
75 Jaar bevrijding in foto’s 
Expositie 92 

 
Hilversum, hoek Koningsstraat / Nassaulaan 

 

11 april 2021 – 13 augustus 2021  

 

 

Collectie Robin Gouwswaard 

  



 

 



De feestoptocht 

 
In de tweede wereldoorlog woonde ik met mijn ouders in de Bernardtstraat en 
hadden we een mooi uitzicht op de pas geopende Beatrixtunnel onder het spoor, 
Daar vlakbij was de Emmastraat. 

Bij de intocht van de Canadeze Polar Bears zat ik als  2-jarige op de schouders van 
mijn vader ter hoogte van de Koningstraat en heb vanwege de foto daar nog een 
overgeleverde herinnering aan: een enorme massa juichende mensen. Doordat de 
capitulatie al een paar dagen eerder bekend was had mijn vader een gedicht 
gemaakt over de oorlog, dat hij in plakkaatletters op een stevig stuk papier, verder 
versterkt met karton had bevestigd  aan een karretje. 

In de feestelijke bevrijdingsoptocht mocht ik op dit karretje getrokken door 
buurmeisjes meedoen. Daar is een foto van gemaakt van een fotograaf voor een 
krant. 

Het pak dat ik aanhad had mijn moeder gemaakt volgens het model battle-dress. 
Het was geheel  beplakt met distributie bonnen. 
 
Een derde herinnering is feestvierende mensen in de Beatrix tunnel, die dienst deed 
als feestzaal want er was toch geen verkeer.  Muzikanten van de Omroep zorgden 
daar voor de muziek. 

 
Tekst: Pieter de Jager. 

  



De Intocht 

 

Na de capitulatie verspreidden Duitse troepen zich over Nederland en kwamen ze 

op 15 mei 1940 aan in Hilversum. Hilversum was van strategisch belang vanwege de 

omroep, de radiozenders en het vliegveld. Het belangrijkste probleem van de 

Duitsers was de legering van de soldaten. De commandant van de Duitse troepen 

onderhandelde met de Commissaris van Politie over de huisvesting in de school aan 

de Rembrandtlaan. Later werd in Hilversum de Ortskommandantur gevestigd aan de 

‘s Gravelandsche weg 56. De radiozenders werden vanaf  15 mei 1940 permanent 

bewaakt. De Duitsers dreigden de radio-uitzendingen over te nemen indien niet 

werd meegewerkt. De gestaakte uitzendingen naar Nederlands Indië werden op 5 

juli 1940 hervat terwijl op 6 juli een algemeen verbod van kracht werd om naar 

Engelse zenders te luisteren. 

Gedurende de oorlog werden verdere troepen gelegerd in diverse scholen in 

Hilversum. 

Bron: o.a. Radio Hilversum 1940-1945, D. Verkijk – 1973 

  

1 Intocht van de Duitsers 



Brandstofgebrek 

 

2 Paard voor auto SAGV032.5 7627 

Door de oorlog en de vorderingen door de bezetter ontstond er een gebrek aan een 

groot aantal artikelen. Een van de dingen die al vrijwel vanaf het begin van de oorlog 

erg schaars was ,was brandstof, in het bijzonder benzine. Er werd naar oplossingen 

gezocht om toch van de auto gebruik te kunnen maken. Een van de oplossingen was 

de auto op gas te laten rijden. Dit betekende dat een auto, vrachtauto of bus 

voorzien moest worden van een kostbare en storingsgevoelige gasgenerator. Deze 

generator werd dan gestookt met behulp van hout, kolen of turf. 

Een snelle en betrouwbare oplossing was om de auto te laten trekken door een 

paard of een span paarden. Dit laatste was zeker aan de orde bij bruiloften en soms 

bij begrafenissen. 

 

Bron: Oorlog in het Gooi W.H.M. Fris – 1995 

 

  



De voedseldistributie 

 

Al voor de oorlog werd gevreesd dat, indien het tot een oorlog zou komen, voedsel 

schaars zou worden. Er werden daarom voorraden aangelegd en plannen gemaakt 

om hier zuinig mee om te gaan. 

In 1939 werd de Distributiewet aangenomen en in oktober 1939 kwam al het eerste 

artikel op de bon: suiker. Dit hield in dat men driekwart van de hoeveelheid, die 

standaard nodig was, kon kopen. Onder inlevering  van een bon. Dus voor de Duitse 

bezetting  was er al sprake van voedselrantsoenering  en – distributie. 

