
in de grond. De heer den Tex ziet tot zijn verbijstering de schuiframen 

op zich af komen maar blijft ongedeerd. 

De overbuurvrouw van boswachter Hamer is niet thuis. Zij bewoonde 

tot voor kort het tuinhuis (thans no. 3) met de rood-wit-groen ge-
schilderde luiken. Alle kleine ruitjes in haar huis vliegen eruit en val-
len aan diggelen. Welgeteld zo'n honderdvijftig. Zij behoeft dit geluk-

kig niet zelf ter plaatse te beleven want het tuinhuis is een paar dagen 
tevoren door de Duitsers gevorderd. Dat betekent dat zij, Mevr. 
Francoise Bonger Barones van der Borch van Verwolde, het huis 
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moest ontruimen en onderdak in Hilversum zoeken. Haar huisraad, 
kostbare schilderijen en zo'n drieduizend boeken werden naar de 
zolder van de Oranjerie omhoog getakeld. Daar mogen ze liggen 

wachten. Wachten op de bevrijding. Vervolgens wordt het huis als 
militaire luisterpost ingericht met een kolossale zendmast in de tuin. 
Een aantal Oostenrijkse soldaten bevolkt nu het gevorderde tuinhuis. 
Zoals gezegd tot Tweede Kerstavond. Want als een huis honderd-
vijftig ruitjes moet missen kan het er erg tochten. Zeker in december! 
Maar wat een ironie. Een V-1 die haar eigen soldaten verjaagt. De 
bezetter krijgt hiermee een (Kerst)koekje van eigen deeg. De Oosten-
rijkers geven de boswachter Hamer en zijn vrouw enkele Duitse bro-
den cadeau, pakken hun biezen en blazen de aftocht over de brug van 
de Leeuwenlaan. Zo zal de bevrijding er natuurlijk ook uit zien denkt 
boswachter Hamer bij het nakijken. Al was het nog te vroeg om de 
vlag uit te steken. Maar toch was die aftocht al een klein beetje be-
vrijding. En wat die broden betreft die kan de familie Hamer heel goed 
gebruiken, want door de inundatie in Zeeland waren er maar liefst zes 
familieleden van mevrouw Hamer in februari 1944 als evacuées uit 
Oosterland en Nieuwerkerk naar 's-Graveland gekomen. 

We nemen even een kijkje achter het tuinhuis (no. 3), met de fraaie 
slangemuur. Ook hier veel glasschade aan de grote kas waar o.a. vij-
gen worden gekweekt. Het zuidelijk deel van de kas is al jaren verhuurd 
aan de champignonkweker J.C. van den Berg uit Hilversum, terwijl 
George Leonhardt die sinds 1932 op Schoonoord aan het Zuidereinde 
woont het noordelijk deel huurt. Hij houdt van planten en bloemen. 
Hij heeft op Schoonoord vier tuinlieden in dienst o.a. Krijn Schouten 
uit Kortenhoef en Hendrik van der Heijden die na bijna twintig jaar in 
's-Graveland te hebben gewoond in 1936 naar Kortenhoef verhuist. 
Deze laatste verzorgt het kasgedeelte op Hilverbeek voor de heer 
Leonhardt. Hij koestert een zeer fraaie passiebloem die zich weelderig 
door de kas slingert. Eerst is er al het probleem dat brandstof om de 
kas te verwarmen niet meer te krijgen is. En nu tenslotte maakt de 
V-1 een wreed einde aan zijn bloemrijke dromen. Alle ruiten eruit en 
de bevroren passiebloem staat treurig midden in de ravage. Het stalen 
geraamte gaat naar een koper in de Horstermeer. 

Maar er zijn ergere dingen. In het grote Herenhuis (thans nrs. 7 en 9) 
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komt de explosie heel hard aan. Het plafond zakt gedeeltelijk naar 
beneden en de ravage is groot. Nog erger is het menselijk leed. De 33 
jarige bewoonster van het huis, mevrouw Hermenegilde M.Th.H.J. 

Frowein Gravin Wolff Metternich, die hier met haar man en twee 
kinderen op 23 maart 1939 kwam wonen, verliest het licht in een oog 
door rondvliegend glas. Al vrij snel arriveert de huisarts dokter L.A. 

Boeré en hij verleent de eerste hulp, waarna hij haar naar het Majella-
Ziekenhuis in Bussum laat brengen. Haar echtgenoot de 37-jarige 
Henry W.L. Frowein is niet thuis. En hoe vreemd het ook moge 

klinken, hij heeft de vrijheid al geproefd en de bevrijding al gevierd. 
Hij wist namelijk al eerder in 1944 in het zuiden van ons land door 
de Duitse linies te dringen en zich daar bij de geallieerde troepen te 
voegen. Een half jaar later komt hij terug als adjudant van Prins 
Bernhard en viert voor de tweede keer de bevrijding, maar nu in 's-
Graveland. 

Wie denkt dat de schade zich tot I Tilverbeek en directe omgeving be-

perkt vergist zich. Van de huizen aan het Noordereinde, met name 

aan de oostzijde zijn duizenden ruiten gesneuveld, evenals in Kor-
tenhoef en bij enkele woningen in het nabije Bussum en Hilversum. 
Een regelrechte ramp omdat er vrijwel geen glas te krijgen is. Honder-
den kamers zijn niet te gebruiken. En het vriest dat het kraakt. Tegen 
de winterkou valt toch al niet te stoken met de toegewezen drie mud 
kolen voor de hele winter maar bovendien is het een probleem dat er 
door de vele opgenomen evacuées de huizen propvol zitten. Het dorp 
dat in normale tijden niet meer dan 1600 tot 1800 inwoners her-
bergt, telt nu ongeveer 2200 geregistreerde bewoners. Niet meegeteld 
de naar schatting meer dan honderd onderduikers. 
Het Gemeentebestuur doet alles om de ergste nood op te vangen. 
Onder leiding van de Gemeente-architect Johan H. Burger, worden 
kartonnen- en triplexplaten beschikbaar gesteld om voor de ramen te 
spijkeren. Veel tuinders uit de omgeving leveren spontaan éénrui-
ters (losse broeiramen). Schoenmaker Wim Endendijk aan het Noor-
dereinde die net zo trots was op zijn grote moderne etalageruit hoort 
die avond de ruit aan duizenden stukjes vallen. Als het de volgende dag 
licht wordt ziet iedereen pas hoe groot de schade is. De stukjes glas, 
door de vorst wit berijpt, lijken wel stukjes spek. Kruiwagens vol glas 
worden weggekruid. Endendijk kan met drie éénruiters zijn etalage 
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weer redelijk dicht krijgen. Een tijdje later vindt Geurt Hafkamp nog 
een vrij goed passende ruit en de etalage ziet er weer fatsoenlijk uit. 
Overigens is er toch al weinig in de aanbieding want leer is niet te 
krijgen. Nood schept verbroedering, of zoals de Gooi en Ommeland 
in 1949 in een terugblik schrijft: 'Men hielp elkander op voorbeeldige 
wijze, eensgezind en vol opoffering jegens elkander'. 
Toch mogen we achteraf dankbaar zijn dat de boomtoppen de V-1 in 
haar greep namen daar deze anders dicht bij het Noordereinde zou 
zijn neergestort en de ramp oneindig veel groter zou zijn geweest. Er 
volgen nog vier moeilijke maanden maar dan is het eindelijk zover. De 
bevrijding! 

