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Beschrijving route:
Startpunt monument op de Brink in Laren
Op de Sint Janstraat langs Brinkhuis naar Kermisterrein (Plein 1945) op het Zevenend. Bij de kruising
met de Jordaan weer terug langs de andere kant van de weg. Zevenend en dan Sint Janstraat tot aan
de Nieuweweg, maar eerst nog even naar Anna van Toor.
De Nieuweweg in tot zijstraatje ‘de Zomertuin’. Even hierin en dan verder de Nieuweweg tot aan
kruising met de Burgemeester van Nispenstraat. Hier oversteken en even naar links voor het
kunstwerk in het Hertenkamp. En dan terug de ‘Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat’
volgen. Je komt nu langs de Historische Kring Laren en het voormalige Rabobank gebouw nu
beschikbaar voor lokale kunstenaars. Vlak voor de stoplichten aan de rechterkant is de winkel van
Meyer & Meyer. Nu bij Het Bonte Paard en de stoplichten de Naarderstraat in. Bij kruising met de
Drift links af de Drift op tot monument. Hierna iets terug en dan linksaf de Hein Keverweg in en dan
rechtsaf ‘de Oude Drift’ langs het Singer museum.

Dan de Naarderstraat oversteken het ‘Oosterend’ in. Einde weg iets naar links en de ‘Oud
Blaricummerweg’ in. Deze weg vervolgen tot aan de Veldweg. Deze rechtsaf ingaan tot het einde.
Vervolgens rechtsaf bij de ‘Torenlaan’ en dan weer richting dorp. De weg vervolgen tot linksaf ‘De
Rijt’ in bij de kleine Kei. Deze weg vervolgen tot de Brink.

Uitbreiding route bij de Drift

Extra 3 km

Na het monument op de Drift deze weg verder vervolgen. Komt langs de Drift 35. (Onderwerp van
het boek ‘Badkuip aan de Drift’)
De Drift vervolgen en dan links aanhouden en dan verder gaan over ‘Steenbergen’. Einde
‘Steenbergen’ rechtsaf de ‘Werkdroger’ op. Dan rechtsaf en tunneltje onder de A1 door. Uit de
tunnel rechtsaf ‘de Verlengde Houtweg’ volgen tot kruising met fietspad en de Westerheide.
Hier linksaf naar La Place. Fietstunnel onder de ‘Hilversumseweg’ door naar het Joods monument van
de Berg-Stichting. Hiervandaan de Hilversumseweg richting Laren volgen onder de A1 door.
Langs het Hertenkamp terug naar stoplichten bij Café ’t Bonte Paard en de Brink.

Deelnemers
Monument voor de Gevallenen

Het oorlogsmonument voor de gevallenen in de gemeente Laren staat op de Brink van Laren.
Het monument dat op 4 mei 1950 werd onthuld, herdenkt de 15 militairen en de 53 burgers die in
Laren door oorlogsgeweld omkwamen in de Tweede Wereldoorlog. Het bronzen beeld bestaat uit
een liggend mensenfiguur op 2 haakse vleugels. Op het zwartgranieten voetstuk staan de jaartallen
‘1940 – 1945’.
De kunstenaar is P.H. Klaassen.
Met het ontwerp werd begonnen in september 1947 en zou eerst tegen de Hervormde Kerk worden
geplaatst. In februari 1949 werd besloten dat dit monument toch op de Brink zou worden geplaatst
ter vervanging van het daar geplaatste voorlopige monument.
Het is op 4 mei 1950 om 16.00 uur onthuld en gevolgd door een kranslegging en een defilé door
eerst de schoolkinderen en vervolgens de burgerij. In dat jaar werden om 18.00 uur kerkdiensten
gehouden voor de gevallenen en om 18.45 uur werd opgesteld op de Drift om in stille tocht te gaan
naar het herdenkingsmonument achter de Kolonel Palmkazerne.
Monument voor de Gevallenen (Laren) - Wikipedia

Brinkhuis - Brink 29
Antoinetty van de Brink
Oosters Elsje

Brinkhuis brink 29
Marieke de Jong
Titel: ‘Free Lady’
Zij staat symbool voor vrijheid; vrijheid om te kunnen doen wat zij wil, zonder mogelijk verwijt van
een ander. Free Lady springt haar toekomst tegemoet, vrij en vol vertrouwen.

