HET FOTOGRAFISCH GEHEUGEN
VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Voedseldropping, Leerlingen A. Roland Holst College.
2018, Hilversum - Collectie Studio Polat
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“Hoe zorgen we er voor dat
jongeren de nieuwe dragers worden
van de lokale oorlogsgeschiedenis?”
De verhalen die 75 jaar vrede hebben
overleefd, zijn verhalen van ouders, opa’s
en oma’s, buren en nabestaanden.
Verhalen die worden doorgegeven om te
blijven herdenken en begrijpen wat leven in
oorlogstijd betekent. Vanaf 2015 tot 2020
werkte Museum Hilversum samen met
historicus Geraldien von Frijtag Drabbe
Künzel van de Universiteit Utrecht aan een
boek over de geschiedenis van Hilversum
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Stef van
Breugel, directeur van het museum,
realiseerde zich al snel dat dit onderzoek ook
een visuele toevoeging moest krijgen om
met name jongeren te betrekken bij het
verhaal van de oorlog. Hij nam contact op
met Studio Polat. Samen werkten zij vijf jaar,
met steun van de gemeente Hilversum,
het Vfonds en het Mondriaan Fonds aan
een hedendaagse verbeelding van Hilversum
in oorlogstijd.
Stef van Breugel: “In 2020 vierde Nederland
75 jaar vrijheid, maar hoe zorgen we dat
jongeren de nieuwe dragers worden van de
lokale oorlogsgeschiedenis? Hoe kunnen we iets
ontwikkelen waardoor zij zich aangesproken
voelen? We vragen hun steeds weer om de
geschiedenis te begrijpen op basis van onze
termen en inzichten. Studio Polat ontwikkelde
een methodiek uitgaande vanuit het leerproces
van jongeren.”
Het team van Studio Polat startte met
grondig beeldonderzoek in archieven.
Tijdens dat onderzoek stuitte het op beelden
van verzetsacties in Hilversum. Nadere analyse
van deze foto´s maakte duidelijk dat het om
re-enactments ging. Situaties die na de oorlog
werden nagespeeld om vast te leggen wat
er tijdens de oorlog was gebeurd. De foto’s
maakten deel uit van een tentoonstelling in
juni 1945 die het verzetswerk in Hilversum
illustreerde. Het idee inspireerde Studio Polat
om een methodiek te ontwikkelen die veel
meer uit gaat van beleving en empathie door
middel van beeld.
Ahmet Polat: “Fotografie is geen objectief
medium. Er is altijd een vorm van interpretatie
binnen de vertaalslag, techniek, licht, en positie

van de maker. Als er een foto wordt gemaakt
betekent dat ook dat er heel veel buiten het kader
gebeurd, wat niet gelijk zichtbaar is. Toch zie ik
dat fotografie nog vaak gebruikt wordt als een
objectief medium. Het gebrek aan kennis omtrent
het bekijken en inzetten van historisch beeld viel
mij op. Die ontdekking leidde uiteindelijk tot
het lesmateriaal dat gebruik maakt van
re-enactments als methodiek.”
Er werdt een pilot ontwikkeld waarin
leerlingen van het A. Roland Holst College
samen een re-enactment realiseerden.
Ze kregen korte anekdotes om mee te
werken, deze waren gebaseerd op interviews
met Hilversummers die de oorlog hadden
meegemaakt. Tijdens de pilot waren de
leerlingen naast fotograaf ook model en
regisseur van de re-enactments. Door
heel Hilversum verbeelden ze, gehuld in
historische kleding en gebruikmakend van
rekwisieten, de verhalen uit de Tweede
Wereldoorlog. De resultaten waren op
de Kerkbrink te zien tijdens een buitententoonstelling in 2018. De reacties van de leerlingen over het herbeleven van de verhalen
van de Tweede Wereldoorlog in een
´re-enactment´ waren overweldigend.
Ahmet Polat: “Het is gelukt om jongeren te
betrekken bij de lokale geschiedenis, hun
geschiedenis. Ze zijn tot inzichten gekomen en
er is nieuw beeld ontstaan. Zij fungeerden ook
als klankbord. Enkele leerlingen gaven aan dat
ze eerst dachten dat ze niet mee konden doen met
de re-enactments, omdat alleen mannen in het
verzet zouden hebben gezeten. Door de pilot
werden de verhalen van de oorlog ook voor
hen relevant. Want er zijn heel veel verhalen
in Hilversum over vrouwen die verzet hebben
gepleegd.”
Studio Polat heeft met ondersteuning van
landelijke fondsen deze pilot doorontwikkeld
tot een landelijk lestraject. Samen met
FutureNL hebben zij dit gratis lestraject
genaamd ‘Ooggetuigen’ vormgegeven voor
zowel basis- en voortgezet onderwijs, waarin
re-enactments worden gebruikt als manier
om jongeren te betrekken bij de lokale
oorlogsgeschiedenis. Het lesmateriaal bevat in

