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Interview met meneer en mevrouw 
Boelsma–Glebbeek 
 
Ditmaal geen interview met één persoon, maar met een echtpaar. Beiden zijn 
niet geboren en getogen in Eemnes maar wonen  inmiddels al zo lang in ons 
mooie dorp dat zij er zeer aan verknocht geraakt zijn. Het zijn meneer en me-
vrouw Boelsma – Glebbeek, woonachtig aan de Zomertaling. In een zeer gezel-
lig gesprek werden vele herinneringen opgehaald. 

Ik vroeg hun eerst in het kort hun voor-Eemnesserse periode te beschrijven. 

Meneer Joost (Jozef Klaas) Boelsma vertelt:  
Ik ben geboren op 15 mei 1920 in Laren op de Nieuweweg boven groenteboer 
Bijl. Mijn ouders zijn later in het ouderlijk huis van mijn vader aan de Veld-
weg in Laren gaan wonen. Mijn vader was aannemer, ik heb ook bij hem ge-
werkt. Mijn vader heette Klaas Boelsma, hij was afkomstig uit Friesland, en 
mijn moeder heette Josefine Witte, zij kwam uit Arnhem. Ik ben in de bouw 
gaan werken bij aannemer Piet ter Berg, daar heb ik verscheidene jaren ge-
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werkt. Vervolgens bij Gijs van Schaik en die had eens een klus bij het Amster-
dams kindersanatorium, de huidige Trappenberg. Daar ben ik gebleven, ook al 
verdiende ik iets minder, ik had wel een vaste baan. Ik werkte daar op de adap-
tatiewerkplaats, ik maakte aanpassingen voor de gehandicapte kinderen, dat 
heb ik 30 jaar lang gedaan. Toen ik 60 jaar was, ben ik de VUT ingegaan.  
Ik heb er in de recreatiezaal van het kindersanatorium koningin Juliana ont-
moet. Ik was kort daarvoor van de trap gevallen, had een paar gekneusde rib-
ben en toen vroeg ze nog aan me hoe het ermee was, dat had ze gehoord van de 
geneesheer-directeur, die zat bij haar.  
Ik heb het bij de Trappenberg geweldig naar m'n zin gehad, ik zat in de ont-
spanningscommissie, de personeelsvereniging en de ondernemingsraad. 
In 1940 was ik in dienst, ze hebben mij naar Duitsland gevoerd, dat zijn een 
paar jaar geweest waar je niks aan gehad hebt, ik heb er een hoop meegemaakt, 
maar dat vergeet ik maar weer. 

Mevrouw Neeltje Boelsma – Glebbeek vertelt: 
Ik ben in Diemen geboren op 16 november 1919. Mijn vader heette Jan Gleb-
beek, hij was afkomstig uit Amsterdam, en mijn moeder heette Marijtje Bakker 
en kwam uit Durgerdam Na hun huwelijk zijn ze in Diemen gaan wonen. Ik 
was de jongste uit het gezin, ik had nog twee broers en een zuster. Toen ik een 
jaar oud was, werd mijn moeder ziek, die moest naar het ziekenhuis. In Die-
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men woonde ook een zuster van mijn vader (Neeltje Glebbeek), die was ge-
trouwd met Flip van Malenstein, en bij die oom en tante ben ik toen een tijdje 
gebleven. Toen mijn moeder  hersteld was, ging ik weer naar huis. Toen kreeg 
mijn tante vreselijke heimwee naar mij want ze kon zelf geen kinderen krijgen. 
Ze werd ziek, ze lag maar op bed, ze at niet meer, ze deed niets meer. Nou had 
je nog zo’n ouderwetse dorpsdokter in die tijd en die ging praten natuurlijk. Hij 
zei tegen m’n vader en moeder: “wil je je zuster weer een beetje overeind hel-
pen, dan moet het kind weer naar tante Neeltje toe”. Dat was natuurlijk heel 
wat maar mijn ouders hebben het gedaan, dus ik ben bij die oom en tante opge-
groeid. Ik heb me nooit enigst kind gevoeld; als ik naar school liep, kwam ik 
langs het huis van mijn vader en moeder, dan ging ik eventjes aan. Alle feesten 
werden samen gevierd met mijn ouders en broers en zussen, oom en tante 
hoorden er gewoon bij. Ze hebben me altijd verzorgd, maar mijn vader en 
moeder hadden de supervisie. Ome was een geboren Eemnesser en hij zei te-
gen mijn vader toen ze allebei gepensioneerd waren: “weet je wat wij moeten 
doen? We moeten in Eemnes gaan wonen, daar heb je leuke huisjes met een 
groot stuk tuin, daar kun je je eigen groente kweken en je eigen aardappelen, 
dat is misschien veel goedkoper dan tuinen in Diemen.” Zo is het gegaan en zo 
ben ik in Eemnes gekomen. Beide gezinnen zijn met één verhuiswagen ver-
huisd, er waren toen nog niet zoveel meubelen natuurlijk. Ik was toen 15 jaar 
oud.  
Mijn vader en moeder en mijn oom en tante zijn allebei aan de Laarderweg 
gaan wonen. Mijn oom en tante zijn wel altijd in Eemnes gebleven maar mijn 
jongste broer raakte zonder werk, die woonde nog bij mijn vader en moeder 
thuis. Toen zijn mijn ouders voor mijn broer weer een poosje teruggegaan naar 
Diemen zodat hij daar aan het werk kon komen. Dat is gelukt, mijn broer is la-
ter getrouwd en toen zijn mijn vader en moeder weer teruggekomen naar Eem-
nes. 

