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Bussummers tijdens de bezetting
Het Bussums Historisch Tijd-
schrift bestaat voor een groot 
deel uit dagboeknotities, brie-
ven en herinneringen uit de 
bezettings- en bevrijdingsperi-
ode. Hier een paar citaten.

Oktober 1944: “Een paar we-
ken terug moesten alle mannen 
zich voor ’s morgens negen uur 
melden om aan de IJssellinie te 
gaan werken. ’s Nachts hadden 
de Duitsers overal bulletins aan-
geplakt en meteen het hele dorp 
bezet. Je kon dus nergens heen. 
Om negen uur begonnen ze te 
zoeken huis in, huis uit.” 

November 1944: “Ik ben ziek. Al 
ruim 2 maanden. Ik heb op een 
Zaterdagavond bloed opgegeven 
wat ik heb doorgeslikt en had 
er eerst niet eens erg in dat het 
bloed was. Afijn, Maandag kwam 
de dokter die vond het maar het 
beste dat ik naar het consultatie-
bureau ging en toen bleek dat ik 
een klein plekje aan mijn linker 
long had.” 

November 1944: “We zijn bij de 
centrale keuken gegaan. Als je 
daar bonnen inlevert krijg je 
tenminste iedere dag nog warm 
eten. Ze hebben daar erwten-, 
bruinebonen-, uien- en groente-
soep, maar als je het mij vraagt 
is het allemaal het zelfde.”

Januari 1945: “Om half zeven 
uit bed. Vanmorgen was er een 

beroerde stemming in huis. De 
kinderen waren zo kregelig, ook 
ik was niet in een al te goede 
stemming, dus waren de botsin-
gen niet van de lucht. Dat zal wel 
komen omdat wij allen onze buik 
niet meer voldoende vol krijgen.”

Maart 1945: “De straat was niet 
veilig vanwege de Duitse solda-
ten die de mannen aanhielden 
om te werken. ’s Morgens ga je 
van huis, maar je weet niet of je 
er ’s avonds wel in terug komt. 
De geallieerden zijn de Rijn over-
getrokken.”

4 Mei 1945: “Om kwart voor zes 
opgestaan en naar de H. Mis. 
Voor de H. Mis om half zeven de 
H. Communie ontvangen. Heel 
veel mensen in de kerk aanwe-
zig. Om 9 uur werd er bekend 
gemaakt dat morgenvroeg om 8 
uur Nederland vrij zou zijn en 
dat was een hele vreugd.”

5 Mei 1945: “De vreugde over de 
bevrijding was nu algemeen. De 
bevolking was uitgelopen naar 
de Rijksweg in de hoop de geal-
lieerden te zien binnen komen, 
maar wij zijn teleurgesteld want 
er zijn nog geen Engel¬sen, Ame-
rikanen of Canadezen versche-
nen om de vijand te ontwape-
nen.”

Klaas Oosterom 

Winter 1944 op de Singel, hoek Voormeulenweg (coll. HKB)

Het Bevrijdingsnummer 2015 is voor 
€ 7,50 te koop bij de HKB, Stations-
weg 3, Boekhandel Los en Boekhan-
del Bruna.


