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van den Burgemeester van Amersfoort Mr. J. C. GRAAF VAN RANDWIJCK.
AMERSFOORT, Augustus 1940.
Het vertrek van de bevolking uit Amersfoort op 10, 11, 12 en 13 Mei en de spoedige terugkeer na het
teekenen van de Capitulatie op Dinsdag 14 Mei, zijn voor onze burgerij gebeurtenissen geweest van
groote spanning, gebeurtenissen, waaraan wij wellicht nooit hebben willen gelooven; nu een en
ander toch is geschied, stel ik het op prijs, dat een zoo getrouw mogelijk geteekend en 'liefst levendig
verhaal daarvan gedaan wordt, als een herinnering voor de deelnemers aan ,,de Evacuatie" (dit
woord is nu eenmaal gangbaar geworden!) .-- en voor later een historisch document - en als een blijk
van dankbaarheid aan de gastvrije bevolking van Noord-Holland.
De teekenaar Jan Wilmink vatte het plan op om door enkele teekeningen de herinneringen aan de
wederwaardigheden vast te leggen.... en dit plan is op een gelukkige wijze verwezenlijkt.
De heer L. Keemink slaagde er in de door de burgerij doorleefde spanning op levendige wijze weer te
geven. Hun beider werk moge door velen gezien en gelezen worden.
Burgemeester van Amersfoort. Mr. J. C. GRAAF VAN RANDWIJCK

INLEIDING.
Plan en opzet van dit geschriftje zijn uitgegaan van den teekenaar.
Gaarne verklaarde ik mij bereid, daarbij enkele flitsen te geven.
Voor den een zal de teekening het meest te zeggen hebben, terwijl voor den ander de tekst
herinneringen zal oproepen.
Over de evacuatie zou een boek te schrijven zijn. Hier was slechts de bedoeling in een klein
geschriftje, belevenissen door teekening of woord vast te leggen. Dat daarbij de ervaringen van de
eigen groep steeds voor oogen stonden, is begrijpelijk.
Toch hoop ik, dat beeld en woord aan meerderen iets zeggen.
Al waren de ondervindingen verschillend, punten van overeenkomst vonden we bij alle groepen.
Moge ook dit eenvoudige boekje mede de herinnering vasthouden aan dagen van angst en
blijdschap.

EVACUATIE.
Vroeger voor velen een onbegrepen woord, zonder inhoud.
Was het niet één van de vele woorden, die pas gestalte voor ons krijgen, als ze werkelijkheid
geworden zijn? Die gestalte-vorming begon vaag te komen, toen ons de circulaire van den
Burgemeester, gedateerd Nov. 1939, werd thuis bezorgd.
Evacuatie - ontruiming!
Maar wat was dat ver weg!
Dat zou toch nooit gebeuren. Dwaasheid. immers!
En de circulaire werd door menigeen zoo goed opgeborgen, dat ze later niet meer te vinden was.
De soms ,,ijzig-kalme" Hollander, legde 't naast zich neer of nam het hoogstens voor kennisgeving
aan. ,,Al zou het komen, dan gaan we toch niet", was de uiting van velen.
Totdat .....

10 MEI! 1940
Hoe veranderde alles als bij tooverslag!
Nu kreeg het woord evacuatie zin en beteekenis. Het nam gestalte aan!
Allerlei tegenstrijdige berichten deden de ronde. ,,Vanmiddag vertrekken", zei de een.
,,Geen sprake van", beweerde de ander.
A. wist het vast en zeker, want hij had het gehoord ,,van een neef en die z'n broer werkte op het
gemeentehuis".
Maar B. had het ,,van den verloofde van een zuster van een hoofdambtenaar".
De groepsleiders kregen hun bericht uit de beste bron. Het luidde: Verzamelen om half 7.
Afmarcheeren om half 8.
Vertrek trein om 9 uur.

Haastig werd de boodschap doorgegeven.
's Avonds om half 5 een nieuw bericht:
,,De zaak gaat vandaag niet door. Nadere
-

berichten afwachten".