Was het geen grote overgang van Diemen naar Eemnes? 
Ik had natuurlijk vriendinnen in Diemen, maar we kwamen in Eemnes naast de 
familie Dop te wonen en die hadden twee dochters en die hebben me al gauw 
opgevangen. Ik voelde me snel thuis in Eemnes. Ik ben een type dat zich mak-
kelijk schikt. Later viel me wel op dat ze in Eemnes gauw wat van je zeggen, 
ik was een stads meisje, ik had niet die stijve kleding. Later hoorde ik dat daar 
wel eens wat van gezegd werd. Toen ik kennis kreeg met mijn man, ik was er 
vroeg bij wat dat aangaat, werd er al gauw gezegd: die zal wel snel moeten 
trouwen. En dan hoor je later dat de meeste dochters van die vrouw die dat ge-
zegd heeft, hebben moeten trouwen. 
Toen we pas in Eemnes woonden, leerden we al gauw dat iedereen in Eemnes 
bijnamen had, dat was in Diemen niet zo. Bij mijn vader en moeder kwam ie-
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mand aan de deur, dat was een kruidenier, ik weet niet meer hoe hij heet. Mijn 
moeder had alleen die bijnaam gehoord en wist niet hoe die man écht heette, 
dus ze noemde hem bij zijn bijnaam. Hij zei: maar zo heet ik niet mevrouw 
Glebbeek. Ze vond het vreselijk natuurlijk en het is haar ook niet meer ge-
beurd. 

Hoe hebt u elkaar leren kennen? 
Meneer Boelsma: Ik heb mijn vrouw leren kennen bij mijn vader want ze was 
dienstmeisje bij ons.  
Mevrouw Boelsma: Toen ik met dertien jaar van school kwam, ben ik al gaan 
werken. Ik had graag naar de huishoudschool gewild, maar daar was geen geld 
voor. Toen ik in Eemnes kwam wonen, ging ik op zoek naar een nieuw baantje 
en dat vond ik bij de familie Boelsma in Laren. Joost woonde toen nog bij zijn 
ouders. 
Men: Ik dacht een leuke meid, pik in! 
Mevr.: Weet je wat je toen in zo’n dorp als Eemnes had; er werd natuurlijk 
gauw gezegd, nou die dochter van Glebbeek die heeft een jongen, die jongen 
van Boelsma. Mijn vader kwam dat te horen en toen zei hij tegen me: “moet je 
luisteren, ik hoor dat jij kennis hebt aan een jongen maar ik vind je nog veel te 
jong. Als je 18 bent, laat hem dan maar eens een keertje bij me komen”. En dat 
is ook gebeurd. 
Men: En dan bracht ik haar naar huis ‘s avonds, ik was op de tekenschool in 
Hilversum, en dan moest ik afscheid nemen en daarna hard fietsen om op tijd 
op de tekenschool te komen. Soms duurt afscheid nemen een beetje lang! We 
hebben wel een leuke tijd gehad. 
We zijn op 7 juli 1942 getrouwd. We reden die dag in een auto met daarboven 
een grote ballon met gas, daar liep die auto op want er was geen benzine. We 

