
VECHTKRONIEK PAGINA 12 

Dagboeknotities van meester Van Schie 

Hitler-Duitsland bezet 

ons land. 

Het toenmalige hoofd van de christelijke lagete 
school in Loenen, meester Johannes van Schie, 
hield in de oorlogsjaren een dagboek bij. Hierin 
schreef hij bijna elke dag, al was het soms niet 
meer dan een enkele regel. Zijn eerste notities 
dateren van augustus 1939. Na de bevrijding is 
hij er nog een tijdje mee doorgegaan. 
Soms schreef Van Schie niet zelf, maar dicteer
de hij zijn zonen Cor (de oudste) en Rien (de 
middelste). Dolf (de jongste) mocht toen nog 
niet meedoen, maar licht vijftig jaar later het 
een en ander toe. 

Van Schie noteerde in zijn dagboeken niet 
alleen wat er in zijn gezin en in de gemeente 
Loenen voorviel, maar ook volgde hij de voort
gang van de oorlog in de rest van Nederland en 
ver daarbuiten. 

In hoeverre zijn notities voor honderd procent 
met de werkelijkheid overeen komen, of dat zij 
door hun beknoptheid nu misschien niet meer 
helemaal worden begrepen, doet er niet zoveel 
toe. Wat telt, is dat iemand de werkelijkheid 
zoals hij die toen beleefde, heeft vastgelegd. 
Een bescheiden selectie uit het oorlogsdagboek 
van Van Schie diende voor dit attikel als uit
gangspunt. Zijn notities worden aangevuld met 
gesprekken, krantenberichten en anekdotes, die 
betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. 

ALGEMEEN HANDELSBLAD, 

Vrijdag 10 Mei 1940 

Proclamatie van H.M. de Koningin: 

Mijn Volk, 
Nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al 
deze maaanden een stipte neutraliteit had in acht 
genomen en terwijl het geen ander voornemen had 
dan deze houding streng en consequent vol te hou
den, is in den afgeloopen nacht door de Duitse 
weermacht zonder de minste waarschuwing een 
plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Dit niet
tegenstaande de plechtige toezegging, dat de neu
traliteit van ons land zou worden ontzien, zoo-
hing wij haar zelf handhaafden. Ik richt hierbij 
een vlammend protest tegen deze voorbeeldlooze 
schending van de goede trouw en aantasting van 
wat er tussen beschaafde staten behoorlijk is. 
Ik en Mijn Regeering zullen ook thans onzen 
plicht doen. Doet gij den Uwe, overal en in alle 
omstandigheden, ieder op de plaats waarop hij is 
gesteld, met de uiterste waakzaamheid en met die 
innerlijke rust en overgave, waartoe een rein 
geweten in staat stelt. 

WILHELMINA 

10 Mei 1940. Duitsers vallen Nederland, Bel
gië en Luxemburg aan. 

12 Mei 1940. Pinksteren (Zondag), 's Morgens 
geen kerk, 's avonds wel, onder Ds. Groeneweg. 
Indrukwekkend. 

13 Mei 1940. Pinkster-Maandag. Vader moet 
van 6-10 voormiddag op het Gemeentehuis 
naar de radio luisteren. Kerkdienst onder 
Gerard van Moorsel. 't Vee wordt weggedreven. 
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's Middags komt even oom Herman uit Goor. 
's Avonds 6 uur wordt Oud-Over geëvacueerd. 
's Avonds 7 uur vergadering op 't Gemeenthuis 
over evacuatie. Cuvelier en Hatman ') komen 
een nacht slapen. 

14 Mei 1940. Grote doortocht van troepen v.d. 
Grebbe maar vooral uit Amersfoort. Evacuatie 
van Loenen gaat niet door. Rotterdam gebom
bardeerd. Utrecht met vernietiging bedreigd. 
Grote brand te Amsterdam. Generaal Winkel
man besluit om ongeveer 7 uur de strijd te sta
ken. Cuvelier en Sundermijer komen slapen. 
Ze zijn erg overspannen. 

15 Mei 1940. Ongeveer 12 uur begint de 
doortocht van Duitse troepen. Ze vertellen dat 
Arnhem en Oosterbeek zijn gespaatd, maar 
Wageningen ligt plat. Ongeveer 6 uur komen 
andere troepen, voetvolk, artillerie, bagagewa-
gens, met tussenpozen tot ongeveer 12 uur 's 
nachts onafgebroken doortrekken. In Loenen 
worden ook enige honderden ingekwartierd, 
o.a. in de Pastorie en N.H. Kerk, maar niet in 
de school. 

de nacht bij maneschijn voort. We krijgen weer 
een krant: Het Algemeen Handelsblad. 

Dolf van Schie vertelt: „Het concert door Duitse 
stafmuzikanten werd gegeven in de Spinnerie." 

17 Mei 1940. De Duitsers vertrekken ongeveer 
9 uur en een nieuwe stroom veldartillerie trekt 
door vanaf 10 tot 3 uur. De kerk wordt weer 
schoongemaakt. Morgen zal de vaste bezetting 
van 200 man komen. 

20 Mei 1940. De school begint weer. 

24 Mei 1940. 't Zwemmen is 3 weken verbo
den, 't Leger wordr voor de helft gedemobili
seerd. De Duitsers hebben Het Kanaal bereikt. 
Walcheren geeft zich over. 

28 Juli 1940. We krijgen Duitse soldaten 1 
nacht te slapen. 

15 October 1940. Twee Duitse soldaten van de 
Feldgendarmerie komen de schoolruimte bekij
ken. 

In ie laatste maanden van de 

oorlog beschieten geallieerde 

piloten regelmatig de 

spoorlijn Amsterdam- Utrecht 

en (de bruggen over) het 

Merwedekanaal. Onder meer 

de brugwachterswoning te 

Nieuwersluis wordt geraak... 

