
Als de ouderdom en de grsheid daar zijn

Iirvaringen van een ”onderduiker” uit de nazi-klauwen te blijven.Voor
(iuni I943 — 5 mei 1945). mij persoonlijk waren de omstandig-

heden aanvankelijk vrij gunstig in
Als je in voornoemde periode het tegenstelling tot de lotgenoten uit de
woord onderduiker hoorde, begreep steden. Hun problemen waren aan-
je direct wat er gaande was, althans zienlijk groter. Wanneer je de bezet-
je vermoedde iets, want onderduiken ting bewust hebt meegemaakt en
stond lijnrecht tegenover de verorde- dan in het huidige tijdsgewricht nog
ningen van de Duitse bezettende mag beschikken over een denkhoofd
macht. Het niet voldoen aan de op- vol met herinneringen, welke nog
drachten van onze zogenaamde be- voor een groot gedeelte duidelijk in
schermers kon je de vrijheid kosten. de bovenkamer liggen opgeslagen,
Om zulks te voorkomen, bleef er lijkt het mij gewenst om al deze fei-
maar één ding over: verdwijn uit het ten en zaken alsnog aan cle open-
openbare leven en duik onder. baarheid prijs te geven.
lk noem een vijftal redenen die aan-
leiding zouden kunnen zijn om onder Niet elke lezer zal geinteresseerd zijn
te duiken: sabotage, politiek, het zich in deze bijdrage.
niet melden als krijgsgevangene of Dus gewoon overslaan of doorlezen.
Joods landgenoot zijn en/of arbeids-
inzet. Het was voor ons vredelievende volk
Voor degene wie het betrof waren de een spannende tijd, dat leven onder
omstandigheden en de mogelijkhe- de bezetter met zijn nieuwe orde.
den tot onderduiken wel zeer ver- Er ging geen dag voorbij of de Nazi-
schillend, zo niet 0n- 7

7 U
mogelijk. t

Niet elk door de bezet- e

ter gezocht persoon »

kon zich gelukkig prij-
zen met een onder-
duikadres.
Een reden temeer om
voorzichtig te zijn met
te oordelen over de
houding van landgeno-
ten, die geen kans za-
gen een veilig onder-
dak te vinden, teneinde

Woning familie Van den Berg
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kliek liet van zich horen. Dit gezelschap fungeerde als hulppo-
Nadat in 1942 de Jodenvervolging litie van de bezetter en was voor
tot grote hoogte was gestegen, onderduikers geen prettig controle-
volgde in het voorjaar van 1943 de apparaat. Dus het was uitkijken ge-
oproep tot melding voor beroepsmili- blazen. De schriftelijke oproep voor
tairen en reservisten, gevolgd door de arbeidsinzet liet niet lang op zich
de oproep voor het gewezen dienst- wachten. Terwijl deze op een morgen
plichtig personeel, voor krijgsgevan- in juni werd bezorgd door de veld-
genschap. Met als gevolg dat in wachter (nachtwacht) Van Putten, zat
meerdere gezinnen de vader dan wel ik in het prieel bij mijn ouderlijke wo-
één of meerdere zoons zich moesten ning, verscholen achter de rozen.
melden. Deze politieman trof mijn vader thuis
Gelukkig waren er velen die geen ge- en wilde hem de oproep overhandi-
hoor gaven aan deze oproep, maar gen. lk hoorde hem daarbij zeggen:
onder doken, veelal op plaatsen in de "lk heb een oproep voor je zoon, hij
omgeving, maar eveneens in gebie- moet zich melden voor de arbeidsin-
den ver van huis. zet”. En toen kwam de explosie (Van
Het geregelde gezinsverband, een bij Putten en mijn vader waren beslist
uitstek Hollands gebeuren, had een geen vrienden): “Neem dat ding
inke deuk opgelopen. Nog was er maar mee en maak dat je weg komt,
het einde niet: de volgende stap was want je weet best dat mijn jongste
die in de richting van de zo begeerde zoon al in Duitsland zit”. Einde tafe-
vaderlandse arbeidskrachten en wel reel. lk vond het prachtig en ben dat
ons jonge volk. Het begon met de nooit vergeten.
lichtingsploeg 1923. De 20 jarigen
dus. Voordat ik verder ga met mijn ver-
lk behoorde ook tot de “gelukkigen” haal even een opmerking.
om in Duitsland te werk gesteld te Alles wat u hierna zult lezen is ge-
worden. lk voelde daar echter weinig speend van elke vorm van fantasie.
voor en zocht naar een adres elders Feiten of omstandigheden die mij
en tevens naar de mogelijkheid om niet meer duidelijk voor de geest ko-
nog wat te verdienen, want bij de men, blijven beslist achterwege.
baas blijven was niet langer verant- Het lijkt misschien wat eigenwijs om
woord, daar het keurkorps van de dingen die zo lang geleden hebben
NSB op het slappe koord was ver- plaatsgevonden nog waarheidsge-
schenen. Dit korps, genaamd Land- trouw te kunnen verhalen, het zij zo!
wacht, gaven wij de naam Jan Hagel, Vanaf het tijdstip waarop ik geen ge-
want de bewapening van deze lieden volg heb gegeven aan de oproep tot
bestond uit jachtgeweren, waar- melding leek het mij raadzaam om
schijnlijk geladen met losse odders. de nacht niet meer thuis door te
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brengen. Dit was snel geregeld, voor naamde prunusblad waar de in-