Uitzicht vanaf de akkers op de huizen aan de 
Laarderweg voor 1977. Het middelste huis is 
dat van de familie Boelsma. 

Krater in het weiland als gevolg van een 
neeergestorte Lancaster bommenwerper (12 
mei 1943). De krater lag ten zuiden van de Al-
gemene Begraafplaats in Eemnes. 
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hadden één volgauto, de andere gasten liepen. 
In 1939 ben ik in dienst gegaan, ik werd in Hilversum gekeurd en ik wou bij de 
genie, maar vanwege mijn lange benen kwam ik bij de infanterie. Na ons hu-
welijk zijn we in Eemnes gaan wonen, we woonden in bij oom en tante. 
In 1943 ben ik naar Duitsland gegaan. Nederland had gecapituleerd, ze hebben 
mij opgepakt bij een razzia, ik moest mij melden  in Wijk aan Zee en vandaar 
uit ben ik naar Duitsland vervoerd, ik heb daar twee jaar moeten werken. Mijn 
moeder is in die tijd gestorven, maar ik mocht niet naar huis. Ik ben wel een 
keer met verlof geweest, maar daar was een voorwaarde aan verbonden: ik had 
een vriend daar; als ik terug zou komen mocht hij naar Nederland toe. Ik was 
thuis en daar kwam zijn vrouw aan: “meneer Boelsma, u gaat toch terug! Dan 
kan mijn man ook komen.” Wat doe je? Ik ben teruggegaan. Toen is hij naar 
Nederland gegaan en als hij terugkwam mocht ik weer, maar hij is nooit terug-
gekomen……..Ik heb het er gelukkig goed vanaf gebracht. 

Waar woonden uw oom en tante? 
Mevr.: Oom en tante woonden op Laarderweg 100, dat huis is later gesloopt 
voor de aanleg van de rijksweg A27. Toen ik in verwachting was van mijn 
oudste zoon hebben we ingewoond bij mevrouw Dolmans, die woonde op 
Laarderweg 132, naast Griffioen, de groenteboer. Wij hadden toen het grootste 
gedeelte van het huis. Mijn oudste zoon  Joost is geboren op 21 mei 1946. 
Toen mevrouw Dolmans naar een rusthuis ging, hadden we het huis alleen. 
Onderhand stierf mijn vader, met mijn moeder ging het toen niet goed, ze 
kreeg kanker en ik heb haar toen in huis genomen. Zij betaalde ook een gedeel-
te van de huur omdat ik de huur niet helemaal alleen kon betalen. Inmiddels 
was op 17 februari 1949 mijn zoon Auke geboren. Ik heb mijn moeder tot haar 
dood verzorgd. Later zijn we op Laarderweg 94 gaan wonen, tussen de familie 
Huisman en de familie Koen. Ik was toen al in verwachting van mijn dochter 
Nelie die op 17 oktober 1952 geboren zou worden. Ons huis stond ook op de 
plaats van de huidige A27. In het begin hebben we het huis gehuurd, later kon-
den we het kopen, maar ja, de eigenaar vroeg er 7500 gulden voor. Ik dacht: ik 
heb geen 7500 gulden, waar moet ik die vandaan halen? Maar mijn buurman 
zei: dat kan je toch van de bank lenen! We hebben het toen toch gedaan. Het 
was een slecht huis, we hebben er veel aan op moeten knappen. We woonden 
daar heerlijk, we hadden een vrijstaand huisje met een grote tuin. We keken uit 
over de akkers, er lag een slootje voor met daarachter ’s zomers de korenvel-
den, of velden met bieten en aardappelen. Je zag het ploegen, het eggen, het 
koren maaien met de hand. Achter het huis had je eerst een groot stuk grasveld 
en dan de Nieuweweg. 
Ik heb er nog altijd verdriet van dat we daar weg moesten. We hebben er 25 
jaar gewoond.  
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Trouwfoto van het echtpaar Boelsma-
Glebbeek op de trappen van het gemeentehuis 
(nu Oude Raadhuijs). Foto uit 1942. 