totaal 60 verhalen waarmee de jongeren aan de
slag kunnen. Landelijk hebben meer dan 1200
docenten dit lespakket geadopteerd. De eerste
resultaten zijn in 2019 tentoongesteld op
alle 14 bevrijdingsfestivals.
Stef van Breugel: “Het hoofddoel van Museum
Hilversum was om jongeren te betrekken bij de
lokale oorlogsgeschiedenis om zo het gesprek
over herdenken en gedenken open te gooien.
Leerlingen, scholieren en studenten krijgen nu
de mogelijkheid om zich te engageren en te
verhouden tot de geschiedenis. Wellicht heeft
deze methode ook invloed op hoe wij naar
geschiedenisonderwijs kijken.”
In deze krant worden de re-enactments van
de leerlingen van het A. Roland Holst College
en de International Primary School IPS
gepresenteerd. Zij zijn aan de slag gegaan
met historische verhalen over Hilversum in
de oorlog die ontleend zijn aan het boek
‘Stad op Drift’ van Geraldien von Frijtag
Drabbe Künzel. In deze krant worden vier
van deze verhalen geïllustreerd dankzij het
beschikbare fotomateriaal. Door jongeren
bewust te laten werken met historische
beelden en hen handvaten te geven om
historische foto’s te analyseren krijgen zij
de gelegenheid om kritisch te kijken naar de
intentie van foto’s uit de Tweede Wereldoorlog.
Ahmet Polat: “Het project ‘Ooggetuigen’
wordt hiermee afgesloten, maar de vraag hoe
te herdenken is hiermee nog niet volledig
beantwoord. We moeten dieper graven om de rol
van vrouwen en meisjes te definiëren en aan te
scherpen. Daarnaast lijkt een analyse raadzaam
welke rol fotografie speelt bij het collectieve
geheugen van de Tweede Wereldoorlog.”

Meer weten over dit project?
Beluister hier de podcast.

FOTOGRAFIE EN
GESCHIEDSCHRIJVING
Het historische beeldmateriaal dat te zien
is in deze uitgave is gemaakt door Jacques
Stevens. Hij werkte als freelance fotograaf
voor de Gooi- en Eemlander en produceerde
ook tijdens de oorlog veel foto’s. Zo maakte hij
een serie waarin Hilversummers verzetsacties
pleegden. Studio Polat ontdekte bij een
analyse van deze foto’s dat ze nagespeeld
waren. De foto’s werden na de bevrijding
gebruikt in een tentoonstelling over het
verzet in Hilversum.
De tentoonstelling vond al plaats in juni
1945 en de foto’s van Jacques Stevens gaven
de bezoekers een beeld van het verzet. Deze
beelden zijn daarna door zowel archivisten
als historici beschouwd en gebruikt als een
registratie van echte verzetsacties.
Deze conclusie vormt de basis voor het
leertraject ‘Ooggetuigen’. Hoe gaan we om
met fotografie als historisch document?

Bergplaats van het verzet in de Wijnfabriek aan de Noorderweg.
1945, Laren - Fotograaf Jacques Stevens. Collectie Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum.

Een Illegale drukkerij voor het drukken van een verzetskrant.
1945, Hilversum - Fotograaf Jacques Stevens. Collectie Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum.

Leden van de Politieke Recherche Afdeling tijdens de arrestatie van een verdachte. Waarschijnlijk tijdens een georganiseerd persmoment.
1945, Laren - Fotograaf Jacques Stevens. Collectie Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum.