Om de bonnen te krijgen was een distributiestamkaart nodig met de gegevens uit 

het bevolkingsregister. De uitgereikte bonkaarten werden op de stamkaart 

afgestempeld en op een gegeven moment waren praktisch alle artikelen alleen nog 

maar met een bon te krijgen. 

Het geduld van de bevolking werd erg op de proef gesteld want men kreeg te maken 

met lange wachtrijen. Men moest wachten bij het uitreiken van de stamkaarten, bij 

het uitreiken van de bonkaarten en bij de winkels waar men het gewenste artikel 

wilde kopen. Als men het artikel gekocht had, moest men afwachten wat de 

kwaliteit was en deze ging in de loop van de oorlog steeds verder achteruit. Voor 

sommige producten werd alleen nog maar surrogaat aangeboden; surrogaatkoffie, 

surrogaatthee, surrogaattabak etc. 

De distributiedienst in Hilversum groeide van 2 naar 65 personen. Ze moesten extra 

bonnen verstrekken aan arbeiders, die voor de Duitsers werkten. De medewerkers 

saboteerden deze  maatregel en de extra bonnen kwamen dan vaak bij anderen  

(onderduikers) terecht. 

Bron: Oorlog in het Gooi W.H.M. Fris – 1995 

3 Voedseltekort. Rij voor Aardappelenhuis H. Smits & Zn vanwege de 
aandappeldistributie Kerkstraat 1941, SAGV032.2+12689 



De burgemeesters 

 

 

Op 1 Februari 1940 was mr. dr. K.L.C.M.I Baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn 

benoemd tot burgemeester van Hilversum. Hij was van mening dat de Britse 

wereldoverheersing niet goed was voor Nederland en dat daarom Duitsland als 

vriend moest worden beschouwd. Hij achtte zich geschikt om de leider van 

Nederland te worden en richtte daarvoor een nieuwe politieke partij op. Dat viel 

niet goed bij de NSB-leider ir. A. A. Mussert en hij werd vervangen door E.J.B.M. von 

Bonninghausen tot Herinkhave, een overtuigd lid van de NSB. Hij was vrij 

antisemitisch  en verklaarde plekken verboden voor Joden voordat dit landelijk 

beleid was van de bezetter. In Januari 1942 begon hij met het verwijderen van Joden 

uit de gemeente, terwijl dit elders pas ongeveer een half jaar later begon. Deze 

vroege nazificatie heeft bijgedragen aan het hoge slachtofferaantal Joden in 

Hilversum. Tien procent van de Hilversumse Joden overleefde de Holocaust, tegen 

ruim een kwart landelijk. Ambtenaren en bestuurders hadden zoveel problemen 

met hem, dat hij eind 1943 werd vervangen door de NSB Burgemeester G.J.H. Fijn. 

In 1945 werd hij als burgemeester afgezet en in 1947 werd hij door het Bijzondere 

Gerechtshof te Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar, het 

verlies van kiesrecht. Ook mocht hij geen ambten meer bekleden. 

 

Bron: o.a.Geraldien von Frijtag, Trouw 30 januari 2020 

  

4 Installatie burgemeester Fijn in Gooiland, SAGV032_D7_14122 

 



Het verzet 

 5 Verzetsteksten in Kerkstraat foto F.Renou 

Van Hilversum is het meest bekend, dat de Februaristaking uit Amsterdam werd 

overgenomen. 

De belangrijkste aanzet werd gegeven door een medewerker van de Nederlandse 

Seintoestellen Fabriek  N.S.F, die werkte bij Fokker in Amsterdam. De N.S.F. fabriek 

aan de Jan van der Heijdenstraat in Hilversum ging op 25 februari 1941 om half drie 

dicht voor 24 uur. Ook arbeiders van onder andere metaalfabriek Ensink, verffabriek 

Ripolin en tapijtfabriek Veneta sloten zich aan. 

‘s Avonds 25 februari waren 100 SS-mannen uit Amersfoort aangekomen omdat de 

gemeentepolitie niet meewerkte om de orde te handhaven. De burgemeester van 

Hilversum had al weken eerder op 4 februari 1941 verzocht om de Commissaris van 

Politie te vervangen.  

De inwoners van Hilversum moesten een boete betalen van twee en een half 

miljoen gulden, te innen op basis van de individuele hoogte van hun aanslag 

inkomstenbelasting.  