Brinkhuis - Brink 29
Anjo Obbens

Het beeld heeft 2 gezichten. De ene kant een keurige dame, de andere kant de werkelijke figuur vrij
van alle opgedrongen en verwacht gedrag. Gewoon vrij in wie ze wil zijn en niet wie ze moet zijn.

Brinkhuis - Brink 29
Hanny Wijchers
Titel: ‘Dansen in Vrijheid’

Vrijheid vind je in JEZELF ZIJN

Juice Mode - Brink39
Bart Uelen
Titel: ‘Light my Fire’

Na een lange sombere periode gedomineerd door de 45ste president van de USA, wiens naam we hier
niet noemen, en de hoopgevende presidentsverkiezingen van november 2020, is er weer zicht op
licht aan het einde van de tunnel. Laat het licht van de vrijheid schijnen.

Chocolaren St. Janstraat 9
Loes van Gorkom
Titel: Guide me home’

Er is altijd een weg om je vrij te voelen

Sisera - St. Janstraat 7-B
Femke ter Brake
Titel: ‘Vrije Tijd’

Vrije Tijd Voor mijn generatie is oorlog ver weg. Voor het eerst zijn wij beperkt geweest in onze
vrijheid. Wij snakken naar bevrijding. Tot vorig jaar ervoeren onze kinderen alle weelde en vrije tijd
die zij maar wensten. Het jongetje is onschuldig en puur, hij is nieuwsgierig om de wereld te
ontdekken. Hij is in zijn vrije tijd beperkt. De duiven die uit de gebroken aarde worden bevrijd, staan
voor de vrijheid. Dit is slechts schijn. De aarde is stuk, grondstoffen worden uitgeput, de
fundamenten verdwijnen.

Excellent - Zevenend 31
Tim Dekkers
Handeling corona

Juist nu wij elkaar willen vasthouden en omhelzen is dit niet mogelijk.
We reiken onze handen naar elkaar uit, maar mogen elkaar niet aanraken.
Wanneer zijn we weer vrij om datgene te doen waar we zo graag naar verlangen, elkaar vasthouden

Stilla Styles - St. Janstraat 19
Carin Pomes
Titel: Vrijheid in Goud

Samenvatting: "liefde en vrijheid zijn waardevol en daarom voor deze bijzondere mei maand een
gelaagd HART in goud dat glittert en schittert in een prachtige etalage tijdens deze speciale
atelierroute "

Parlare l’Uomo - Zevenend 2-E
Bettie Bruin
Freek – Free’

Boog Boetiek - St. Janstraat 2-4
Josje Niehof
‘Watervrij’

Het eeuwig leven is water, daar waar het mee begon. Wolken zijn en warmte van de zon, altijd zij aan
zij. Doch ik tel geen uren… de tijd gaat aan mij voorbij. Het geluid van de stilte heeft mij beet; laat het
heel lang duren tot ver in het later. Ben ik nu besmet met het virus dat ‘vrij-zijn’ heet?

Anna van Toor - Brink 24
Didot (Danijela Koopman)
‘The ‘Freedom of Authencity

Voor mijzelf staat vrijheid voor jezelf zijn en kunnen blijven net zoals deze vrouw uit de Karo stam
(Zuid-Ethiopië). Zij is volgens hun tradities rijk versierd met kralen en flessendoppen. Tradities en
authenticiteit kunnen alleen blijven bestaan zonder vooroordelen en dwang.

Yukkies Laren - Nieuweweg 3
Elize van der Werff
‘Bombardement op het Bezuidenhout, Den Haag’

Een oude opa vertelt: “als kind in de oorlog moest ik, zodra er vliegtuigen overvlogen,
bommenwerpers waren dat, onder de trap gaan zitten met een pan op mijn hoofd. Mijn moeder ging
dan zitten bidden”

Slagerij Spoelder - Nieuweweg 13
Charlotte Vis

Dit is het grootste konijn van de wereld.