Voor wie zich afvraagt of de V-1 nog sporen of herkenbare littekens 
heeft achter gelaten nog even het volgende. 

In 1949 is de vijver van Hilverbeek weer eens aan een grote schoon-
maakbeurt toe. De vijver wordt leeggepompt. Gerrit H. Neijsen en 
zijn schoonzoon Jaap Hoogendoorn zien tot hun verbazing op de 
bodem restanten van de V-1 liggen. En wie nu goed kijkt op het 
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Noordereinde, naast de toenmalige slagerij Janmaat, kan zien dat de 
noordgevel van de vroegere Synagoge (thans no. 19) scheef is gezakt. 
De trapgevels van de twee huizen, bij wat we nu altijd nog noemen 'de 
watertoren', vertonen nog scheuren. 
De zwaar beschadigde bomen langs de Leeuwenlaan worden voor een 
deel gerooid en leveren het fel begeerde brandhout. 
Na de oorlog worden er jonge linden geplant die de plaats innemen van 
de vernielde beuken en eiken. Tegenover het grote huis van Hilverbeek 
zie je nu nog duidelijk dat de bomen een etage lager zijn. Zo zal, tot in 
lengte van dagen, de herinnering aan die tweede Kerstdag 1944 
zichtbaar blijven bestaan. 

D. Buitenhuis 

Bronnen: 
Vriendelijke mededelingen van J.B.Hamer, Rockanje; W. Hagen, 's-
Graveland; mevr. J.A. v.d. Ham-Reijmerink, Hilversum; Dagblad Gooi & 
Ommeland 1949; Streekarchief Hilversum; archief Natuurmonumenten 's-
Graveland. 
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SCHOENMAKER IN OORLOGSTIJD 

Het zal niet zo lang meer duren of we moeten kinderen uitleggen wat 
een schoenmaker was. Zoals je dat ook doet bij beroepen als barbier, 

bleker, kolenboer, kuiper en touwslager. Om nog maar niet over het 
gereedschap van een schoenmaker te spreken zoals een els, drievoet en 
leest. Ilakkenbar' dat zou men nu wel kennen. En wat moet je je 

voorstellen bij een verhaal dat de titel 'Schoenmaker in oorlogstijd' 
draagt? 

De kalender wijst 1903 als Willem Endendijk het levenslicht ziet in het 
huis in Soest waar zijn vader een schoenmakerij heeft. Het gezin be-
staat uit vijf dochters en twee zoons. 
Wim wil graag in het vak van zijn vader blijven en als een verte-

genwoordiger zijn vader erop attent maakt dat 
er in 's-Graveland de schoenmakerij van Louis 
Cator te koop is, gaat hij (laar direct op af. De 

koop wordt gesloten. Calor verhuist op 31 maani 

1931 naar Ililversum en nog geen maand later 
op 20 april 1931 betrekt Wim Endendijk de 
schoenmakerij die gevestigd is aan het Noorder-
einde op het toenmalige huisnummer 126 naast 
de kruidenierszaak van 't Klooster die op zijn 

beurt de galanteriezaak Neef als buur heeft. Met zicht vanuit woon-
huis/winkel op de, toen nog witgeschilderde, boerderij van Toon de 
Haan op het landgoed Spanderswoud waar nu sinds 1957 de familie 
Hermsen woont. Beneden is de winkel en boven de schoenmakerij. 
Evenals de bakker, de melkboer, de groenteboer, de wasbaas en ve-
le anderen gaat de schoenmaker ook met zijn mandfiets langs de 
deuren zijn klanten af en haalt en brengt de gerepareerde schoenen. 
Het is niet gauw te ver. Zo is bijvoorbeeld bijna heel Ankeveen klant 
bij hem. Hij kent natuurlijk erg veel mensen, zeker in een tijd dat er nog 
niet half zo veel mensen woonden als nu. 

In de eerste meidagen van 1940 staan de kranten vol over de oorlogs-
dreiging vanuit Duitsland. Endendijk toont zich een goed koopman 
door een grote partij schoenleer in te kopen. Daar hebben hij en zijn 
klanten in de drie dorpen veel plezier van. Lange tijd, tot ver in de 
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oorlogsjaren als het leer al heel schaars is, kan hij zijn klanten nog 
bedienen. Hoewel hij zijn vrouw plechtig heeft beloofd 'ik bemoei me 
niet met politiek' duurt het niet lang of hij wordt betrokken bij ac-
tiviteiten die toch wel iets met politiek te maken hebben n.l. de il-
legaliteit, beter bekend als 'de ondergrondse'. 