De groepsleiders weer op stap.
Dat is ook wat", mopperde een van de wijkbewoners, ,,nou had ik juist alles ingepakt".
,,Misschien behoeven we in 't geheel niet weg", opperde later een ander. ,,'k Heb gehoord, dat de
Duitschers door Brabant trekken en wij hier kunnen blijven."
's Avonds echter, 't was nog licht, trok de eerste groep door de Langestraat, richting station.
Triest gezicht, jongen en ouden in langen stoet, meevoerend koffers, pakken, beddezakken,
kinderwagens, karretjes, vol geladen met het hoognoodige.
,,Dat is ons voorland", zeiden de achterblijvers.

Toen kwam de nacht .......
De nieuwe dag bracht niet dadelijk zekerheid. Groepsleiders staken de hoofden bij elkaar.
,,Weet jij wat?" - ,,Neén, nog niets gehoord", luidde
't antwoord.
,,Lang kun het niet duren", beweert nummer drie. „Eis iemand naar 't stadhuis om inlichtingen".
In den loop van den morgen kwam het bericht af. Vanavond half 11 verzamelen.
Afmarcheeren half 12.
Vertrek trein 1 uur vannacht.
De middag werd doorgebracht met overpakken, uitpakken, inpakken en nog. eens overpakken.
,,Bagage alleen maar te bezorgen op de verzamelplaats", beweerde een, die wel ingelicht heette.
Dan nog maar wat meer inpakken.

Vertrek uit Amersfoort.

Anderen meenden, dat er toch te veel werd meegesjouwd en haalden weer een en ander uit hun
koffers, zakken of pakken.
Van kennissen en vrienden, die nog niet behoefden te vertrekken, werd afscheid genomen.
,,Waar gaan jullie heen?", luidde een vraag.
,,Op mijn kaart staat: Koog" was het antwoord. ,,Dat kan dus Koog aan de Zaan of Koog-Zaandijk
zijn".
Een later verzonden briefkaart kwam als onbestelbaar terug, omdat ,,Koog" een wijk in ZuidScharwoude bleek te zijn Handdrukken werden gewisseld.
Tot weerziens? Wie zal het zeggen?
Sleutels werden in handen van de politie gegeven.
De namiddag en avond rekten zich.
Bij velen nam de zenuwachtige spanning toe. ,,Waren we gisteren maar op den dag weggegaan." Zoo
hoop de avond voorbij.

Het straks in den nacht moeten evacueeren vermeerderde de
zwarigheden.
Half tien.
Bij een der groepsleiders wordt gebeld.
Een vriend komt binnen. Met levensgevaar heeft hij
in 't donker het huis kunnen bereiken. Omgehouwen
boomen versperden hem en zijn fiets den doorgang.
,,Wat kom jij doen?"
ik ga met jouw groep mee.
Wij zijn nog niet aan de beurt, maar we durven niet
langer wachten. We zijn bang, dat we dan heelemaal
niet meer wegkomen.
We sluiten ons wel stilletjes bij je groep aan".
De groepsleider durfde geen verantwoording op zich
te nemen. Hij kon omdat hij de situatie van 't gezin kende, het besluit van z'n vriend billijken en
volkomen begrijpen. Hij zou uitkijken
De duisternis zou het ,,snoode" plan wel begunstigen! 't Werd tijd! - Sommigen • hadden getracht wat
te slapen. ,,Wie weet, hoe lang de tocht zou duren".
Anderen hadden in 't geheel geen behoefte aan slaap gevoeld.
Kinderen werden uit hun
eersten slaap gehaald en

(

knipperden eerst verwezen tegen het licht in de huiskamer.
In de gangen stond alles
Nog éénmaal 't huis
door. Alle kamers kregen een beurt.

Zal men nog weer eens
terugkeeren in dit huis?

r-

Wat werd elk hoekje nu
dierbaar!
Hoevele

herinneringen -_

aan donkere en lichte
uren, aan blijde en droeve
dagen hier doorleefd.
Is dit ons laatste gebed
in dit huis?