Ipsos by Cipela - Nieuweweg 14
Mary Mulder
‘Golden Bird’

Deze vogel staat symbool voor vrij-zijn en het vieren ervan. Vrijheid is niet vrijblijvend, is niet
onbegrensd. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid; zoals een vogel haar jongen de
lucht inwerpt, ze leert vliegen en ze weer opvangt als dat nodig is. Vrijheid doet een beroep op ons.

Nousha - Nieuweweg 17
Marcelle Reijn
‘Mogen zijn wie je bent’

Vrij zijn is voor mij: “je mag denken wat je denkt. Geloven wat je gelooft, zijn wie je bent”

Goodmac Laren - Zomertuin 13
Annemieke Vetter

SuperCashmere - Brink 14
Carola Vanos
‘Moving out of the Box’

In deze coronatijd zie ik veel mensen zich ‘Out of the Box’ bewegen, maar zitten toch nog vast in een
kader. Maar voorbij alle voorbijgaande bewegingen is de Stilte waar iedereen de werkelijke,
blijvende Vrijheid kan vinden. De uitgezochte foto symboliseert volgens mij deze zienswijze het
beste.

Cosmo Hairstyling - Nieuweweg 22
Gemma van der Zee

House of Poems - Nieuweweg 68
Marja van Hest
‘VRIJ’

Om in alle ontspannenheid te kunnen genieten, met boven je hoofd de woorden: Vrijheid, Gelijkheid
en Broederschap, is toch wel de ultieme beleving van ‘VRIJ ZIJN’.

Hofstee - Nieuweweg 39
Kristel ter Braak
‘Bar Light’

Vrij zijn; geniet en koester
Vrijheid is een groot goed. Juist nu is dat voelbaar. Geniet en koester het!

Hofstee - Nieuweweg 39
Yasmine Enneking
‘Color your Heart’

Heel langzaam komen we los van de opgelegde regels. Het is de Liefde die ons altijd verbindt en alle
kracht geeft. Met heel mijn Hart hou ik van jou & samen staan we Sterk. There is Always Hope,
Forever Love.

Hofstee - Nieuweweg 39
Henk Jan Gijselman
‘Gelukstelegram 29 april 1941’

Zuster Ancilla alias Be Kramer (1883-1953), non, pensionaat Ursulinen Jeruzalem te Venray, stuurt
mijn ouders een aquarel/kalligrafie voor hun huwelijk en wenst ze geluk in deze oorlogstijd. Naar
haar origineel heb ik een schilderij gemaakt. Voor Kon. Wilhelmina heeft zij het ‘bombardement op
Venray’ gemaakt.

Hofstee - Nieuweweg 39
Henk Haselaar
‘Open Air’

Opdat we niet vergeten hoe het is.

Hofstee - Nieuweweg 39
Henni Haselaar
‘Ongedwongen’

Vrij zijn is een vrijheid. Is doen waar je zin in hebt. Is samen leven.

Hofstee - Nieuweweg 39
Susanne Heinen
‘Droogvallende platbodems bij Ameland’

Affiniteit en vrijheid van het water

Hofstee - Nieuweweg 39
Jaap Majoor
‘Laarder Molen’

De wieken van de Laarder molen in vreugde stand. Met vlag en wimpel, een teken van blijheid en
voorspoed. Zichtbaar en overdraagbaar voor allen.

Hofstee - Nieuweweg 39
Dorrus Ligteringe
‘Angst’

Angst voor de nacht. Angst voor de dag. ONZICHTBAAR.

Hofstee - Nieuweweg 39
Audrey Knoop

Hofstee - Nieuweweg 39
Willibrord Rooswinkel
‘Mare Liberum’

‘Mare Liberum’ (Latijn voor ‘de vrije zee’) van Hugo de Groot (Grotius) uit september 1609. Heeft nog
niets aan actualiteit verloren. De zee moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn en blijven, ook in 2021.

Hofstee - Nieuweweg 39
Marijke van Schaik
‘Pauw’

Wij, die mogen rondstappen als een trotse Pauw. Pronkend met onze mooie veren. Vrij, van
onderdrukking in vrijheid te mogen leven. Persoonlijk, intellectueel, levensbeschouwelijk!
Beseffende, dat echte vrijheid kwetsbaar is, verantwoordelijkheden geeft. Kleur, vier het leven, in
herinnering aan hen…

Hofstee - Nieuweweg 39
Marjolein Schiffers
‘Corona’

Hofstee - Nieuweweg 39
Marja Thole
Titel: ‘PAX’

Mijn verhaal is dat een oorlog of ander kwaad (de zwarte kraaien) door de open ruimte van de P van
Pax, door Eirene (Godin van de vrede) verwelkomd wordt in een gebied waar vrede heerst (de witte
duiven).

