
Bussumers in Duitsland voor de Arbeidsinzet 

Voor de historische kring Hilversum ben ik een artikel aan het samenstellen over een 
groep van ongeveer 35 Hikrsumers d e  in 1943 in hef kader van de IArbeitseinsatzl 
naar Koblenz in Duitsland werden gezonden. Zij werden vergezeld door een groep van 
circa I O Bussumers. Ik heb dit art.l'kel aangepast voor de H m .  De namen van de ar- 
beiders d e  naar Koblenz gestuurd werden kreeg ik van mijn vader en 2 ooms. In sa- 
menwerking met Ad Jansen kon ik de meeste Bussumers weer traceren. 

Arbeiiseinsatz 
Met het verstrijken van de oorlog was de 
vriJwlhge toestroom van buit&& 
arbeidskrachten naar Duitsland niet meer 
voldoende zodat men andere wegen 
moest meken om de vrijkomende ar- 
beidsplaatsen op te vullen. In 1943 wa- 
ren daarvoor m Nederland nog geen w- 
zia's. De arbeidsburo's werden belast om 
arbeiders aan te wij= die naar Duits- 
land zouden wordeai wígezmden. Logi- 
scherwijs wezen die hier het eerst arbei- 
ders voor aan die geen gezin achterlieten, 
d o o s  warm of bij hun werkgever 
gemist konden w o r h .  Zodoende werden 
m 1943 10 Bussumers naar Koblenz ge- 
zonden. Zij gingeai niet v r i m g ,  de 
meestai waren nog nooit van huis ge- 
weest en Koblaiz leek hun het andere 
einde van de wereld. Onderduik- 
mogelijkhedm waren er echter niet of 
nauwelijks. Gesdiat wordt dat er van de 
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ongeveer 1 .O00 buitenlandse arbeiders m 
Koblenz er ongeveer 250 uit Nederland 
kwamen. Buiten de 1 O Bussumers waren 
hier * 35 Hi1versumers bij. Het grote 
voordeel van de Koblenzgangers t.o.v. 
degenen die later na een razzia naar 
lhtsland geshnud werden is dat de 
Koblmzgangers van te voren wisten 
waar ze hem gingeai en dat dus ook de 
achterblijvers wisten waar hun verwan- 
teaiurthnigen.Zekregenvoorafruimde 
tijd om hun spullrâp bij e l h r  te zoe- 
ken. Ze gnigen dus goed toegenist op 
weg. Er was nog een groot voordeel 
t.o.v. de later door een razzia opgepakte 
Bussumers: veel van deze mannen 
moesten zware lichamelijke arbeid ver- 
richteai en warm dat niet gewend. De 
Kobla~zgangers waren in Nederland 
vaak 'vakgericht' geselecteerd en ver- 
richttai in Duitsland dus -& 
die hen niet vreemd waren. De Bussu- 
mers warm: 
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Koblenz 
Koblenz telde voor de oorlog circa 
70.000 inwoners. Koblenz ligt aan de 
R@ bij de plek waar de Rijn en Moezel 
samenvloeien. De plaats van deze sa- 
menvloeiing is de 'Deutsche Eck'. Hier 
stand sinds 1897 op een grote sokkel een 
enom bronzeai rukmkmdbeeld van kei- 
zer Wlihelm m, vergezeld door een en- 
gel. Dit standbeeld was maar liefkt 
14meterhoog, woog61 m e n  standop 
een sokkel van m totaal 37 meter hoogte. 
Tegenover de Duitsche Eck staat boven 
op de oostelijke Rijnoever op de oever- 
berg & 'Festung Qirenbreitskin' die 
door Napoleon gebouwd is. Ook de zgn. 
AitstacIt was voor de oorlog een toeristi- 
sche aüractie. 