16 Mei 1940. De troepen blijven nog een dag 
omdat een geweldige stroom gemotoriseerde 
troepen van Amsterdam naar Utrecht trekt, 
't Begint om ongeveer 12 uur tijdens een concett 
van Duitse stafmuzikanten en duurt tot diep in 

26 October 1940. We krijgen een Duitse sol
daat ingekwartierd. Hij heet Schaible. 

6 November 1940. We krijgen nog een Duitse 
soldaat. Hij heet Dangel. 
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Een kerstliedje uit 1940: 

De Engelsen kwamen bij nachte 
Ze vlogen heel hoog door de lucht 
De moffen die lagen te wachten 
Al achter het afweergeschut 
Daar hoort men sirenes loeien 
De bomen die vallen al neer 
Ze raken slechts schapen en koeien 
Maar 't vliegveld dat was er niet meer. 

6 november 1940. We kregen 6 mud cokes 
voor het tijdvak van 15 December tot 31 Janu
ari. Het fornuis wordt in de kamer gezet. 

1 Januari 1941. Adolf Hitler voorspelt in zijn 
Nieuwjaarsrede dat hij in 1941 de eindover
winning zal behalen. 

17 Januari 1941. Schaible komt terug van ver
lof. Hij vertelt dat Dangel niet terugkomt en 
dat ze Maandag vertrekken. 

20 Januari 1941. Loenen heeft geen bezetting 
meer. 

rustig te eten wij ergerden ons daaraan. 
Temeer, omdat wij steeds minder te eten had
den en zij blijkbaar niet. 

Het leverde wel stof op voor anekdotes. Eén 
gaat over De Jager, aannemer en voorzitter van 
het schoolbestuur. Hij moest vaak met mijn 
vader naar Den Haag om dingen te bepleiten 
voor de school. Ze gingen dan met de trein en 
daarin zaten ook vaak Duitse militairen. De 
Jager knoopte graag een praatje met hen aan. 
Hij praatte wel altijd expres heel goed Neder
lands. O p een keer zegt-ie (en hij zorgde ervoor 
om flink hard te spreken): 'Moer je nou es lui
steren wat er is gebeurd. Er zijn een paar Duit
se krijgsgevangenen in burgerkleren ontsnapt 
uit een gevangenis in Engeland. Ze lopen op 
straat en toch worden ze meteen weer gevan
gen genomen. Hoe kan dat?' 
'Ich weisz nicht,' zeggen die Duitsers. Waarop 
De Jager keihard door de coupé brult: 'Omdat 
ze weer 'ns op straat liepen te vreten!' 'Wie bit-
te?' vragen de Duitsers. Ze hadden niet eens in 
de gaten dat ze in de maling werden geno
men!" 

.. evenals de seinkamer van 

het spoorwegstation te 

Nieuwersluis. 

Foto's: Bakkum. 

Dolf van Schie vertelt: „Een van de dingen die 

ons opviel in het gedrag van de Duitsers, was 
dat ze rustig liepen te eten op straat. Zoiets zou
den wij als kind - en zeker als kind van het 
hoofd van de school - niet in ons hoofd halen. 
Eten op straat werd gezien als een gebrek aan 
opvoeding. Maar het bezettingsleger liep dus 

10 Februari 1941. Begin Februari gaat de NSB 
in de grote steden 'marcheren', of- zoals ze zeg
gen - de straat veroveren. Gevolg: relletjes te 
Amsterdam. Er vallen 9 doden. De Joden krij
gen de schuld. Daarom breken Jodenvervolgin
gen uit met als gevolg algemene staking te 
Amsterdam op 25 en 26 Februari. 
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1 Maart 1941. Voor straf moet Amsterdam 5 
millioen gulden betalen, Hilversum 2,5 mil-
lioen en Zaandam 0,5 millioen. 

10 Mei 1941. Rudolf Hess vlucht per vliegtuig 
naar Schotland. 

land een nieuw offensief. In Haarlem wordt het 
station en omgeving gebombardeerd. 

16 October 1941. De Duitsets zijn 160 km 
van Moskou af en hebben Odessa, met de hulp 
van de Roemenen, veroverd. 

Dolf van Schie: „Een uitdrukking uit die tijd 
was: 'Laat-ie Hess heten.' Dat zit zo: In Mei 
1941 nam de plaatvervanger van Hitler, Rudolf 
Hess, een poging om op eigen initiatief vrede te 
sluiten met Engeland. Zo luidt tenminste de 
officiële lezing. 
Hier in Nederland werd gezegd: Hess is overge
lopen naar de Engelsen. Dat werd gezien als een 
gunstige ontwikkeling, waar de bevolking weer 
moed uit putte. Als iets meezat, zei men sinds
dien ook: 'Laat-ie Hess heten'. Dus als De Jager 
iets moest timmeren of verbouwen op school 
en hij was klaar, dan riep hij ook: 'Laat-ie Hess 
heten.' 

22 Mei 1941. Vetschillende spoorlijnen in ons 
land buiten gebruik. Bijv. Rotterdam-Utrecht-
Amersfoort-Apeldoorn. 

9 Juli 1941. In de nacht van Maandag op Dins
dag vallen er in Nieuwersluis 2 niet-ontplofte 
granaten van de luchtafweer. Veel glas kapot, 
een gat in de weg en 2 konijnen dood, maar 
geen mensen. 

Mevrouw van Schaick, Nieuwersluis: „Op 8 juli 
1941 viel er een granaat bij onze voordeur. 
Alles was kapot: de ruiten, de voordeur, meube
len, noem maar op. Er zaten ook gaten in de 
muren. Maar gelukkig leefden we nog." 

17 Juli 1941. Cor en Rien rijden de hele dag 
turf. 

8 September 1941. In Utrecht wordt een 
NSB'et begraven die is gestorven van een 
moordaanslag. Een andere NSB'er wordt ern
stig gewond bij relletjes op 't Vreeburg. 

18 September 1941. De bezittingen van Oran
je worden verbeurd verklaard. De paleizen wor
den geplunderd. 

12 October 1941. De Duitsers openen in Rus-

Do//" van Schie: „Als je in de oorlog om een 
kletspraatje verlegen zat, begon je nooit met: 
'Mooi weertje, vandaag'. De openingszin was in 
die tijd: 'Is er nog nieuws?' Eoen Hitler oprukte 
naar Moskou, deed de volgende anekdote de 
ronde: 'Is er nog nieuws?' 'Ja! Heb je 't nog niet 
gehoord? De Duitsers hebben al de helft van 
Moskou!' "Wat! De helft van Moskou?' 'Ja, de 
kou!' 