Hofstee - Nieuweweg 39
Marjolein Vernooy
‘Zo vrij als een vogel in de lucht’

De lange staart staat voor de tijd die het kost om los te komen van verleden. De sokkel verbeeldt de
weg van laag, met brede steun, tot hoog met weinig hulp naar zelfstandigheid, op eigen vleugels
gaan: Vrijheid

Hofstee - Nieuweweg 39
Erica Wesseling

Hofstee Nieuweweg 39
Ank van der Zee
‘Bevrijdende Dans’

Ank heeft haar beeld ‘Bevrijdende Dans’ uitgehouwen in wit albast. Het thema ‘Vrij Zijn’ heeft haar
geïnspireerd om een vrouw uit te beelden die in beweging is. Het is een vrouw geworden die zich los
en ongebonden voelt. Ze maakt een vreugdedans, een dans in vrijheid.

Hofstee - Nieuweweg 39
Eric Zilverberg
‘Vrij Denken’

Hofstee – Nieuweweg 39
Lisette Huijbregts

Meyer en Meyer - Burgemeester van Nispenstraat 3
Marion Mastenbroek
‘Vrij!’

Ik laat mensen zien die in alle vrijheid hun gang kunnen gaan!

Kunstwerk Laren van Weleer in het Hertenkamp

Het kunstwerk 'Laren van Weleer' is eind januari 2021 geplaatst in het Hertenkamp in Laren.
Hovenier van den Tweel en de gebroeders Snoeij voerden de plaatsingswerkzaamheden uit. De
officiële onthulling vindt in een klein gezelschap plaats vanwege de geldende coronamaatregelen.
Kunstwerk ‘Laren van Weleer’
In de zomer van 2018 liep Hans van Deuren langs Albert Heijn in Laren op het Zevenend. Tot zijn
schrik constateerde hij dat een paar loodgieters het kunstwerk dat daar aan de muur hing aan het
doorzagen waren. Deze stukken waren bestemd voor een ijzerhandelaar die deze stukken op zou
kopen. Hans kreeg een ingeving: hij kocht het kunstwerk voor 200 euro en vervolgens werd dit keurig
bij hem thuis afgeleverd. En toen?
Hans zocht hulp bij oud-wethouder Leo Jansen. Vervolgens ontstond er een golf van publiciteit en is
Hans uiteindelijk terechtgekomen bij oud-wethouder Karin van Hunnik. Zij nam het initiatief om
samen met Hans een mooie plek te vinden voor dit kunstwerk. Laren van Weleer werd gerestaureerd
door de gebroeders Snoeij. Dat is bijzonder, want het gerestaureerde kunstwerk is in 1970 gemaakt
door hun eigen vader: Cees Snoeij. Een ontwerper uit Hilversum, de heer De Wit, heeft de
geschiedenis van Laren willen verbeelden in het kunstwerk. Het kunstwerk is 15 meter lang en bevat
verschillende thema’s zoals Larense ambachten, plezier en vermaak.
Zie verder: Kunstwerk Laren van Weleer - Gemeente Laren

Larense Boekhandel - Naarderstraat 9
Annemarieke Roelfzema
‘Leve de Vrijheid’

In Nederland zijn wij vrij, vrij om te spreken, vrij om te schrijven, vrij om te leren, vrij om te kiezen.
Vrij om de vlag te hijsen. Leven in vrijheid en dankbaarheid. (geschilderd op oude kranten uit de
oorlog)

Health Plus - Naarderstraat 11-13
Yvette de Rochelle

Vivante Bekenkamp - Naarderstraat 10-A
Nico Bierlaagh

Kerkhof - Naarderstraat 11-14
Valentijn Zwanikken
Titel: ‘Vrij zijn’

Walter en Roland - Corn. Bakkerlaan 65
Clare Farwick
Titel: ‘High Heel’

Vrij zijn, op grote hoogte!

