
hoogte wil houden van de nieuwste historische 
ontwikkelingen. 
Eerder verschenen de Kronieken 1970-1979, 
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De Archeologische Kroniek, een uitgave van de 
provincie Utrecht en de Stichting Publikaties 
Oud-Utrecht, is verkrijgbaar bij de erkende 
boekhandel (ISSN 1386-8527) maar kan ook 
rechtstreeks schriftelijk besteld worden bij 
Bureau SPOU, Overboslaan 19, 3722 BJ Biltho-
ven. Verkoopprijs ƒ 12.50. Via de Historische 
Kring, bij inschrijving, voor ƒ 5,-- per 
deel . 

M.Th. v.d. Schaal-de Valk 

• 

Rond Tomatuva in de Tweede Wereldoorlog 

Vanaf 1934 tot 1970 bevond zich langs de 
Rijksweg onder de gemeente Eemnes de 
fruitrestauratie Tomatuva 
Eigenaar Herman Pot (1910-1993) en zijn vrouw 
Joke Pot-v.d. Hurk hebben zeer veel gedaan om 
Tomatuva tot bloei te brengen. Onlangs 
ontvingen we van mevrouw Joke Pot-v.d. Hurk 
herinneringen aan haar eerste periode. Reeds 
eerder schreef ze in ons blad over deze 
periode. Ze liep al langer met ideeën rond, 
getuige de start van haar verhaal. 

"Hedennacht, 19 mei 1993, werd bij mij het 
idee geboren, om alsnog een boekje te 
schrijven over mijn belevenissen in de oorlog. 
We woonden aan de Rijksweg Amsterdam-
Amersfoort tussen Laren en Baarn. We waren op 
2 9 augustus 193 9 getrouwd en woonden op een 
fruitkwekerij , die mijn man daar zelf begonnen 
was. Hij was van beroep fruitteler en had het 
goede idee om het fruit, dat hij zelf teelde 

16- HKE 



Overzicht bedrijf Tomatuva aan de Rijksweg Amsterdam-
Amersfoort onder Eemnes. 
Foto gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog 

op een aparte manier aan de man te brengen. 
Hij kocht een weiland in de gemeente Eemnes en 
begon daar druivenkassen te bouwen. Hij zocht 
een compagnon om er een N.V. van te maken en 
zorgde voor een kleinhandelaarsvergunning, 
want het was zijn bedoeling om zoveel mogelijk 
zijn fruit particulier te verkopen. Hij vond 
een compagnon, een zoon van Dr. Haase uit 
Lisse, die ook wilde investeren in ons 
bedrijf. Dat was erg goed, want hij wilde dat 
zijn zoon een gezond buitenleven kreeg. 
Intussen schoot de bouw van de kassen aardig 
op!. We hadden Frankenthalers, Black Alicante, 
Witte Van der Laan, Muscaatdruiven en nog een 
witte soort. In de kassen werden eerst tomaten 
en groenten geteeld, want voordat die druiven 
geoogst konden worden, duurde het wel enkele 
jaren. Verder kweekten we ook groenten als sla 
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en raapstelen, want het was oorlog en er was 
een groot gebrek aan verse producten. Als je 
het naar de veiling bracht, ging het in de 
oorlog gegarandeerd naar Duitsland. Wij hadden 
een eigen systeem: we hebben alle doktoren 
aangeschreven met het verzoek of ze hun 
patiënten een briefje wilden geven met de tip 
om verse gronten en fruit bij ons te halen. We 
hadden hiervoor een heel kaartsysteem. We 
hebben veel bedankbrieven ontvangen van 
tevreden patiënten. Al met al was dit de 
oplossing: iedereen tevreden en het fruit en 
de groeten bleven hier! 

Mijn man heeft bij de kassen ook een 
fruitrestaurant opgericht om nog meer van zijn 
producten af te kunnen zetten. In die tijd was 
het in Nederland nog niet de gewoonte om het 
fruit zoveel mogelijk vers te verwerken. Door 
vruchtenpersen, die net in de mode kwamen, te 
gebruiken, kon men het sap van verse vruchten 
b.v. door stomen aan de vrucht onttrekken. 

\TUVA 

Reclame voor Tomatuva. Dertiger jaren 
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Mijn man was natuurlijk lid van de Algemene 
Fruittelers Organisatie en hij is daar ook 
altijd erg actief mee bezig geweest. 