Enkele straffen: De Nederlandse Hervormde 
Gemeente te Huizen (NH) werd 31 Augustus 
gesttaft met een boete van f60.000,- omdat de 
kerkgangers na de dienst 't Wilhelmus zongen. 
Op Oud-Beierland zijn 5 personen gedood 
omdat ze Engelse vliegeniers geholpen had
den. 

28 Januari 1942. Na een hevige koude is het 
gelukkig dooi. De aardappelen zijn bijna op. 
We hebben nog bonnen gekregen van Van 
Dommelen en bakker Looij. Vader en moeder 
gaan met de slee van Lokhorst aardappelen 
halen in Nieuwersluis bij Verhoef. In Januari is 
de school de laatste 2 weken gesloten geweest. 
Er ligt dikke sneeuw. De Duitsers hebben alle 
kolen weggehaald van de Hilversumse scholen. 

4 Februari 1942. Er is weer sneeuw gevallen, 't 
Treinverkeer is in de war. Auto's rijden niet, 
want naar Loenersloot is de weg versperd. De 
school wordt weer gesloten. 

5 Februari 1942. Er komen weer aardappelen. 
Daarvoor moet op Zondag doorgewerkt wor
den. Er is nu voor de derde keer kerk in de con
sistorie wegens gebrek aan brandstoffen. 

17 Februari 1942. De school wordt voor onbe
paalde tijd gesloten. 

28 Februari 1942. Een grote zeeslag heeft 
plaatsgevonden in de Javazee. Het Utrechts 
Nieuwsblad mag niet meer verschijnen. 
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Bommen op de Bloklaan. 

Foto: Bakkum. 

4 Maart 1942. De school begint weer. 

14 Maart 1942. 't Is nu voorgoed dooi en er 
komt een vracht hout voor school. 

15 April 1942. 't Is nu in Rusland ook dooi. In 
Loenen zullen weer Duitsers worden ingekwar
tierd. In Frankrijk wordt de regering Petain ver
vangen door een Nat. Soc. regering onder Pier
re Laval. 

12 Juni 1942. De inspecteurs Fock en Van 
Gausbek ontslagen. Grote schaarste aan groen
ten. Brandnetels worden verkocht voor f 0.30 
het kg. Wij halen groente bij Grim. 

21 Juni 1942. We krijgen maar 1 kg aardappels 
per week per persoon. 

21 Juli 1942. Alle herenfietsen zullen gevor
derd worden. Enkele groepen zoals spoorweg
arbeiders, landbouwers enz. worden vrijge
steld. 

23 Juli 1942. Een nieuwe verordening ver
plicht tot inlevering van metalen, zoals kerk 
klokken, naaimachines enz. 

Het Nieuws 2) - 4 September 1942 
LUCHTAANVALSMIDDELEN - De burge
meester van Loenen maakt bekend: Van het 
vinden van voorwerpen, ook al zijn deze van 
oogenschijnlijk geringe beteekenis, zoals kar

tonnen doosjes, busjes, hulzen enz.enz. waar
van het vermoeden bestaat dat deze uit vliegtui
gen afkomstig zijn en welke mogelijkheden 
gediend kunnen hebben om een of ander 
nieuw aanvalsmiddel te bevatten, moeten 
onmiddellijk aan de politie worden gegeven. 
Zouden dergelijke voorwerpen reeds ten 
onrechte door de bevolking zijn meegenomen, 
dan moet onmiddellijke inlevering bij de poli
tie geschieden. Met nadruk wordt gewezen op 
het gevaar, dat bekende en onbekende lucht-
aanvalsmiddelen opleveren bij aanraking door 
niet-deskundigen. 

Het Nieuws - 23 Octobet 1942, Loenen -
WAARSCHUWING - Door een winkelier 
alhier werd aangifte gedaan van het ontvangen 
van een vervalschte suikerbon. Voor het geval er 
bij andere winkeliers ook vervalschte bonnen 
wotden ingeleverd, dienen deze niet opgeplakt 
te worden. In het belang van de winkeliers 
wordt aangeraden zich er goed van te overtui
gen dat de bon echt is en bij aanbieding van 
vervalschte bonnen onmiddellijk de politie te 
waarschuwen. 

Het Nieuws - 20 October 1942, Loenen -
IN BESLAG GENOMEN - Door de gemeen
tepolitie alhier is in beslag genomen een partij 
aardappelen, groot ongeveer 200 kg, die ver
voerd werden door G.W.B, uit Hoofddorp. 

Het Nieuws - 3 November 1942 -
GEARRESTEERD - Alhier werden in verze
kerde bewaring gesteld E.R. en J.T.K., beiden 
wonende in Loenen, wegens het vervoeren van 
clandestien schapenvleesch. 

Het Nieuws - 3 November 1942, Loenen -
DRIE DAGEN ZONDER STROOM -
Wegens onvoldoende verduistering kreeg J.K. 
aan den Dorpsstraat alhier een proces-verbaal, 
terwijl voorts zijn woning gedurende drie 
dagen van electrischen stroom zal zijn afgeslo
ten. 

Het Nieuws - 1 December 1942, Loenen -
INGEBROKEN - In het klooster 'Mater Dei' 
alhier is ingebroken door verbreking van het 
kelderraam, dat zich aan de straatzijde bevindt. 
Vermist werd een hoeveelheid boter en vleesch. 
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Het Nieuws - 22 December 1942, Loenersloot -
WAARSCHUWING - Namens de Duitse 
overheid wordt de bevolking dezer gemeenre 
door den burgemeester nog eens onder de aan-
dachr gebracht dat het ten strengste verboden is 
hulp of iets dergelijks te verkenen aan eventu
eel gedaalde Engelse parachutisten. Overtte-
ding hiervan wordr streng gestraft. 