Monument voor de heren Buis en Vlasman

Deze mannen werden gevangen genomen bij een wapendropping in Eemnes door de geallieerden
voor het verzet en hier geëxecuteerd.
Zie verder het uitgebreide artikel in het tijdschrift van de Historische Kring Eemnes gemaakt door
Peter Bruin: HKE-2015 -2 A5.pub (historischekringeemnes.nl)
Ook is er een YouTube filmpje van Gooi TV.

Singer Laren - Windows of Opportunity

Het is tijd voor het vijfde kunstwerk in de serie presentaties met de naam 'Window of Opportunity'.
Hierin worden jonge talentvolle kunstenaars uitgenodigd om speciaal voor het monumentale raam
van het theater een werk te maken. De locatie maakt dat het zowel voor bezoekers van Singer Laren
als voor voorbijgangers te zien is. Tijdens openingstijden is het kunstwerk zonder museum- of
theaterkaartje 'van dichtbij' te bezichtigen.
Dit keer is het de beurt aan Ana Oosting. Speciaal voor Singer Laren maakte zij het
werk ‘Veranderingen in de Gaussiaanse kromming (Changing the Gaussian curvature)’.
Ana Oosting: “Complexiteit komt voort uit interactie tussen simpele delen. Een enkele vouw geeft
papier een nieuwe mechanische eigenschap. Herhaal de vouw en lokale interacties kunnen op globale
schaal leiden tot een bijzonder complex vermogen tot bewegen.
Als je een papiertje buigt is het krom, maar is de Gaussische kromming nog steeds 0. Pas als het
materiaal intrinsiek kromt, dus als je een vel uit zou kunnen rekken zoals een zwart gat in de ruimte
doet, verandert de Gauss-waarde. Als je goed kijkt, kun je dit werk zien krimpen en strekken terwijl
het op-en-neer vloeit door het museum.”

Koek & Chocolade Veldweg 3
Hans van Deuren
‘Laren Vrij’

Het kunstwerk ‘Laren van Weleer’ als inspiratie voor onze vrijheidsbeleving nu. Zo verbind ik het
verleden met het heden in een driedimensionaal schilderij.

Tetteroo - De Rijt 12
Ineke Vaasen
‘Natuurlijke Vrijheid’

Wat je aandacht geeft groeit. Vrijheid is de mogelijkheid om naar eigen wil te handelen en Vrij Zijn
begint bij jezelf. Als fotograaf en plantaardig vormgever heb ik dit stilleven met een ontluikende
pioenroos in de hoofdrol gekozen met vlinders die er omheen fladderen en vrij zijn om hun favoriete
bloem en nectar te kiezen.

Tim Menswear - Brink 17
Marja Lemson
‘Onderweg naar …’

De weg naar vrijheid kan hoog en zwaar zijn, maar het uitzicht op vrijheid geeft rust.

Tim Menswear - Brink 17
Malous Goossens
‘Reiken naar Vrijheid’

Bevrijding is voor mij van donker naar licht, van gesloten naar open, van gevangen naar vrij. Vrij zijn
is nu, in het tweede jaar van corona, voor mij en misschien veel mensen het voorzichtig reiken naar
vrijheid…

Uitgebreide route vanaf Monument Buijs en Vlasman richting Drift 35 en naar Monument voor de
Joodse kinderen Drift 35
Boek ‘Een badkuip aan de Drift’ geschreven door Michiel van Driel, Steven Weinberg en Aaldrik
Hermans handelt over de Drift 35.