]

'-

Gelukkig zij,die alles aan Hem kunnen overlaten, die lot en leven bestuurt.
Dan: 't is tijd.
,,Alles klaar? Niets vergeten? Dan gaan wei"

De deur valt dicht

DE NACHTELIJKE TOCHT.
De verzamelplaats: Zuidsingel.
Eigenlijk kun je niet van een wonderlijk schouwspel
spreken, want nachtelijke duisternis heerscht.
Ieder zoekt z'n groep.
Spookachtig belichten de zaklantaarns de bordjes met
het groepsnummer.
,Is dit groep 11?"
Ben ik hier bij groep 16?"
Ten slotte vindt ieder z'n plaats.
Koffers worden benut als zit-gelegenheden, want '
wachten duurt lang.
't Geheel is rustig. Wonderlijk kalm zijn de meesten.
,,Zit aan elken koffer en aan elk pak een label met
naam, groep en wijknummer?"
Neen, bij velen nog niet.
Bijgelicht door zwak lantaarnlicht, tracht men met een
opgediept potloodstompje de fout te herstellen.
Alles is één. Eén in de verdrukking. Het saamhoorigheid’s gevoel viert hoogtij. Allen zijn lotgenoten bij
deze evacuatie, deze ontruiming.
De groepsleider, die wacht op z'n vriend, die zich zou
aansluiten,

hoest elke keer, als hij in de donkerte

iemand ontwaart, die zoekend langs de groepen loopt.
Die hoest is welbekend. Maar de vriend komt niet.
Later blijkt, dat hij clandestien is meegegaan met een
groep, die een trein eerder vertrok!

,,Waar blijven nu de wagens voor onze bagage?" ,,Komen direct", zegt de een.
,,Neen", zegt een ander, ,,de wagen staat een eind verderop."
,,Waar wachten we nu nog op", moppert een ongeduldige.
Eindelijk: ,,Afrnarcheeren!"
De donkere stoet zet zich in beweging.
Onrust, als enkele groepen hun bagage hebben kunnen
afgeven bij de wachtende auto, blijkt deze vol! De anderen mogen hun vrachtje meezeulen. Angstige
en zware tocht door den nacht.
Kinderen sjouwen met voor hun krachten te zware koffers en pakken.
Men is bang elkaar kwijt te raken.
Telkens klinkt geroep: ,,Moeder' ,,Vader, waar ben je?" Kindernamen worden geroepen. Men wil
voor alles het gezin bij elkaar houden.
Bij een familie is een oudere dame, vreemde in Amersfoort. Noodgedwongen moest ze mee
evacueeren. De familie is zeer bezorgd voor haar en bij toerbeurt als 't ware klinkt de vraag: ,,Tante
Bets?" Na een poosje neemt de heele groep het over en informeert met prijzenswaardige
belangstelling: ,,Tante Bet*, ben je er nog?"
Ja, tante Bets is er nog
De groep is genaderd tot de Kamperbinnenpoort en tante Bets, die slecht ter been is en niets ziet . In
't gruwélijk donker, vraagt: ,,Zijn we d'r haast
De Amersfoorters, die weten, dat ’t Zand nog volgt,
dan de Westsingel, de Varkensmarkt ( - punt van uitgang ) en zoo naar 't station, zeggen tegen beter
weten in maar: ,ja, 't schiet al op"
Plotseling geroep: ,,Lantaarns uit"
Boven de nachtelijke groeplandverhuizers klinkt het dof gebrom van vliegmachines.

Voort sjokt de menigte. .
Meer dan een kan bijna niet meer,
Vaders spreken hun zwaar sjouwende kinderen moed in, terwijl ze ook zelf haast bezwijken onder,
de als lood wegende koffers.
,,Moe, er valt een schoen uit m'n pak", roept een klein meisje.