22 December 1942. Engelse vliegtuigen be
schieten schepen in het Merwedekanaal. Aan 
boord van een sleepboot (Nieuwersluis) werden 
een vrouw en een kind gedood. Ook een loco
motief en 2 tankwagens zijn lekgeschoten op 
het station. Onder Breukelen en Maarssen zijn 
ook slachtoffers onder de schippers gemaakt. 

25 Februari 1943. De klokken worden uit de 
kerktoren van Loenen gehaald. 

Joop Lamme vertelt: „Om hun oorlogsindustrie 
op gang te houden, kondigden de Duitsers de 
zogenaamde metaalverordening af. 
Daar viel ook onder het inleveren van kerk
klokken (Brons!). In 1943 werden de twee 
klokken uit de toren van de Nederlands Her
vormde Kerk gehaald door de firma Meulen-
berg uit Heerlen - de gemeente ontving hier
voor ƒ 622,50 - en omgesmolten voor de 
Duitse oorlogsindustrie. 

De kleinsre klok is door duistere oorzaken 
nooit in Duitsland terechrgekomen, werd later 
ergens in het noorden van Nederland achter
haald en naar Loenen teruggebracht. Na de 
oorlog bracht de bevolking geld op voor een 
nieuwe grote klok. Die werd in maart 1949 
weer in de toren gehesen." 

27 Maart 1943. De wachtdiensr langs de 
spoorbaan is geëindigd. Vader (J. van Schie, 
SV) had juist deze avond voor de vierde keer 
moeten lopen. Dat komt dus goed uit. 

8 Mei 1943. Alle Nederlanders van 18 tot 35 
jaar moeten zich melden voor de arbeidsinzet in 
Duitsland. 
2 Juni 1943. We leveren ons kristalletje met 
koptelefoon in. 

13 Juni 1943. Alle radiotoestellen moeten wor
den ingeleverd. Boven Hilversum zijn Engelse 

vliegmachines neergeschoten die op weg waren 
naar Duitsland (Duisburg) waar het grootste 
bombardement van de oorlog heeft plaatsgehad 
van 1,5 millioen bommen. 

RADIO JOURNAAL. 'Mevrouw Mol, zij 
woonde in de villa naast de Chrisrelijke school 
aan de straatweg, die kwam op een dag bij me. 
De radio en al het koperwerk moesten bij de 
moffen worden ingeleverd op straffe van dat zij 
met handgranaten de boel zouden opblazen bij 
mensen die dat niet deden. Mevrouw Mol 
kwam dus bij me en het mens stond te huilen: 
'Ik heb zon mooi toestel en nou moet ik het 
inleveren.' 

Ik zeg: 'Niks aan de hand, mevrouw. Ik heb wel 
een oud toestelletje. Lever dat maar in, dan 
bent u tenminsre gered.' 
Toen heb ik haar roestel opgehaald en bij me in 
de winkel op de plank geïnstalleerd met een 
mooi tafelkleed er overheen. 
Toen kwam er weer een mijnheer bij me in de 
winkel. Hij was hier onderwijzer aan de school 
en woonde ergens in. Hij vertelde dat hij van 
de hoofdbewoner, die doodsbenauwd was voor 
de moffen, z'n radio niet meer mocht houden. 
Ik zeg: 'Ik kom vanavond je radio wel even 
weghalen, hoor. En voortaan kom jij hier 
's avonds naar de Engelse zender luisteren. Er 
komen er hier 's avonds een hele hoop uir alle 
rich ringen.' 

Maar op een gegeven moment kwamen ze hier 
van de PUEM de stroom afsluiten. Ik zeg: 'Bes-

Na een 

voedsel! 

Foto: Bakkum 
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te vriend, ga in huis gerust je gang, maar in 
mijn werkplaats mag je de stroom niet afslui
ten. Ik hoop dat ik je verder geen tekst en uitleg 
hoef te geven.' 
Hij antwoordde: 'Ik begrijp het, maar ik ver
trouw erop dat u me niet in moeilijkheden 
brengt door stroom te gaan gebruiken voor de 
naaimachine of voor verlichting.' 
Ik zeg: 'Nee, absoluut niet.' En ik heb het ook 
nooit gedaan. Maar zodoende hadden we altijd 
onbeperkt stroom om naar de radio te luiste
ren.' 
Uit: Loense Moppen, Joop Lamme ('Frank Mooij 

vertelde). 

Het Nieuws - 20 augustus 1943, Loenen - Door 
de marechaussee is aangehouden de 25-jarige 
v.d.S. uit Nieuwersluis, verdacht van diefstal 
van rijwielen en konijnen, gepleegd in Breuke-
len, Loosdrecht en Loenen. De rijwielen wer
den opgespoord. De verdachte zag kans om tij
dens zijn verblijf in de cel een vork in te 
slikken, waarop hij naat het ziekenhuis te 
Utrecht werd vervoerd. 

De Gooi- en Eemlander, 2 September 1943, 
Loenen - GEEN VOERTUIGEN MEER 
OVER DE OUDE VECHTBRUG - Op 
grond van de overweging, dat de veiligheid van 
het verkeer zulks vereischt, hebben de burge
meesters van Loosdrecht en Loenen besloten 
om met ingang van den eersten September de 
Oude Vechtbrug te sluiten voor alle voertuigen, 
rij- en trekdieren en vee. Onder voertuigen 
worden verstaan alle motorrijtuigen, rijwielen 
en andere voertuigen. De aan de brug aange-
brachre verkeersteekens zijn hiermede in over
eenstemming gebracht. 

VERZET. Een tak van het Loenense Verzet was 
Rolls Roys ('RR'). De groep bestond uit koe
riersters die dagelijks berichten overbrachten 
van bijvoorbeeld Loenen naar Baambrugge. Ze 
waren een schakel in een lange verbindingslijn 
met als eindbestemming een commandopost 
of seinstation, waarvan de berichten werden 
doorgeseind naar Londen. Een van de grootste 
zorgen was om die R.R. meisjes aan het fietsen 
te houden. Fietsbanden waren namelijk in de 
winkel niet meer te koop en als het al lukte om 
ze op de zwarte markt te bemachtigen, dan 

waren ze bijna niet te betalen. 
Toen een van de koeriersters door bandenge
brek dreigde uit te vallen, werd besloten om 
voor het goede doel een fiets te stelen. De keu
ze viel op de fiets van de burgemeester. Het was 
bekend dat hij elke ochtend op zijn fiets naar 
het gemeentehuis kwam en dat hij die niet 
onder het raam zette, maar in de gang van het 
gemeentehuis parkeerde. 

