WAT ANDEREN DOEN
Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief
Bij het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek in Hilversum bevindt zich een collectie die
uitsluitend materiaal over de tweede wereldoorlog bevat. Het betreft hier stukken die geschonken zijn aan de Werkgroepen 'Herdenking mei
'40-'45' en 'Beschrijving Hilversums Verzet 19401945' of direct aan het streekarchief. De werkgroepen hadden aan het begin van de jaren
tachtig onderzoek verricht en materiaal verzameld om tot een publikatie te komen over de
tweede wereldoorlog.
Toen het boek Hilversum onderdrukking en
verzet 1940-1945 in 1985 het licht had gezien,
droeg de Werkgroep 'Herdenking mei '40-45'
het verzamelde materiaal over aan de gemeente
Hilversum. Pas in 1990 kwam het materiaal in
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beheer bij het Streekarchief. Eén van de voorwaarden waaronder de werkgroep de collectie
overdroeg was dat het Streekarchief de collectie
zou uitbreiden met relevant materiaal.
Vitrine

Op het moment van overdracht bevonden zich
in de collectie ook een aantal voorwerpen. Deze
waren lange tijd tentoongesteld geweest in een
vitrine in het raadhuis, nu zijn ze overgedragen
aan het Goois Museum. De vitrine werd vanwege de restauratie van het raadhuis verhuisd naar
het Streekarchief waar sindsdien ook wordt gezorgd voor regelmatige wisselingen van het tentoon te stellen materiaal. Zo was er in de maanden februari en maart van dit jaar een kleine ex99

positie betreffende de voedseldistributie tijdens
de oorlog en aansluitend in april/mei een over de
bevrijding.
In het raadhuis zullen in de koffiekamer twee
nieuwe vitrines worden ingericht door de Werkgroep 'Herdenking mei '40-'45'.
Materiaal afkomstig van de werkgroep

De verzameling is tot stand gekomen tijdens het
onderzoek naar het verzet in de oorlog. Veel particulieren en ook de leden van de werkgroep zelf
schonken daarvoor documenten uit persoonlijk
bezit. Zo is een zeer diverse collectie ontstaan
met materiaal variërend van distributiestamkaarten en -bonnen tot plakboeken, persoonsbewijzen, privé-correspondentie en vele illegale kranten en pamfletten.
De werkgroepen produceerden ook zelf materiaal. Zo zorgden zij voor de samenstelling van
lijsten met Hilversumse oorlogsslachtoffers en
hielden zij interviews met een groot aantal personen; de banden daarvan zijn in de collectie opgenomen. Nog steeds komt er via de werkgroep
materiaal binnen om bij de collectie gevoegd te
worden.
Zoals de werkgroep veel stukken had verkregen door schenkingen, zo ontvangt ook het
Streekarchief regelmatig aanwinsten door
schenking. Het gaat te ver om alle schenkers
hier te noemen maar twee van hen mogen niet
ongenoemd blijven.

Vele illegale kranten, vervaardigd door lokale verzetsgroepen, zijn in de collectie bijeengebracht. Boven: een gestencilde uitgave, die vanwege het 100e nummer zelfs in
twee kleuren verscheen. Onder: een gedrukte uitgave
waarvan de naam voor zich spreekt.

Collectie Smit

In april 1993 schonk de heer J.A. Smit stukken
die zijn inmiddels overleden echtgenote had
verzameld over de oorlog. Mevrouw Smit-Tulp
was daarmee direct na de oorlog begonnen en
had op die wijze allerlei publikaties bemachtigd
die enkele jaren later al niet meer verkrijgbaar
waren. Het betreft hier voornamelijk brochures
uit de laatste oorlogsmaanden en van kort na de
bevrijding. Deze hebben geen specifiek Hilversums belang maar dragen wel bij aan het verkrijgen van een algemeen beeld over deze periode.
In haar verzameling werden echter ook andere zaken aangetroffen die wel van betekenis zijn
voor Hilversum en het Gooi. Het betrof onder andere archivalia van haar vader, H.G. Tulp. Deze
was bestuurslid van I.K.O.N.G.O., de Inter Kerke100

lijke Organisatie voor Noodvoedselvoorziening
voor het Gooi, opgericht in januari 1945. Deze
organisatie beijverde zich om vooral kinderen
van extra voeding te voorzien, ook door ze uit te
zenden naar gebieden in Nederland waar de situatie minder nijpend was. Hierbij kwam de kennis van de heer Tulp goed van pas. Hij was werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen als afdelingschef Weg en Werken. (In de jaren twintig
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was hij al actief geweest in een comité dat vakanties in Nederland organiseerde voor Oostenrijkse kinderen.) In de Collectie Tweede Wereldoorlog bevinden zich nu dankzij de schenking van
de heer Smit de volledige notulen van
I.K.O.N.G.O.
Collectie Korpershoek

Alle stukken hebben een inventarisnummer,
waar naar verwezen wordt vanuit de lijsten. De
stukken zijn zo dus aan de hand van de inventaris op te vragen op de studiezaal van het Streekarchief (de Inventaris van de Collectie Tweede
Wereldoorlog is daar ook te koop voor f5,00).
C.M. Abrahamse, archivaris