,,Die is verloren", zegt er een nuchter. Maar wonder boven wonder raapt een der achterkomenden
het voetbekleedsel op en dankbaar wordt het verloren, nu beter ingestopt.
Met rukken gaat het verder. Staat de stoet even stil,
dan klinken dof de geluiden van de met een bons neergezette pakkage. Even verademing. Gauw een touw,
dat dreigt los te gaan wat vaster aantrekken. Dan weer verder.
Eén doel, één begeerte: Het station en de trein! Steeds meer hoor je de klachten van klagende
kinderstemmen, die manhaftig hebben gezeuld: ,,Ik kan niet meer!" en de opbeurende en moed
insprekende antwoorden van vaders en moeders: To., Jongen, nog een poosje!"
Dan zijn er weer kinderen, zelf al te zwaar belast, die medelijdend tegen moeder zeggen: Ma., geef
mij nog maar een pak. 't Is voor u te veel
Tante Bets wordt door zorgzame armen meer gedragen dan ze zelf loopt en zucht af en tot ,,Ik dacht,
dat we er bijna waren!"
Bij de brug van 't politiebureau wringt de menigte zich door een nauwe doorgang ,tussendoor de
versperringen. Soldaten, die de wacht houden, roepen: ,,Lichten uit!" Eindelijk 't Smalle pad!
Daar donkert het Station.
Hoopen bagage liggen hier kris kras door elkaar. Kinderwagens, sportkarren en fietsen flankeeren het
geheel.
Een enkel blauwig lichtje op 't perron
Daar staat de trein.
Oppassen is de boodschap. Nu elkaar niet kwijtraken. Een zucht van verlichting wordt geslaakt en
Ieder zoekt een coupé.
Alles stikdonker in de wagons.
Maar men zit
Sommigen, die alleen maar ondervinding hebben van de derde klas, zakken nu behaaglijk neer in
tweede en eerste klas coupé's.
Er zijn geen wenschen dan deze ééne: Een plaats bemachtigen!
Men voelt zich al half gered, nu men maar in den trein zit.
Hier en daar priemt een zaklantaarn even wat licht in de donkerte van de rijtuigen, maar 't
meerendeel van de evacueerenden, op van vermoeidheid, sluit even behaaglijk de oogen.
Groepen, die op den dag zijn vertrokken, zelfs met autobussen werden vervoerd naar 't station en
niet behoefden te sjouwen met bagage, boften wel.

Geen nood echter: we zaten!
En 't was een mooi oogenblik, toen de trein zich in beweging zette in den duisteren nacht.
,,Gelukkig weg uit deze gevaarlijke plaats", zuchtte dankbaar tante Bets.
Dorstige kelen werden gelaafd en honger gestild. Daarna was het parool voor velen: En nu slapen! En
in sommige coupé's verkondigde een ijselijk gesnurk, dat beter het parool ,,zagen" had kunnen
worden gegeven.
Onder dat ,,gezaag" klonk plots een kinderstemmetje: ,,Mammie, ik geloof, dat Pappie slaapt!"
't Kind had werkelijk gelijk!
In den doorgang tusschen een paar harmonicawagens, hadden een paar families plaats genomen.
Niet bepaald comfortabel, maar men zat.
Mijnheer A. koesterde z'n baby.
,,Nou, dat was ook wat. Eerst zou onze bagage worden gehaald en op 't laatste moment, moesten we
haastig vertrekken, terwijl de bagage nog buiten stond. 'k Had zelfs geen tijd om een koffer mee te
nemen. Alleen 't wiegje van de kleine ging mee. De koffer met kleertjes voor de baby staat nog voor
't huis."
,,Ik heb gelukkig nog een koffer meegepakt", zegt meneer B., die naast hem zit en dankbaar klopt hij
op z'n bezit, dat hem nu tot zitplaats dient.
Ook in de harmonica-doorgang begon het te lichten.
Meneer B., die nog dankbaar geniet van den nog juist

gegrepen koffer, streelt de label, die hem het eigendomsrecht verleent op koffer en inhoud.
Hij draait de label om .....
,,Nee!" barst hij uit, ,,die is goed! Zeg meneer A., in het
--

donker heb ik één van uw koffers gegrepen en daar
den heelen weg mee gesjouwd! De koffer met de benoodigdheden voor de baby!"
De ,,harmonica" geeft een lachconcert en meneer A.
zegt dankbaar: ,,Ik ben U wel verplicht voor Uw goede
zorgen. Nu kan baby tenminste een schoone luier