Nederlandse
Seintoestellen
Fabriek
In 1921 startte aan de Jan van der
Heijdenstraat een grote nieuwe fabriek voor
radio-onderdelen. Dankzij de populariteit
van de radio groeide de Nederlandse
Seintoestellen Fabriek (NSF) uit tot de
grootste werkgever van Hilversum in die tijd.
DE FEBRUARISTAKING
In het begin van de oorlog klonk er op
verschillende momenten in de gemeente
Hilversum protest tegen de beginnende
restricties en verboden voor Joodse inwoners.
De Februaristaking in 1941 was zo’n moment:
De vonk van de Februaristaking werd van
de hoofdstad naar Hilversum overgebracht
door Gerrit Meerbeek, een 38-jarige

meubelmaker die veel met de trein heen en
weer reisde tussen deze twee plekken. Toen
hij zich op 25 februari in de houtwerkplaats in
de Fokker-fabrieken in Amsterdam-Noord
gereed maakte voor zijn werk, stormde een
collega binnen met het nieuws van de staking
in de stad. Meteen beëindigde Meerbeek zijn
werk en begaf zich naar Hilversum.
Daar aangekomen rende hij rechtstreeks
naar het NSF-terrein, waar hij de werknemers
vertelde van de staking in Amsterdam en
hen opriep het werk neer te leggen.
HET RADIOKOMMANDO
IN KAMP AMERSFOORT
Van augustus 1943 tot september 1944
bestond binnen de muren van Kamp
Amersfoort een speciaal Radiokommando
van de NSF. Op verzoek van de Duitse
Kampcommandant, die de gevangenen wilde
laten bijdragen aan de oorlogsproductie van
radio’s en zendapparatuur, werd een werkplaats
ingericht in barak V van het kamp. In totaal
hebben er zo’n 1100 gevangen in het
Radiokommando van de NSF gewerkt.

DE INTERNERING VAN
COLLABORATEURS
Direct na de bevrijding begonnen plaatselijke
knokploegen, verzetslieden en agenten
-geheel tegen de richtlijnen in- met het
oppakken van ‘foute’ medeburgers. Opvallend
was de gewelddadigheid waarmee dit gepaard
ging. Onderdrukte angst en woede die tijdens
de oorlog waren opgebouwd, openbaarden zich.
Hoewel de inwoners van Hilversum op het
hart was gedrukt niet voor eigen rechter te
gaan spelen, werden in het wilde weg en op
eigen houtje notoire collaborateurs en
NSB’ers in de gemeente opgepakt.
Het Militair Gezag wees de lege fabriek van het
NSF aan als verzamelplek voor gearresteerde
collaborateurs, NSB’ers en andere verdachten.
Met de directie van de NSF werden afspraken
gemaakt over deze insluiting. Onder andere
oud-burgemeester Von Bönninghausen werd
op het terrein ingesloten, net als zijn opvolger
Fijn.

Boven: Arrestatie collaborateurs of NSB-ers.
Waarschijnlijk tijdens een georganiseerd
persmoment.
1945, Laren - Fotograaf Jacques Stevens.
Collectie Streekarchief Gooi en Vechtstreek
te Hilversum.

Rechts: Arrestatie collaborateurs door Binnenlandse
Strijdkrachten en marechaussee. Waarschijnlijk
tijdens een georganiseerd persmoment.
1945, Laren - Fotograaf Jacques Stevens.
Collectie Streekarchief Gooi en Vechtstreek
te Hilversum.

Nazificatie
van Hilversum

gebouw vanaf dat moment door hen genoemd
werd – fungeerde als uitkijkpost over de Oude
Haven. Door de schietgaten kon de Gestapo
de hele Havenstraat overzien.

Met de kwartjes van de leden van de vakbond
werd in 1932 aan de kop van de Oude Haven
een monument in de stijl van de Amsterdamse
School gesticht. ‘Ons Gebouw’, zoals dit
gebouw genoemd werd, was het onderkomen
van de SDAP, en het NVV. Na de capitulatie
in 1940 kreeg ‘Ons Gebouw’ – net als zoveel
andere prominente Hilversumse scholen,
woningen en publieke panden – een andere
functie.

VROEG JOODSE ONDERDRUKKING

DUITSE INKWARTIERING

Vlak na de Februaristaking legde hij nieuwe
vorderingen op die Joden in Hilversum de
toegang verbood tot café’s, restaurants, hotels
en openbare zwembaden. In april werden Joden
verplicht hun radio’s in te leveren en in juni hun
fietsen. Lang voordat de bordjes ‘Voor Joden
verboden’ landelijk verplicht werden gesteld,
telde Hilversum, rond Kerstmis 1941, zo’n 316
bordjes.

