
ny de Roos. Zij is al jaren lid van de werkgroep en 
zal in het vervolg de belangen ervan behartigen bij het 
bestuur en ook de 'werkavonden' plannen. Ik blijf wel 
in de werkgroep en zal ook vast wel eens een artikel 
voor het H.K.E.-blad produceren. 
De werkgroep is in samenwerking met de werkgroep gene
alogie nog steeds bezig met het opzetten van een kaart
systeem. Verder groeit nog steeds onze hoeveelheid foto-
en dia-materiaal. U zult er in diverse publikaties be
slist het een en ander van zien. 
Dan zijn er ook nog plannen om ons bezig te gaan houden 
met het inventariseren van de Eemnesser boerderijen, op 
verzoek van de Stichting Nationale Contactcommissie Mo
numentenbescherming. Een zeer tijdrovende klus, waar
voor extra hulp bijzonder welkom is van iedereen, die 
hiervoor wat tijd beschikbaar heeft. Het is geen moei
lijk werk en je ziet erdoor heel opmerkelijke details 
van boerderijen waaraan je anders voorbij gaat. 
Graag even bellen met Jenny de Roos-Post, tel. 02153-
86303. 

Namens de werkgroep 
Monumenten 
Livia Lankreijer. 

Van huis en haard verdreven. 

Op 10 mei 1940 overschrijden de Duitse troepen de Neder
lands-Duitse grens. Razendsnel rukken ze in westelijke 
richting op. Uit de gebieden waar hevig gevochten wordt, 
vluchten mensen naar veiliger streken. Wat ze maar enigs
zins mee kunnen nemen gaat mee. Het vee drijven ze voor 
zich uit. 
Ook in onze streek was dit waarneembaar. Amersfoort en 
Hoogland krijgen nogal wat artillerie-vuur te verwerken. 
De bewoners vluchten in de richting van Soest, Baarn en 
verder in westelijke richting. 
Eemnes krijgt een deel van de vluchtelingen te verwerken. 
Het vee loopt, vaak zonder begeleiding, langs Baarn, 
richting Eemnes en verder noordelijk. Koeien, die nodig 
gemolken moeten worden lopen, klagelijk loeiend, langs 
de weg. Boeren die het niet aan kunnen zien melken de 
koeien uit. Uren achter elkaar, koe na koe. 7n hebben ze 
ook nog een beetje inkomsten. 
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In Eemnes, evenals in Blaricum en Huizen, zijn de boeren 
bezig hun vee naar de Meent nabij Huizen te brengen. Het 
vee moet worden geëvacueerd. In een later artikel komen 
we daar nog op terug. 
In die meidagen van 1940 vinden een aantal gezinnen on
derdak in Eemnes. Hoeveel dat er geweest zijn hebben we 
nog niet kunnen achterhalen, maar misschien wilt U, lezer, 
ons daarbij heipen. 
Toen de bezetter hier de macht overgenomen had, trokken 
deze eerste evacué's weer naar hun huizen terug. 
Als de bezetter langs de kust de 'Atlantik-wal' laat 
aanleggen, moeten mensen uit sommige kustplaatsen hun 
huizen verlaten. Ook in Eemnes moeten een aantal gezin
nen uit die kustplaatsen, voor enige tijd geëvacueerd 
hebben gezeten. Tot nu toe hebben we over deze 'tweede' 
evacuatie periode geen gegevens kunnen bemachtigen. 
De 'derde'en laatste evacuatie periode kunnen we als 
de grootste beschouwen. 
Op 17 september 1944, we hebben het kortgeleden her
dacht, begon 'Market Garden' bij Arnhem en Nijmegen. 
De gevechten waren hevig en de vernieling aan huizen en 
goederen was enorm. We kennen de afloop. 
Op 26 september geven de duitsers het bevel aan de be
volking van Arnhem, om de stad te verlaten. Ditzelfde 
bevel komt ook voor de inwoners van een aantal omliggen
de dorpen. De stroom vluchtelingen komt op gang en ook 
de gemeente Eemnes wordt aangewezen voor opvang. Het 
dorp zit eigenlijk al krap in haar jasje, want het her
bergt nogal wat onderduikers, waaronder ook enige, pas 
ondergedoken, spoorwegmannen. 
Al op 23 september komt het R.K. parochieel comité in 
vergadering bijeen. Leden van dit (evacuatie) comité 
zijn: Pastoor B.J.M. Müter(voorzitter), de heer G.J.Mor
ren, de heren A. v.d. Wardt, L. van Klooster ,A.Stouten-
burc en Mej. W. Morren (secretariaat). 
Het parochiaal bureau, waar de aanvragen ingediend moes
ten worden, werd geïnstalleerd aan de pastorie op de 
Wakkerendijk. De heer J. Morren neemt aldaar de dienst 
waar. Dit comité staat rechtstreeks onder het Dekenaal 
Comité van de regio. Er worden collectes gehouden en 
goederen ingezameld. Een aantal dagen later kan men al 
een inventaris opmaken van de beschikbare goederen. 
Van Protestantse zijde zijn twee evacuatie-bureau's opge
richt . 
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Eén van Eemnes-Binnen, gevestigd aan de Wakkerendijk bij 
de heer J. van Dijk, en één van Eemnes-Buiten bij de heer 
Hagen aan de taarderweg. 
We kunnen beschikken over gegevens uit de notulen van het 
R.K. parochieel comité, waardoor we van de werkzaamheden 
van dit comité een redelijk beeld hebben. 
Mogelijk beschikt iemand nog over de notulen van de twee 
protestantse evacuatie-bureau's. 
Wilt U ze dan beschikbaar stellen voor kopiëring? 
Op initiatief van burgemeester van Ogtrop worden de voor
zitters van de comité's op 8 oktober 1944 uitgenodigd 
op het gemeentehuis. 
Hij wil nauwe samenwerking met de comité's, om geschikt 
onderdak te vinden voor de vluchtelingen. Op het gemeen
tehuis zijn de heren van Hoepen en van Duyne met het on
derbrengen van de vluchtelingen belast. 
De beoogde samenwerking komt tot stand, maar de comité's 
blijven echter zelfstandig opererende organisaties 
lussen 9 en 12 oktober arriveren de eerste vluchtelingen. 
Er wordt, indien nodig, zoveel mogelijk rekening gehou
den met de geloofsovertuiging, zodat protestanten bij 
protestantse gastgezinnen en rooms-katholieken bij rooms-
katholieke gezinnen ingekwartierd worden. 
Op 17 oktober maakt pastoor Müter op de vergadering van 
zijn comité bekend, dat er een centraal-comité, ook wel 
supra-comité genoemd, wordt opgericht door de gemeente. 
Ieder comité wordt gevraagd één afgevaardigde te sturen. 
Voor het R.K. comité gaat Mej. W. Morren. 
Op 21 oktober is de eerste vergadering van het centraal-
comité. Mevrouw van Ogtrop treedt op als presidente. 
V/oor de protestantse bureau's zijn aanwezig, mevrouw Am-
brosius en mevrouw Boer, de echtgenotes van beide pre
dikanten. 