Verder is ook het inlichtingenwerk van de verzetsgroep Albrecht bekend, die groep 

wist veel gedetailleerde  informatie over de bezetter door te geven aan de Engelse 

M.I. 

Bron: o.a.  Hilversum in de Tweede Wereldoorlog. Profielwerkstuk Lucia van der 

Stam.  

 



Vliegveld Hilversum. 

  

Eind 1939 was de beveiliging van het Vliegveld Hilversum opgedragen aan de 6e 

compagnie Bewakings-troepen, waarvan de meeste soldaten waren ingekwartierd in 

de Geraniumschool in Hilversum. De officieren, onderofficieren en een gedeelte van 

de soldaten waren gehuisvest in een thee- en kampeerhuis en in een zusterhuis van 

‘Zonnestaal’ 

Met het toenemen van de oorlogsdreiging was besloten om het vliegveld diep om te 

ploegen. Dit gebeurde met paard en ploeg door J. Veldhuizen. 

In de nacht van 9 op 10 mei werd het Vliegveld aangevallen door de Luftwaffe met 1 

dode, 4 gewonden en 3 beschadigde vliegtuigen van de Nederlandsche Luchtmacht 

als resultaat. 

Op 4 juni 1940 arriveerde  de 2e Kompanie Luftwaffe Bau Ballaiilon 4/III uit Berlijn. 

Een grote kazerne werd gebouwd, nu bekend als de Korporaal van Oudheusden 

kazerne. Het vliegveld werd hersteld en sterk  uitgebreid. Er kon zowel overdag als ’s 

nachts worden geland en opgestegen onder bescherming van een lichte Duitse 

afweer afdeling. 

Op het vliegveld werd in 1943 een grote houten hangar gebouwd voor de 

assemblage van relatief kleine Bucker Blu 181 les- en verkenningsvliegtuigen. Het 

kostte vijf werklieden één tot anderhalve dag om van de, door Fokker in Amsterdam 

gemaakte onderdelen, een vliegtuig in elkaar te zetten. De productie ging door tot 

voorjaar 1944 en de productie bleef steken op 709 vliegtuigen. 

Op 12 april 1945 vernielden de Duitsers het vliegveld door ondermijning en 

opblazen van de gebouwen en hangars op het vliegveldterrein. 

 

Bron: Vliegveld Hilversum 75 jaar, de Aerophilatelist – 2/2015  

6 Vliegveld Hilversum 



Rudelheimstichting 

 

Aan het begin van de oorlog waren er twee kinderhuizen voor Joodse kinderen in 

Hilversum: De Friedman-stichting en de Rudelsheim-stichting. Deze laatste was een 

tehuis voor zwakzinnige  kinderen en gevestigd aan de Verdilaan in de wijk 

Trompenberg. Eind 1942 werden de gebouwen van de Rudelsheimstichting 

gevorderd door de bezetter en in februari 1943 haalden SS-troepen de kinderen en 

staf op en werden de gebouwen leeggehaald.De kinderen en hun verzorgers werden 

via Westerbork en Vught afgevoerd naar Auschwitz. Niemand heeft deze deportatie 

overleefd. 

In augustus 1944 verhuisde de Wehrmachtbefehlhaber in den Niederlanden  (WBN) 

Christiansen naar het Rudelsheimcomplex. Het verzet gaf gedetailleerde informatie 

om het complex te bombarderen maar  de Engelse bommenwerpers beschoten 

abusievelijk villa’s aan de Jacobus Pennweg. In maart 1945 werd met een 

doeltreffend bombardement het Rudelsheimcomplex  alsnog vernietigd. 

 

Bron: Hilversum onderdrukking en verzet 1940-1945. 

  

7 S.A. Rudelsheim Stichtig na bombardement 



De gaarkeuken 

In het najaar van 1944 en het voorjaar van 1945 was er in het westen van Nederland 

een groot gebrek aan veel dingen. Om het te rantsoeneren werden er bonkaarten 

met bonnen verstrekt. Zonder deze bonnen kon je niets kopen. Naarmate de tijd 

verstreek kwamen steeds meer artikelen  op de  bon. Het begon met voedsel, maar 

ook huishoudelijke artikelen, kleding, schoenen, tabak en zeep waren niet meer 

zonder bon te koop. Elke maand kreeg men een nieuwe bonkaart uitgereikt. 