Het plan was dat één van de leden van 'de 
ondergrondse' de fiets uit het gemeentehuis 
zou halen en er daarna mee naar Loenersloor 
zou rijden, waar de buit in de smederij van 
Hofstede zou worden gedemonteerd. De dief
stal vond plaats vóór de middagpauze. O m re 
voorkomen dat er bij eventueel mislukken van 
de operatie verband zou worden gelegd tussen 
de Loenense groep en Loenersloot, werd beslo
ten om niet rechrstreeks, maar via Nieuwersluis 
te fietsen. 

Aanvankelijk ging alles goed, maar bij het hek 
van Vreedenhoff bleek dat ook het materiaal 
van de burgemeester niet meer honderd pro
cent was toen één van de banden het begaf en 
leegliep. Teruggaan had geen zin, dan maar op 
de lege band naar Loenersloot! 
Toen de burgemeester de diefsral ontdekte, 
ontstak hij in razernij en dreigde met represail
les. 

Zulke maatregelen bestonden meestal uit gijze
len, of erger, van bekende dorpsgenoten. Een 
ambtenaar, die getuige was van de woeduit
barsting van de burgemeesrer, raakte daarvan 
in paniek en sloeg alarm. 

Intussen was de dief, nadat hij zijn buit in Loe
nersloot had afgeleverd, te voet naar Loenen 
teruggekeerd. Wat nu? Om te voorkomen dat 
de burgemeester zijn woede zou koelen op 
onschuldigen, werd besloten om de fiets maar 
terug te btengen. In verband met de middag
pauze was men in de smederij van Hofstede 
nog niet aan het karwei begonnen en dat was 
een geluk bij een ongeluk. Nu moest alleen de 
band geplakt worden. Een in de Kerklaan 
wonende koerierster bracht de fiets terug naar 
Loenen. Het lukte haar om, onopgemerkt door 
de burgemeester, binnen te komen en de fiets 
op zijn plaats te zetten. Een staaltje van koel
bloedigheid! 
Uit: Loense Moppen, Joop Lamme. 



VECHTKRONIEK PAGINA 19 

3 April 1944. Vader en Cor moeren morgen 
graven aan de dijk die Loenersloor moet 
beschermen tegen het water. Van 13.30-19.00 

werken. 

4 April 1944. Rien gaat morgen ook mee, want 
er wordt f0,50 per uur betaald. 

6 April 1944. We hebben vandaag van 7 uur 
v.m. tot 6 uur n.m. gewerkt. Rien is door een 
Duitse officier meegenomen en naar 'r Forr 
Nieuwersluis gebracht. 

Dolf van Schie: „De Duitsers wilden het gebied 
tussen de Angstel en het Amsterdam-Rijn
kanaal onder water zetten. Er werd een dijk aan
gelegd vanaf de spoorlijn rot aan de Angstel om 
de huizen aan de Binnenweg in Loenersloot te 
beschermen. Vader en mijn broer Rien hebben 
daaraan meegewerkt. Terwijl men aan het werk 
was, stonden er een paar Duitsers met kijkers op 
de kanaaldijk te kijken hoe het vlotte. Rien 
werd opgepakt en naar Nieuwersluis gebracht, 
omdat hij onder het werken de Duitsers iets 
toeriep. Ze vonden hem brutaal." 

7 April 1944. Omdat het Goede Vrijdag is 
mogen we om half zes uitscheiden. 

8 April 1944. Men deelt ons mede dat we op 
Paaszondag van 2 tot 9 uur moeten graven. 

10 April 1944. De Duitsets zijn in Loenen ge
weest om huizen en misschien scholen te vorde-

13 April 1944. Vader en Cor moeten graven bij 
Ter Aa. 

Dolf van Schie: „De Duitsers wilden de waterli
nie laten functioneren. De essentie hiervan is, 
dar het land tot enkelhoogte onder water wordt 
gezet, zodat je niet weet waar de sloren liggen. 
De aanleg van dijken was nodig rer bescher
ming van de huizen in dat gebied. Dus toen de 
dijk achter de huizen aan de Binnenweg klaar 
was, kwam Ter Aa aan de beurt. Ik meen dat er 
aanvankelijk op vrijwillige basis werd gegra
ven." 

15 April 1944. De eerste Duitsers komen al. 
Onze school voor het eerst door de openbare 
gebruikt. We ontvingen bijna f 100,- voor het 
graven in Loenersloot. 

25 April 1944. De Engelse luchtaanvallen zijn 
vooral op België en N.Frankrijk gericht. Zou de 
invasie nu spoedig komen nadat er al 2 jaar mee 
gedreigd is? 

31 Mei 1944. Gedurende de Pinksrerdagen (28 
en 29 Mei) en de volgende dagen worden er 
in ons land veel locomotieven stukgeschoten. 
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April 1945: de bezetter laat 

een deel van de polders onder 

water lopen. Foto: Bakkum. 

2 Juni 1944. Rien krijgt extra bonnen omdat 
hij ziek is. 

6 Juni 1944. De geallieerde invasie is begonnen 
op Normandie met 400 schepen en 1100 vlieg
tuigen. 

7 Juni 1944. Er wordt niet veel over de invasie 
bekend gemaakt, alleen dat het goed gaat. Van 
onze school wordt 1 lokaal gevorderd. 

17 Juli 1944. Er wordt een aanslag op Hitler 
gepleegd. 

20 Augustus 1944. De Geallieerden hebben 
een bruggenhoofd over de Seine. 

26 Augustus 1944. Parijs in Geallieerde handen. 

4 September 1944. In een onafgebroken 
stroom trekken Duitsers van Amsterdam naar 
Utrecht, gebruik makende van allerlei voertui
gen. Brussel en Anrwerpen gevallen. We moe
ten om half tien binnen zijn. 