-

krijgen!"
Alkmaar maakt zich verdienstelijk door de dorstigen te
laven.
Naast ons staat een trein met geëvacueerden, die al
verder is geweest, maar terug moest. Men was ver-

___________ keerd!

We naderen Noord-Scharwoude en daar wordt de
trein op een zijlijn gevoerd, zoodat we stoppen bij de
veilingsgebouwen. Dat bespaart ons een heel eind loopen.
In Amsterdam een verlaten station Het oponthoud duurt maar kort. Bij andere treinen kwam het
voor, dat deze moesten worden verlaten en men een veilige plek vond hier in de schuilkelders.

Burgemeesters, Secretarissen en Comité's wachten ons .Uren hebben ze gewacht en ook voor hen
was de slaap verre gebleven
Na Amsterdam, de Zaanstreek. .
De dag kwam zich melden en het Noordhollandsche
landschap ging voor ons open.
Velen zagen voor 't eerst van hun leven opkomende zon van den dageraad.
Bagage kan worden neergezet.
Voor vervoer wordt gezorgd!" klinkt het langs den trein. De booten liggen al klaar.

De morgen hield een belofte in zich van een stralende komst.
Niemand verlangt naar een herhaling van de nachtelijke sjouwpartij.

Waren we nu werkelijk geëvacueerd of was het een dag. .In optocht gaat het op Noord- en
Zuid-Scharwoude aan. De medelijdende blikken van de bewoners en bewoonsters trekt onze stoet
de veste binnen.
Vriendelijke uitroepen vergemakkelijken ons den intocht. Zelf weet je niet wat voor indruk zoo'n
stoet ,,landverhuizers" maakt, maar verheffend zal de aanblik niet zijn geweest!
In kerken en café's (wat een combinatie!) worden de logée's ondergebracht.
De ontvangst was hartelijk en warm, mede door de koffie en thee, die werd verstrekt.
Toen begon de ,,distributie" van vluchtelingen, keurig volgens kaartsysteem.
Voor allen is dat verschillend geweest.
Maar zeker stemden allen hierin overeen, dat ,,ontvangers" en gedistribueerden" eenigszins
afwachtend stonden met de vraag: ,,Wie zal ik krijgen?" en: ,,Waar zal ik terechtkomen?"
't Kwam voor, dat men het zoo had geregeld, indien mogelijk, dat men werd ingedeeld bij iemand,
die 't zelfde beroep uitoefende of 't zelfde ambt bekleedde. Dat was een pracht regeling.

DE LOGEERPARTIJ.
En nu zou ik heele verhalen kunnen doen over ,,getroffen" en ,,niet getroffen".
Dat zou dan natuurlijk gelden voor beide kanten!
Er zijn menschen geweest, die het - naar hun eigen zeggen - wat eten en drinken betreft, beter
kregen dan ze het thuis konden hebben.
Anderen meenden, dat ze tekort kwamen, want ,,ze
hadden nog niet eens ham gehad." De krachtterm, die deze ontboezeming vergezelde, laat ik maar
weg. Sommigen konden wat hun werd voorgezet eenvoudig niet op en anderen noemden, terecht of
ten onrechte, de hoeveelheid eten, die men voorgezet kreeg een ,,kattelik".
De een ,,trof" het met zijn logée's en de buurman had maar liever ,,andere" geëvacueerden gehad.
Er kwamen dan ook nog wel eens ,,verhuizingen" voor.
De logeergelegenheid was voor den een beter dan hij 't thuis zelf gewend was wat ligging betreft en
de ander moest zich behelpen met een kistje als hoofdpeluw.
Ik weet • van gevallen, dat aan een dame het bed werd
aangeboden waar de zoon des huizes - een nette jongen overigens! - zoo juist was uitgekropen!
Anderen werden, vergeleken bij het eigen home, vorstelijk ondergebracht.
Enkele ,,onbewoonbaar" verklaarde woningen werden weer tijdelijk bewoonbaar verklaard en
gemaakt om enkelen te herbergen, die niet ,,alleen" waren geevacueerd, maar dat, wat tot hun
,,persoonljk bezit" kon worden gerekend, hadden meegenomen.
Maar ieder kreeg een plaats, zoowel de rijkste als de armste, zoowel de Prins uit het sprookje als
Sneeuwwitje!
Sommigen hebben danig moeite gehad om hun koffers en verdere pakkage terug te krijgen.
't Valt ook niet mee, als het enige kenteken de kleur van je koffer moet zijn en verdere aanwijzingen
ontbreken.
Verschillende personen moesten later naar Alkmaar om daar te gaan speuren naar hun
eigendommen,.
Daar was voorraad genoeg!
't Gekke was, dat er personen waren, die hun papieren, ja zelfs hun geld in koffers hadden gestopt!
Niet bepaald verstandig, maar de omstandigheden waren dan ook allesbehalve rooskleurig.
't Meeste is echter gelukkig terechtgekomen.
Met kar en paard zijn vele koffers en verdere bagage naar de verschillende gemeenten vervoerd.