In de eerste maanden na de inval was het aantal
Duitsers dat zich in Hilversum vestigde nog
bescheiden, maar de stad zou in de loop van
de oorlog overspoeld worden. De Duitse
veiligheidspolitie Gestapo deed in de loop van
1941 zijn intrek in ‘Ons Gebouw’.
De grote toren op de ‘Odeon’ – zoals het

Na de Februaristaking benoemde
rijkscommissaris Seyss-Inquart in de drie
steden waar gestaakt was een NSB’er tot
regeringscommissaris. Deze in het
Nederlandse staatsrecht onbekende figuur
verving in feite het gehele lokale bestuur.
In Hilversum werd burgemeester Ernst
von Bönninghausen begin maart 1941 tot
regeringscommissaris benoemd.

EEN BERUCHTE PRIMEUR
“Gezinnen stapten hun huis uit, trokken
de voordeur dicht en overhandigden de
huissleutel aan de politie. Daarna liepen zij
naar het Hilversumse station. Precies op
tijd reed daar de trein uit Amsterdam binnen.
Er waren 73 mensen ingestapt.”
Het was 29 januari 1942. Bijna een half jaar
voordat de massadeportaties in bezet
Nederland op gang zouden komen, had een
groep Hilversumse Joden hun woonplaats
al moeten verlaten. Hilversum had hierin de
twijfelachtige eer van een primeur: in geen
enkele plaats hadden op dat moment al
gedwongen verhuizingen van Joden
plaatsgevonden.
Het laatste groepstransport uit Hilversum
vond plaats op 22 april 1943. Op die dag
bracht de politie 24 personen naar het
nieuwe concentratiekamp Vught.
Hilversum was ‘Jodenvrij’.

Links: Geheime bergplaats boven plafond in de kerk.
1945, Hilversum - Fotograaf Jacques Stevens.
Collectie Streekarchief Gooi en Vechtstreek
te Hilversum.

Onder: Geheime opslag van distributiebonnen.
1945 - Fotograaf Jacques Stevens.
Collectie Streekarchief Gooi en Vechtstreek
te Hilversum.

Huwelijk van burgemeester van Hilversum E.J.B.M. von Bönninghausen met Jkvr. A.A.E. Baronesse Thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg.
23 oktober 1941, Hilversum - Fotograaf H.M.E.F. Sagers. Collectie Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum.

Bestuur in
oorlogstijd
Hilversum kan gezien worden als een
voorloper, een pilot in het nazificatieoffensief. Mediastad, logistiek knooppunt
en in de buurt van de hoofdstad. Vermoedelijk
om deze kwaliteiten werd Hilversum in
1942 gekozen als militair hoofdkwartier.
Waarschijnlijk speelde het ook mee dat de
‘Entjuding’ al vergevorderd was en er veel lege
huizen voor de Duitse staf beschikbaar waren.
DAVID LOPES DIAS
In 1919 kwam de Amsterdammer David
Lopes Dias in de Hilversumse gemeenteraad
voor de SDAP. Lopes Dias had duidelijk oog
voor de behoeften van werkend Hilversum en
trad in de raadsvergaderingen op als principieel
socialist en gepassioneerd bestuurder. Op 1
oktober 1940 diende hij echter zijn ontslag in:
“De ontwikkeling, welke zich thans voltrekt,
met de inzonderheid in de jongste tijd getroffen
beschikkingen, en de daaruit voortvloeiende
nieuwe verhoudingen hebben een toestand
geschapen, die het mij, als sociaal democraat,
onmogelijk maakt, het mij toevertrouwde ambt
van wethouder langer te vervullen.”
Citaat uit ontslagbrief David Lopes Dias