5 September 1944. Cor Nouwen komt om half 
acht vertellen dat er een aanslag op zijn vader is 
gepleegd. Volop melk. School gesloten. Treinen 
beschoten, als ook boten en auto's. Weer door 
tocht, maar niet zo druk als gisteren. Om 8 uur 

binnen. 
Tengevolge van de valse 
geruchten, volgens wel
ke Maastrichr en Breda 
bevrijd waren, zijn 4 en 
5 September erg span
nend geweest. 

18 September 1944. 
Er rijden geen treinen 
meer. Er komt geen 
krant en geen post. 
Zwaar gedreun uit 
Z.O. richting. Ede? 

19 September 1944. 
Eindhoven bevrijd. De 
Geallieerden zitten 
voor Nijmegen. 

20 September 1944. Nijmegen bevrijd. 

22 September 1944. Het is duidelijk te horen 
dat in Amsterdam haveninstallaties worden 
opgeblazen. 

23 September 1944. In Amsterdam weer ont
ploffingen. Schiphol afgebrand. De toestand 
bij Arnhem is lang niet best. Wacht van 12-16 
uur. 

7 October 1944. Razzia te Utrecht en Amers
foort. Vele mannen moeten naar de IJssellinie 
om te werken. 

19 October 1944. Ons licht wordr afgesneden. 

23 October 1944. Hilversum ingesloten. Alle 
mannen meegenomen, 's Avonds half acht 
klinkt er een 20-tal schoten uit de richting 
Nieuwersluis. 

24 October 1944. Op het schoolplein liggen 2 
exemplaren van 'De Vliegende Hollander'3) In 
Breukelen worden 2 lijken gevonden. 

25 October 1944. De lijken blijken te zijn van 
een schietpartij op Maandagavond bij de Spie
gel te Nieuwersluis. 
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28 October 1944. Alles wordt in gereedheid 
gebracht om évacués te ontvangen. Later op de 
dag komt het bericht dat ze a.s. Maandag nog 
niet komen. 

29 October 1944. Om half twee in de morgen 
vallen er bommen bij het station, waardoor de 
brugwachterswoningen en het stationsgebouw 
zwaar beschadigd worden. Bergen op Zoom 
door de Canadezen bevrijd. 

BOMMEN OP NIEUWERSLUIS. Kerstmis 
1944 werden de brugwachterswoningen langs 
het Amsterdam-Rijnkanaal in Nieuwersluis bij 
een geallieerde luchtaanval vernield. De bom
men waten bedoeld voor het stationsemplace
ment, maar ze vielen aan de verkeerde kant van 
het kanaal. Vijftien personen vonden tijdelijk 
onderdak in de nabijgelegen woning van de 
familie Stoker. 

Mevrouw Sroker-Timmerman, bekend als tan
te Ka, kreeg van het ene op het andere uur, bij 
de zorg voor haar eigen gezin, ook nog eens die 
voor haar vijftien verdreven buren. Dank zij de 
hulp van veehouder Zagt, die dagelijks voor 
een volle emmer melk zorgde, heeft tante Ka 
haar logés aan het eten kunnen houden totdat 
de getroffen families elders onderdak hadden 
gevonden. 
Kort voor de Bevrijding (op Paaszaterdag 

1945), werden de Stokers zelf slachtoffer van 
een bomaanval. Er vielen geen doden, maar er 
werden wel verschillende gezinsleden gewond. 
De gewonden werden vervoerd naar de buiten
plaats Vijverhof, waar een noodhospitaaltje 
werd ingericht. 
Voor de familie Stoket en hun vijf melkgeiten 
werd een tijdelijk onderkomen gevonden. Ook 
het restant van de wintervoorraad hooi werd 
naar de nieuwe verblijfplaats overgebracht. 
Niemand had er echter aan gedacht dat er zich 
fosforresten in het hooi zouden kunnen bevin
den. En alsof alles nog niet erg genoeg was 
geweest, verloren de Stokets ook nog hun hele 
veesrapel toen de dieren van dat meegenomen 
voedsel gingen eten. 
Uit: Vijftig jaren Loenenaren, joop Lamme. 

2 November 1944. De eerste vluchtelingen 
komen. Ongeveer 100. 

5 November 1944. Om 6 uur met de boot naar 
Zuilen om het tweede transport vluchtelingen 
te halen. 

6 November 1944. Brabant is nu vrijwel 
bevrijd. Het broodrantsoen wordt veel minder. 

17 November 1944. Eerste tocht naar Wezep 
(mama). 

Winnaars en verliezers.. 

Foto: Bakkum. 
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De portretten van Hitlers 

rechterhand Hermann 

Goering (links en rechts) en 

Adolf Hitler zelf worden 

triomfantelijk afgevoerd en 

verbrand. 

Foto: Bakkum. 

4 December 1944. Na vele vergeefse tochten 
krijgen we een vergunning om een schaap te 
slachten. Tweede tocht naar Wezep (mama). 

23 December 1944. Alle mannen van de lich
tingen 1905-1928 moeten zich melden voor de 
arbeidsinzet. 

1 Januari 1945. De Duitsers doen verrrassende 
aanvallen op de Geallieerden vliegvelden en 
vernielen ook wel toestellen. O p verschillende 
plaatsen vallen Duitsers toestellen neer, o.a. in 
Vreeland. 

3 Januari 1945. Het Bevolkingsregister in Loe-
nen gestolen. In andere plaatsen ook. 

4 Januari 1945. De aardappels zijn in Nijkerk. 

16 Januari 1945- Naar Nijkerk geweest met de 
bakfiets. Het Duitse fronr ver toont al verschil
lende bressen. 

29 Januari 1945. De bakker komt zeggen dat 
hij maar één maal per week komt, n.l. op Zater
dag. We krijgen nu 800 gr.brood per persoon 
per week. 