Toen de oorlog uitbrak woonden we in Eemnes 
nog op Goijergracht 39. We kwamen op de fiets 
van een feestje in Utrecht. Mijn man zei: "Ik 
hoor vliegtuigen!" We hebben toen thuis de 
radio aangezet en zo hoorden we dat we door de 
Duitsers werden aangevallen. Ik moest nog even 
gauw naar Bussum om spullen voor mijn man op 
te iidien ui] een groothandel . Daar waren ze 
goed ingericht op tuinbouwgebied. Mijn man had 
gezegd: "Ga nou gauw weg, want straks kun je 
er niet meer door!" Na thuiskomst uit Utrecht 
waren we niet meer naar bed gegaan vanwege de 
inval van de Duitsers . Om 6 uur ' s morgens 
stapte ik dus op de fiets om tomatentouw in 
Bussum te gaan halen. Toen ik over de hei 
fietste werden er al parachutisten gedropt! 
Het was heel gek! 's Morgens om 6 uur liepen 
er al mensen met kinderwagens buiten, allemaal 
vanwege de nieuwsberichten. Toen ik weer 
terugreed, werd ik nog tegengehouden door 
Nederlandse militairen; die deden hun best om 
de parachutisten in te rekenen! 

Ik heb in de oorlog veel voedseltochten 
gemaakt. Ik nam dan textiel mee om te ruilen. 
Bij de boeren kreeg je dan één kilo meel of 
zoiets. Wat je onderweg zag was heel erg: 
iedereen was op voedseltocht, vooral mensen 
uit Amsterdam. Ik moest ook een onderdeel van 
een Lister-motor opsporen; de onze was kapot. 
Ik vond het onderdeel in Zutphen aan de 
Ijssel. Daar was nog een dependance waar het 
te koop was. Al met al was het een hele 
toestand, vooral langs de wegen! 
Overal uitgebrande auto's en er was alleen nog 
Duits vervoer te bekennen. Wij hadden ook veel 
onderduikers en daar moest je dan eten voor 
zien te vinden. In het achterland was daar nog 
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De heer Pot (2e van links) en mevrouw Pot-V.d. Hurk (2e 
van rechts) in overleg met serveersters bij Tomatuva. 
Foto van ruim 10 jaar na de oorlog 

wel kans op, vooral als je iets had aan te 
bieden, zoals kleding. Er werden toen zelfs 
trouwringen verhandeld, erg toch! Het was wel 
een ervaring, die je niet gauw vergat, al die 
zielige mensen op pad voor eten. 

We hebben ook nog iets bij zonders meegemaakt 
met het dagblad Trouw. Wij waren nog de 
enigen, die stroom hadden op de Rijksweg. Dat 
hadden we zelf door laten trekken vanaf de 
Goijergracht 39, waar we ons eerste huisje 
hadden. We hebben er met veel plezier gewoond: 
de hele hei voor ons! Door een groep studenten 
hebben we toen een lange geul laten graven 
vanaf de Goijergracht naar de Rijksweg toe. 
Toen kwam de ondergrondse, ook uit Eemnes, op 
een keer vragen of wij de stroom wilden 
gebruiken om het verzet te steunen. Dat deden 
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we graag! Naast ons was een plantenkwekerij 
van de gebroeders Koppel uit Laren; niet vlak 
naast ons, er was eerst nog een weiland 
tussen. De ondergrondse kwam 's nachts en 
maakte keurige vierkanten van 't gras en zo 
kwam er een kabel,onder het gras om de stroom 
naar onze buren te verplaatsen. Daar stond een 
soort schuur waar een drukpers in stond 
(Trouw) . Die schuur werd gehuurd door een 
Amsterdammer en die zorgde voor die pers . 
Verder waren er nog een radio en een soort 
computer, gehuurd door een zekere Jansen; daar 
kon je alle kanten mee op. De gebroeders 
Koppel zijn nog een keer opgepakt, maar die 
hadden een huurcontract en ze wisten ook niks ! 

Deze regels draag ik op aan de Historische 
Vereniging van Eemnes, omdat onze ervaringen 
in de jaren 1939 tot 1945 in hoofdzaak deze 
gemeente betroffen. Wij hadden trouwens toen 
we op de Goi j ergracht 3 9 woonden, een 
grenspaal vlak bij ons huisje staan. Daar was 
dan de afscheiding tussen provincie Utrecht en 
Noord-Holland. 

J. Pot- van den Hurk 
vanaf 2 9 augustus 193 9 
wonende in Eemnes. 
tegenwoordig adres: 
"Tabitha" Kamer 0.15 
Mozartlaan 280 
2555 KZ 's-Gravenhage 

Wat vroegere landmeters ons nog vertellen. 

Als we de landkaarten uit vroegere eeuwen 
bekijken, komen we heel wat dingen te weten 
over onze eigen woonplaats. We zien oude 
straatnamen, namen van weteringen, landhuizen 
en boerderijen, maar ook kaarten die gaan over 
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