Na het vertrek van Lopes Dias uit het
gemeentebestuur, werden ook bij andere
Hilversumse gemeentelijke instellingen de
Joodse ambtenaren ontslagen. Net als Joodse
leraren, bibliotheekbestuurders en leden van
comités. Dit bleek een opmaat voor de
verstrekkende maatregelen en de toekomstige
Jodenvervolging.
Drie maanden na zijn ‘vertrek’ werd Lopes
Dias gearresteerd en overgebracht naar
Amsterdam, waar hij ruim een jaar in een
cel zat. In 1942 overleed hij in het concentratiekamp Mauthausen aan de gevolgen van het
onmenselijk zware regime dat er gevoerd werd.
DE EERSTE NSB-BURGEMEESTER
Het Hilversumse bestuur bleef de eerste
maanden van de oorlog op zijn post.
Opvallend was de ongewone benoeming
van een nieuwe burgemeester in het najaar
van 1940. Ernst von Bönninghausen hing
het Groot-Germaanse gedachtegoed en de
rassenleer aan. Dit maakte Hilversum al vroeg
de eerste grote gemeente van bezet Nederland
met een nationaal-socialist aan het hoofd van
het bestuur.
In 1943 nam Von Böninghausens ontslag.
Als opvolger in Hilversum benoemde
Seyss-Inquart de NSB-er G.J.H. Fijn.
Zijn installatie vond plaats in Gooiland in
aanwezigheid van vele kopstukken van de
NSB en SS.

HET HUWELIJK VAN
DE ZWARTE WEDUWE
Florrie Heubel groeide op in Hilversum.
Samen met broer Wim werd ze binnen de
regio van het Gooi een van de drijvende
krachten binnen de Nationale Jeugdstorm,
de jongerenorganisatie van de NSB.
In augustus 1940 ontmoette Florrie de twintig
jaar oudere Meinoud Rost van Tonningen op
een NSB-lezing. Een paar maanden later
vroeg hij haar ten huwelijk. Ze trouwden in het
gemeentehuis van Hilversum, in aanwezigheid
van alle NSB-kopstukken. Het werd het
eerste SS-huwelijk van Nederland.
Toen haar man in april 1945 door de
Canadezen gevangen werd genomen, vluchtte
Florrie met haar kinderen naar Duitsland.
In juni van dat jaar stierf Meinoud Rost van
Tonningen in de Scheveningse gevangenis.
Na de Tweede Wereldoorlog en de dood van
haar man bleef Florrie het nationaal-socialisme
uitdragen, waardoor ze de bijnaam ‘de Zwarte
Weduwe’ kreeg.

Hilversum helpt
Vanwege de radiografische industrie had
het Nederlandse verzet zich al vroeg tot
Hilversum uitgestrekt en met de komst van
Duitse militairen in de gemeente kwam daar
al gauw spionage bij. Ook vormen van klein
verzet, zoals het opblazen van het spoor en
het helpen van onderduikers of slachtoffers
van razzia’s, kwamen veelvuldig voor. Zo was
de Hilversumse Bloemenbuurt tijdens de
Tweede Wereldoorlog een bolwerk van
onderduikadressen.
DE ONDERDUIK
De onderduik nam een enorme vlucht in 1942,
toen de maatregelen van de Duitse bezetter
strenger werden en daarmee de vrijheid om
zich uit te spreken werd geraakt. Duizenden
verdwenen van de Duitse radar en doken
onder. Anderen hielpen hen hierbij. Door
schaarste en rantsoenering was dit laatste
vaak alleen mogelijk door de distributiewet
te overtreden.

Fraude met bonnetjes en identiteitsbewijzen
nam daardoor toe. Net als de behoefte
aan coördinatie van de hulpactiviteiten.
In de loop van 1943 werd hiervoor de
Landelijke Organisatie (kortweg LO)
voor Hulp aan Onderduikers opgezet.
Ook in Hilversum zocht en vond het
LO gastgezinnen en medewerkers.
DE RAZZIA VAN HILVERSUM
Op 17 oktober 1944 stuurde burgemeester
Fijn op verzoek van de Duitse autoriteiten
een oproep aan 1520 Hilversummers om zich
te melden voor verplichte werkzaamheden.
Nog geen tiende van hen gaf hieraan gehoor.
Het was dan ook geen verrassing dat zes dagen
na deze onbeantwoorde oproep een klopjacht
volgde op alle Hilversumse mannen tussen de
zeventien en vijftig jaar. Via aanplakbiljetten
werd bekend gemaakt dat zij zich op
23 oktober om negen uur ’s ochtends op
het Sportpark moesten melden.