zo lang er geen ernstige gevolgen te dustrie een vervangingsmiddel van

duchten waren voor het niet nako- thee van produceerde, dus surro-
men der melding. Bij mevrouw Las- gaatthee.
sche aan de Wilhelminalaan was ik Onze echte thee was zelfs via de

hartelijk welkom, slechts vijf jonge distributie niet meer te koop. Toen de

dochters vulden haar gastvrije wo- oogst van het blad ten einde liep,

ning. Daar zocht men geen mannen. moesten wij uit zien naar een andere

Al was ik dan mijn baan kwijt, werk bron van inkomsten.
was er voldoende. Met een oude Nog vroeg een andere zaak onze

schoolmakker Herman Kok zette ik aandacht namelijk in geval van ver-
mijn schreden op het pad van het scherping van de opsporing en arre-
nog wat wankele onderduikersbe- statie van onze categorie onderdui-
staan. Wat gaan wij doen? kers. Wij wilden een onderkomen let-

Zo was de eerste vraag. terlijk en figuurlijk in en uit de grond
stampen, waarin wij ons in geval van

Niet zo moeilijk als je leeft in een gevaar tijdelijk verborgen konden
omgeving waar ons product over- houden.
vloedig groeide en bovendien het be- De plannen daartoe kregen al snel

nodigde transport daartoe niet ont- gestalte en het karwei kon beginnen.

brak. De plaats van de bouw, zonder ver-
We gingen aan de slag. Wat wij ver- gunning natuurlijk, was gepland in

zamelden had tweeérlei doel name- het nu niet meer bestaande plant-
lijk camouage en drank. Deze laat- soentje, oostelijk van de tennisbaan
ste moest onze financién garanderen. en achter het badhuis aan de Hor-

Onze ogen richtten zich op blad van sterweg.
de wilde krentenboom. Het zoge- Deze locatie was dus gelegen in het

Personeelswonirzgen Veldwijk aan de Horsterweg
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bos achter de ook reeds verdwenen zijn beroep als slagersknecht weer
woningen, behorende tot de Stichting gedeeltelijk oppakken bij Wagenma-
Veldwijk. Hier woonde ook Herman kers op Veldwijk. lk kon terecht op
Kok, zodat wij onze klus vrijwel on- Lokhorst bij W. Jansen, belast met
gemerkt konden uitvoeren. slopen van eendenkooien.
Wij hebben daar enkele weken met Temidden van een aantal Harderwij-
veel inzet en plezier aan gewerkt. De ker vissers zat ik dagelijks stenen te
materialen daartoe werden ons in bikken. Wij zongen dat het een lieve
ruime mate door de omgeving aan- lust was o.a. over Het Vrouwtje van
gereikt namelijk het hoofdbestand- Stavoren. Deze mensen was het vis-
deel hout. Vele lange dennenbomen sen op het Llsselmeer door de bezet-
vielen aan onze werklust ten prooi. ter verboden.
Een ruimte van 3x2x3 (lxbxd) moest Toen dit werk geklaard was, werd
aan de zijwanden en vloer geheel een drietal personen werk aangebo-
aaneengesloten voorzien worden van den op de timmerfabriek van dhr.
palen. Gelukkig heeft de toenmalige Jansen. lk was er één van en heb dit
boswachter Drijfhout ons nimmer ge- bijzonder gewaardeerd in dhr. Jan-
zien bij het uitdunnen van het bos. sen, want hij riskeerde wel veel om
Toch hadden wij wel een pottenkij- mij in dienst te nemen.
ker, maar hierover later. Tot begin september ’44 heeft dit
Na enkele weken was onze schuilhut werk mij een zakcentje gegeven.
gereed en werd de omgeving in de Toen viel aldaar het doek voor mij.
oorspronkelijke toestand hersteld. De risico’s op de weg werden te
Wij waren best over het resultaat te- groot. Jan Hagel kreeg kennelijk vu-
vreden, want ook de toegang was riger opdrachten, want de losse od-
moeilijk te vinden en steeds vanuit ders klonken vaker door de lucht.
een andere richting te benaderen. Dus maar weer een andere bron aan-
Zodoende waren er geen platgetre- geboord.
den paden. Ook in deze tijd was een kruiwagen
Terwijl wij met ons karwei bezig wa- onmisbaar. Deze reed mij dan ook
ren, zat er achter het badhuis in het naar mijn nieuwe werkkring, welke ik
bos vaak een manspersoon met zou behouden tot de bevrijding.
naast zich een geit aan een touw. Wij Het werd de Stichting Veldwijk bij het
groeten hem normaal, maar verder in 1943 vanuit Bennebroek geévacu-

