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Opmaat naar
een oorlogsmonument (deel 2)
door Frank Klok
De recente berichtgeving in de Vierklank over de noodlanding van de Amerikaanse
bommenwerper in Groenekan, op 28 mei 1944, heeft de nodige reacties bij lezers losgemaakt.
Een kleine bloemlezing:
Respectloos
‘Er stonden toen nog drie kippenschuren op het land van mijn vader
en bij de achterste is de bommenwerper terecht gekomen. De schuur
die er nu nog staat was de middelste’, vertelt Joop de Kruijff , een
van de zonen van Dirk de Kruijff,
op wiens land de B-17 zijn laatste
rustplaats vond. ‘Ik lag een middagslaapje te doen toen het gebeurde. Mijn vader zou net de koeien uit
de wei gaan halen, ze moesten naar
voren toe om te worden gemolken.
Hij zag nog hoe de B-17 uit de
voorlaatste sloot opsprong en op
de ‘derde’ wei tegen de kweek van
Copijn tot stilstand kwam. Mijn
vader en mijn broer Dick waren er
als eersten bij, op de voet gevolgd
door Hendrik Copijn. De Copijnen
waren internationaal georiënteerd
en Hendrik kon zich dan ook goed
verstaan met de bemanning van het
vliegtuig. Het was prachtig weer en
in korte tijd wemelde het op ons erf
van de dagjesmensen. Binnen een
minuut of vijftien kwamen de Duitsers van Blauwkapel, en een paar
uit de richting van De Bilt, over de
sloten aangesneld. Ook een paar
NSB-ers waren er al snel bij. En een
grote mond, met al die Duitsers eromheen! Een stuurde mij weg, onder dreiging van zijn jachtgeweer,
ik was natuurlijk ook nog maar een
tiener. Mijn vader stak daar een
stokje voor en haalde me terug, ik
moest de koeien van het land gaan
halen. Toen we later de sloten rond
de wei schoonmaakten kwamen
er nog heel wat patroonhulzen uit.
Er is bij ons op het erf één bemanningslid overleden, dat zal rond
vier uur, half vijf zijn geweest. Hij
lag op het deksel van de kleine put
naast de deel van onze boerderij.

Binnenkort wordt in Groenekan huis-aan-huis gecollecteerd met intekenlijsten. Met de opbrengst zal een monument worden gerealiseerd
ter nagedachtenis aan het offer dat de bemanning van de B-17 bracht
voor onze vrijheid. Het monument zal in Groenekan op 28 mei 2014,
70 jaar na de noodlanding, worden onthuld in aanwezigheid van onder
meer enkele familieleden van de omgekomen bemanningsleden en van
leerlingen van de Nijepoortschool, die het monument zullen adopteren.
Voor meer informatie: www.b17groenekan.nl.

De drie omgekomen bemanningsleden van de B-17
Toen de Duitsers even niet opletten heeft mijn moeder hem nog wat
te drinken gegeven. De Duitsers
gingen zeer respectloos om met de
slachtoffers. Het hoofd van, de toen
inmiddels overleden, Roscowick
was van de putdeksel afgeschoven
en een langslopende Duitser schopte achteloos het hoofd weer terug.
De bommenwerper is uiteindelijk
een week later in stukken over ons
erf afgevoerd.’
Geconsacreerde hostie
‘Wij woonden aan de Oranjelaan
(in de oorlog omgedoopt in Emmalaan) en keken vanuit de tuin
op de kweek van Copijn. Mijn vader zat op dat bewuste tijdstip in
die tuin en zag de bommenwerper
aankomen. Hij bedacht zich geen
moment en ging er op af’, vertelt
de zoon, Julius van Hoffen (1944).
’Mijn vader was lid van de vrijwil-