Al gauw komt als commandant Wiebe Visser naar voren. Wiebe is kap-
per en zoon van de barbier Jacob Visser uit Makkum. 
Als er iemand veel mensen spreekt, om maar niet te zeggen onder het 
mes heeft, is het wel de dorpskapper. Endendijk die letterlijk kan 
zeggen 'wie de schoen past' weet uit zijn dagelijkse huis-aan-huis-
ervaring ook wie hij voor zich heeft. Hij wordt onder-commandant. 
Hoewel hun taken bestaan uit uiteenlopende activiteiten zoals het 
onderbrengen van onderduikers, is een van de belangrijkste onder-
nemingen het begeleiden van droppings. Engelse vliegtuigen droppen 
's nachts goederen, wapens en munitie, maar soms ook geheime 
agenten, aan parachutes boven de omgeving van Loosdrecht. 
De geheime zender, Radio Oranje, de Nederlandse uitzending van 
de BBC, geeft codeberichten door. Bijvoorbeeld 'de spinazie kookt 
over' of `Jan houdt niet van rode kool'. De teksten bevatten altijd 
veel klinkers zodat ze beter door de Duitse stoorzenders heenkomen. 
De code betekent dat er de komende nacht op afgesproken loca-
ties een dropping zal plaats vinden. Stel dat het bericht 's middags om 
1 uur op de radio komt dan vindt de dropping 's nachts om 1 uur plaats. 
Dat betekent verzamelen bij de afgesproken boerderij en dan met 
roeiboten in het pikkedonker naar het weiland waar gedropt zal 
worden. In Kortenhoef woont een ex-marconist van de Marine. Hij 
geeft met een seinlamp morsetekens waaruit de piloten kunnen op-
maken dat het veilig is en ook waar `de precieze droppingsplaats zich 
bevindt. Dat gaat meestal goed maar ook al gebeurt zoiets nog zo 
nauwkeurig het blijft mensenwerk en bovendien onder hinder van 
de grote duisternis en het gevaar van een overval door Duitse sol-
daten die natuurlijk geattendeerd konden worden op het motorge-
ronk van laagvliegende vliegtuigen. Een vliegtuig dat vanuit richting 
zee ons land bereikt moet al vrij laag binnenkomen om boven Loos-
drecht de minimale hoogte te hebben. 
Zo gaat het helaas een keer mis op die nacht dat een geheim agent uit 
Engeland wordt gedropt en met zijn parachute in het water terecht 
komt. Hij verdrinkt voor dat ze hem vinden en uit het water kunnen 
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redden. Later blijkt het de zoon van de familie Greidanus op Schoon-
oord aan het Zuidereinde te zijn. Hij zal de bevrijding niet meemaken. 
Het zijn altijd gevaarlijke tochten. 's Nachts in het pikkedonker, 
uiteraard zonder licht op je fiets, naar Loosdrecht waar de droppings 
plaatsvinden. En dan in het donker om zo'n uur of drie weer terug. 
Steeds er op gespitst bij ieder verdacht geluid de berm in te kunnen 
duiken. De gedropte goederen en wapens worden meestal op boten of 
in botenloodsen verborgen. Maar er waren meer zorgen waar men 
mee te kampen heeft. Zolang de wereld bestaat zijn er mensen die 
bereid zijn een ander te verraden. Het is goed om daar met name in 
oorlogstijd op verdacht te zijn. Ook Wim Endendijk werd het slach-
toffer. 

Het is, kort voor de bevrijding, op een avond dat hij en zijn vrouw bij 
het schaarse licht dat er nog was, de petroleumlamp of een kaars, in 
de huiskamer zitten. Iedereen heeft de plicht om te verduisteren zodat 
je van buiten geen enkel straaltje licht door een raam kan zien. Uit-
eraard branden er geen straatlantaarns. Het zijn de donkerste nachten 
van deze eeuw. Na acht uur mag bovendien niemand meer op straat 
of je moet bij aanhouding wel een zeer geldige reden kunnen opgeven. 
Het is tien uur in de avond als de winkelbel gaat. Grote schrik in 
het schoenmakershuis van de familie Endendijk. Schoenen zijn er niet 
meer en bovendien, niemand mag over straat. Zouden het Duitsers 
zijn? Gespannen en angstig lopen ze naar de winkel. Daar staat een 
jonge vrouw in verpleegstersuniform. Zij stapt naar binnen en ver-
telt dat ze uit betrouwbare bron weet dat hedennacht de Duitsers het 
huis en winkel geheel zullen doorzoeken omdat ze hem verdenken van 
ondergrondse activiteiten. Dat zij zelf over straat durft was omdat haar 
smoes, bij aanhouding, zou zijn dat de vrouw van Wim ernstig ziek is. 
Direct na de mededeling verdwijnt de 'verpleegster' weer in de duis-
ternis. Zij maakt deel uit van een gezin uit Den Haag dat op Schoon-
oord is gehuisvest. Koortsachtig verwijderen of verstoppen Wim en 
zijn vrouw alles wat maar enigszins verdacht lijkt. Ze doen die nacht 
geen oog dicht. Om vijf uur 's morgens wordt er op de deur gebeukt. 
Een aantal Duitse soldaten en enkele Hollandse SS'ers stappen naar 
binnen en keren het hele huis ondersteboven. In de eerste verwar-
ring ziet Wim's zwager, die daar overnacht, tot zijn grote schrik een 
pamflet van het illegale blad 'Trouw' in de krantenbak liggen. Die 
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hadden ze 's avonds over het hoofd gezien. Hij grist het eruit en steekt 
het in de mouw van zijn pyjama. Wim en zijn zwager worden in pyjama 
in de winkel gezet en door een Duitse soldaat bewaakt terwijl de an-
deren het huis doorzoeken. Ze staan gespannen te wachten tot ze voor 
verhoor naar Hilversum worden afgevoerd. Plotseling buigt de Duitser 
zich iets voorover en sist: 'Als jullie nog iets belastends bij je hebt of hier 
ergens in de winkel verstopt, geef het aan mij, ik zal jullie niet verraden. 
Schnell bitte!' De zwager van Wim gelooft de Duitser en trekt snel het 
pamflet uit zijn mouw en geeft het hem. Bij Wim breekt het angstzweet 
dit. Zou dit erft vsihtiik lijn? 1)r 1 htihrt (lummelt lid i Irrsintir bi iijn 
zak en spreekt er inderdaad tegenover de anderen niet geen woord 
over.... Dat was wat je noemt door het oog van de naald! Dezelfde dag 
wordt zijn zwager losgelaten en Wim kan na twee dagen verhoor naar 
huis gaan. Het is echter duidelijk dat de kans groot is dat ze eerstdaags 
plotseling zullen terugkomen. Wim Endendijk, die notabene zich als 
taak had gesteld onderduikers te helpen, moet nu zelf onderduiken. 
Wat hij niet weet is dat de bevrijding nog slechts twaalf dagen van die 
datum verwijderd is. 

Aan de Kerklaan in Kortenhoef woont het gezin Jan en Tjaaktje Bolt. 
Hij is onderwijzer aan de School met de Bijbel. Bij hen krijgt Wim on-

derdak en wordt daar goed verzorgd al is de hongerwinter voor veel 
mensen in de dorpen moeilijk. Er worden op enkele plaatsen gaar-
keukens ingericht waar je met je pannetje heen kan. Aan het Zuide-
reinde tegenover de Gereformeerde Kerk is in de wasserij 'Aan 't Vlot' 
een gaarkeuken ingericht. Maar ja, al is de kok nou nog zo goed, zon-
der ingrediënten kan hij er ook niet iets moois van maken. Wie beter 
en meer wil eten moet zelf op pad. En dat is niet zo eenvoudig. Man-
nen lopen altijd het risico opgepakt te worden en naar Duitsland te 
worden gestuurd om daar in de oorlogsindustrie te werken. Dat be-
tekent in de praktijk dat het vooral de vrouwen en kinderen zijn die 
deelnemen aan de zware en riskante voedseltochten. Bij schipbreuk 
krijgen ze een voorkeursbehandeling gezien het gezegde 'vrouwen en 
kinderen eerst'. Nu gebeurt het in een omgekeerde volgorde. Zo kun 
je bijvoorbeeld de 14-jarige Piet joh. Neijsen die op de Kortenhoefse-
dijk woont, onder leiding van zijn moeder, gezeten op twee 'gammele' 
fietsen op massieve banden, zien vertrekken om helemaal over de IJs-
sel te gaan bij Zwolle of Kampen. Op zoek naar wat eten. Zo'n tocht 
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Gaarkeuken in de oorlog in wasserij Aan 't Vlot. 
1'.1.n. r.: onderduiker (Blokland), onderduiker (Blokland), 