11 ’contact bleef achterwege. Dat ging in eerde gedeelte van “Vogelenzang .

die tijd zo: veel zien en weinig zeggen Het andere gedeelte bevond zich in-
was het parool. middels in Franeker. Op de vloei-
lntussen moesten wij wel weer achter weide aan de Oude Nijkerkerweg
werk aan, want de knip raakte leeg. was mijn eerste chef broeder v.d.
Het geluk was met ons. Herman kon Spek, een rasechte tuinman van Vo-
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gelenzang. De trieste gebeurtenissen volgden el-
Na slechts enkele dagen moest ik kaar snel op.
mijn schoffel weer inleveren want dr. Hog tijdens de slag om Arnhem was
Wiersma — de waarnemend directeur de totale spoorwegstaking een feit.
van Vogelenzang- deelde mij mede, Een prachtig stuk solidariteit van
dat ik bevorderd was tot assistent onze spoorwegmannen tegenover de
van broeder Boender in de kruiwa- gehate bezetter.
genploeg. Dit betekende dat ik te- Natuurlijk had het ook vele minder
vens dienst had op de dagzaal van prettige gevolgen. Voor het maat-
paviljoen “Randhorst” bij de ochtend- schappelijk leven, maar niet minder
en avondmaaltijden. Op zichzelf geen voor de NS mensen zelf. Er bleef
bijzonders, maar wel in het najaar maar één weg open: onderduiken.
van 1944. ’s Avonds moest ik tussen En zo geschiedde; nog meer onder-
zestig mensen een substantie, dat duikers alsmede benodigde adres-
pap moest voorstellen, verdelen, sen.
welke hoeveelheid in normale om- Nu begon weldra ook de jacht op het
standigheden nauwelijks voor 20 NS personeel. Natuurlijk waren hun
mensen toereikend was. En dat elke adressen bekend en kon men “be-
dag opnieuw, met natuurlijk het no- zoek” verwachten. Mijn vader was er
dige - begrijpelijke — commentaar. één van. Gelukkig werden wij tijdig
Ook daarvan heb ik het nodige ge- gewaarschuwd dat er ook in Ermelo
leerd. jacht werd gemaakt op spoorwegbe-
Het ging hier immers om de mede- ambten. Bij mijn ouders kwamen de
mens, wiens kruis nog eens extra slavendrijvers net te laat. Alle onder-
werd verzwaard door de rovende duikers hadden zojuist de ouderlijke
Oosterburen. Dan drukken wij ons woning verlaten. Mijn moeder mocht
nog erg fatsoenlijk uit. de kastanjes uit het vuur halen en
Tijdens de slag om Arnhem werd heeft dat kundig gedaan.
ook de Stichting Wolfheze gebom-
bardeerd en kwamen er bewoners Lliteraard met de onmisbare steun
van deze inrichting naar Veldwijk. De van haar Grote Beschermer!
Stichtingskerk, scholen e.d. werden Zodoende bleef zij kalm en kon naar
als legeringsgebouwen ingericht. eer en geweten verklaren dat zij niet
Ook wij moesten Randhorst ontrui- wist waar haar man op dat moment
men en kwamen terecht in de biblio- verbleef. “Als je man er morgen niet
theek achter het hoofdgebouw. is, nemen we jou mee”, werd haar
De voedselvoorziening zag er niet gezegd. “Dat is goed”, zei mijn moe-
rooskleurig uit. Wat moest dat wor- der, “maar dan moet je ook mijn
den met zoveel evacués erbij? Wij zieke vader meenemen, want die kan
hebben dat van nabij meegemaakt. niet zonder verzorging”.
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Het begon nu toch echt spannend te tabaksplanten ter hoogte van bijna 1

