
Tentoonstelling bezetting en bevrijding 

Nu de tentoonstelling over de be- 
zetting en bevrijding in het ge- 
meentehuis achter de rug is wilde ik 
een paar kanttekeningen maken. 
De tentoonstelling was een groot 
succes met een bezoekersaantal van 
ongeveer 500. De reacties van de 
bezoekers was erg goed betreffende 
de opstelling en indeling, vooral de 
jeugd toonde veel belangstelling. Dat 
alles zo goed verlopen is hebben we 
te danken aan onze coördinator en 
organisator Coby de Jong. 

Natuurlijk vergeten wij ook de ande- 
re medewerkers niet: tekstschrijver 
Hans: hij heeft alle teksten uitgetypt, 
An en Frans die alle borden hebben 
voorzien van de foto's en Herman de 
klusjesman die overal was waar no- 
dig. Het was een fantastisch team. 
Medewerkers allemaal heel hartelijk 
bedankt voor het vele werk dat jullie 
verzet hebben en de prettige samen- 
werking. Het was een zeer geslaagde 
tentoonstelling. 

Kindertransport in de oorlog 

Hieronder een verhaal over de oorlogstijd in 1945 ons toegestuurd door de heer 
J. van Ernst. 

Op de verjaardag van mijn zoon 
Henk van Ernst (6 februari 1945) 
werd vanuit Bussum een kindertrans- 
port georganiseerd naar het dorp 
Rheeze bij Harderberg in Overijse1 
tijdens de hongerwinter. Dit gebeur- 
de in een vuilniswagen van de ge- 
meente Bussum die op houtgas reed. 
De binnenzijde van de wagen was 
gevuld met een dikke laag stro, 
hoeveel kinderen er mee gingen 
weten wij niet precies maar Henk 
was daar wel bij. Zij hebben bij 
Bensdorp eerst erwtensoep gegeten 
en de chauffeur was Hr. Brouwer uit 
de Koopweg. 
Alle scholen in de omgeving van 
Overijssel waren bezet door de Duit- 
se soldaten. Er waren in die omge- 
ving ook veel onderduikers. Mijn 
zuster en ik zijn een keer bij Henk 

geweest, einde februari 1945 want 
op 1 maart zou de brug bij Zwolle 
over de IJssel worden opgeblazen 
om de naderende Canadezen tegen te 
houden. Wij waren voor die tijd 
weer terug in Bussum. In Juni ben ik 
er weer naar toe gegaan om mijn 
zoon op te halen. De oorlog was 
toen net afgelopen. Wij hadden 
geluk dat mijn zoon met een benzi- 
netankwagen tot Amersfoort mee 
kon rijden. Vandaar is hij met een 
andere auto naar Hilversum en daar- 
vandaan naar Bussum terug geko- 
men. En ik weer op de fiets met 
dubbele buitenband alleen naar huis. 
Nu ik dit schrijf zit deze zoon, nu 61 
jaar, naast mij want hij is op vakan- 
tie vanuit Australië waar hij al 38 
jaar woont. 
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