5 Maart 1945. Naar Wezep voor aardappelen. 
Amerikaanse tanks in Keulen. 

13 Maart 1945. Naar Harderwijk voor 't trans
port der aardappelen. 

16 Maart 1945. De aardappelen gaan van Har
derwijk naar Nijkerk. De desertie in het Duitse 
leger schijnt toe te nemen. 

17 Maart 1945. Naar Nijkerk en terug op één 
dag met een handkar. 

Dolf van Schie: „We zijn op het eind van de 
oorlog verschillende keren op pad geweest voor 
aardappelen. De eerste keer was naar Wezep. 
Vader was, voordat hij in Loenen werd 
benoemd, van 1922 tot winter 1929 onderwij
zer in Wezep. In de hongerwinter ging hij naar 
de ouders van de kinderen die hij in die tijd op 
school had gehad, om eten vragen. 
Mijn broer Rien en ik - ik was intussen twaalf 
geworden - gingen met hem mee. Mijn oudste 
broer Cor moest toen vanwege zijn leeftijd 
onderduiken. Mijn moeder zou ons op de fiets 
een eind tegemoet komen om het laatste stuk 
te helpen duwen. Wij mochten voor onze 
expeditie de bakfiets lenen van Jansen, de bloe
mist. Meestal was het in die rijd zo dat het der
de wiel nog wel van rubber werd voorzien, 
maar de loopwielen waren karwielen (houten 
spaakwielen met een ijzeren ring eromheen), 
maar deze bakfiets had nog drie luchtbanden. 
We vertrokken vol goede moed. Ik op de bak
fiets, vader en Rien elk op een fiets er achter
aan. We zijn die keer niet verder dan 's Grave-
land gekomen. Toen we daar hoorden dat er in 
Hiversum een razzia aan de gang was, zijn we 
omgedraaid. 
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Op 16 januari werd een tweede poging onder
nomen. De aardappelen waren intussen voor 
ons van Wezep naar Nijkerk gebracht. Op de 
Soestdijkerstraatweg kwamen we terecht in een 
stroom mensen op fietsen en bakfietsen, die 
allemaal met hetzelfde doel - hoe kom ik aan 
voedsel?' - op weg waren in de richting van 
Baarn. Nadat we een gedeelte van de aardappe
len hadden opgehaald, gingen we weer op huis 
aan. Het werd een barre tocht, want het was 
winter. Er lag een pak sneeuw en we kwamen 
pas ver na Sperrtijd thuis. Dus we waren ook 
nog eens in overtreding. 

Op de weg tussen Hilversum en Loosdrecht lag 
nog een bevroren karrespoor waar we gebruik 
van konden maken, maar bij de driesprong in 
Loosdrecht was dat er niet meer en dat maakte 
het extra zwaar voor ons. We waren niet de eni
gen die na Sperrtijd in het donker door de 
sneeuw ploeterden. 

Vader maakte zich er zorgen over, dat we nog 
na Sperrtijd buiten waren. Als we eerst maar 
Loosdrecht voorbij zijn, dan komen we onder 
het resort van Stach, een SS'er die deel uit
maakte van het Lufrwaffepersoneel dat een uit-
kijkpost had naast Arie de Reuver', zei hij. 
'Stach kent mij. Met hem redt ik het wel.' 
Vader genoot als Herr Hauptlehrer enig aanzien 
bij genoemde Stach, zie je. 
Moeder zou naar de Driesprong in Loosdrecht 
komen om te helpen duwen. Maar ze kwam 
niet, want ze had gehoord dat er 's avonds een 

razzia zou zijn en ze moest Cor verbergen. Dus 
moesten we het karwei met ons drieën zien te 
klaren. Ik weet nog dat we op onze wenkbrau
wen thuiskwamen, maar wèl met aardappelen. 
Op 17 maart 1945 zijn we nog een keer op pad 
gegaan, deze keer met een handkar van Kees 
Mur. Cor ging nu wel mee, maar alleen tot 
Baarn. Tot zover was her nog redelijk veilig 
voor hem. Hij zou daar bij familie wachten en 
meehelpen om het vrachtje naar huis te 
duwen. We hadden die keer ook veel beter 
weer dan in januari. Alles verliep eigenlijk pri
ma. Maar bij een kroegje ter hoogte van Bun
schoten klonk er opeens geschreeuw: 'Halt! 
Terug!' 

De Landwachter die daar op wacht moest 
staan, zat zich in de kroeg te warmen en haast
te zich om ons aan te houden toen hij ons 
langs zag komen. Het was maar goed dat Cor 
er niet bij was, anders had het er niet goed voor 
hem uitgezien. Het was ook een geluk dat deze 
Landwachter geen zin had om onze handkar te 
doorzoeken, want ik had in de buurt van Loos
drecht een paar exemplaren van ' De Vliegende 
Hollander' van straat opgeraapt en onder de 
lege juten zakken in de kar weggemoffeld. 'De 
Amerkanen zijn over de Ruhr', stond erin. Hij 
had deze boodschap beslist niet leuk gevonden! 
Onze tocht verliep verder voorspoedig". 

AARDAPPELEN. Hoewel er nog wekelijks 
bonnen voor levensmiddelen werden uitge-

De Duitse bezetter vertrekt 

na de capitulatie op 5 mei 

1945 via de Rijksstraatweg. 

Foto: Bakkum. 
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deeld, was er tegen het einde van de ootlog zo 
goed als niets meer te krijgen en werden de 
voedselzendingen voor de vijand met argusogen 
bekeken. 

Op een middag kwam er een schip door de 
Vecht, dat afmeerde bij de loods van fourage-
handel Griffioen in de Dorpsstraat. Al gauw 
ging het gerucht dat het geladen was met aard
appelen voor de Duitse bezerters in de Vechts
treek. Het schip werd aan de kant van de 
Dorpsstraar wel bewaakt, maar niet vanaf de 
Vecht. In Sperrtijd en gedekt door de duister
nis, probeerde een enkeling om met een roei
boot via de Vecht toegang te krijgen tot het 
schip. Om het piepen van de riemen tegen te 
gaan, werden de roeispanen dik in her vet gezet 
en om het plassen van de riemen in het water te 
voorkomen, werd er langzaam geroeid. Zo 
gelukte het deze en gene om een partijtje aard
appelen re bemachtigen. 