worden. Hoe moest dat verder. De meter. l\lu het juiste moment van
buren kwamen in actie en zorgden springen bepalen.
voor de veiligheid van onze inboedel. Zodra ik aan de trapdeur hoorde
Toen werd het mijn beurt. rommelen, stapte ik op de venster-
Dankzij de gastvrijheid die mij spon- bank en dook vervolgens naar bene-
taan werd aangeboden door den en kwam goed terecht, verdween
dr. Wiersma, kreeg ik op paviljoen in de nicotineatmosfeer en bewoog
Tuinlust een slaapplaats bij twee mij vervolgens in tijgersluipgang zo-
medelotgenoten genaamd Jan de ver dat ik onzichtbaar was voor de
Goede en Piet den Hollander. Zo- onverlaten.
doende kon ik alsnog proberen om Nu maar afwachten en heerlijk snui-
mijn kleren uit de ouderlijke woning ven.
te halen. Dat moest de volgende dag l\la een half uurtje leek mij de kust
— zaterdagmiddag — gebeuren. Mijn veilig en kroop door naar de familie
moeder en opa (Stip) waren nog in Kappers. De vrouw des huizes keek
het grotendeels ontruimde huis aan- wat vreemd op toen ik tussen het
wezig, wachtend op vertrek naar el- groen tevoorschijn kwam. Zij kon mij
ders. toen mededelen dat de roofvogels
Terwijl ik boven mijn koffer stond te verdwenen waren. Op mijn beurt kon
pakken — het was prachtig weer, de ik mijn moeder melden dat alles
ramen stonden open - hoorde ik aan goed was en ik tijdig was ontsnapt.
de voorzijde mannenstemmen. Even Voorlopig was de rust enigszins weer-
zien zonder gezien te worden. Dat gekeerd en kon ik met mijn koffer
leek niet best; daar waren ze weer, de mijn intrek gaan nemen in Tuinlust.
mensenrovers van de vorige dag. Hier werd ik opgewacht door huisva-
Even rustig blijven, je vader krijgen der De Roode, hoofd van paviljoen
ze niet, dus dan ben jij de sigaar. Zo- “lepenhorst” uit Bennebroek. In dit
ver was het nog niet. paviljoen bevonden zich dus de be-
Even overdenken, wat ga ik doen? woners, geévacueerd uit “Vogelen-
Als deze heren nu maar dezelfde weg zang”. Vader De Roode meende dat
volgen als de vorige dag, dan heb ik het ging om één nachtje onderdak en
nog kans. Ja hoor, ze verdwenen alle bracht mij op een zolderkamertje dat
drie naar de achterdeur. vol hing met tabaksbladeren.
En nu snel handelen, koffier dicht en Weer nicotine, het kon niet op.
in de muurkast, sleutel in de zak. Ra- Gelukkig werd dit plan verijdeld door
men naar de tuinkant, naast de bu- de twee reeds genoemde makkers
ren Kappers, stonden open. Spring- De Goede en De Hollander. lk kwam
hoogte i 4 meter, plaats van landing: bij hen op de kamer en ben daar ge-
een prachtig veld groeiende Havana bleven tot het vroege voorjaar van
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1945. Het werd een actieve periode. soenen op Stichting te laag. De voe-
Kort nadat ik mijn intrek in Tuinlust ding ontving ik van thuis en mocht
zonder kleerscheuren had overleefd, het op de wegen te gevaarlijk zijn,
kwam de volgende taakwijziging dan bracht mijn zuster het eten op
binnen Stichtingsverband. Tuinlust. Ik was nu vrijwel de gehele
In verband met ziekte van broeder dag van 07.30 — 19.00 uur in dienst
Vermeulen, die de ploeg van de was- van “Vogelenzang”.
wagen onder zijn hoede had, moest
hiervoor een vervanger komen en De gevolgen van de spoorwegsta-
wel voor geruime tijd. king werden steeds meer voelbaar.
Het was weer dr. Wiersma die mij De luchtaanvallen op de spoorlijn
hiervoor benaderde. Ik heb na enige waren vrijwel dagelijks merkbaar ook
informatie toegehapt en daarna tot op de Stichting.De bewoners van het
het laatste uur voor de bevrijding Badhuis — evacués van Vogelenzang
deze taak met genoegen vervuld. Ei- - werden uit de gevarenzone naar el-
gen baas met een tiental mensen aan ders overgebracht.
mijn zorgen toevertrouwd. Dus werk Een kettingbom kwam terecht in
van een volbloed verpleger met als onze prachtige groentetuin naast de
loon ouderlijke woning.f 15,- per week. Echter minus de Veertien dagen daarvoor zaten er nog
kost, want daarvoor waren de rant- 15 mud aardappelen ingekuild in de
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grond juist op de plaats waar de naar binnen. Ook dat lukte.
bommen vielen. Deze piepers Toestemming voor plaatsing van