Neeltje Glebbeek (1889-1971) en Flip van Ma-
lenstein (1884-1960). De oom en tante waarbij 
mevrouw Boelsma-Glebbeek opgroeide. 

Wanneer werd het duidelijk dat u 
daar weg moest? 
Ik denk dat in 1970 duidelijk werd 
dat wij daar niet konden blijven wo-
nen; toen gingen de geruchten al. We 
hebben met de buurt van alles gedaan 
om die weg tegen te houden, op het 
laatst stonden er borden in de tuin 
met “te koop” maar we hebben niet 
echt actie gevoerd. Op die borden 
kwam een hoop bekijks af. Maar je 
moet toch het loodje leggen. Rijks-
waterstaat taxeerde je huis en deed 
een bod, je mocht een paar keer wei-
geren. Toen ze een eerste bod deden, 
zei ik tegen mijn man: dat doen we 
niet, er komt ook nog smartengeld 
bij. Je hebt er zo lang gewoond en 
voor zo’n snelweg moet je er weg!  
Uiteindelijk gingen ze zelfs nog over 
het bedrag heen dat wij ervoor wil-
den hebben. Op een gegeven keer 
werd er ’s morgens gebeld: Rijkswa-
terstaat met een nieuw bod. Joost 
was naar z’n werk. Ik zei: “u moet 
mijn man maar bellen”. Maar eerst 
had ik hem zelf opgebeld en gezegd: 
“doe het maar, want zo komen we er 
aardig uit”. Wat we nooit verwacht 
hadden, kregen we ervoor. Ik weet 
niet meer hoeveel we gekregen heb-
ben, ik denk 125.000 gulden.  

Hoe heeft u een andere woning ge-
vonden? 
Men. en mevr.: Je moest zelf op zoek 
naar een andere woning. We kregen 
wel voorrang bij de keuze van een 
huis in de Noordbuurt die toen net 
gebouwd werd. Je kon ook een stukje 
grond kopen aan de Streefoordlaan, 
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dat hebben sommigen wel gedaan. Wij hebben er ook aan gedacht om dat te 
doen. We zijn er gaan kijken, maar we keken uit op een grote muur van een 
bouwbedrijf. We zijn ook bezig geweest met een stuk grond van de gemeente 
achter de Nieuweweg. Je zou die grond dan kunnen kopen en er dan zelf mo-
gen bouwen. Er waren echter zoveel omwonenden die protesteerden tegen de 
bouw dat het niet doorgegaan is.  
Mevr: Ik zal u vertellen: tot aan de periode dat de geruchten gingen dat die weg 
daar kwam, hadden we nooit wijn in huis. Op een gegeven moment, ik voelde 
me zo belabberd, ik zeg:” ik heb trek in een glas wijn” en vanaf die tijd zijn we 
wijn gaan drinken. We vonden het zo verschrikkelijk dat we daar weg moesten, 
we zaten écht in een dip. 
Er was daar een winkeltje van Zwankhuizen, dat moest ook weg. Het was een 
heel klein, miezerig kruidenierswinkeltje. Je kon er gelukstoffees kopen, dan 
had je een toffee waar wat in zat. Er stond op de grens van Laren en Eemnes 
een woonwagenkamp en die bewoners hadden geen geld om bijvoorbeeld een 
hele fles azijn te kopen, dan kwamen ze met een kopje. Je deed er niet echt je 
boodschappen, je ging er naar toe als je ergens om verlegen zat. 