Doel van dit comité is, een overzicht te krijgen van de 
aanwezige hulpgoederen. Maar de voorraden van de drie co-
mité's zullen afzonderlijk worden opgeslagen. 
Ook de notulen van het centraal-comité zijn beschikbaar 
en daaruit blijkt dat de laatst genotuleerde vergadering 
op 4 november gehouden werd. Het bleef daarna wel be
staan, maar voor het functioneren waren vergaderingen 
niet meer nodig. 
Onderling hadden de comité's nauw contact met elkaar, 
zodat de geëvacueerden niet op twee verschillende bureau's 
nm werstrekkinn van neld of moederen zouden kunnen vragen. 
Als na een aantal weken de vluchtelingenstroom tot beda-
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ren is gekomen, blijkt dat er, op dat moment 491 mensen 
in de gemeente Eemnes zijn ondergebracht, bij 116 gastge
zinnen. 
De vluchtelinqen zijn afkomstig uit: 
Woonplaats: Aantal personen: 

Huissen 161 
Arnhem 157 
Wageningen 73 
Oosterbeek 36 
Renkum 28 
Millingen 20 
Amersfoort 6 
Bemmel 4 
Gennep 4 
Utrecht 2 

Zij werden ondergebracht te Eemnes: 

Straatnaam: Aantal gastgevers: aantal geëvacu-
eerden: 

Wakkerendijk 74 333 
Meentweg 21 98 
Laarderweg 10 29 
Kerkstraat 4 9 
Nieuweweg 2 6 
Streefoordlaan 2 5 
Molenweg 1 5 
Rijksweg 1 4 
Seldenrijkweq 1 2 