moesten er wel uit voordat er kapers deze kachel werd niet gevraagd.
op de kust kwamen. Alleen wie Deze zou ook beslist niet verleend
moest dat doen? Heel eenvoudig. worden, mede vanwege het feit dat
Papa was een gezocht man van de er geen schoorsteen op de kamers
laatste tijd, dus was het niet verant- was.
woord om dit uit te voeren. Mijn Goede raad is duur. Onze Rolf (inge-
beide broers? Ook ondergedoken, nieur) zorgde voor een perfecte op-
maar wel in Friesland. lk durfde het lossing. Via de houten zijwand werd
wel aan. Zij het met als uitkijkpost cle afvoerpijp aangesloten, op de
mijn zwager Peter Kamphorst — zelf schoorsteen van de dagzaal en bleef
ook onderduiker — die mij waar- het toegestane aantal schoorstenen
schuwde voor eventueel onraad. Met wat mocht roken beperkt tot twee.
hulp van nog twee mensen van Tuin- En nu even een uitstapje terzijde en
lust, hebben wij deze kostbare mond- de naam genoemd van de niet ge-
voorraad veilig kunnen stellen. Dus noeg gewaardeerde dr. B.Chr. Ha-
juist voordat de bommen hun vernie- mer, directeur van de Stichting Veld-
tigende uitwerking hadden verricht. wijk. Deze psychiater volgde in zijn
Intussen bestond onze kring van leiding van de Stichting een strenge
onderduikers op Tuinlust uit acht doch rechtvaardige koers. Dit heb ik
personen, verdeeld over een viertal persoonlijk als zodanig ervaren.
zolderkamers. Het merendeel van Een bijzondere gebeurtenis waarin
onze club was bevriend of verloofd dr. Hamer de hoofdrol speelde, wil ik
met verpleegsters van Vogelenzang. u niet onthouden. Het heeft betrek-
Zodoende waren wij ’s avonds wel king op de brandstofvoorziening van
eens een luchtje scheppen, of het gehuwde Stichtingspersoneel. De
wegens dienst op zaal elders te vin- situatie hiervan was in één woord
den. We] zouden wij na de dienst op slecht. Aanvoer was er niet meer.
onze kamertjes over enig gerief wil- Dr. Hamer was de man die deze zorg
len beschikken, zoals een kachel en tot de zijne maakte en de volgende
mogelijk een radio. maatregel nam.
Daar kwam ook weer een oplossing Elk gehuwd personeelslid, werkzaam
voor. Dat bleek niet zonder gevaar. en wonende ter plaatse werd in het
Maar hierover later. bezit gesteld van een loofboom,
De zolderkamers waren niet voorzien staande op het Stichtingsterrein.
van verwarming en ook niet van een Zonder kosten, wel met de verplich-
schoorsteen. ting tot zelf kappen en verwijderen
De potkachel kwam uit de huisraad der restanten. Wat dacht u van “een
van mijn ouders en moest ongezien boompje" van minimaal 10 meter?
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Ook ik mocht delen in dit buiten- toestellen verdween die van mijn ou-
kansje, doordat dr. Hamer mij no- ders, goed verpakt onder de grond in
teerde, voor dit geval als kostwinner. het kippenhok. Wij konden er niet
Om stil van te worden. meer naar luisteren, want er was
Dit was één van de vele zaken die dr. geen elektra. Op Veldwijk we]
Hamer ter harte ging. Een nog gro- dus ...................... ..
tere zorg betrof de voedselvoorzie- Ik benaderde mijn vader om de radio
ning van de bewoners van Veldwijk. op Veldwijk onder te brengen zulks
Erg rooskleurig zag deze er niet uit. ter behoud van ons toestel. Dat leek
Het zou een hongerwinter worden hem een goed idee.
voor meerdere delen van ons land. Nu dit plan nog uitvoeren. Het ver-
Ook de bewoners van het overvolle voer moest plaatsvinden via de Hor-
Veldwijk hebben dit ervaren. De rant- steroverweg, alwaar constant Duitse
soenen werden steeds kleiner. Ook bewaking aanwezig was. De moeilijk-
hier deed dr. Hamer met zijn staf al heden bleven achterwege. Mij werd
het mogelijke om de centrale keuken niet gevraagd wat ik vervoerde. Wel
draaiende te houden. vroeg de betrokken militair mij om
lntussen vroegen de zaken op onze vuur, want hij kon zijn kachel niet
zolderkamer ook de nodige aan- aanmaken. Graag gaf ik hem een
dacht. De kachel brandde er, nu nog doosje lucifers, wat hij in dank aan-
een radio. Ook dat leek kans van sla- vaardde.
gen te hebben. Zie zo, ik had de radio veilig gesteld.
Bij de vordering van radio-ontvang- Z0 kwam ik ter bestemder plaats