Het echtpaar Boelsma kocht uiteindelijk een huis aan de Roerdomp, het 
was een prachtig huis maar mevr. Boelsma heeft het er nooit naar haar 
zin gehad.  
Mevr.: We hadden hele aardige buren maar er was ook veel import, een hoop 
jongelui. Alleen de familie (Jan) van Dijk die naast ons kwam wonen kenden 
wij (woonden ook op de Laarderweg). We hadden het hoekhuis van een rijtje. 
Als ik boodschappen had gedaan en ik fietste de Roerdomp op, dan had ik het 
gevoel dat ik bij mezelf op visite ging.  
Men. : Ik had het daar wel naar mijn zin. In 1975 zijn we vertrokken van de 
Laarderweg en in 1987 zijn we hier komen wonen, dus we hebben toch nog 12 
jaar aan de Roerdomp gewoond. 
Mevr: De fijne herinneringen die ik aan het huis heb, zijn dat ik een hele grote 
kamer had en dat met kerst en Pasen alle kinderen en kleinkinderen konden ko-
men. Dan hadden we een paastafel en voor de kleinkinderen verstopte mijn 
man de eieren in de tuin. 
Men. :In dit huisje aan de Zomertaling woonde de oude buurvrouw van ons, 
mevr. Huisman, die is toen gestorven en ik  heb wat gelopen bij de gemeente 
om dit huisje te krijgen. Toen had je nog dat je zoveel punten moest hebben. 
Hier wonen we met erg veel plezier, ik zou hier echt niet meer weg willen.  
Mevr: Mijn man moest hier eerst wennen, maar ik heb me vanaf het begin hier 
thuis gevoeld.  
Men: Ik heb hier achter een volkstuin gehad, maar ik ben ermee gestopt; je 
hebt veels te veel, het meeste geef je weg en het spitten van 180 vierkante me-
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ter werd me op een gegeven moment te veel. Ik houd nu deze tuin bij, mijn 
zoon komt ’s zomers het gras maaien, dan is de tuin erg mooi. 

Vindt u dat het dorp erg veranderd is? 
Mevr: Toen we hier kwamen wonen was alles weiland. Vanaf Laren komend 
begonnen de huizen aan de Laarderweg rond 1935 pas voorbij het kerkhof en 
dan had je de Wakkerendijk en de Meentweg, meer had je niet. Ik herinner me 
de dijk met de mennegaten erin. De sfeer in het dorp is ook veranderd doordat 
er een hoop vreemde mensen zijn komen wonen. Ik had als kind van oom Flip 
Malenstein al veel over Eemnes gehoord. Ik lees nu soms in het blad van de 
HKE verhalen over vrienden van hem. Flip was een geboren Eemnesser (zoon 
van Aalt van Malestein en Maria Pureveen). Hij kon hier als jonge man geen 
werk vinden en is toen met het hele ouderlijke gezin richting Diemen vertrok-
ken en in Amsterdam op de gasfabriek terechtgekomen. Hij heeft mijn tante le-
ren kennen (zus van mijn vader) en ze zijn toen samen in Diemen gaan wonen. 

Hij vertelde altijd uitgebreid wat hij 
zou gaan doen als hij een prijs in de 
staatsloterij zou winnen. Wij waren 
allang de kamer uit en dan zat hij nog 
te vertellen. Het was een echte dorps-
figuur, iedereen kende hem met zijn 
dikke buik en zijn mand met kippen 
erin. Zijn andere broers zijn allemaal 
in Amsterdam en Diemen gebleven. 
Mijn oom en tante waren altijd stapel 
op mij. Ome kon heel onverschillig 
doen maar hij had zo’n klein hartje. 
Toen ik nog in Diemen woonde, ik 
was een jaar of 14 dan ging ik ’s 
avonds een eindje wandelen met een 
vriendin, dan leerde ik wel eens een 
jongen kennen en die bracht me dan 
naar huis, verder helemaal niks na-
tuurlijk. Nou, dat had hij gauw door. 
Oom had in huis een gummistok. Als 
hij maar vermoedde dat er een jongen 
voor het raam stond, vloog hij de deur 
uit. Nee, ze moesten niet aan me ko-
men. Ik heb echt een fijne jeugd ge-
had, ondanks dat mijn oom en tante 
het niet breed hadden.  