Het boek komt rond de 4 en 5 mei viering uit en zal dan onder andere te koop zijn bij de Larense
Boekhandel.
Korte beschrijving
Dit boek is de vrucht van de inspanningen van 3 mensen en behandelt de geschiedenis van het huis
op de Drift 35 in Laren en een belangrijk deel hierin is het deel over de Tweede Wereldoorlog.
Michiel van Driel is advocaat en woont sinds 2017 met zijn vrouw en dochter in het bijzondere huis
aan de Drift in Laren, waarin en waaromheen zich dit verhaal afspeelt. Dit 100 jaar oude huis,
omringd door hoge bomen en bekleed met rieten wolfskap, ademt geschiedenis. Toen zij het huis
kochten, werd hen verteld dat het ooit een kindertehuis was geweest dat door ‘de zusters Simonis’
werd gerund. Deze zusters, waren dat soms verpleegsters of nonnen? In de zijgevel naast de
oorspronkelijke voordeur bevindt zich een herdenkingssteen met de tekst: ‘HANS EN POPJE 2 mei
1921’. Waren dat soms diezelfde zusters? Gefascineerd door deze sprookjesachtige namen, is Michiel
gaan speuren in allerlei archieven op zoek naar de vroegere bewoners en hun geschiedenis. De
resultaten van zijn onderzoeken en inspanningen spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van
dit boek.
Aaldrik Hermans is historicus en verricht al jaren onderzoek naar de overlevingskansen van Joodse
onderduikers in het Gooi tijdens de Tweede Wereldoorlog en naar diegenen die hen een schuilplaats
boden. Zijn aanpak is wetenschappelijk: hij doet uitgebreid onderzoek in archieven en probeert
nabestaanden te traceren die informatie kunnen verstrekken. In oktober 2018 woont hij in Laren een
avond bij van Steven Weinberg, die in het Historisch Centrum de Lindenhoeve voorleest uit zijn boek
‘De Merken’, jeugdherinneringen uit Laren. Aaldrik kent het oorlogsverleden van Stevens familie. Na
de lezing spreekt hij de schrijver aan: wie weet kan deze hem nog meer inlichtingen verschaffen over
de inval van 16 februari 1944? Er volgen enkele mails tussen de in Laren wonende historicus en de in
Laren geboren maar in Luxemburg levende schrijver.

Steven Weinberg is bioloog. Zijn kennis van Larense onderduikers beperkte zich tot voor kort slechts
tot de inval die op 16 februari 1944 plaatsvond aan het huis Bijenstand 1, vlak bij de Torenlaan. 4
Joden werden toen gepakt: het echtpaar Walter en Sophia Kattenburg en de Duitse Joden Kurt
Schöndorff en Edgar Weinberg. Ook Mevrouw Annie Bartels-Striethorst, die hen in haar huis verborg,
viel toen in handen van de SD. Slechts Mevrouw Ella Schöndorff-Meijer wist via de achterdeur te
ontkomen. Van de gedeporteerden overleefde alleen Edgar Weinberg de oorlog. Na de oorlog
trouwde hij met de weduwe Schöndorff. Steven, geboren 1946, is hun zoon. Aaldrik, die ‘De Merken’
had gelezen, kende dit verhaal en wist dat Steven in het huis op de Drift geboren was en daar zijn
jeugd had doorgebracht. Tijdens zijn onderzoekingen naar de inval die daar in november 1943 had
plaatsgevonden, stuitte hij op een vooroorlogse foto van dat huis. Die foto stuurde hij, als curiositeit,
aan zijn Luxemburgse correspondent. “Weet je wel dat je in dezelfde badkuip hebt gezeten als Anne
Frank?” schreef hij. Daaruit voort kwam het idee voor dit boek. Uitgaande van de door Michiel en
Aaldrik achterhaalde historische feiten en Stevens jeugdherinneringen was er plots het idee: “En wat
zou er gebeurd zijn, als…?”, waarin Steven zijn fantasie de vrije loop laat. Dit boek is dus grotendeels
‘fact’ en voor een klein deel ‘fiction’. Met een gefantaseerd ‘happy end’ aan een wereldberoemd
verhaal dat in werkelijkheid tragisch eindigde.