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aan, alwaar ik het begeerde toestel Zo naderde ook de winter ‘44/’45 en
kon laten installeren door onze tech- dus ook de voor ons allen bekende
nicus Rolf. Zodoende raakten wij feestdagen. Wij probeerden er samen
weer op de hoogte van de toestand iets van te maken met de beperkte
aan de fronten en bleven dat tot de middelen.
dag waarop onze driekleur weer in Zowel Sint Nicolaas als de Kerstda-
vrijheid wapperde. gen waren rijk voorzien van allerlei
Zover was het echter voorlopig nog surrogaten en ondanks dat een blij-
niet. Er zou nog veel gebeuren. De vende herinnering. Temidden van
dagen werden korter, de natuur en alle spanningen even afstand te kun-
alles er omheen steeds grimmiger. nen nemen van de zorgen, die ons
De bezetter roofde ons goede land dagelijks bezig hielden. Wij waren er
verder leeg. Dankzij onze radio, wer- ons tijdens de Kerstmaaltijd niet van
den wij vaak door onze Koningin be- bewust wat onze groep te wachten
moedigd en konden wij de tegensla- stond. Het zou de laatste keer zijn dat
gen weer tegemoet treden.De meeste wij in deze samenstelling bijeen wa-
gehuwde personeelsleden van Voge- ren.
lenzang, te werk gesteld op Veldwijk, Na een koude en hongerige januari-
hadden hun gezinnen in Bennebroek maand volgde een niet minder
moeten achterlaten. triestige maand februari.
Vanwege de spoorwegstakingen was Op een morgen deed ik de dagelijkse
gezinsbezoek vrij moeilijk, tenzij men ronde met de waswagen langs onze
nog over een bruikbaar rijwiel be- paviljoens. Bij Tuinlust gekomen,
schikte. Z0 was er ook een aantal stond vader De Roode mij buiten op
verpleegsters dat ook wel eens naar te wachten. Deze anders zo opge-
huis wilde. Met vereende krachten ruimde man, keek erg somber toen
repareerden wij hun karretje en togen hij zei:" Ik heb slecht nieuws voor je,
zij opgewekt huiswaarts. jongen. Vanmorgen is Marcus v.d.
Toen de voedselvoorziening steeds Kreek opgepakt, terwijl hij bij boer
nijpender werd, togen meerdere ver- Wilgenburg, achter paviljoen Heide-
pleegkundigen de boer op om wat hoeve, probeerde wat etenswaren te
rogge of tarwe te bemachtigen. Dat verdienen. De S.D. (Sicherheits-
deden mijn makkers ook en zo kon Dienst) vond een briefje met getypte
het gebeuren dat ’s avonds op ons Engelse radioberichten in zijn zak.
potkacheltje de pap heerlijk stond te En jullie hebben boven een radio”.
pruttelen. Dit bracht ondanks het ge- Daar kon ik het voorlopig wel weer
mis van het gezinsverband toch een mee doen.
zekere mate van huiselijke gezellig- Toch heb ik vader De Roode mijn re-
heid in deze benarde omstandighe- acties laten horen en wel als volgt:
den. “Ja, wij hebben een radio, maar die
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heeft u ook, maar daar praten wij Het voorjaar naderde en ook begon
niet over. Dat briefje met berichten is de lang verwachte bevrijding te na-
niet van ons, want een typemachine deren. De voorbereiding was merk-
hebben wij niet. Bovendien was onze baar op alle fronten.
afspraak: geen berichten aan onbe- Huisvader De Roode ontving een be-
kenden verspreiden, ook niet schrif- richt bestemd voor een viertal leden
telijk”. Hoe dit kon bleef ons alsnog van onze groep. Alleen de initialen
een raadsel. Ter plaatse werd ik door werden vermeld. Dit bericht bereikte
Rolf aangesproken. (De huisvader ons en wij begrepen de inhoud. De
kon dit niet horen). Hij zei tegen mij: huisvader was ook niet van gisteren
“Je slaapt hier vannacht niet meer. en speelde het spel voortreffelijk
Al je spullen en radio zijn al weg. Om mee. Er werd verder het zwijgen aan
12 uur wacht ik op je bij paviljoen B. toegevoegd. Enige dagen later ont-
en gaan wij naar onze nieuwe locatie. moette ik weer dr. Wiersma. Die had
Alle kamers zijn al leeg en wij heb- natuurlijk weer iets op zijn hart.
ben ons over meerdere plaatsen ver- lk zag het, de vraag brandde op zijn
deeld”. lippen, ondanks zijn niet van spraak-
Ik moest weer verder met mijn ploeg lust overtuigende spreektrant. De
en een hoofd vol over hetgeen zich vraag kwam er toch na enig aarzelen
op deze vroege morgen had afge- wel uit: “Van den Berg, als wij — zoals
speeld. Hoe was dit mogelijk? Hier wij allen hopen en verwachten —