Uit de notulen van het parochieel comité komt duidelijk 
naar voren dat de mensen heel weinig hebben kunnen mee
nemen toen ze moesten vluchten. 
Hun gastgevers werd opgedragen hen te voorzien van eten 
en drinken en te zorgen voor slaapgelegenheid. Hiervoor 
werd van overheidswege een geringe vergoeding gegeven. 
Men was niet aan bepaalde gedragsregels gebonden. In 
sommige gastgezinnen werden de vluchtelingen zo goed 
mogelijk opgenomen in de dagelijkse gang van zaken. In 
andere gastgezinnen werd dit weer nadrukkelijk vermeden. 
Bij een aantal gastgezinnen aten de vluchtelingen aan 
dezelfde tafel mee, terwijl bij andere gastgezinnen de 
vluchtelingen een aparte ruimte kregen toegewezen om te 
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wonen. 
Het was voor beide kanten aanpassen en inschikken. Veel
al lukte dat vrij goed, maar er ontstonden ook de onver
mijdelijke wrijvingen. 
Als er moeilijkheden waren ontstaan, die niet meer onder
ling opgelost konden worden, bemiddelde of de gemeente 
of één der comité's. Soms werden de vluchtelingen onder
bracht bij een ander gezin, maar het gebeurde ook, dat 
de vluchtelingen naar elders vertrokken. 
Al in januari 1945 waren een aantal evacué's naar Fries
land vertrokken. Met dit laatste lopen we echter vooruit 
op de gebeurtenissen. 
Vooral in het begin van de evacuatie-periode was er een 
dringende behoefte aan textielgoederen. De vluchtelingen 
dienden, als ze bij het distributiekantoor niet terecht 
konden of geen geld hadden, een aanvraag in bij één 
van de drie comité's. Die aanvraag om goederen of geld 
werd behandeld in de comité-v/ergadering. Als het om goe
deren ging, werd deze aanvraag, voorzien van advies, 
doorgestuurd naar het centraal comité. Daar werd bekeken 
of de goederen voorradig waren in één van de drie depots. 
Als dit het geval was, werd de aanvraag goedgekeurd. 
Pas daarna kon de aanvrager de gewenste goederen bij één 
der depots in ontvangst nemen. Als het alleen een aan
vraag om geld betrof, besliste het desbetreffende comité 
direkt in de vergadering. 
De leerlingen van de naaischool werden ingeschakeld om 
uit lakens de benodigde onderkleding te vervaardigen. 
Ook de 'gastgevers' voorzagen in veel gevallen hun eva
cué's van kleding en andere goederen. 
Op 25 mei 1945 werd door het parochieel comité de op
heffingsvergadering gehouden. Langzaam maar zeker keer
den de vluchtelingen terun naar hun verwoeste huizen en 
beoonnen met de wederopbouw. 
Bij die wederopbouw werden ze gesteund door middelen 
die verkregen waren uit de H.A.R.K. (Hulp Aktie Rode 
Kruis). 
Ook in deze omgeving werden regelmatig inzamelingen ge
houden van goederen en kleding. Na de oorlog bleef er 
nog enige tijd contact bestaan tussen sommige gastge
zinnen en hun evacué's. Maar daar is momenteel nog wei
nig sprake meer van. 
Wij hopen met dit artikel een beetje van de recente his-
f.-.T'-jo w^n Eemnes naar het onnervlak te hebben nebracht. 
Misschien roept het herinneringen bij U wakker. Als dat 
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zo is of als U foto's in Uw bezit heeft uit die periode 
dan zouden wij het zeer op prijs stellen als wij van die 
foto's reprodukties zouden mogen maken Wij houden ons aan
bevolen. 

Werkgroep Tweede Wereldoorlog 
Jaap van der Woude. 

Oproep 

De 'Regionale Geschiedenis van Nederland' heeft ons ver
zocht om de belangstelling onder de leden te peilen voor 
het projekt 'De aanleg van het Nederlandse Spoorwegennet' 
Men wil samen met hen de voorbereiding en de gevolgen 
van de komst van de spoorwegen in onze regio onderzoeken. 
De resultaten zullen eind 1986, samen met die van de an
dere regio's gepubliceerd worden. 
Voor nadere inlichtingen kunt U contact opnemen met C. 
Jungerling, tel. 02153-83086. 

Dia-avond taarderweg en omgeving 

foto ' s 

Er zijn enkele reacties binnengekomen op ons verzoek in 
het vorige HKE-blad om foto's van panden langs de taar-
derweg-Molenweg-Streefoordlaan, die niet meer bestaan. 
Graag zouden we zoveel mogelijk verdwenen panden op de 
dia willen zetten. Mocht U een oude foto bezitten, dan 
maakt U ons blij wanneer U met ons kontakt op neemt. 
We maken dan een afspraak om van uw foto een dia te maken. 

De dia-avond vindt plaats in februari of maart van het 
volgende jaar. Nadere berichten volgen. 

Voor foto's kunt u kontakt opnemen met: 

Henk van Hees Liva Lankreijer 
Geutoomserf 23 Aartseveen 94 
3755 VL Eemnes Eemnes 
tel. 89849 tel. 89198 
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