Laat me nu vast zeggen, wat door velen persoonlijk is gedaan en wat ook in de pers tot uiting is
gebracht, dat wij hartelijk dank verschuldigd zijn aan onze gastheren en gastvrouwen.
Werkelijk, we hadden het goed daar in Noord Holland!
't Eerste was nu: slapen!

Vooral de eerste dagen sprak het saamhoorigheidsgevoel heel sterk. Natuurlijk was het voor de
Amersfoorters een heel ding huis en hof te moeten verlaten, maar voor anderen was het niet prettig
het gezin soms te zien verdubbelen.
Een wijs man drukte zich aldus uit: ,,'t Is voor U niet prettig en voor ons niet. Maar wij hebben nog
het beste deel. Laten we trachten er van te maken wat er van te maken is."
De groepsleiders werden nog al eens in vergadering bijeengeroepen.
Hartelijke woorden van welkom werden de eerste maal door de Comité's van ontvangst tot hen
gericht.
Er werd een beroep gedaan op aller medewerking. Over 't geheel genomen heeft het daaraan niet
ontbroken.
Er zijn er geweest onder wijkleiders en groepsleiders, die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt.
Zelfs hebben sommigen bij het afscheid een ,,getuigschrift" ontvangen.
De groepsleiders waren vooral de tusschenpersonen en menige moeilijkheid is door hun toedoen tot
oplossing gebracht.
Op de eene plaats hingen lijsten met de adressen van de leiders, terwijl in andere gemeenten het
bordje met het groepsnummer in den tuin werd geplaatst of een kaart voor het raam vertelde waar
de leiders verblijf hielden.
Wat is die eerste dagen gezocht naar familieleden en vrienden!
Mannen zochten hun vrouwen, omdat ze pas later waren geëvacueerd.
Voor verschillende winkels hingen papiertjes met de vraag: ,,Waar is familie X of IJ?"
Advertenties in de plaatselijke bladen vroegen naar adressen en noemden verblijfplaatsen!
't Is werkelijk voorgekomen, dat een man twee dagen moest zoeken voor hij zijn wederhelft had
gevonden! Wat een blijdschap, als je in een van deze streekdorpen ineens een goeden kennis of
vriend ontmoette. De hartelijke begroetingen op de markten en de straten waren schering en inslag.
De kaasmarkt in Alkmaar leverde talloos verraste uitroepen.
We waren één door het gezamenlijke leed en de algemene beproeving.
Wat een dankbaarheid als je ineens iemand zag, waarvan je eigenlijk in 't geheel niet wist hoe 't er
mee was.
En niet alleen in de binnenkomer, maar op de straat rees uit menig hart de danktoon tot Hem, die tot
dusver alles had welgemaakt.
De eerste kerkgang!
Hoe menig goed woord is gesproken tot de verdrevenen!