Voldoende voorraad was er bij de winkeliers niet meer. Om niet te laat te komen en 

weer met lege handen naar huis te moeten gaan,  kwamen de mensen, al veel 

eerder dan de openingstijd , in de rij staan om toch nog wat te bemachtigen. 

Eind december 1944 werd het gas afgesloten, waardoor iedereen gedwongen was 

om op een kachel te koken. Daarom werd er een centrale keuken ingesteld, die was 

gevestigd aan het Langgewenst. Door Hilversummers zijn 13.000 bomen gekapt, 

waarvan de stammen en dikkere takken, naar de centrale keuken en bakkerijen 

gingen en de kleinere takken zelf gebruikt mochten worden. 

Daar kon je tegen inlevering van de gehele aardappelbon (1x per week) en de 

dagelijkse groente- en peulvruchtenbon  voedsel krijgen. Per dag een halve liter 

dunne soep van zeer slechte kwaliteit (b.v. zaagsel) Een enkele keer was er 

stamppot te  krijgen. Het broodrantsoen was van normaal verlaagd naar 1000 gram, 

later tot 500 gram per persoon per week. Het rantsoen voor spijsolie van een halve 

liter werd uitgereikt eind november 1944 en pas weer aangevuld in Februari 1945. 

Veel mensen wilden de honger te lijf gaan en gingen de boer op. Veelal in de 

omgeving maar soms ook in andere provincies, waardoor ze soms weken van huis 

waren. Er waren geen auto’s en veel fietsen waren gevorderd. Het ophalen van 

voedsel ging dus lopend. Eventueel met een karretje of kinderwagen. 

Na het einde van de oorlog heeft de gaarkeuken nog maanden gefunctioneerd. 

Tekst: Han van Baalen 

  

8 Centrale keuken Langgewenst C.A. Deul SAGV032.1 3291 



Voedseldroppings 

 

 

Veel herinneringen aan mijn jeugd heb ik niet, maar de voedseldroppings kan ik mij 

nog wel goed herinneren.  

Ik ben in augustus 1940 geboren en die voedseldroppings moeten dus in begin mei 

1945 zijn geweest. Ik was toen nog géén 5 jaar!     

De vliegtuigen met de voedselpakketten kwamen over bij het viaduct (waar nu het 

gebouw van Beeld en  Geluid staat).  

Het was een indrukwekkend gezicht en de vliegtuigen vlogen behoorlijk laag. Toen 

de vliegtuigen voorbij waren, mochten we helpen om alles bij elkaar te zoeken. 

Sommige pakketten waren natuurlijk stuk als deze op de grond vielen.  

Men mocht niets zelf houden, want het verzamelde voedsel ging naar een aantal 

adressen in Hilversum.  

Ik meen dat het ook naar een kruidenier op de ’s Gravelandseweg ging en van 

daaruit vond er een verdeling plaats.  

Tekst: Erik van den Berg   

9 Voedseldroppings op heide bij Hilversum, SAGV030_73_0002 

 



Bevrijding 

 

Na de capitulatie op 5 mei  1945 waren er nog steeds Duitsers in Hilversum en 

terwijl  we op 6 mei stonden te wachten op de Canadezen waren er nog steeds 

Duitsers aanwezig. 

’s Avonds 6 mei  1945 komen er enkele Engelse verkenningsauto’s de buurt 

verkennen en dan is het de volgende dag 7 Mei 1945. 

We zijn bevrijd geen Duitsers meer, ze zijn weg en allemaal verslagen, in de pan 

gehakt wat een feest!. 

Gisteren kwamen de bevrijders uit de richting van Soest en reden  ze via de 
Langestraat naar Hotel Gooiland. Het waren Canadezen. 
 
Toen ze langs kwamen begon iedereen te dansen en te zingen. Ik heb nog nooit zo 
hard geschreeuwd.  
We klommen op de tanks en de auto’s en zwaaiden met vlaggen. 
We zijn het hele dorp met de Canadezen mee gereden in de middag kwamen er 
nog veel meer bevrijders. 
 
De vlaggen met hakenkruizen werden overal weggetrokken en verbrand.   
 
Tekst: Krijn Brouwer  

10 Voertuig van de Polar Bears met juichende mensen in de Langestraat SAGV236.1 1550 



Gooise klanken 

 

11 Verkoop verzetskrant op bevrijdingsdag SAGV030_73_00072 

Omdat het regionale dagblad De Gooi- en Eemlander onder Duits gezag werd 

geplaatst begon het verzet in Hilversum al vrij vroeg in het begin van de oorlog met 

het stencilen en verspreiden van illegale krantjes, met nieuws dat van Engelse 

zenders werd opgepikt. 