Flip van Malenstein voor zijn woning Laarder-
weg 100 met op de bakfiets zijn nichtje Neeltje 
Glebbeek (later mevrouw Boelsma). Achter het 
raam kijkt tante Neeltje Glebbeek toe. 
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Waardoor was Flip zo’n bekende Eemnesser? 
Hij was vrolijk, iedereen kende hem, hij reed altijd met een transportfiets. Hij 
had vaak een sloot kinderen achter hem aan, hij had altijd snoepjes bij zich. Hij 
was sociaal voelend. 
Toen hij jong was, werkte hij soms ook als drijver, dan ging hij naar het ko-
ninklijk paleis in Soestdijk. Daar werd gejaagd, de prooi moest opgedreven 
worden en dat deed hij ook voor een paar centen.  Hij kon goed schaatsen, hij 
heeft wel eens verteld dat hij met een wedstrijd een ham gewonnen heeft, maar 
ik weet niet wat hij in zijn jonge jaren voor werk deed. Zijn vrienden waren  
Peter Gieskens, Jan  Perier en een van de jongens van Hoogeboom. Met Gies-
kens ging hij stropen, fuiken zetten. 
In Diemen heeft hij eerst op de gasfabriek gewerkt maar daar werd hij afge-
keurd en toen is hij voor zichzelf een viswijkje begonnen. Toen had je in Die-
men het lunapark, dat was een heel groot evenement en daar hield hij toezicht, 
vandaar dat hij ook die knuppel had. Dat soort dingen deed hij erbij. Tante 
waste voor andere mensen, dat was zwaar werk, je had geen wasmachines en 
dat terwijl ze astmatische bronchitis had. Toen Flip naar Eemnes kwam, werkte 
hij al niet meer. Ik weet wel dat hij in het begin met zijn transportfiets vol met 
vis naar Huizen fietste, maar dat heeft maar heel kort geduurd. Als er kermis 
was in Laren nam hij een stoeltje mee en zat dan de hele dag bij het rad van 
avontuur. Hij kwam wel altijd met prijzen thuis, maar je moet niet vragen wat 
het gekost heeft. Dat was zijn lust en zijn leven.  
Men: Ik ging vaak met hem kaarten, pandoeren, soms ook samen met Lakeman  
en oude Willem Mol. Dat was aan het einde van de Meentweg, daar gingen we 
helemaal heen lopen, dat duurde wel een uur. 

Bent u actief geweest in het Eemnesser verenigingsleven? 
Men: Ik heb eerst in Laren gevoetbald, maar na mijn trouwen ben ik in Eemnes 
gaan spelen met Dievenbach, Henk Blom(die zaten in het bestuur) en Toon 
Koppen. In het begin voetbalden we op de hei, in de buurt waar nu Haaxman 
zit. En toen is er een veld gekomen in Eemnes, aan de huidige Hasselaarlaan. 
Daar stond een klein keetje van hout, daar kon je koffie en thee kopen en daar-
in stond tante Martje v.d.Berg-v.Woudenberg van de Laarderweg. Je had drie 
elftallen, ik heb altijd in het eerste gevoetbald. We hadden toen maar één speel-
veld en jeugdteams bestonden er toen nog niet. Ik heb niet meer op de huidige 
plek van de voetbalvelden gespeeld. Ik heb heel lang gevoetbald, zelfs nog een 
keer als veteraan, ik was een soms (te) fanatieke voetballer. Ik kan me niet her-
inneren dat er nog andere sportverenigingen waren in Eemnes.Op het ogenblik 
speel ik jeu de boules en ik biljart. Ik verzamel ook munten en postzegels, dus 
ik vermaak me best! 
Mevr: ik ben alleen een tijdje op koorzang geweest, op het christelijk gemengd 
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koor samen met de zusjes Dop, die hadden een orgel in huis en dan gingen we 
samen oefenen. Dit was voor mijn trouwen.  