was iets wat niet klopte. Niemand spoedig bevrijd zijn, wat ga jij dan
had dit verwacht. doen?" Deze vraag was er één met
Onze gedachten gingen niet in die een dubbele bodem, dat bleek mij
richting, beslist niet, maar toch .... .. achteraf. Toch heb ik naar mijn me-
het ongelooijke bleek maar al te ning een goed antwoord gegeven en
waar; Marcus zijn verloofde was de daardoor deze dubbele vraag als
oorzaak. Het bewuste briefje met be- volgt beantwoord:
richten had zij in zijn colbert gestopt. “Dokter, wij kennen het verdere ver-
Zij wist waar hij zou gaan werken en loop van de strijd niet, maar mocht
de rest is duidelijk. Marcus werd naar het vaderland een beroep op ons
Duitsland afgevoerd en overleed daar doen, zal ik hieraan zeker gevolg ge-
in maart 1945. ven. Het werk hier heeft mij veel vol-
Hij was de enige zoon van een echt- doening geschonken, ook heb ik hier
paar uit Zeeland. Onze groep was veel geleerd, maar een taak als ver-
gehavend en liet zijn sporen achter. pleger hier zie ik niet voor mij weg-
Wij moesten verder in deze span- gelegd”.
nende tijd.

Ons nieuwe onderkomen dat wij had-
den betrokken was inmiddels aan de

61



eisen van een drietal onderduikers zich voor onze ogen afspeelde. Een
aangepast. Dit was vakwerk van mijn schrille tegenstelling tot dat van de
zwager P. Kamphorst en G. Steenber- 14e mei 1940.
gen van de Mauritslaan. Ook de radio Hier passeerde een ongeorganiseerd
bleef daar intact op een vrijwel on- overblijfsel van wat eens het onover-
vindbare plaats. winnelijke leger van het Herrenvolk
Wij bevonden ons nu in het linker moest voorstellen. Het ging allemaal
woongedeelte van het badhuis aan de via de Horsterweg richting IJssel-
Horsterweg met als naaste buren de meer. Misschien kwamen zij de plas
familie Aarts, reeds eerder genoemd. nog over. In de nacht van 17 op 18
Dr. Wiersma bleek bezorgd om mijn april werd ik wakker van explode-
onderdak of was het misschien een rende granaten. Dit bleek afkomstig
beetje nieuwsgierigheid? Hoe het ook uit de richting Voorthuizen, waar de
zij: ik kon hem vertellen dat ik een geallieerden de verkeersweg Amers-
goed bed had en dat hij zich over mij foort-Apeldoorn onder vuur namen.
geen zorgen behoefde te maken. Toen ik op 18 april ‘s morgens mijn
Het was Pasen geweest (1 en 2 april). dagelijkse ronde over de Stichting
De geluiden in de lucht werden ver- Veldwijk maakte, had ik er nog beslist
sterkt door die van het veldgeschut, geen idee van dat dit mijn laatste
op gehoorafstand. Dat ging zo een werkdag als verpleger/onderduiker
aantal dagen door. zou worden.
De avonden van 16 en 17 april bega- ’s Middags omstreeks 14.30 uur, tij-
ven wij ons niet op de openbare weg, dens mijn middagroute kwam mij een
maar verbleven voor de ramen van bekend verpleegster tegemoet ge-
de bovenverdieping in het badhuis. naamd Plezier. Zij stak een Engelse