,7an Billsma, 7an Van n00177 ell Henk Sluiter.  

duurt soms vijf dagen of een week. Ondenveg overnachten ze vaak bij 
boeren in het hooi. En als je geluk hebt breng je voedsel mee. Bij 
voorkeur voedsel dat niet aan bederf onderhevig is zoals graan. Als 
het voedsel onderweg niet in beslag wordt genomen en de fietsen 
bezwijken niet onder het gewicht, kan de tocht geslaagd worden ge-
noemd en kun je weer even vooruit. Soms ruil je dan met de 
beurtschippers in 's-Graveland wat eten voor wat olie zodat 's avonds 
de lamp weer kan branden. Jan Hafkamp heeft aan het Zuidereinde, 
tegenover de Gereformeerde Kerk, een wasserij, maar door de omstan-
digheden wordt het steeds moeilijker te blijven draaien. Hij stelt zijn 
wasserij 'Aan 't Vlot' ter beschikking voor de vestiging van een nood-
of gaarkeuken. Veel mannen, vrouwen, jongens en meisjes uit het 
dorp, maar ook evacuées, zitten daar aardappels te pitten of staan 
groente te snijden. Als het eten klaar is wordt het bij mevr. Jacoba 
Reijmerink, in het café 'Zomerlust' aan de Smidsbrug, opgeschept 
voor al die mensen die daar met hun pannetje staan te wachten. Men-
sen als Bonga en Schuddebeurs organiseren aardappeltransporten 
o.a. van Friesland naar 's-Graveland. De aardappels worden in het, 
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toen nog bestaande, koetshuis in het Bos van Blaauw (Gooilust) op-

geslagen. Naarmate de oorlog langer duurt zie je in de gaarkeuken de 
soep steeds dunner worden. 

Waar de spoeling ook dun wordt is in die gezinnen waar joden en 
andere onderduikers verstopt zitten. Achter de geraniums gaan heel 
wat vreemde gezichten schuil. Bij mevr. Franeoise Bonger baronesse 
van der Borch van Verwolde (thans huisnr. 3) op Hilverbeek zijn 
twee studenten uit de Achterhoek ondergedoken. Frits Reijnvaan en 
Samuel Crommelin. Ze zijn zogenaamde huisknechten. 's Morgens 
een blauwwit jasje en 's avonds in het roodwit. Onder haar toeziend 
oog gaat Frits met de plumeau langs haar kostbare schilderijen. 'Denk 
je er aan Frits', zegt ze dan, 'dat wat je daar afstoft een echte Cézanne 
is!' Frits dacht er jaren later nog eens aan toen hij hoorde dat de 
Cézanne een paar ton had opgebracht. 's Nachts slaapt Frits bij 
wasbaas Arie de Weijer op het Noordereinde. Daar sluipt hij dan el-
ke dag heen door het bos van Hilverbeek. Als er overdag plotseling 
een razzia is vliegen de gekleurde jasjes uit, overalls aan, keuken-
deur uit, snel de kas in aan 't werk als landarbeider bij groentekweker 
Jan Wezenberg. Ze halen allebei de bevrijding. Frits Reijnvaan gaat 

aan het welk bij Bei enschot iii Rotteidain en Sainucl Cioninielin die 

zo lang in het verborgene moest leven, kan nu zijn gezicht laten zien 
als eerste burger van Diepenveen van 1957 tot 1980. 

Aan de overkant van de Leeuwenlaan, rondom de watertoren, is ge-
heimzinnigheid troef en er gaan dan ook veel geruchten door het dorp. 
Zo zou de ondergrondse schuilplaatsen en bergplaatsen voor wapens 
in het bos van Schoonoord hebben. Wout Hagen is net die dag niet 
thuis al er weer een razzia wordt gehouden. Zijn vader lIendrik J. 
Hagen en zijn zus Antje worden naar Wisseloord' aan de Utrechtse-
weg afgevoerd voor verhoor. Zij bezweren niets te weten en worden 
losgelaten. 

Wie iets wil kunnen voelen van de sfeer en de spanningen waaronder 

onderduikers leefden moet het in 1993 verschenen 'Boekvan het Jaar'. 
dat de publieksprijs 1994 kreeg, eens lezen: `De Tweeling' van Tessa 
de Loo. Het verhaal speelt beurtelings in Duitsland en Nederland. En 
voor Nederland moet u dan lezen 's-Graveland, want daar speelt het 
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zich af, om precies te zijn bij de watertoren (in 1955 afgebroken) ach-
ter 'Land en Bosch' aan de Leeuwenlaan, waar in het gezin van Jo-
hannes Martinus van Munster, bedrijfsleider van de Elektrische 
Centrale, verscheidene joden en andere onderduikers verstopt zitten. 
Een van de onderduikers, Erik Duyvené de Wit, chemicus, met als 
hartstochtelijke hobby viool- en cellobouwen, laat zijn oog vallen op 
een van de vijf dochters Mien (Wilhelmina Hendrika) van Munster. 
En zij laat zich dat welgevallen. Ze willen wel trouwen. Ze nemen het 
besluit het niet uit te stellen. Niemand wist immers zeker of we ooit 
bevrijd zouden worden, laat staan wanneer. Op 11 april 1945 gaat een 
kleine familieprocessie richting dorp. Na een ongeziene tocht door het 
bos van Schoonoord-Leeuwenlaan-Hilverbeek bereiken zij het Noor-
dereinde en bestijgen wat schichtig om zich heen kijkend de stoep-
treden van het toenmalige Gemeentehuis. Daar wacht Arie Burggraaf, 
de Gemeentesecretaris, ze op. Hij is betrouwbaar en fungeert vandaag 
als ambtenaar van de Burgerlijke Stand en verbindt ze in de echt. Een 
sobere maar vooral haastig afgedane plechtigheid. Ze weten dat het 
gevaarlijk is. Wat ze niet weten is dat de bevrijding over zo'n drie weken 
voor de deur staat. Wat ze ook niet weten is dat ze met de geboorte van 
een dochter zullen worden verblijd, Tineke (Johanna Martina) die we 
nu kennen onder de auteursnaam Tessa de Loo. Tessa gaat in 1973 
op het eiland Texel wonen. Bijna vijftig jaar na de bevrijding ver-
trouwde zij de belevenissen bij de watertoren, van onderduikers en 
hun beschermers, aan het papier toe. 