Leefomstandig heden 
De meeste Bussumers en de meeste ove- 
nge Nederlanders werden m Koblenz m 
'Arbeiterlager Feste Franz' onderge- 
bracht. Dit lager lag op een hewel op de 
westelijke Rijnoever niet ver van de 
Moezelbrug (die toen overigais Adolf 
Hrtlerbriicke heette). Het lager was oor- 
spronkelijk een krijgsgevangenenkamp 
voor Franse militairen. Toen de Bussu- 
mers er aniveerden was er nog prikkel- 
draad omheen en stonden & b- 
bruik gestelde wa- er nog. Het 
lager bestond uit een aantal barakken en 
een paar schuilkelders m & buurt. Het 
stond onder leidmg van een Durtse la- 
gerfiihrer, een medewerker van de 'w- 
nisation Todt' (een 'OTer' genoemd). De 
saniîaire voorzimhgm waren rnaqpd:  
gewoon 2 balken bown een greppel. De 
arbeiders sliepai op houten britsen met 6 
tot 8 p e m m  m een kamer. Ze werlcten 
meestal m íàbtiekm en bedrijven m & 
buurt. In tegemtelhg td veel bij de late- 
re razzia's opgepakte Nederlanders heb- 
ben de Kobleqpugen wel tot het einde 
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van de oorlog goede kost gehad, hon- 
gersnood hebben zij nooit gekend. Er wa- 
ren in Feste Franz 3 koks werkzaam 
voor de circa 1.000 buhlandse arbei- 
ders die Feste Franz b e v o h .  Men 
kreeg ook het beloofde salaris van 1 
rijksmark per dag uitbetaald, wat voor de 
meeste arbeiders meer was dan ze  thuis^ 
ooit verdiend hadden. Er was dus geld 
voor bioscoopbezoek, een fles wijn of 
sigarecten. Zaterdagnuddag en mdags 
was men vrij. Die vrije dag gebruikie 
men voor kerkbezoek, wandelen, sporten, 
uagaanenexcursiesmdeomgevmg.De 
groepsfbtds bij & artikel werden ge- 
maakt toen men onder leidmg van de la- 
gerführer een zondag op excursie naar 
Rüdesheirn gmg. Zomers ging men wel 
eens zwemmen in de Rijn of Moezel. 
Ook &%bezoek stond weleens op het 
programma. Na eai caí5bezoek gebeurde 
het wel eens dat een paar Nederlanders m 
eenovermoedigebuiopde*lvan 
het derbeeld klommen en daarna het 
paard probeerdm te bestijgeai. De meest 
moedigen zijn blijkbaar toch nooit verder 
gekomen dan de sch- van de kekr .  
Of er na het cafëbezoek nog genoeg eer- 
bied over was om de omduidelijk vrou- 
welijke engel van de keizer met rust te 
latai vermelden & Vemalen niet..... 
ûok uit de groepsfoto's blijk dat mm het 
zeker m het begm aiim relatief gezien 
niet SI& had. Op & foto ziet mai eai 

groepjagemmenstaandieervemxgd 
uitzag, correct gekíeed was en degelijke 
kledmg droeg. Sommige marmen hebben 
eensigaretm&handwattochodcge- 
tuigt dat er nog luxe artikelen voor hen te 
verkrijgen warai. Uiteraard moet men er 
wel voor waken het idee te knjgen dat de 
Bussumers Koblaiz ooit als eai soort 
vakantiekolaiie hebben ervarai. Integen- 
deel: zij hebben een heleboel oor@- 
ellende van dichtbij meegemaal4 maar 
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ongetwijfeld hebben zij m vergeliMg 
met de latere &la* veel min- 
der ellaide gekend. 

met Bussum was tot sepîember 
1944 rede* mogelijk, rnen kon bneven 
overenweer sturen. ûok kon rnen kle- 
dmg voor verstelwekmmheden naar 
huis op sturen of men kreeg kledmg van- 
uit Bussum opgestuwd. Regelmaûg gm- 
gm Wders met ,vertof naar huis ai 

braditen b e n h  van thuis F.  Na 
september 1944 was ccutad met Neder- 
landzeermcdgk,despoorwegstalangm 
Neberland was hier de beiangn* oor- 
zaak van. Door illegaal naar gealheerde 
m&rsteluisteraiwasmaiwelgoedop 