Het was een prachtig schouwspel wat sigaret omhoog en zei:”Joh, we zijn
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bevrijd, de Canadezen staan bij de Verbondsvolk en bleken familieleden
muziektent in het dorp”. Dit was het te zijn.
moment waarop ik had gewacht. lk Tijdens dit samenzijn heb ik een ge-
heb mijn mensen naar de respectie- sprek gevoerd met de man van de
velijke paviljoens gebracht, afscheid geit — wij hielden er nog steeds schuil-
genomen, mij vervolgens afgemeld namen op na — dat verrassende ele-
bij dr. Wiersma en daarna gemeld bij menten opleverde.
Commandant Ordedienst der Binnen- Betrokkene had mij met Herman Kok
landse Strijdkrachten in de Mulo- gevolgd bij het bouwen van de schuil-
school te Ermelo. hut. Hij deed dit onopvallend want wij
Op dat moment was ik onder militair hebben er niets van gemerkt. Hij
bevel gesteld en als zodanig inzet- vond het een pracht stukje werk en
baar. Putten — Ermelo — Harderwijk moeilijk te vinden.
waren dan wel bevrijd, maar in de
richting van Amersfoort was de be- Toch heeft hij er één keer binnen ge-
zetting er nog. ln de periode van 18 keken en er enige tijd in vertoefd. Zijn
april tot 5 mei deden wij contr0le- en familieleden hebben zich steeds
bewakingsdiensten in Ermelo en om- binnen schuil gehouden. Zij durfden
geving. Toen kwam de 5e mei. niet naar buiten. Aan het einde van
Terug naar het laatste onderduik- deze bijzondere bijeenkomst werd de
adres, althans niet naar hetzelfde ge- radio aangezet en luisterden wij sa-
bouw, maar naar de woning van de men naar H.M. Koningin Wilhelmina,
familie Aarts. Ons ploegje van drie, te die ter gelegenheid van de bevrijding
weten Wiep Walinga, Rolf v.d. Vlerk haar volk toesprak! Ten slotte pro-
en ondergetekende waren aldaar uit- beerden wij in dit gezelschap ons
genodigd. Waarvoor? Volkslied mee te zingen dat vanuit de
Wij zouden het weldra weten, om ether klonk. Eenvoudig was dat niet,
nooit meer te vergeten. wel aangrijpend. Een bijzondere peri-
ln de huiskamer van de familie Aarts ode in ons leven werd afgesloten. Een
waren nog zes personen aanwezig leerzame tijd. Alles heeft een be-
waarvan ik er één herkende. De op- stemde tijd, zegt de Prediker.
merkzame lezers onder u zullen al wel Na zoveel jaren mocht het als nog
een vermoeden hebben: ja, inder- gelukken om het bovenstaande aan
daad, het was de man met de geit, het papier toe te vertrouwen.
die ik vele malen gezien had in het lk hoop dat de lezer deze eenvoudige
bos. Toen werd ook mijn vermoeden bijdrage kan waarderen, dan heeft de
bewaarheid; deze man was een land- schrijver dezes zijn doe] bereikt.
genoot en dus verre nakomeling van
Vader Abraham. De overige onbe- Met schrijversgroeten,
kende gasten behoorden ook tot het R. van den Berg
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