
Oorloqsherinnerinqen van Joke Pot-van den 
Hurk (geboren in 1916) genoteerd in 1996. 
Ze beheerde met haar man "Tomatuva". 

Het begin 
De oorlog begon voor mij op een rare manier. 
Mijn man en ik kwamen terug van een feestje 
in Utrecht, een 12%-jarige bruiloft van 
vrienden en het was nogal laat geworden. 
Gelukkig waren we per fiets gegaan, zodat we 
de tijd aan onszelf hadden en het werd al 
licht toen we bij ons huisje in het bos aan
kwamen. Opeens was er een enorm lawaai in de 
lucht van vliegtuigen. We deden de radio aan 
en hoorden nog net dat Wilhelmina afscheid 
nam en naar Engeland vertrok, en ook dat we 
overvallen waren door de Duitsers en dat er 
parachutisten gedropt werden. We waren opeens 
klaarwakker. We hoorden ook dat er al wegen 
afgesloten werden en mijn man had dringend 
spullen nodig uit Bussum. Hij kon zelf niet 
gaan, want er werden ook al mannen opgepakt. 
Dus ik op de fiets naar Bussum, over de hei, 
waar het nog rustig was. 
In Bussum aangekomen, leek het wel een vakan
tiedag. Overal hoorde je de radio en moeders 
liepen al om acht uur 's morgens met kinder
wagens buiten. Ik ging dus de dingen halen 
die nodig waren voor het werk in de tuin en 
ging daarna op bezoek bij de familie Ram 
(familie van mijn man) , die me een lekker 
ontbijt gaven. Daar hoorde ik weer nieuwe 
berichten en ik zorgde dat ik snel weer thuis 
kwam. Een paar grote wegen waren al afgezet 
en op de hei werden ook al parachutisten 
gedropt. 
Mijn man was blij met de spullen, want nu kon 
hij weer verder met zijn werk in de kassen. 

Bezetting 
De volgende dagen gebeurde er van alles: we 
zagen o.a. het hele Duitse leger binnentrek-
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ken, want wij woonden aan de Rijksweg Amster-
dam-Amersfoort, in de gemeente Eemnes. 
Toen begon er een rare tijd. Op de Rijksweg 
tanks, voertuigen en troepen: we waren bezet 
en toch weer niet, want bij ons huis was 
niets aan de hand, maar op de weg van alles. 
We zagen ook mensen afgevoerd worden met 
honden erbij, dat waren mensen uit het ver
zet, die naar Amersfoort werden gebracht en 
opgeborgen in kampen. Een naar gezicht, met 
die honden erbij. Een paar dagen later waren 
er ook razzia's, alle mannen werden toen 
opgepakt. 

Niet lang daarna begonnen we echt te merken, 
dat we bezet waren. Er waren geregeld razzi
a's en je mocht 's avonds na achten niet meer 
buiten zijn. Verder moest alles aeleverd 
worden voor de Duitse troepen. 
Wij hadden veel groenten en fruit, dat moest 
eigenlijk naar de veiling, maar dat deden we 
me t , want dan ging het allemaal naar Duits
land. We schreven alle doktoren in de omge
ving aan met het verzoek om, als ze patiënten 
hadden die verse groeten en fruit nodig had
den, die een receptje te geven. Zodoende 
hadden wij een heel kaartsysteem en ging er 
niets naar de veiling: alles werd op recept 
bij ons afgehaald. 
Later kregen we ook brieven van dankbare 
patiënten. 

Onderduikers 
Als er een razzia was, kwamen er altijd veel 
jonge mannen uit Laren en Baarn naar ons toe. 
Op ̂  een keer was er weer een razzia op de 
Rijksweg en we zagen een hele groep mensen 
van alle leeftijden naast ons in het bos 
schuilen: ze waren bang voor de mannen. We 
hebben ze toen binnen gehaald en twee kassen 
met stro belegd, één voor de mannen en één 
voor de rest. Het waren mensen uit Limburg, 
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die voor de legers uit gevlucht waren. We 
kregen van de gemeente Eemnes gedaan, dat ze 
voedselbonnen kregen en zo zijn ze een hele 
tijd op Tomatuva gebleven. Er was zelfs een 
moeder met een baby bij. 
In Eemnes kenden we veel boeren en die gaven 
ons melk voor de gewone prijs, want er waren 
ook veel kinderen bij en ook oude mensen. 
Zo hadden we een keer een schrijver uit Wage
ningen die bij ons aanklopte. Zijn vrouw en 
zoontje waren al op weg naar Naarden, naar 
familie, maar hij was bang om opgepakt te 
worden en is toen een paar dagen bij ons 
gebleven. Ons dochtertje Liesbeth vond het 
prachtig en liet hem voorlezen. Achteraf had 
die schrijver een heel verhaal geschreven 
over zijn vlucht uit Wageningen en wat hij 
allemaal onderweg had meegemaakt. Dat verhaal 
is later ook gebruikt om een boer te veroor
delen die fout was. 

Wordt vervolgd. 

In onze serie: "Oude Eemnesser, 

vertelt Joop Blom, geboren 6 januari 1927 als 
zoon van Tij men Blom en Hendrika Bos, ons 
zijn verhaal over het boerenleven in Eemnes 
vroeger en nu. Dit omdat de groot geld bezit
ters al jaren bezig zijn om de schitterend 
gerestaureerde boerderijen langs de Wakkeren
dijk en Meentweg op te kopen, zodat over zo^n 
25 jaar deze wegen wel de goudkust van Gooi
en Eemland genoemd zullen worden waar geen 
boer meer te vinden zal zijn. Vandaar dit 
verhaal, dat we dus eigenlijk de titel "Om 
nooit te vergeten" zouden moeten meegeven. 
"Nou, ik zal maar met de Blommenfamilie be
ginnen hè? Mijn vader is geboren op Meentweg 
6 9 en hij was 4 jaar oud toen hij op Meentweg 
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