Mannen luisteren onder de vloer naar een illegale zender.
1945. Fotograaf onbekend -Collectie Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum.

WEERSTAND ROND HET SPOOR
Op zondag 12 november kwamen in alle
vroegte overvolle treinen met duizenden
opgepakte Rotterdammers de gemeente
binnengereden. Dit viel op, want op dat
moment in de oorlog reden er al geen
reguliere treinen meer. Dezelfde dag nog
startte het Rode Kruis met de hulp van
tientallen Hilversumse vrijwilligers met het
verzorgen van de Rotterdamse mannen in
de trein. Tegelijkertijd werd er een actie
opgezet waarmee naar verluidt zeshonderd
Rotterdammers uit de treinen konden
ontsnappen. Dankzij de onderduik bij
Hilversummers zijn zij ontsnapt aan
verplichte tewerkstelling voor de Duitsers.
“ ’s Avonds, toen de trein weer vertrok met nog
maar een handjevol mensen erin, hebben wij het
Wilhelmus gezongen. De mensen in de wagons
zongen het Volkslied terug. Zij waren blijven zitten.
Durfden niet. Wilden het risico niet lopen dat ze
misschien neergeschoten zouden worden.”
Uit interview met Harry Bult, mei 2018, Hilversum.

Bevrijding, gezicht op wachtende mensen in de
Langestraat en voor Gooiland, vanaf de toren van
de St. Vitus.
1945, Hilversum -Fotograaf Jacques Stevens.
Collectie Streekarchief Gooi en Vechtstreek
te Hilversum.

Jong in de oorlog

VOEDSEL- EN
BRANDSTOFTEKORTEN

De Tweede Wereldoorlog speelde zich niet
alleen af aan de frontlinie en op het slagveld.
Ook in het dagelijks leven kreeg je ermee te
maken: Joodse klasgenootjes verdwenen van
school, er was almaar minder te eten en veel
mannen, vaders en broers verdwenen naar
Duitsland of doken onder.

De voedselverdeling in Nederland werd
landelijk geregeld door het Rijksbureau voor
de Voedselvoorziening. Het Gooi – en dus
Hilversum – werd gezien als een plattelandsregio waar voedsel werd geproduceerd en weinig
mensen woonden. Steden gingen voor bij het
uitdelen van voedsel, dus Hilversum stond
achteraan in de rij.

TWEE JOODSE SCHOLEN
IN HILVERSUM
Half augustus 1941 ontvingen de schoolbesturen in Hilversum de mededeling dat Joodse
kinderen binnenkort op aparte scholen
onderwijs moesten volgen. Ze moesten de
namen van hun Joodse leerlingen doorgeven
aan het Duitse bestuur, zodat die precies
zouden weten om hoeveel leerlingen het ging.
Met ingang van 1 september waren Joden op
reguliere lagere- en middelbare scholen
verboden. Op 12 januari 1942 openden in
Hilversum twee Joodse scholen de deuren:
de Joodse lagere school in een verbouwde
villa aan de Utrechtseweg 64 en het Joods
Lyceum in een pand aan de Bergweg
nummer 10.

Vanaf 1943 ontstonden er ernstige voedseltekorten: voor de slagers, bakkers, kaasboeren
en visstallen vormden zich lange rijen van
soms wel honderden mensen. Veel voedsel
bereikte Hilversum niet, omdat alle
benzine naar de Duitsers ging en er voor
de vrachtwagens geen brandstof over was.
In het bosrijke Hilversum was genoeg hout
te vinden dat als brandstof kon dienen. Het
bestuur wilde echter kaalslag voorkomen.
Voor het kappen van bomen, maar ook voor
het sprokkelen van hout was daarom een
vergunning nodig. Toch deden veel
Hilversummers, waaronder kinderen,
dit stiekem zonder vergunning.

GEEN MAN MEER OP STRAAT
Vanaf de tweede helft van 1944 werden
mannen op straat zeldzamer. Ook in Hilversum
waren na de grote razzia in oktober van dat
jaar nagenoeg alle mannen en oudere jongens,
in kader van de Arbeitseinsatz, vertrokken óf
zij leidden een verborgen bestaan om aan die
verplichte tewerkstelling te ontsnappen.
Veel gezinnen kwamen zonder kostwinner
of inkomen te zitten. Tientallen, mogelijk zelfs
honderden Hilversumse kinderen werden
daarom naar het platteland in de oostelijke
of noordelijke provincies van het land
gebracht.