Het is inmiddels 14 april 1945. Op het Noordereinde woont het ge-
zin van Jan en Frouwke de Vrieze met hun twee stoere Groningse 
dochters Jantje en Folkerdina, die respect. 27 en 29 jaar oud zijn. Dat 
die van wanten weten blijkt wel als Jantje vertelt dat ze vandaag met 
haar zus de vijfde boom heeft omgezaagd. Het omhalen is nog daar aan 
toe maar het sjouwen en slepen naar huis! 

Het is 23 april 1945. Wim Endendijk heeft nog twaalf dagen te gaan, 
of beter gezegd te wachten, alvorens hij het rood wit blauw kan zien 
wapperen. Zoals gezegd krijgt hij in het Kortenhoefse beter te eten 
dan in het 's Gravelandse. Dat is ook verklaarbaar. Er i's op de tuin-
derijen en boerderijen in de naaste omgeving iets gemakkelijker aan 
eten te komen. Twaalf dagen later, op vrijdagavond 4 mei 1945 hoort 
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hij gebeier van kerkdokken. Plotseling staat de commandant van de 

Ondergrondse, kapper Wiebe Visser, voor de deur. 'Steek eens op 
Willem' zegt hij, terwijl hij Wim een Engelse sigaret presenteert. 'De 
oorlog is afgelopen. We zijn bevrijd!' 
Op de watertoren ging een schok door de 'wachtende' aanwezigen 

toen Henk van Munster het grote nieuws van de Engelse zender als 
eerste oppikte via zijn kristal ontvanger, gemonteerd in een zeep-
doosje van acht bij vijf cm. 

De volgende dag gaan de vlaggen uit! De feestvreugde barst los. Het 
is 's morgens tegen elfen wanneer Jantje de Vrieze de schrik van haar 
leven krijgt als ze staande voor het raam, tegenover het gemeentehuis, 
ziet dat de vlag wordt ingehaald. Nog niet ontwapende Duitsers be-
ginnen bij de Smidsbrug te schieten. De volgende dag 6 mei rijden 's 
middags om 12 uur drie Canadese Rode Kruis-auto's door 't dorp. 

Verzetstnjders voor het gemeentehuis in afwachting van 
Lt. Generaal Charles Foulkes. Niet alle namen op deze groepsfoto zijn bekend. 

Er staan o.a. Henk Buis, Harne Hendriks, Piet Sax, Gerrit van Arkel, 
Piet van Splunter, Gerrit Willemsen, Anton Hagen, Wiebe Visser, 
Jaap Romviel, B. de Ridder, Henk Hajkamp en jan Smeerdijk. 
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Alle vlaggen weer uit. De feestweek wordt afgesloten op 12 mei. De 
Oranjeverenigingen van 's-Graveland en Kortenhoef vragen iedereen 
zich met versierde wagens en fietsen, als men die nog heef, om half 

twee op te stellen op de Leeuwenlaan. Vooraf gegaan door een 
militaire colonne met in de open stafauto luitenant generaal Charles 
Foulkes. Op het 's-Gravelandse Gemeentehuis krijgt hij een schilderij 

aangeboden van de schilder Cornelis Kuyper. Op het Gemeentehuis 
van Kortenhoef krijgt hij een schilderij van de Kortenhoefse schilder 
Flip Hamers. Er moeten in Canada nu nog mensen wonen die een 
herinnering hebben aan dit feestelijk gebeuren. Er worden namelijk 
aan de Canadese militairen kinderklompjes uitgereikt met de tekst: 
Well done boys. Kortenhoef 12 mei 1945'. Tijdens de festiviteiten 
wordt voor het Gemeentehuis van Kortenhoef een groot vreugdevuur 
ontstoken waar de uit gijzeling teruggekeerde gemeentesecretaris 
D. Wildeboer wordt gehuldigd. Onder gejuich en met applaus wordt 
hij in een kruiwagen rond het vreugdevuur gereden. Op dat moment 
heeft hij geen flauw vermoeden dat hem zeven jaar later een wat 

plechtiger eetbetoon te wachten staat namelijk op jantiai i 1952 bij 

de installatie als burgemeester van Kortenhoef. Ook het gezelschap is 
van een andere samenstelling. Het bestaat uit twaalf burgemeesters uit 
omringende gemeenten en vertegenwoordigers van diverse instanties. 

De Bevrijding. Het gaat zoals het gaat bij ieder feest, nadat het lied 
heeft geklonken 'After the ball is over' moet er weer serieus worden 
geregeerd. Niet alleen in Kortenhoef maar ook in Ankeveen en 's-
Graveland waar een nood-gemeenteraad wordt samengesteld die 
tijdelijk moet regeren in afwachting van de officiële kandidaatstel-
ling. Als de politieke partij waar Wim Endendijk zijn stem aan toe-
vertrouwt, de A.R.P., vergadert, zegt zijn vrouw 'Je gaat er niet heen, 
je hebt altijd gezegd dat je je niet met politiek zou bemoeien'. Dus blijft 
hij thuis. Maar ze komen hem halen. Als hij weer thuis komt zegt hij 
tegen zijn vrouw 'Ik ben de sigaar. Ik zit in het bestuur van de partij 
en sta nummer één op de lijst'. En hij heeft volgehouden. Hij is 27 jaar 
in de Gemeenteraad actief geweest en van die periode was hij 22 jaar 
wethouder. 

Maar zoals het een goed schoenmaker betaamt blijft hij, ondanks de 
politiek, bij zijn leest. Porties leer worden door de overheid over de 
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schoenmakerijen naar verhouding tot het aantal klanten verdeeld. Al 
is nog wel even de vraag, hoe kom je nou zo gauw aan schoenen? De 
Langstraat in West-Brabant staat bekend om zijn schoenenindustrie. 
In Brabant was men al veel eerder bevrijd dan hier in het westen en 
men zette daar alles op alles om zo gauw ook wij bevrijd zouden zijn, 
uit grote voorraden te kunnen leveren. En nu de dag daar is ligt de 
etalage van Endendijk al gauw weer vol met schoenen en ook de 
reparatie kan weer ter hand worden genomen. 
In die vijf woelige oorlogsjaren heeft menigeen zich afgevraagd of men 
de bevrijding wel zou halen. Velen hebben het niet gehaald. De 's-
Gravelandse schoenmaker wel. 