Voedsel droppings Westerheide

Operatie Manna en Operatie Chowhound
Operatie Manna en Operatie Chowhound waren de namen van de geallieerde voedseldropping in
april/mei 1945, aan het eind van de Hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Deze
voedseldroppings waren noodzakelijk geworden, omdat er vele honderdduizenden Nederlanders in
West-Nederland al maandenlang verstoken waren van alle soorten van voedsel, kleding en
hulpgoederen.
Na maanden van overleg tussen de geallieerden en de Duitsers werd na de hongerwinter op 1
mei 1945 het Akkoord van Achterveld gesloten en ondertekend. Tijdens de eerste voorbespreking op
28 april was reeds overeenstemming bereikt over voedseldistributie, waarmee de voedselhulp
toegelaten werd door de Duitsers (Seyss-Inquart).
De Duitsers waren met de geallieerden overeengekomen dat deze uit bommenwerpers het voedsel
en de noodrantsoenen op geringe hoogte mochten afwerpen. Om er zeker van te zijn dat tijdens
deze wapenstilstand uit deze vliegtuigen geen parachutisten werden afgeworpen, verordonneerde
het Duitse opperbevel in het geheim de samentrekking van FLAK-afweergeschut. Ook zou de
Duitse Sicherheitsdienst steekproeven nemen om vast te stellen of deze afgeworpen zendingen
inderdaad voedsel bevatten en geen illegale wapenzendingen.
Direct nadat men de voedseldistributie was overeengekomen, zouden op 28 april de eerste
droppings van start gaan, maar door het slechte weer kon dit pas op 29 april tot uitvoering worden
gebracht.
In de tussentijd kwam ook de 8th Airforce van de USAAF in actie. Door slecht weer konden zij pas
later aan de operatie meedoen, die zij Operatie Chowhound noemden. De naam is ontleend aan het
woord 'chow', dat midden 19e eeuw in de Verenigde Staten werd geïntroduceerd en betekent eten
of maaltijd. Een chowhound is dan een persoon die graag en veel eet. Op 1 mei 1945 stegen meer
dan 400 Amerikaanse B-17 bommenwerpers op van Engeland richting Nederland. Van nu af werkten
de Amerikanen en Britten samen en daardoor verdubbelden zij het aantal voedseldroppings.
Hierdoor werd het aantal droppingzones uitgebreid van 5 naar 11.
Na 1 mei 1945 hadden de RAF en de USAAF hun eigen zones. De zones voor de RAF waren: Vliegveld
Valkenburg, renbaan Duindigt, Vliegveld Ypenburg, Terbregge, Vliegveld Waalhaven en Gouda. De
USAAF had de volgende zones: Luchthaven Schiphol, Vogelenzang, Vliegveld
Bergen, Hilversum (Westerheide) en Utrecht (Lage Weide). In deze 8 dagen werd meer dan 11.000

ton aan goederen afgeworpen boven bezet Nederlands gebied. Bomber Command voerde 3100
sorties uit en de USAAF 2200 sorties. Voor de bevolking was toen het ergste leed geleden, ook al
doordat inmiddels veel voedsel per schip kon worden aangevoerd, waaronder broodmeel uit
Zweden.
Met alleen voedseldroppings was men er niet, want men had bijvoorbeeld in de bij Rotterdam
gelegen dropzone Terbregge al 4000 man nodig om de voedselpakketten van de velden af te halen.
Dit kwam doordat er onvoldoende vervoermiddelen voorhanden waren. Voor het weghalen van de
voedselpakketten werden onder andere de leden van de Luchtbeschermingsdienst ingeschakeld.
De inhoud van de voedselpakketten bestond uit: zakken meel, blikken scheepsbeschuit,
legerrantsoenen, thee, eipoeder, bonen, Spam (nu bekend als Smac), sigaretten, chocolade en
margarine.
Zie ook: Operatie Manna en Chowhound - Wikipedia

Monument voor de Joodse Kinderen - Reitsemaplantsoen

Het Monument voor de Joodse Kinderen is in 2017 opgericht. Het bestaat uit een cortenstalen
sculptuur van 3.40 meter hoog en een plaquette met de namen van de 48 kinderen en de 4 stafleden
van de Berg-Stichting die in de Holocaust zijn vermoord.
De Berg-Stichting was een Joods kindertehuis dat van 1911 tot 1963 in Laren NH was gevestigd op de
plaats waar nu de middelbare school Laar & Berg staat, naast het Sint Janskerkhof.
Sinds 2017 heet het plantsoen waar het monument staat het Reitsemaplantsoen, genoemd naar Jan
Reitsema (1894-1968). Hij was van 1929 tot 1960 directeur van de Berg-Stichting. Tijdens de
bezetting redde hij het leven van vele tientallen pupillen.
Het monument is ontworpen door Lon Pennock.
Zie ook de website: www.monumentbergstichting.nl
En zie de stream van de herdenking dit jaar.

