
In onze serie: ""Oude Eemnesser " 

wil de heer R. Ruizendaal, Laarderweg 31 u 
graag nog iets over de oorlog vertellen. Er 
zullen namelijk weinigen onder u zijn die 
weten, dat er onderduikers in "de molen' 
gewerkt hebben. (Maalderij: nu Molenweg 8a.) 
Laten we dus even naar het verhaal van Rei
nier luisteren.... 

"Zoals zovelen kreeg ook ik een oproep om 
naar Duitsland te gaan, maar dat vertikte ik, 
dus moest ik onderduiken, 's Nachts bleef ik 
gewoon thuis maar overdag wilde ik iets om 
handen hebben. 
De Betuwe moest van de moffen onder water 

Van boven naar beneden 
Reinier Ruizendaal, Henk Bon, Goos Bon, Meindert 
Vedder, Goos Dop, Tony Offermans, Henk Blom. 
Achtergrond: Boerderij Molenweg 10. 
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Van boven naar onderen 
De boekhouder Felix, Henk Dop sr., Meindert Vedder, 
Reinier Ruizendaal, Cor Blom, Henk Blom, ??, Terwiel, 
de baas. 
Op de trap bij de Maalderij 

gezet worden, omdat ze bang waren, dat de 
geallieerden daar zouden landen. Het gevolg 
daarvan was, dat alle bomen er gerooid moes
ten worden. Deze bomen werden 's nachts op 
vrachtwagens geladen en naar o.a. Eemnes 
gebracht, naar de molen. Wij zaten met een 
heel stel onderduikers boven de maalderij en 
deden de hele dag niets anders dan dennebomen 
zagen. Eerst werden er dikke plakken gezaagd, 
daarna kleine hoekjes. We noemden het genera
torhout, want er zat namelijk gas in en dat 
gas werd gebruikt voor de autobussen, omdat 
er geen benzine meer was. Er werd een enorme 
ketel (gedeeltelijk in de grond) naast de bus 
geplaatst waar die hoekjes in gegooid werden, 
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vervolgens werd alles aangestoken en zo kreeg 
de bus de benodigde brandstof. 
Dit werk hield echter plotseling op, waarom 
weet ik niet. 
Hierna werden er boven de maalderij een stel 
houtdraaimachines neergezet en begonnen we 
met z'n allen met hout draaien. Daarvoor 
gebruikten we het kersehout uit de Betuwe. We 
maakten balpoten, rammelaars, leeslampen en 
vooral veel spinnewielen. Aan de buitenkant 
van de maalderij werd een grote trap gemaakt, 
zodat we als het nodig mocht zijn, konden 
vluchten. Er werd altijd gecontroleerd of er 
geen moffen aankwamen. Als er iemand de Mo
lenweg in kwam, werd het vlug doorgegeven, 
dan werden de electromotoren die voor het 
malen van het graan gebruikt werden stilgezet 

Boven Reinier Ruizendaal, onder Meindert Vedder. Deze 
foto is genomen op de Laarderweg 48 waar nu Van der 
Zwaan woont. 
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boven van links naar rechts: 
Henk Dop, Henk Blom, Meindert Vedder, Henk Dop sr. 
onder van links naar rechts 
Goos Bon, Reinier Ruizendaal, Henk Bon, Tony Offer-
mans . 
Op de achtergrond de Streefoordlaan. 

en konden we zo door een zijraam via de trap 
wegkomen. 

Boven stond altijd een bende pulp, zoals ze 
dat noemen, veel zaagsel waar de kachel mee 
vol gestouwd werd, dus u begrijpt het al, dat 
moest een keer fout gaan. Of de kachel scheef 
heeft gestaan dat weten we niet, maar op een 
dag brak er brand uit en wist iedereen dat 
wij daarzaten en zijn we allemaal uitgewaai
erd. 
De onderduikers die daar werkten waren Henk 
Blom, Cor Blom, Henk Dop, Goos Dop, Goos 
Hagen, Meindert Vedder, Terwiel de baas, Tony 
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boven van links naar rechts: 
Tony Offermans, Goos Dop, Meindert Vedder, Henk Blom. 
onder van links naar rechts: 
Reinier Ruizendaal, Goos Bon Henk Bon. 

Offermans uit Hilversum, Veldhuizen, Piet van 
Hamersveld, en Goos en Henk Bon uit Laren. 
Ja die onderduiktijd was wel erg spannend 
natuurlijk maar met elkaar hebben we het toch 
ook erg leuk gehad." 

Meneer Ruizendaal, ook u wil ik heel harte
lijk bedanken voor uw bijdrage aan dit boek
je. 

Henriet Liscaljet 

P.S. Jan Terwiel, de baas, woonde op Laarder-
weg 48 en had achter zijn huis een soort 
timmerfabriekje waar de mannen ook nog even 
gewerkt hebben! 

* 
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