PALESTINA-PIONIERS

HET EINDE IN ZICHT

Rechts naast het monument ligt een gedenksteen met

Zondag 14 januari 1945

daarop 23 namen van Joodse kinderen (zie ook bord 1). De

Het lijkt een rustige zondag, maar het wordt een gedenk-

steen is op 11 augustus 1987 onthuld.

waardige razzia. In deze strenge winter bedenken de Duit-

Het Paviljoen Loosdrechtse Rade is in september 1939 in

sers een slimme aanvalsroute; ze komen over het ijs. De

gebruik genomen om Joodse kinderen van 14 - 16 jaar te

zoon van bakker Egberts wordt in zijn schouder geschoten

huisvesten. Deze kinderen waren voor de terreur van de

en laat zich op het ijs vallen. Hij verroert zich niet; de Duit-

nazi’s gevlucht uit Duitsland, Oostenrijk en Polen.

een kort verblijf overgeplaatst naar tehui-

sers denken dat hij dood is. In Nieuw-Loosdrecht wordt een

Joodse organisaties in Nederland brengen deze zoge-

zen elders of ondergebracht bij ouders,

zoon van Gerard Drieënhuizen in zijn been geschoten. De

naamde ‘Palestina-Pioniers’ hier onder om ze bij boeren

familie of particulieren. In corresponden-

Duitser pakken deze zondag 40 jonge mannen op van wie

te laten werken en zo alvast een vak te leren.

tie over die overplaatsingen wordt eerst

het merendeel weet te ontsnappen.

In de hoop dat Nederland ook deze oorlog neutraal kan

gesproken over ‘Verhuizing vreemdelin-

blijven, denken ze hier veilig te zijn. Ook op andere plek-

gen’ en later over ‘Afvoer’. Opdat wij niet

17 april 1945 - laatste stuiptrekkingen

ken in ons land worden Palestina-Pioniers ondergebracht,

vergeten.

Loosdrechter Jacob Streefkerk is invalide, maar houdt een

in totaal 210. Deze Joodse kinderen worden officieel inge-

uiterst gedetailleerd dagboek bij:

schreven. Alle bewoners van het Loosdrechtse Paviljoen

Het maximaal aantal kinderen dat tegelij-

Vanaf dinsdag 17 april probeert een Duits Sprengcomman-

zijn dus korte of langere tijd Loosdrechters geweest. Tus-

kertijd in deze zogenaamde ‘jeugdalijah’

do van veertig man op Vliegveld Hilversum zoveel mogelijk

sen september 1939 en half augustus 1942 hebben bijna

kan worden gehuisvest is rond de 50. Het

gebouwen op te blazen en materialen te vernietigen om

100 Joodse kinderen in Loosdrecht gewoond. Ze verblijven

leven in het paviljoen lijkt redelijk veilig,

te voorkomen dat de geallieerden deze kunnen gebrui-

niet allemaal tegelijkertijd in het Paviljoen. Een deel is na

maar het onderkomen is primitief inge-

ken. Vooral de gebouwen en hangars in de bossen rond de

richt, want het is gebouwd als zomerver-

luchthaven zijn het doelwit. Hij hoort die dag 215 bommen

blijf. In de winter is het leven voor de kin-

ontploffen en ziet een enorme rookzuil. Een dag later wor-

deren dan ook ronduit Spartaans.

den drie hangars schuin achter Jacobs huis opgeblazen.
Bewoners proberen zoveel mogelijk overgebleven bruik-