Hoe vielen tal van verschillen weg, waarover men zich vroeger opwond en druk maakte.
Toen pas voelden allen zich diep afhankelijk van Hem, die alleen het onrustige hart kon stillen.
Dagdiensten werden gehouden, waarvan rijken zegen uitging.
Door den druk naar elkander toe gedreven.
Wat is er genoten van Noordhollands schoonheid. Velen zagen voor het eerst deze streken. 't Is waar,
„De Koppelpoort was opgeblazen”. De ,,Witte" was met den grond gelijk gemaakt.
Het huis van A. bestond niet meer en de school van B. was een puinhoop.
C. had zijn zoon verloren in een van de gevechten en
D. was den heldendood gestorven.
Dan weer werd iemand verheugd door de blijde boodschap, dat z'n huis er nog ongedeerd stond.
De stemming werd onrustig en de radio had niet het onbeperkt vertrouwen.
Eindelijk de zekerheid: Nederland had de wapens gestrekt!
Nu was er bij velen geen houden meer aan! Men moest en zou naar Amersfoort terug!
Alle geruchten ten spijt, dat in Amersfoort geen gas was, dat de waterleiding nog niet werkte en het
electrisch licht defect was, waagden sommigen den stap. De autobussen maakten goede zaken.
Ja, zelfs met vrachtauto's keerden hele gezinnen terug. Voor de groepsleiders werden het moeilijke
dagen. Juist van hen wilde men weten, wanneer men zou terugkeeren. Maar zij wisten het ook niet.
Officiöel was niets bekend en men werd gewaarschuwd voorzichtig te zijn met het op eigen
gelegenheid terugkeren.

Door sommige Burgemeesters werd bekend gemaakt, dat zij, die op eigen gelegenheid naar
Amersfoort terugkeerden en dan weer in de evacuatie-gemeente zouden terugkomen, geen
aanspraak op huisvesting en voeding meer konden doen gelden.
Dat hield velen terug.
Dan deden weer geruchten de ronde, dat ze uit ,,die" - en ,,die gemeente" al aanzegging hadden.
De spanning nam-toe.
Ja, in Amersfoort mopperde men ook meer dan eens, - - maar nu verlangde, ieder terug naar de
oude, vertrouwde omgeving.
-

NAAR HUIS TERUG

Eindelijk: Officieel bericht! De blijdschap is algemeen. ,,Morgenochtend om half acht voor het
gemeentehuis. De pakkage wordt weer per boot vervoerd."
Nu weer inpakken, maar 't geschiedt met andere gevoelens!
't Afscheid is hartelijk in de verschillende huiskamers. Goede woorden zijn van weerskanten
gesproken en ondanks de vreugde van den terugkeer is er toch een tikje weemoed.
Beloften van schrijven worden gegeven, kiekjes worden gewisseld of zullen toegezonden worden.
Uitnoodigingen om te komen logeeren geschieden van beide kanten.
Men ziet nu, dat menschen door den druk naar elkander zijn toegedreven.
Velen doen ons uitgeleide. De officiële instanties hebben den vorigen avond afscheid, genomen.
Bij den trein wacht ons een teleurstelling. Allen kunnen niet mee en om negen uur zien wij het eerste
gedeelte vertrekken. Wel gaat onze bagage mee. Zullen we die in Amersfoort weer terugvinden?
Daar staan we nu.
Er wordt door Burgemeester en Stationschef, Secretaris en Voorzitter van de Ontvangstcommissie,
door Wijken Groepsleiders geconfereerd.
De oplossing komt. Een nieuwe trein zal uit Alkmaar worden gestuurd.
We wachten, maar wat is dit wachten nu anders dan bij onzen uittocht uit Amersfoort!
't Valt mee: Even half 10 komt de nieuwe trein en om 10 uur zijn allen gezeten.
Dan: we vertrekken nog niet!
Uit een naburige gemeente komen ook groepen Amersfoorters, vergezeld van officiële personen!
Discussie! Voor welke gemeente was nu deze trein bestemd? Waarschijnlijk voor de laatst
aangekomenen! Maar men kon toch allen, die al zaten, weer niet laten uitstappen?
Wat nu? - Dan maar bijvullen!