In juni 1993 ontving het Streekarchief door bemiddeling van het bestuur van 'Albertus Perk'
een schenking van de heer H.R. Korpershoek.
Deze maakte tijdens de oorlog met een aantal
andere leerlingen van de Hilversumse gemeentelijke H.B.S. deel uit van de verzetsgroep 'N.V.
De Strijders'. Deze groep gaf een aantal illegale
krantjes uit zoals Ons Verzet en De Heraut.
Rob Korpershoek was de illustrator van de
groep en produceerde ook voor tal van publikaties en vlugschriften van andere verzetsgroepen
spotprenten en tekeningen. Zijn werk staat beschreven in Oorlog met de tekenpen. Verzet van
jongeren In het Gooi 1940-1945 door Jenny Smit
en Jet Baruch, een publikatie bij de gelijknamige
tentoonstelling in 1987/1988 in het Rijksmuseum
te Amsterdam. Een groot deel van deze tentoonstelling was gebaseerd op materiaal dat de heer
Korpershoek al in 1946 had geschonken aan het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD).
Deze schenking betrof het grootste deel van zijn
collectie.
De recente schenking aan het Streekarchief
betreft materiaal dat nog in bezit was bij de heer
Korpershoek. Het gaat hier om een aantal linosneden, een verzameling illegale prenten en af- Twee spotprenten uit de collectie Korpershoek.
drukken daarvan, illegale kranten uit deze regio
en een fors aantal andere publikaties, daterend
uit de oorlog, die door de heer Korpershoek zijn
verzameld. Het meeste materiaal is door hem
voorzien van een toelichting over het ontstaan.
Inventaris van de collectie

Hoewel de collectie nog steeds groeit was het,
nu de oorlog zo in de belangstelling staat, dringend nodig om de collectie te beschrijven en zo
geschikt te maken om te worden geraadpleegd.
Gekozen is voor een gecombineerd systeem.
Hiermee is zijn de beschrijvingen van de afzonderlijke stukken onderverdeeld in hoofdstukken
met daarnaast twee alfabetische indexen: op namen en op trefwoorden.
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De oorlog wordt op de tentoonstelling in het Goois Museum gevisualiseerd met foto's en allerlei alledaagse voorwerpen,
die op een speelse manier zijn gepresenteerd.

Het dagelijks teven in de Tweede Wereldoorlog, kinderen van nu over kinderen van toen

Voorstudie schilderij van Willink over bombardement Trompenberg ontdekt

Onder die lange titel organiseerde het Goois Mu- In het Goois Museum hangt sinds kort een bijseum samen met de Werkgroep Herdenking zonder kunstwerk. Het is een voorstudie van Wil'4CM5 en het Centrum voor Kunsteducatie link voor zijn bekende schilderij, dat hij maakte
GOCK een tentoonstelling in het Goois Mu- na het bombardement van 20 maart 1945 van
seum. Deze tentoonstelling is gebaseerd op ver- de restanten van het meisjeshuis 'Beth Azarja'
halen van mensen, die kind waren in de oorlogs- van de Rudelsheimstichting aan de Verdilaan
periode. Ze zijn voor een deel opgetekend door 10-12, waar op dat moment het Duitse hoofdkinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen kwartier was gevestigd (zie het uitgebreide artiin Hilversum. Bewoners van Hilversum stonden kel in Eigen Perk 1993/2, blz. 51 t/m 65).
voor de expositie voorwerpen af.
De bankier Meijer Santée gaf opdracht voor
Illustratoren TV-regisseur Harry Geelen maak- het schilderij dat enkele jaren geleden te koop
te met hulp van kinderen het video-programma was, maar te duur bleek voor het Goois MuOp een dag, dat ook in het Goois Museum is teseum. De voorstudie, waarvan hierboven een afzien. Met het vorige nummer van dit blad stuur- druk, is uitgevoerd in zwart en bruin en wijkt op
den we u meer informatie in de vorm van een fol- onderdelen af van het schilderij. De indruk beder.
staat dat Willink zich bij de uiteindelijke versie
Bij deze nog even een herinnering: de ten- van het schilderij grotere artistieke vrijheden veroorloofde. Deze voorstudie is daardoor van
toonstelling is nog maar korte tijd te beleven.
groot belang. Reden waarom het Goois Museum druk doende is een sponsor te vinden om
Het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog, kinde- dit historische document voor haar publiek te
ren van nu over kinderen van toen; tot en met 7 mei 1995
in het Goois Museum, open van di t/m zo van 12.30 tot behouden.
16.30 uur, gesloten op 30 april, open op 4 en 5 mei 1995.

De voorstudie voor het schilderij van het gebombardeerde meisjespaviljoen 'Beth Azarja' van de Rudelsheimstichtmg
aan de Verdilaan, een neorealistische voorstelling van Carei Willink. Op onderdelen wijkt de voorstudie sterk af van het
schilderij (zie EP 1993/2, pag.63).
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