Opdat wij nooit vergeten

5 mei 1945 - Mijndert Vlug

Loosdrecht te bezoeken. Getooid met bloemen verzamelt

De Loosdrechtse slachtoffers

Op een verkeerd moment op

de bevolking zich bij het gemeentehuis. Maar wie er komt,

Bij een vliegramp laten de nieuwsdiensten vaak snel weten

de verkeerde plek. Mijndert

geen Canadees. De bevrijders komen pas de volgende

‘hoeveel Nederlanders in het vliegtuig zaten.’ Alsof die be-

Vlug, verzetsheld, overlijdt op

morgen, maar dan staat niemand bij het gemeentehuis

langrijker zijn dan andere slachtoffers. Natuurlijk niet, maar

de dag die wij nog elk jaar vie-

en zijn er ook geen bloemen. Alleen een handjevol helden

het vergroot de betrokkenheid bij de ramp. De Tweede We-

ren als Bevrijdingsdag. Vlug is

van de BS is aanwezig. Langzaam komt de bevolking naar

reldoorlog telt tientallen miljoenen slachtoffers. Mannen,

51 jaar, tuinman, getrouwd en

buiten. Het valt de Loosdrechters op dat de Canadezen

vrouwen en kinderen met een verhaal, met een gezin, vrien-

vader van negen kinderen. Bij

met licht materieel Loosdrecht binnenrijden. De bevrijders

den en vriendinnen.

een vuurgevecht tussen Duitse

geven toe dat ze niet met zware tanks over de Loosdrecht-

Op deze plek herdenken wij al die slachtoffers, maar hebben

eenheden en leden van de Binnenlandse Strijdkrachten

se dijken durven te rijden. Ze dachten dat ze weg zouden

we speciale aandacht voor hen die in Loosdrecht opgroei-

wordt hij ongelukkigerwijs dodelijk getroffen.

zakken vanwege de drassigheid.

den, tijdelijk verbleven of hier naartoe werden gebracht om

Mijndert Vlug sterft op de Horndijk in Oud Loosdrecht. Op

te sterven. Op deze manier blijft de oorlog dichterbij ons en

die plek is een gedenkteken

kunnen we de verhalen blijven doorvertellen aan de volgen-

geplaatst: een wit houten kruis

de generaties. Zodat wij blijven beseffen dat oorlogsgeweld

met de tekst ‘Voor hem die hier

geen middel is om vreedzaam met elkaar te kunnen leven.

viel, 5 mei 1945.’
Dit gedenkteken is opgeno-

Daarom sluiten wij af met het noemen van de 12 Loosdrecht-

men op de lijst van Oorlogs-

se oorlogsslachtoffers.

monumenten in de gemeente
Wijdemeren. Daarnaast is zijn

E.J. van Asch

naam vermeld op de ‘Erelijst

Bernard ten Broeke

der Gevallenen’, een lijst van omgekomen Nederlanders,

Harald Deen

die zich op enigerlei wijze hebben ingezet voor Nederland

Rebecca Louise Deen

in de oorlog. Het intens trieste voorval staat ook op de site

Johannus Greidanus

van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Eduard Willem Janzen

De aangekondigde razzia in 1942 zorgt er-

baar materiaal mee te nemen.

Opluchting zonder bloemen

voor dat de Duitsers geen kinderen in het

Later die week vordert de bezetter bezittingen in de omge-

De bevrijding verloopt niet geheel zonder slag of stoot.

Paviljoen aantreffen. Zij zijn door de ver-

ving. Ze nemen fietsen, paarden, wagens en koeien mee.

De Loosdrechtse BS ontwapent de Duitse soldaten en

zetsgroep van Joop Westerweel onderge-

De Duitsers komen bij dorpsbewoner Doets een paard vor-

brengt ze naar de timmerloods van aannemer Robberse

bracht op drie verschillende locaties. Dat

deren, maar deze boer heeft geen zin om dit bevel uit te

in Oud-Loosdrecht. Het Duitse hoofdkwartier in Hilver-

uiteindelijk toch 23 Joodse kinderen zijn

voeren. Daarom roven de soldaten zijn kelder leeg, nemen

sum krijgt hier lucht van en komt van twee kanten naar

vermoord door de nazi’s is een inktzwarte

al zijn paardentuigen en een Utrechts tentwagentje mee.

Loosdrecht om hun soldaten te bevrijden. Na enig onder-

bladzijde in Loosdrechts oorlogsverleden.

Als hij zijn tweede paard niet inlevert, wordt zijn boerderij

handelen komen de Duitse soldaten vrij zonder represail-

De meesten worden verraden.

in brand gestoken.

lemaatregelen. Een Canadese afvaardiging kondigt aan
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Opdat wij nooit vergeten