De jaren verstrijken. Als Wim ruim 66 jaar oud is verkoopt hij de zaak 
aan Joop Warning, een van zijn dagelijkse medewerkers. Op 16 fe-
bruari 1994 zijn Wim en zijn vrouw 55 jaar getrouwd. Hij is nu alleen 
en woont in de Oudergaarde. Het uitzicht van vroeger heeft hij niet 
meer. Hoewel... ter gelegenheid van een huwelijksjubileum, jaren ge-
leden, kregen hij en zijn vrouw van de dames Polder aan het Noor-
dereinde een schilderij van de hand van Corrie van der Baan. Het stelt 
de witte boerderij op het landgoed Spanderswoud voor en het hangt 
nu in zijn huiskamer. Zo heeft Wim Endendijk nog dagelijks in de 
Oudergaarde hetzelfde uitzicht als vroeger. 

Vijftig jaar bevrijding. Feestvieren is een groot woord, maar hij zal nu, 
op zijn 91e jaar, wel terugdenken en herdenken. En velen met hem. 

D. Buitenhuis 

Bronnen: 
Vriendelijke mededelingen van W. Endendijk, Kortenhoef; mevr. C. Smal-
lenburg, R.K. Klos,'s-Graveland; H. van Munster, Bergentheim; mevr. J.A. 
v.d. Ham-Reijmerink, Streekarchief, Hilversum; artikelen 'In de Gloriosa' 
van B. Wallenburg en mevr. J.D. de Vrieze. 
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DE OORLOG IN 1940 EN DE BEVRIJDING IN 1945 
BELEEFD DOOR EEN JONGEN UIT KORTENHOEF 

Een klein bruin notitieboekje waarin 24 met potlood beschreven blad-
zijden, ca. 10,5 x 16,5 cm.: 'Den Oorlog 10-14 Mei 1940 te Korten-
hoef'. Het is een dagboekje dat de eerste oorlogsweek in Kortenhoef 
(daarbij dus ook de evacuatie naar Castricum van oud-Kortenhoef) 
beschrijft. Daarna nog enkele korte latere notities. 55 jaar geleden 
opgeschreven door een jongen van 10 jaar. Een jongen die allerlei 
dingen opschreef en bewaarde al is helaas veel verloren gegaan. Aan-
tekeningen over planten en dieren, over Kortenhoef. 
Daarbij, achteraf gezegd, als logische afsluiting van het oorlogsdag-
boekje 4 bladzijden cahier-blaadjes, eveneens met potlood beschre-
ven over de bevrijding in Kortenhoef en enkele notities uit 1945. De-
zelfde jongen is nu 15 jaar en alleen een wat ander handschrift toont 
een verdere ontwikkeling. De gedachtenwereld erachter is dezelfde. 

Beide schrijfsels zijn authentiek en strikt persoonlijk, aan 'publikatie' 
is tot vorig jaar door de schrijver niet gedacht: het waren privé-
aantekeningen die 55 en 50 jaar later toch wel een bepaalde waar-
de hebben voor de oorlogs- en bevrijdingsgeschiedenis van Korten-
hoef. Dat geldt in alle bescheidenheid gezegd, vooral de sfeertekening 
en misschien toch ook wel enkele beschreven feiten. In het algemeen 
geven ze geen opzienbare nieuwe feiten. Maar toch: wat weten jonge-
re generaties nog van de inundatie en evacuatie van Kortenhoef in 
1940 en 1945? En in zoverre is het dus wèl nieuw, ook al worden we 
deze weken overspoeld met oorlogsnieuws, dagboeken en allerlei 
souvenirs. Het interessante is dat bijvoorbeeld deze dagboek-
aantekeningen iets `Kortenhoefs' aan deze overvloed toevoegen. Want 
als ik me niet vergis is uit die oorlogstijd alleen een bunker bij de 
Fortbrug langs de Vreelandseweg een tastbaar Kortenhoefs oorlogs-
restant. 

Ruimtegebrek dwingt de redactie een beperkte keuze te maken uit 
het dagboekje uit 1940 te maken. Het geheel lezen is dus helaas (nog) 
niet mogelijk. Gekozen is voor de bladzijden 8, 9, 10 en 24 omdat daar 
de evacuatie van oud-Kortenhoef naar Castricum wordt vermeld. 
Bladzijde 8 geeft het einde van 12 mei weer en de bladzijden 9 en 10 
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de 13e mei en het vertrek op 14 mei. Op bladzijde 8 staan twee 

persoonlijke details afwijkend van het normale: niet naar de kerk en 
het loslaten van mijn kikkervisjes in het stromende water. Korten-

hoef werd onder water gezet en het water stroomde binnen. 

Tekst dagboekje blz 4: 

12 Mei 1940. 's Avonds laat kwamen de groepleiders om alles zo gauw 
mogelijk klaar te maken want elk ogenblik konden we vertrekken. 

13 Mei 1940. 2e Pinksterdag. 's Morgens ging ik niet naar de kerk, ik liet 
mijn kikkervisjes los in het stromende water. En toen kwam groepleider De 
Koning die bracht het papier waarop stond dat we naar Castri cum in de 
Nuhout vld Veenstraat moesten. Er heerste in het dorp een zenuwachtige 
drukte. Alles werd naar boven gesleept, stoelen, tafels, kleden, linnengoed en 
onderkleren die niet meekonden. Alles werd voor de evacuatie klaar ge-
maakt, ijzeren borden en kroezen werden gekocht en een veldfles. Er 
kwamen mensen die grote koffers met repen uitdeelden. We kregen eieren. De 
pij,, 'n 	 fle ene liep 'Mln.  (le 	ont nog wat 
te halen, het was me wat. 

14 Mei 1940. 's Morgens om 5 uur stonden we, het was mistig, in de kou. 
Grote kisten met sinaasappelen stonden er en iedereen mocht zoveel pakken 
als hij wilde. Een vol uur hadden we daar gestaan toen eindelijk de 
autobussen kwamen om ons op te halen. We gingen naar Crailoo waar de 
trein al gereed stond. De burgemeester nam afscheid van de mensen. We 
praten nog even en de trein reed weg. 
Tot zover het dagboekje. 

Op bladzijde 24 met schematische weergave van de terugreis op 16 
mei 1940 is de aantekening gemaakt: 'Koeien halen in Westbroek' en 
de heer Koelink expliceert dit als volgt: 'Voor Teus Kroon haalde/ 
bracht mijn vader koeien naar Nieuw-Loosdrecht en Westbroek. Dat 
ging illegaal en mijn vader had als voorwaarde gesteld dat hij van el-
ke (clandestien) geslachte koe de kop kreeg. Deze werd dan zorgvul-
dig uitgebeend en leverde veel vlees en soepbenen op. Het lekkerste 
vonden wij de hersenen! 