Met goed verstopte drukpersen en illegaal bemachtigd papier werden onder andere 

Trouw en De Vrije Gooi en Eemlander gemaakt. 

Na de capitulatie op 5 mei 1945 sloegen een aantal illegale drukkers de handen 

ineen om een bevrijdingskrant te drukken onder de naam: Gooische Klanken  

De uitgave werd verzorgd door de volgende ondergrondse bladen: 

Achtergrond, Christofoor, De Geus, De Gooische Koerier, De Heraut, Je 

Maintiendrai, Het Parool, De Toekomst, Trouw, Ons Volk, De Vrije Gedachte, De 

Vrije Katheder en De Waarheid. 

Koeriersters, verkochten vaak onder levensbedreigende omstandigheden  de krant 

om de kosten te dekken tijdens de bevrijdingsintocht in Hilversum 

 

Bron:  o.a. Hilversum in de Tweede Wereldoorlog, Lucia v.d. Stam – 2012 

  



De terugkeer 

12 Wegtrekken van de Duitse troepen bij Vreelandseweg, SAGV032 12445 (1) 

De grootste troepensterkte werd in Hilversum geconstateerd op 13 oktober 1944. Er 

waren toen 1600 man gelegerd in diverse scholen en villa’s. Hiervan waren 400 man 

van de Wehrmacht, 450 man van de Luftwaffe, 475 man van de SS. Daarnaast waren 

er nog 275 administratieve medewerkers op verschillende stafafdelingen.  

De Gestapo was gehuisvest in Ons Gebouw aan de Havenstraat. 

Na de Slag om Arnhem worden er vele verplaatsingen van troepen  via Hilversum 

uitgevoerd. 

Na de capitulatie op 5 mei 1945 moesten de soldaten, met hun hebben en houden 

in plunjebalen zichzelf maar zien te redden en liepen ze vaak op gevorderde fietsen 

naar hun huis – voor zover zij wisten, dat zij nog een huis hadden – In Duitsland 

kwamen ze onderweg soms de Nederlandse dwangarbeiders tegen, die in 

tegenovergestelde richting liepen. 

  



Villa Erica. 

 

13 De Maple Leaf Club 1945 in de huidige bibliotheek 

De naam Villa Erica werd gegeven door de heer Bouissevain, bewoner van deze villa 

gelegen aan de ’s Gravelandseweg 55 in Hilversum. 

De villa werd gebouwd in 1844-1845 als kostschool voor Jongeheren. 

In 1933 kocht het bestuur van de Openbare Bibliotheek Hilversum het pand en 

verfraaide het met een fraai glas- in- lood-raam: Verruim uw geest, nog te zien op 

de eerste verdieping. 

In 1942 wordt het gebouw gevorderd door de Duitsers en werden er administratieve 

onderdelen van het Duitse Leger in gehuisvest.  

In 1945 wordt het, door de Duitsers verlaten, gebouw gebruikt als kantine voor de 

Canadese soldaten en kreeg het de naam van Maple Leaf Club.  

In 1948 wordt het gebouw weer in gebruik genomen door de Openbare Bibliotheek 

Hilversum. 

   

 



Hilversum 75 jaar bevrijd. 

 

De datum van 8 mei 1945 is al weer zolang geleden, dat er weinig mensen in 

Hilversum  te vinden zijn, die dit nog bewust hebben meegemaakt. Voor deze 

expositie zijn een aantal personen geïnterviewd, die de bevrijding  van Hilversum als 

kind hebben meegemaakt. 

Aan de wand zijn er foto’s te zien, die de situatie gedurende de oorlogsperiode 

illustreren. De meeste foto’s komen uit het streekarchief Gooi en Vechtstreek, 

aangevuld met enkele privé foto’s. Voor de bijschriften is geput uit verschillende 

publicaties. Ook zijn er enkele foto’s  van een persoonlijk commentaar voorzien. 

In de vitrine zijn curiosa en documenten tentoongesteld, voornamelijk uit de 

collectie van Robin Gouwswaard uit Loosdrecht. Hij laat zowel zaken uit de Tweede 

Wereldoorlog zien als herinneringen aan de bevrijding. 

  



 