de hoogte van het oorlogmrloq, maar 
tegelijkertijd was er dus ook veel 
kerheid over de eigen fannlte. 
De leefomstandigh* begumai eind 
1944 in d teinpo te verslechteren. De 
medische voorzieningai wam d g ,  
dochdatgoldodcvoordeDuitsebevo1- 
h g .  Emstig zieke arbeiders wedm m 
m noodhospitaal, eai zgn. lazaret opge- 
nomai. Diverse arbeiders kregen typi- 
sche oorlogsziektes als sch& dyseate- 
rie en &rie. Door het vooitdurende 
hl- en de geregelde h- 
m e n t e n w a s e a i ~ n a c h t r u s t  
niet mogelijk. Mede hierdoor en door on- 
d e i d  over thuis, door heimwee etc. 
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ontstond er vaak iets wat we nu ais stress 
m d e n  betitelen. 
Maar men h& niet de edae wedceite- 
korten geaiad zoals mm die m West- 
Nederland gehad h&. Na een bombar- 
dementwerdm~buurtensoepen 
brood uitgedeeld. 
Wonder b o m  wonder zijn alle Bussum- 
ers na de oorlog teruggekeerd m Bussum. 
Dit m tegemtelimg td de 35 Hilversu- 
mers van wie er 6 niet zip temggekeerd 
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naar hun woonplaats. Van deze 6 zijn er 
5 door de oor]-disheclen overle- 
den. Dat bewijst dat Koólaiz onáanks de 
relatief gunsúge urnstandtgti& beslist 
geai vakanûeverbiijf is geweest. 

Bombardementen 
Met het verstrijk van 'de d o g  nam 
het geaiûeerde lu-cht toe. In 
Koblaiz was q, een gegevel momed 
nagenoeg de gehele dag meerdere mala 
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luchtdam. 's Na& werd er luchîalam 
gegevai = de RAF bommenwerpers 
enoverdagvoorAme~bommen-  
werpers. K&& een beíangn$c spoor- 
wegknooppunt en een riviehvemîad, 
was m & oorlog 67 maal het d o e h  van 
een bom-. Van april 1944 tot 
&venrveringdoordeAtnedmenm 
maart 1945 wedm 40 zware luchîaaa- 
vallen uitgevoerd. Dit gebeurde m die 
penode door m Maal 3.772 bormnai- 
werpers die meer 10.000 toa bom- 
mai afietpen. Een zeer zwaar bombar- 
dement vondplaats op 6novffnber 1944. 
Na dit bombardemat was 87% van het 
sîackmhum volledrg verwoest. Emd 
1944 koos de Durtse vel- 
V a  RMcisted een kazeme achter de * Ehmlbreiwein uit om er zip 
hoofdkwartier te vestigai om v a n h i t  
het Aráememfksief te leidai. Het 
spoorwegemplacement van Koblenz- 
Liikel was bijzonder belangrijk voor & 
aanwer van matenaal naar & Aráemen. 
DeZe*waren&Wrdaibekaid 
ai ten tij& van het ArdermencBewief 
werd Koblm enige malen m zwaar 
gebombaded. Het m l a c e -  
mmt ligt hemelsbreed nog gem kilometer 
van Feste Franz, maar als door een won- 
der is Feste Franz nooit door een bom 
getroffen. 

Contacten met de lokale be- 
volking 
Uiteraard wam & arbeidets in kort 
tiJdsbestek de Duitse taal meester en 
kwamaiergoedecgntactaitussai& 
arbeiders en de inwa~ers van Koblem, 

. cmtactaidietotmckzetijddoorlopaien 
een bewijs zijn van & goede verhoudin- 
genmdemlog. Deenm@mm&& 
lokaie bevolkmg komai wat dat betreft 
veelo\iereaimetervaringenvandwang- 
arbeiders elders m Duitsland. 
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in het Rijnland heeft Hitler aitijd maar 
weinig echie aanhangers geaiad. De 
meeste Koblaizers moesten weinig heb- 
beai van het Nationaal Socialisme ofwa- 
m eenvoudige meelopers. Zij keken na- 
tuurlijk wel uit om dat al te openlijk te 
verteilen en ook de jarenlange propagan- 
da had zijn werk gedaan. Vele arbeiders 
kwamen regehatg bij Duitse familes 
over de vloer en werden er altijd gastvrij 
onîhaald. Ze kondai nu een bwe ge- 
nieten van een huiselijke sfeer. Dmm 
jongeais hadden een relatie met een Duits 
meisje, maar VOO- bekend heeft dat 
alleai in het geval van een oom van mij 
ook daaáwerkelijk tot een huwelijk g e  
leid. 