Eind 1944 begin 1945 was er ook in Kortenhoef nauwelijks meer 
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Klasae C 
	

N9 	0795 

WAARSCHUWING. 

Het is ten strengste verboden het woongebied 

te verlaten. 

Alle bevelen en instructioa 1.7 gegeven door 

militaire- of aangewezen burgerlijke autoriteiten 

moeten nauwkeurig worden opgevolgd. 

Geen enkele verantwoordelijkheid wordt geno-

ten, indien IJ de gegeven voorschriften niet 

.. opvolgt. 

Met nadruk wordt er op gewezen, dat vluchten 

op eigen gelegenheid groote gevaren oplevert. 

Afvoer burgerbevolking 	• 

GEMEENTE KORTENHOEF 

Naam van den houder (tioadsbar): 	
11 

Koelink, Jobannes Albextus. 

Geboren op 26- Sept. 

te 	Sortenhoer•- 

Stmat en huisnummer: 

Kortenh.dijk 151 

Behoort tot gezin van lánkgezinshoofd nr. 

_ . 
Zie sehtersiide. 

BEPALINGEN 

I. Aanwijzingen afvoer: 

voor den afvoer moet U zich melden op 

doe °2°..--fel°  middags • 

zamelplaate 

Als leider aang enen 	00 

01, 

die op de 	elplaata gereed staat. 

Inlaadstation: 

yluebtoord: 	 _  

2. Mode te nomen: 

a. mondvoorraad volJ24 uur voor ieder per-
soon; 

b. dekens, 

eenige stellen ondergoed, 
paar extra schoenen, 

". toiletartikelen; 

d. sieraden en geld; 

e. eetgerei (lepel, vork, onbreekbaar bord, veld-
flesch e. d.); 

f. distributiekaarten; 

g. genees- en verbandmiddelen; 

h. trouwboekje. 

N. B. Er dient rekening mede te worden gehou-
den, dat er geen gelegenheid zal bestaan 
andere dan handbagage mede te nomen. 

uur 	e vor- 
k 1.14 

lt.kt 
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brandhout te krijgen. De polder was al kaal. Men ging aan de belt bij 
De Kwakel de bielzen halen die met karretjes naar huis werden 
vervoerd en verzaagd tot brandhout. Zelfs burgemeester Wildeboer en 
zijn dochter deden dat: de nood was groot! 

En dan volgen nu de dagboekaantekeningen over de bevrijding. 
Bevriidine 4 Mei 1945. Persoonlijk meegemaakt. 4 Mei 's avonds. 
Omstreeks 9 uur zal het geweest zijn. We lagen net op bed. Al dagen lang 
leefden we in blijde verwachting op de nabije bevrijding. Ik was de enige 
bij ons in huis die wist dat vader aan de ondergrondse was. En deze had me 
al gezegd dat als de klokken gingen luiden en de schoten weerklonken hij 
direct op moest komen. Nadat we even op bed lagen hoorden we schoten, 
fluiten en klokken. 'Bevrijding' flitste het door mijn hoofd; gauw in de kle-
ren en naar beneden. Ik was ziek, mocht wel lopen, maar tot m'n grote spijt 
niet naar buiten. Vreugde, vreugde, vreugde, je kan je vreugde niet op. 
Schieten, fluiten, klokken. Mensen blij, ontroerd, kwamen, na 8 uur, op 
straat. Sommigen maakten van vreugde een dansje. En alles trok naar de 

keil:huwt, ()ndelvvid zat ik aan het rawn en keek naar de blije memen. 
Ik ;naakte de vlag in orde; om hein morgen dan zo gauw mogelijk op te 
hangen. 0, wat een vreugde overal. Zo'n vreugde en ontroering heb ik 
nog nooit gekend. 0, wat was ik dankbaar. In het dorp was een groot vuur, 
waaromheen ze hosten, dansten en pretmaakten. Borden van Duitsers en 
'voor loden verboden' werden onder luide toejuichingen verbrand. Ik ging 
weer naar bed en, onder de nog steeds luidende klokken, dankte ik harte-
lijk God om de bevrijding. 

Zaterdag 5 Mei.  Dit is de eigenlijke Bevrijdingsdag. Om 8 uur capituleerden 
alle Duitse strijdkrachten in het Noorden en ook de 9de en 12de Duitse le-
gers gaven zich over. Wij hingen vlaggen uit. Vader moest steeds op wacht 
staan want je mocht het dorp wel uit, maar niet meer in. Later op de dag 
gingen er geruchten dat het niet waar was, de bevrijding. Alle vlaggen, wa-
ren ineens verdwenen. Maar het was wel waar en enige uren later wapperde 
overal weer het rood-wit-blauw. Vader nam voor ons brood enz. mee. Wat 
ze daar kregen in het lokaal waar de ondergrondse lag. Het waren heerlijke 
dagen. De volgende dagen werden er N.S.B.-ers opgehaald, die onderge-
bracht werden in de Openbare School. Naderhand werden deze weggevoerd 
naar elders. De Canadezen kwamen. Handtekeningen waren overal in 
zwang en men liep, ik ook, om handtekeningen. Het was een hele feestweek. 
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Deze werd besloten met een 'Bevrijdingsfeest' en een voor ons dorp kolossale 
optocht. Muziek enz. Canadezen reden mee en Generaal Foulkes zelf was 
tegenwoordig bij deze feestelijkheden. 

Zaterdag 12 mei.  Prachtig lente weer. Door de ondergelopen landen trok de 
optocht door geheel Kortenhoef en 's-Graveland, waar bij de respectieve-
lijke gemeentehuizen toespraken werden gehouden. 

Zo is hier in het klein een beeld gegeven hoe heel beknopt de bevrij-
ding in ons dorp Kortenhoef zich heeft afgespeeld. 