En zij, die heel ruim zaten en misschien hoopten zelfs half liggend een dutje te kunnen doen, zagen
die hoop verijdeld.
Ondanks het gestouw was er nog geen plaats genoeg. Resultaat: Wachten tot er meerdere wagens
uit Alkmaar zouden arriveeren.
Toch duurde dat wachten niet lang. Er heerschte een opgewekte stemming.
Melk en limonade, thee en koffie, het vond alles gretig aftrek.
Op de fiets werden kistjes met krentenbrood gehaald en de vriendelijke bezorger van deze
heerlijkheden kwam handen te kort!
Spoedig was het: Uitverkocht!
Noord- en Zuid-Scharwoude hebben het dien dag vast zonder krentenbrood moeten doen!
De halve trein loopt weer leeg.
En maar trouw blijven zij, die ons uitgeleide deden, op hun post.
Een noodrem-incidentje geeft wat afleiding. Was het ongeluk of opzet. In elk geval liep de zaak op 't
eind gunstig af.
Eindelijk komen de verwachte wagens uit Alkmaar. Spoedig zijn nu allen ingestegen.
We vertrekken!
't Is intusschen 10 minuten voor één geworden! Handgewuif, geroep, en de trein rijdt moeizaam in
de richting van de brug.
We gaan naar huis!
Met andere gevoelens en andere oogen bezien we het voorbijglijdende landschap.
Alkmaar is spoedig bereikt.
Moeilijkheden doen zich ook in Amsterdam niet voor. Alleen in Hilversum staan we lang stil.
't Wordt warm in den trein. Ook het ongeduld neemt toe. We zijn als paarden, die den stal ruiken en
verder willen.
We gaan weer.

Plotseling de roep: ,,Onze Lange Jan!"
Hadden we ooit met intenser belangstelling onzen toren aangezien?

Dat was vertrouwd, dat hoorde bij ons!
En als onze trein het station binnenstormt, gaat een luid ,,hoera!" op.
_Het ophalen der laatste goederen.
Ook zijn er dankzeggingen in de stilte.
,,Daar ligt de bagage op 't perron", schreeuwt er een. Straks is het hollen om de eigen spullen bij
elkaar te zoeken.
De een is gelukkiger dan de ander.
Maar hoe krijgen we 't zaakje thuis?
Boven op 't stationsplein volgt de oplossing spoedig. Daar, zijn hulpvaardige handen, fietsen en
bakfietsen.
Thuis!
Heeft het woord ooit zoo'n warmen klank gehad?
Gauw inspecteeren. Is alles er nog en zijn geen ongenoode gasten binnen geweest.
-

Thuis!

Was de thee vroeger ook zoo lekker en smaakte het eten altijd zoo heerlijk?
's Avonds het eigen bed. We hadden het goed in onze tijdelijke woonplaats, maar thuis
is anders. De dankbaarheid van Amersfoort. Sneeuwwitje stapt over tal van dingen heen,
die we vroeger bezwaarlijk konden voorbijzien! Thuis! God zij gedanktl
Noord-Holland, een hartelijke groet.
Ge waart een schuilplaats voor hen, die veiligheid zochten.
Ge zijt ons met welwillendheid, neen, meer: met groote hartelijkheid tegengetreden.
ZUIDSCHARWOUDE, 15 MEI I940 DE BURGEMEESTER ~ ZUlDSCHARWOUDE
Amersfoort brengt U hulde!
Over bezwaren praten we niet meer. Die zijn vergeten. Maar Uw vriendschapsbewijzen vergeten we
niet. Uw land is ruim en wijd. Uw harten waren het ook.
Amersfoort dankt U!
De tijd snelt voort.

Gebeurtenissen volgen elkaar snel op.
Hoe lang is het al geleden, dat we evacueerden? Wat zal de toekomst baren?
Vragen rijzen op. De gissingen en voorspellingen zijn vele.
Rust is er alleen voor wie lot en leven overgeeft aan Hem,
Die wolken, lucht en winden
Wijst spoor en loop en baan,
en Die ook de wegen zal vinden, waarlangs onze
voet kon gaan!
Amersfoort, Juli 1940.