Dat de vreugde over het verworven bezit niet 
altijd van lange duur was, illustreert het volgen
de verhaal: Een familie die op een nacht op 
rooftocht was geweest en een partij aardappelen 
had buitgemaakt, had de buit zolang in het 
voorportaal gelegd. Toen er de volgende mor
gen al vroeg op de deur werd gebonsd, riep de 
heer des huizes, in de veronderstelling dat één 
van de buren aan de deur stond: 'Loop maar 
achterom, want het portaal staat vol aardappe
len.' Aan de achtetdeur merkre hij tot zijn 
schrik dat zijn vroege bezoekers geüniformeerd 
waren. Hij moest zijn aardappelen inleveren 
voordat hij er ook maar één had kunnen proe
ven! 
Uit: Loense Moppen, Joop Lamme. 

10 April 1945. Deventer bevrijd. De Canade
zen staan aan het IJsselmeer. 

16 April 1945. Melk op school uitgereikt. Bij 
Otterloo hebben troepen uit Arnhem zich 
verenigd mer die uit Apeldoorn. Velp gezui
verd. 

19 April 1945. De Mijndense dijk wordt 
doorgestoken. Uit Loenen moeten zich 120 
mannen melden voor graafwerk. Harderwijk 
bevrijd. 

20 April 1945. Aangezien zich maar 2 mannen 
hebben gemeld, wordt met strenge straffen 
gedreigd als er nier meer komen. 

21 April 1945. Wij zijn met ons drieën gaan 
graven. Zodoende waren er ongeveer 55. 
Omdar er nog te weinig waren, werden er 4 
mannen gegijzeld. Daarna meldden zich nog 
wel 70 man aan. 

24 April 1945. De oude brug wordt afgebro
ken. 

25 April 1945. We halen een mooie vracht 
hout uit het bos van Houtzagers, omdat de 
Armeniërs dikke stammen voor een takversper-
ring nodig hadden. 

28 April 1945. Himmler biedt capitulatie aan. 
Hitler zal niet lang meer leven. 

30 April 1945. De eersre voedselpaketten uit
geworpen. Duirsland voor 90 % bezet. 

25 Maart 1945. Station Breukelen verschillen
de keren gebombardeerd (ong. 100 bom 
men), 'r Toestel verongelukt. De Engelsen heb
ben de Oude IJssel overschreden. 

31 Maart 1945. De Engelsen zijn al voorbij 
Munster. Weer bommen op Nieuwersluis. De 
kerk van Loenen getroffen4). Berlijn wordt 
dagelijks gebombardeerd. 

4 April 1945. Het Twente-Rijnkanaal is nu in 
Geallieerde handen. In Zutphen hevige straat
gevechten. Ten O. van Arnhem zijn patrouilles 
de Rijn overgestoken. 

1 Mei 1945. Hitler gestorven. Dönitz opvolger. 

2 Mei 1945. De vliegtuigen met levensmidde
len zijn boven Amsterdam zichtbaar. Er komen 
er ook hier over. De opmars gaat overal in snel 
tempo verder. 

4 Mei 1945. De radio berichr om 8.45: De 
Duitse troepen in Nedetland, Denemarken en 
Noorwegen capituleren met ingang van Zater
dagmorgen 8 uur. Grote vreugde! Bruidssuikers 
uitgedeeld. 

Stan ny Verster 
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De bevrijders worden met 

gejuich ontvangen. 

Foto: Bakkum. 

Proclamatie van H.M. de Koningin: 

Landgenooten, 

Het uur der bevrijding is thans ook voor U aangebroken. 

Het oogenblik, waarop Ik en U met zooveel spanning en ongeduld gewacht hebben, is daar. 
Ik weet van de bittere beproevingen, waaronder Gij, afgesneden van een deel van ons Vaderland, deze 
laatste maanden hebt geleefd. 
Die druk heeft thans een einde genomen. 

Ik weet van den bovenmenschelijken moed, waarmede Gij de zwaarste ontberingen hebt gedragen. 
Talrijke handen zijn uitgestrekt om het einde Uwer nooden zooveel mogelijk te bespoedigen, maar veel 
zal daarbij afhangen van Uw rustige en eendrachtige houding in de komende dagen. 
Werkt allen mede deze een rustig verloop te geven. 

Gehoorzaamt stipt de bevelen van het Geallieerde Opperbevel, waarmede de Regeering een regeling heeft 
getroffen. luistert naar de aanwijzingen van Uw Nederlandsch Militair Gezag dat krachtens die rege
ling onder leiding en verantwoordelijkheid der Nederlandsche Regeering, zijn taak 
in overleg met het Geallieerde Opperbevel verricht. 

Ik hoop spoedig op Nederlandschen bodem terug te keeren om met mijn verantwoordelijke raadgevers de 
leiding van 's Lands zaken weer op Mij te nemen. 
Dat Gods zegen op U allen ruste. 
Nederland herrijst. 
Leve het Vaderland! WILHELMINA. 

NOTEN 

1) Cuvelier. Hatman en Sundermijer waren Nederlandse 
militairen die bij de familie Van Schie waren 
ingekwartierd. 

2) Het Nieuws, editie De Vechtstreek, was de voorloper 
van Het Nieuwsblad voor Vecht-, Amstel- en 
Rijnstreek. In de oorlogsjaren verscheen het blad 
onregelmatig en een tijdlang helemaal niet. 

3) De Vliegende Hollander werd uitgegeven door de 
geallieerde strijdkrachten. 

4) Oudere Loenenaren herinneren zich hier niets van. De 
kerk kan niet gebombardeerd zijn. want dan zou de 
omgeving ook getroffen moeten zijn en dat is niet 
gebeurd. Misschien is de kerk alleen getroffen door een 
kogel die geringe schade aanrichtte. Een maand na de 
bevrijding is wel brand uitgebroken in de kerk. Het 
schip is daarbij uitgebrand en het mooie Bätz orgel 
verwoest. De preekstoel is gered en ook een paar 
wapenborden van de familie Van Cronenburgh. 