J. Koelink 

Bevnjdingsoptocht 12 Mei 1945 op de Leeuwenlaan in 's-Graveland. 
De versierde wagen van Teus Kroon (links op de bok), 

naast hem Nico Fine. Ik zelf zit er op (rechts naast de schouder 
van Nkk Fine) en ook Annie (tweede kop rechts bij de vlaggestok). 
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PUBLIKATIES VAN HET STREEKARCHIEF 
VOOR HET GOOI EN DE VECHTSTREEK 

Dorpsrekeningen als bron voor historisch onderzoek 

Archiefpublikaties kunnen om verschillende redenen het licht zien. 
Enerzijds kan door publikatie een belangrijk maar slecht toegankelijk 
archiefstuk voor een groot publiek toegankelijk worden gemaakt, an-
derzijds kan een archiefpublikatie voorzien van commentaar duidelijk 
maken hoe een bepaald type bron voor historisch onderzoek kan wor-
den benut. Het Streekarchief heeft in 1986 t.g.v. de officiële opening 
als eerste publikatie de Banscheydinge tussen die van Hilversum 
en Larecarspel van 2 januari 1428 uitgegeven. Dit betrof een 
charter dat gezien de materiële staat en het handschrift voor de on-
derzoeker niet toegankelijk was. De publikatie met toelichting van 
de hand van A.C.J. de Vrankrijker loste dit op. Nu heeft het Streek-
archief een tweede archiefpublikatie het licht doen zien met als doel 
het historisch onderzoek op basis van oudere bronnen te stimuleren. 
Opvallend in de publikaties van recente datum over de gc,:elliedettiq 
van liet Gooi en de Vechtstreek (en de afzonderlijke plaatsen in deze 
streek) is dat slechts een klein deel daarvan een periode ouder dan de 
19e eeuw betreft. Afgezien van de persoonlijke belangstelling van 
onderzoekers heeft dit te maken met onbekendheid met oudere ar-
chiefbronnen en een zekere schroom om de archieven voor historisch 
onderzoek te benutten. Zeker niet-professionele historici (b.v. leden 
van historische kringen) kunnen daardoor een schat aan gegevens 
over hun eigen plaats onbenut laten. 
Eén van de meest compleet aanwezige bronnen in de gemeente-
archieven zijn de rekeningen van inkomsten en uitgaven van het 
plaatselijk bestuur. Hoe deze te gebruiken zijn als bron voor historisch 
onderzoek naar het reilen en zeilen van een plaats wordt in de vorm 
van een voorbeeld uit de doeken gedaan in een nieuwe bronpublika-
tie van het Streekarchief. Deze, getiteld De dorpsrekening van 
Hilversum 1 februari 1794 - 31 januari 1795, zal verschijnen in 
december van dit jaar. De inhoud van deze publikatie bevat de 
volgende bestanddelen: de volledige tekst van de rekening met alle 
daarin opgenomen posten, een algemene beschrijving van de tot-

standkoming van de rekening en vervolgens per post een toelichting. 
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Verder worden alle bronnen die bij het onderzoek naar de posten 
werden gebruikt in een uitgebreid notenapparaat opgesomd. Hoewel 
werd gekozen voor een Hilversumse rekening kan deze publikatie 
dienen als voorbeeld voor het werken met rekeningen uit ook andere 

plaatsen. 
Deze archiefpublikatie nr. 2 is verkrijgbaar voor 10.- (excl. verzend-
kosten) bij het Streekarchief. Een exemplaar is daar in te zien op de 

studiezaal. 

Archievenoverzicht gereed  
Sinds de oprichting van het Streekarchief zijn tal van archieven in 
eigendom en in bewaring verkregen. Eerst waren er natuurlijk de 
archieven van acht gemeentebesturen: Ankeveen (nu 's-Graveland), 
Blaricum, 's-Graveland, Hilversum, Kortenhoef (nu 's-Graveland), 
Laren, Loosdreeht en Nederhorst den Berg. Al spoedig werden de bij 
die plaatsen behorende archieven van de voormalige gerechten en 
notarissen in bewaring verkregen van het Rijksarchief in Noord-Hol-
land. De archieven van de oude polderbesturen binnen het werkge-
bied werden door het Hoogheemraadschap Amstel en Vecht in 
bewaring gegeven. Maar ook particulieren droegen hun archieven 
over: de hervormde kerkbesturen, verenigingen en stichtingen op 
velerlei gebied (zoals Tussen Vecht en Eem en de Vereniging Vrien-
den van het Gooi), personen en families en enkele bedrijven. In 
tien jaar tijd zijn zo'n 200 archieven en collecties in het depot van 
het Streekarchief terecht gekomen. Nu is een overzicht van deze ar-
chieven vervaardigd ten behoeve van (potentiële) onderzoekers. Ge-
ordend naar plaats en daarbinnen op rubriek worden alle archieven en 
verzamelingen opgesomd, voorzien van een datering en zo nodig van 
opmerkingen over de toegankelijkheid. Door de rubrieksindeling is 
het ook mogelijk een overzicht te krijgen van gelijksoortige archieven. 

Het archievenoverzicht is verkrijgbaar voorf 5.- (excl. verzendkosten) 
bij het Streekarchief. Een exemplaar is daar in te zien op de studiezaal. 

Bezoek/postadres: 

Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek 
Oude Enghweg 23, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum 

Telefoon 035-292646 
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WIE WEET HET ANTWOORD? 
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DOEL: De Historische Kring heeft ten doel voorwerpen, afbeeldingen en 
archivalia betreffende de historie van de dorpen Ankeveen, 's-Graveland en 
Kortenhoef te verzamelen, te archiveren en ten toon te stellen, zomede de 
belangstelling daarvoor te bevorderen. 
REALISATIE: Er is veel uit te pluizen, te verzamelen, te rangschikken en 
te publiceren. Bij al deze arbeid is uw hulp nodig, hetzij door informatie, dan 
wel financiële steun. Nieuwe leden heten wij van harte welkom! 

Lidmaatschap 	 minimaal f. 20,- per jaar. Los exemplaar f. 6,-. 

BESTUUR: 
Voorzitter: 	 C. van den Velden-de Groot, 

Kortenhoefsedijk 43, 
1241 LN Kortenhoef. 
Telefoon 035 - 562525. 

Secretaris: 

Penningmeester: 

G.V. van Vliet, 
C. Tromplaan 26, 
1243 LA 's-Graveland. 
Telefoon 035 - 562653. 

J. van Raam-Hansler, 
Reigerlaan 42, 
1241 ED Kortenhoef. 
Telefoon 035 - 560446. 

LEDEN: 
M.A. Boeve-Bant, 	Bergse Pad 6, 	 Ankeveen 
J.C. lmmerzeel, 	Reigerlaan 26, 	 Kortenhoef 
B.J. van der Kolk, 	Multatulilaan 66, 	 Hilversum 
J. Landwaart, 	 C. de Wijsstraat 13, 	Kortenhoef 
J. Schriek, 	 C. de Wijsstraat 17, 	Kortenhoef 
Vacant 

LEDENADMINISTRATIE: Telefoon 035-561102 

BEZOEKAVOND/ADRES: Elke woensdag, na 20.00 uur, 
Kerklaan 89, Kortenhoef. 

POSTADRES: 	 Postbus 31, 1243 ZG 's-Graveland 

Bankrekening nr 38.82.88.930 
Girorekening nr 544.86.37 


