
LEZERS REAGEREN: foto van de bruiloftsgasten. 

Op de oproep bij de foto van de bruiloftsgasten, die stond op 
bladzijde 17 in het vorige Contactblad, reageerde ons lid de 
heer T. Kort. Hij herkende in de dame achter de wandelwagen 
zijn vrouw; in de wandelwagen zat hun zoon Theo. De foto 
dateert niet uit 1945, maar blijkt te zijn genomen in augustus 
1946. 
Het meisje links op de wagen is waarschijnlijk Hilda Zijp; het 
meisje-met het Volendamse mutsje is Alie van Slooten. 
Reakties over de identiteit van de andere jongens zijn welkom 
bij de redaktie. 

LEZERS REAGEREN: een trein stond stil (I). 

Ons lid de heer J.M. Molenaar stuurde een kleine aanvulling op 
het artikel "Een trein stond stil" van de heer G.M. Langemeijer 
in het vorige Contactblad. Meneer Molenaar bezit in zijn 
oorlogsverzameling met onder andere knipsels, een advertentie 
die door de Rotterdamse mannen in een lokaal blaadje werd 
gezet naar aanleiding van de goede zorgen van de Bussumers. 
De tekst luidt: 

MANNEN UIT ROTTERDAM 
vertoevende te Naarden-Bussum, 
bedanken hierbij Roode Kruis 
en burgerij dier gemeenten 
voor de prachtige verzorging 
aan hen besteed. 

Volgens J.M. Molenaar zou men hierin een bevestiging kunnen 
lezen, dat - zoals destijds gefluisterd werd - die goede 
zorgen zo ver zijn gegaan dat een aantal mannen kon vluchten. 

LEZERS REAGEREN: een trein stond stil (11). 

Het artikel "Een trein stond stil" van de hand van de heer 
G.M. Langemeijer deed mij die dag van 12 november 1944 in 
herinnering herleven. 
Wij, mevr. Hamdorff, mevr. Mijs en ondergetekende, waren 
destijds werkzaam bij de centrale keuken, uitdeelpost fietsen- 
stalling theater Concordia aan de Graaf Wichmanlaan. 
De inwoners van 't Spiegel konden daar tegen inlevering van 
hun geldige distributiebonnen (ze waren 14 dagen geldig) 



één warme maaltijd per persoon per dag afhalen. Elke dag stond 
er een flinke rij gegadigden op hun beurt te wachten om de 
toen nog zeer goede maaltijd in ontvangst te nemen. De mede- 
werksters hadden daarvoor een maatlepel ter beschikking, 
waarmee ze een liter eten in de meegebrachte pannen of schalen 
deponeerden. 
Die bewuste zondag was er pap gemaakt van Petainkaakjes die 
afkomstig waren van het Franse Rode Kruis en die hier 
arriveerden in grote blikken bussen. Het eten werd klaar- 
gemaakt in het voormalige abattoir aan de Molenlaan en van 
daar gedistribueerd in gamellen naar de diverse uitdeelposten. 

Op die zondag was er dus zeer goede pap. Bij het uitdelen 
bemerkten wij dat er te weinig pap was aangevoerd, dus werden 
er kleinere porties verstrekt; zeer tot ongenoegen van de 
vaste klanten. 
Na het beëindigen van het uitdelen ontdekten wij enige volle 
gamellen, die bezorgers buiten hadden laten staan in plaats 
van deze naar binnen te dragen. Wat moesten wij met al die pap 
beginnen? De hongerwinter was er toen gelukkig nog niet; er 
was wel schaarste. Toen kwam het bericht van de trein vol met 
opgepakte Rotterdammers. Wij hadden voor de pap ineens een 
goede bestemming! Direkt op de fiets van mevrouw Mijs met een 
emmer vol pap naar de trein met de Rotterdamse razzia- 
slachtoffers. De trein werd gelukkig slechts bewaakt door 
soldaten van de Wehrmacht. Ik kon dus gemakkelijk passeren, 
mede dankzij mijn armband van de centrale keuken. 
De pap werd met gejuich begroet en direkt uitgedeeld. De 
maatlepel werd gedeeltelijk gevuld en de inhoud werd dan door 
de hongerige mannen met smaak opgegeten. Elke keer als de 
emmer leeg was, ging ik gauw weer op de fiets om nieuwe 
voorraad te halen. 

Eén van de Rotterdammers heb ik laten ontsnappen. Met mijn 
armband om en met een lege papemmer kon hij via de Zwarteweg 
de vrijheid tegemoet gaan. De emmer en de armband liet hij 
achter bij de spoorbomen. Zelf kon ik zonder armband de 
bewakers passeren, want de wachtposten kenden inmiddels mijn 
gezicht. 
Bij één van de ritjes voor nieuwe papvoorraad merkte mevrouw 
Mijs op dat de fiets die ik gebruikte niet die van haar was, 
maar een vreemde! Wat was het geval? Bij de trein bevond zich 
ook een wagon vol met gevorderde fietsen uit Rotterdam. Enkele 
van die fietsen werden door de bewakers gebruikt om langs de 
trein te rijden ter kontrole en bewaking van de Rotterdammers. 
Na zo'n ritje plaatsten zij de fiets tegen een wagon. Geheel 
onbewust had ik dus de verkeerde fiets genomen. 
Vanzelfsprekend heb ik de fiets van mevrouw Mijs teruggehaald 
en de vreemde fiets gehouden. Maar deze heb ik niet lang 
gehad: de fiets is later ook weer gevorderd. 



Zo eindigt mijn aanvullend verhaal over zondag 12 november 
1944, waaraan ik een fiets overhield en het begrip dat een 
gemaakte fout ook goede gevo1,gen kan hebben. 
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MAARSCHALK KISJES. 

Een regelmatige schrijfster in ons Contactblad is mevrouw Ina 
de Beer. 
Zij kan zich van vroeger nog herinneren dat er in Bussum 
iemand was die "maarschalk Kisjes" werd genoemd. Deze 
maarschalk Kisjes hield regelmatig toespraken in de open 
lucht; bij voorkeur op een plat dak bij de winkels aan het 
begin van de Landstraat. Als hij zo bezig was zag het zwart 
van de toehoorders. Veel Bussumers zullen zich deze man dus 
nog wel kunnen herinneren. 

Ina de Beer wil graag weten hoe het er aan toe ging bij zijn 
openlucht-optreden, wat hij "predikte" en wie hij was. % 

Wie kan haar meer vertellen? 
Uw reakties graag schriftelijk naar het redaktie-adres: 
p/a mw. Joke Vos-Bogaard,. Hamerstraat 106 1402 PX Bussum 
of telefonisch bij Ina de Beer in Bussum: nummer 14489. 