in maart 1945 trok het Amerikaanse 
Derde Leger van & legmdansche gene- 
raal Pathm Koblaiz bmnai. Alle brug- 
genover&RijnenMoezelwaraiviak 
voor &ze komst door e e n d e  
Dwtsers o p g e b b .  Koblau. was al 
voor een groot gedeeb m puin gebom- 
bardeerd maar het niiterstandbeeld van 
keizer WiIhelm was toen wonderbaarlijk 
geaioeg nog onbeschdrgd. Vanaf de 
werkauî van de Eck op & wesklijke 
Rijnoever (er is nu eai camping op die 
plaaîs) gingen Amerikaanse milìiairai op 
16 maart 1945 voor de lol met zware 
mitraiileurs op het beeld mikken. Ze 
schotai de benen van h& paard weg 
waarna het gehele bronzai beeld van zijn 
sokkel viel. B h e n  de kortste keren had- 
den Koblaizaiarai al het brons meege- 
nomea, waan&i&k om het brons als 
niilartike1opclezwazwartemarkttekunne.n 
gebruiken. 
DeBussumersk&nadevalvan 
Koblau. nog niet naar huis terug omdat 
West-Nederland op dat moment nog 
s&& niet bevrijd was. Zij werden naar 
Zuid-Limburg gerepatrieerd en M & be- 
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vrijdmg konden zij naar huis. De Bus- 
sumers waren half mei 1945 aiiemaal 
weer thuis. 

Koblenz na de oorlog 
In Koblenz waren er jarenlang discussies 
of er een nieuw ruiterstandbeeld moest 
komen en uiteindelijk werd er m 1993 
een replica geplaatst. Wie nu m Koblenz 
is zal dit enorme standbeeld zeker het be- 
kijken waard vinden. Zoals m alle Duitse 
steden is er ook in Koblenz al jaren niets 
meer terug te vinden van de oorlogs- 
schade. De veiwoeste Altstad werd ge- 
heel herbouwd. Op de Jesuitenplatz m de 
Altstadt werd op 6 november 1984 een 
bronzen gedenkplaat onthuld ter herinne- 
rmg aan h& grote bombardement van 
6 november 1944 en aan de ovenge ver- 
woedmgen uit de oorlog. 

De plaats waar het a r b e w r  Feste 
Franzwasisernogsteedsenhtxâodc 
nog steeds Feste Franz. Hier en daar 
staan oude weekendhuisjes. ûp het mid- 
den van het terrein ligt een voetbalveld 
maar merkwaardigerwijs &breekt iede- 
re accammodatie voor de sportm. Ver- 
der is het grotaideels overwoekerd en 
hier en daar vindt men overw- 
puin. Of dit puin a&&g is van & 
verdwenen barakken is mij niet bekend. 
Niets herinnert er aan dat her een groep 
Bussumers bijna 2 jaar & aigetwijfeld 
meest bewogen tijd uit hun leveai door- 
bracht. 

Koos Ruijzmdaal 

De Fr6belschool I de naam 'BaaienrokkenbuutT 

De Fröbelschool 
In het &el van m e v m  F. Elshof 
over de Fröbelschool in het vurige Cm- 
tactblad is een venelende fout geslopai. 
Op pagina 94 staat: "Rechts een groot 
raam met daaronder een soort kier". Dit 
moe€ zip een hst. Onze excuses MX)T 
deze fout. 

Mevrouw Eishof weet inmiddels hoeveel 
geld er m de jam 193211933 m het geld- 
&e zat. Haar ais wist te vextellen dat 
er 31 cent m zat: 30 cent schoolgeld en 
l centje voor de missie. 

en roùk~ bestondai. Haar roeder wist 
te vertellen dat da een stugge m o k -  
acaittge siof was. In een inventarklijst 
o p g e m a a k ì d a i 5 d e v a n Q e i h ~  
1810 stond o.a. 2 e ñ b  * kalammke r&- 
ken, 1 damast I&, 1 zwarte kalaminke 
rok, 1 baaien rok. 

Mev~~~~Eishofvraagtzich afofer nog 
verschilwasinsodwolofkatoai? 

*Kalam& zekere d e n  stof aan & ene 
ziyk geglansd ais satijn meer gestreept dan 

(Uit: Dikk van Dale 1904) 

De naam 'Baaienrokkenbuuw 
W a m  & Baaimrokkenbuurt m ge- 
n d  werid weet mevr. Elshof niet, 
maar wel dat er vroeger baaien hemden 
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