lige brandweer én lekenpredikant
bij de Remonstrantse Gemeente.
In die laatste hoedanigheid had hij
voor noodgevallen ook altijd een
zilveren doosje bij zich met geconsacreerde hosties. Hij heeft zich op
de boerderij van De Kruijff over de
zwaargewonde boordschutter Roscowick ontfermd. Rein Buisman,
militair arts in Utrecht en huisarts
in Groenekan was opgeroepen en
constateerde dat bij Roscowick een
halve heup was weggeschoten. Hij
was in shock en voelde gelukkig
geen pijn meer, maar was overigens
nog helder en bevestigde mijn vader dat hij katholiek was. Het was
duidelijk dat hij niet lang meer te
leven had en op aanraden van de
dokter heeft mijn vader Roscowick
daarom ter plekke de communie
toegediend. De boordschutter is
even later op het erf van De Kruijff
gestorven.

Wandelen en stamppotmaaltijd
Op zaterdag 25 januari is er gelegenheid om op een wel heel bijzondere locatie echte Hollandse
stamppot te eten. De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark organiseert op die dag een
winterwandeling met aansluitend een stamppotmaaltijd. U bent welkom vanaf 15.30 in de
museumboerderij Vredegoed aan de Heuvelllaan 7 in Tienhoven/Oud Maarssenveen.
Tijdens de wandeling (start om
16.00 uur) langs het Zoddengebied
in polder Maarssenveen zal Bert
van der Tol vertellen over het ontstaan en de cultuurhistorie van dit
unieke gebied. Uiteraard is er ook
volop aandacht voor de hier aanwezige natuur. Na de wandeling kunnen de liefhebbers van stamppot als het weer het toelaat - tussen de
schapen van het eten genieten.
Wilt u deelnemen aan de wandeling
en/of de stamppotmaaltijd dan kunt
u zich aanmelden bij Henk van
Zijtveld, tel 0346-281266. of per
mail: aanmelden@anvnoorderpark.
nl. Aanmelden kan tot 22 januari.
Zie ook: www.anvnoorderpark.nl.
Agrarische Natuurvereniging Noorderpark organiseert winterse wandeling en een heerlijke stamppotmaaltijd. [beeld: Annemieke Roestenberg]
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Expositie
Fotoclub Bilthoven
Leden van Fotoclub Bilthoven exposeren van vrijdag 3 januari tot en
met vrijdag 7 maart 2014 hun werk in wijkrestaurant Bij de Tijd in De
Bilt. De exposanten hebben zich laten inspireren door het thema ‘Generaties’. De tentoonstelling is tijdens de openingstijden van Bij de Tijd
te bezoeken van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur.

Op vrijdag 3 januari werd de tentoonstelling geopend door
Fotoclub-voorzitter Ton Bergmans en manager Anouscka Voors.
[foto Henk van de Bunt]

Nieuwe expositie
ArtTraverse
ArtTraverse exposeert vanaf 12 januari tot en met dinsdag 25 februari
schilderijen van Basher Mahdi (Irak, 1950) en beelden en reliëfs van
Kasum Kasumov (Azerbeidzjan, 1961). Het werk van Basher laat zich
omschrijven als surrealistisch, terwijl de beelden en reliëfs van Kasum
gekenmerkt worden door hun klassieke stijl en symboliek. [HvdB]

De expositie met schilderijen van Basher Mahdi (rechts) en reliëfs
en beelden van Kasum Kasumov werd jl. zondag geopend en is te
bezichtigen tijdens kantooruren maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur en dinsdag van 08.30 tot 19.00 uur.

Restaurant
Gespecialiseerd
in elke (feest)gelegenheid
Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Dorpsbistro

0346 - 218821

Woe.
Geconfijte eendenbout,
15-01
flensje met brie
Do.
of
16-01
Gebakken mosselen met
Vrij.
knoflookboter
17-01
Woe. Wildgoulash met aardappeltjes
22-01
en stoofappeltjes
Do.
of
23-01
Gebakken sliptongetjes
Vrij.
2 stuks (3 stuks € 15,-)
24-01

€ 11,00
incl. kopje
koffie

€ 11,00
incl. kopje
koffie

"SUNDAY ROAST" op zondag wordt voortgezet!

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