Herinnert u zich belangrijke gebeurtenissen in Eemnes? 
Men. en mevr.: Het neerstorten van het vliegtuig tijdens de oorlogsjaren. Alle 
dakpannen waren van de huizen van de Laarderweg af, ramen kapot, de voor-
deur eruit. De klok was op dat moment ook stil blijven staan en hing scheef aan 
de muur. Het vliegtuig  lag voor ons in de akkers, er zaten hele bomtrechters in 
de grond, de akker lag vol met olie. Het gebeurde ’s nachts, wij lagen boven in 
bed, je hoorde in de verte zo’n eng geluid, zo laag. En in ene een klap!! Het 
was een Lancaster bommenwerper. Hij was ergens aangeschoten. Je mocht van 
de Duitsers komen kijken want die waren er groots op. Er was verschrikkelijk 
veel bekijks. Een lid van de bemanning kon vluchten en heeft ondergedoken 
gezeten bij de schoolmeester. 
Mevr.: Aan het einde van de oorlog vond ik het hier wel eng worden; daar bij 
de Gooiersgracht stond toen nog een grenspaal, daar was een nauwe doorgang 
gemaakt, daar konden alleen fietsers nog maar door. Als je naar Laren wou, 
moest je je persoonsbewijs laten zien, maar toen kwamen er ook kanonnen in 
dat bosje. Toen kwam het wel eng dichtbij. Er is daar gelukkig niets gebeurd 
en kort daarop was het vrede. We hadden geen vlag, toen heeft tante van een 
laken een vlag gemaakt, twee banen geverfd. Zodra het vrede was, hingen we 
de vlag uit. Het was mei, het was prachtig weer en je moest voor achten binnen 
wezen. Maar voor achten liep ik naar het hekje aan de weg, daar kwam een 
Duitser aan fietsen en die riep: “Es ist Frieden!” Dat ben ik nooit vergeten. Ik 
direct terug en ik riep: we kunnen de vlag eruit halen! Toen hebben we hem 
achter over de lijn opgehangen en hebben we er omheen lopen dansen.  
Men: Het mooiste moment voor mij was in Duitsland; ik was ondergedoken bij 
een Duitser in de kelder. Het was een café, het bovenste stuk was eraf gebom-
bardeerd. Die mensen bij wie ik zat in Duitsland moesten verder Duitsland in 
toen de Amerikanen en Canadezen kwamen, maar ik dacht: dat doe ik niet en 
toen ben ik ondergedoken bij die Duitser, een goede Duitser. Ik ga ’s morgens 
naar boven toe, ik moest een plas doen, en ineens aan weerskanten van de weg 
Canadezen, we waren bevrijd! Toen ben ik ervan door gegaan, ik zat in het 
Ruhrgebied, ik ben naar Winterswijk gevlucht, eerst helemaal ontluisd. Toen 
ben ik in een veewagen in een kalverhok onder het stro gekropen want je 
mocht de IJssel nog niet over en zo ben ik de IJssel over gevlucht naar Apel-
doorn en toen ben ik van Apeldoorn komen lopen naar Eemnes. Ik mocht niet 
via Amersfoort, dat gebied was afgezet. Maar die wacht die daar stond was zo 
dronken en bezopen dat ze me lieten gaan.  
Mevr: Een dag na zijn verjaardag stond hij er, ’s morgens heel vroeg. Ik had 
het raam open, ik hoorde fluiten. Ik dacht: dat is niet waar, dat droom ik. Ons 
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hondje herkende hem aan zijn voetstap, die ging tekeer. Oom en tante in pa-
niek uit bed. Het was het mooiste moment, ik had maanden niets gehoord.  
Toen hij net op transport gezet was, kreeg ik een briefkaart, die had hij uit de 
trein gegooid. Die heeft iemand gevonden en op de bus gedaan.  
Men: Toen ik in Winterswijk was aangekomen heb ik via het Rode Kruis een 
telegram gestuurd dat ik in Nederland was, veertien dagen later kwam hij aan, 
ik was toen al thuis. 

Een laatste vraag: hoe vindt u het nu in Eemnes? 
We vinden het hier geweldig in Eemnes, we zouden niet meer uit Eemnes weg 
willen! 
 
Dit lijkt me een prachtig slot van het interview! 
Ik wil meneer en mevrouw Boelsma hartelijk danken voor hun enthousiaste 
medewerking en hen vast van harte gelukwensen met hun 60-jarig huwelijk! 
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