“Kinderen zijn visuele denkers.
Het is belangrijk dat we hen
informeren over media en wat
het betekent om kritisch te denken.”

Leerlingen van het A. Roland Holst College,
de IPS, de International Primary School,
gingen in de lente van 2021 aan de slag met
het lesmateriaal Ooggetuigen. Een lespakket
met als doel een nieuwe generatie te
betrekken bij de lokale geschiedenis en de
Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van de
zojuist gepresenteerde verhalen ontleend aan
het boek ‘Stad op Drift’ van Geraldien von
Frijtag Drabbe Künzel, konden leerlingen
zich voorbereiden op de fotografiesessies.
Een selectie van de door leerlingen gemaakte
foto’s is te vinden in deze krant. Het resultaat
is even indrukwekkend als kwetsbaar.
De nadruk van deze sessies ligt enerzijds op
het fotograferen, en anderzijds op het inleven.
Fotografie diende als middel om tot inzicht
te komen.
De leerlingen van het A. Roland Holst College
gingen na de voorbereidende lessen over
beeldmanipulatie fotograferen op de
Hilversumse hei, bij Gooiland en rondom de
school zelf. Ze ontwikkelden ter voorbereiding
een ´moodboard´ en tekenden de te maken
foto´s vooraf uit. Ze regelden zelf kleding
waarin zij leken op hun leeftijdsgenoten van
toen. Kledingkasten werden uitgeplozen, opa’s
en oma’s werden gebeld. “Ik moest alles uit
mijn moeders kledingkast trekken”, vertelt een
leerling, “maar gelukkig lukte het een tas vol
met oude kleding mee te nemen.” Volgens
een docent was het mooi om te zien dat de
leerlingen het zo serieus namen en met hun
ouders overlegden wat ze allemaal mee
konden nemen voor de fotosessie. Eén van
de docenten illustreerde tijdens de lessen hoe
beeldmanipulatie werkt. Zij legde het verband

met mediawijsheid. “Hoe herken je nou een
geënsceneerde foto? Een leerling zei hierover
“Het is belangrijk dat we leerden dat een historische foto net zo goed nagespeeld kan zijn.”
Naast de beeldmanipulatie kwam ook de vraag
aan de orde hoe je een waarheidsgetrouwe foto
maakt. Elke foto is immers een uitsnede, een
deel van het geheel.
Leerlingen hebben moeten leren dat het
verbeelden van de geschiedenis kwetsbaar
kan zijn. Zo waren er twee leerlingen die een
Jodenster hadden gemaakt. “Dat
leek aanvankelijk passend maar tijdens het
fotograferen leerden zij hoe fragiel het gebruik
ervan is. Daar konden en mochten zij niet
nonchalant mee omgaan. Dat is ook een
stukje bewustwording.”
Hoe verbeeld je een gevoelig en politiek
onderwerp als de Tweede Wereldoorlog met
8-9 jarigen? Dat was de moeilijke taak die
de docenten van IPS Hilversum meekregen.
De rol en betekenis van Hilversum in de
Tweede Wereldoorlog heeft niet alleen
leerlingen maar ook docenten verrast.
Het resulteerde in de behoefte om nog
meer te willen weten.
De leerlingen van IPS Hilversum zijn veelal
kinderen van expats, die lang niet altijd
aansluiting vinden bij de lokale Hilversumse
gemeenschap. De oorlogsgeschiedenis van
Hilversum was voor velen dan ook onbekend.
“Door het project namen de leerlingen en
docenten actief deel aan dit belangrijke
onderdeel van de Hilversumse geschiedenis”,
zo zei een leerkracht. “Onze leerlingen werden
als het ware onderdeel van de identiteit van

Hilversum en konden zich identificeren met
de Joodse slachtoffers en het lokale verzet.
Omdat veel ouders werken bij internationale
bedrijven hadden we het ook over de rol van
oorlog in de hele wereld.” Duidelijk mag zijn
dat bij de internationale leerlingen de Tweede
Wereldoorlog indruk heeft gemaakt. “Ik denk
anders na over wat er toen is gebeurd nu we
de foto’s hebben gemaakt”, zegt een leerling.
Door het verbeelden van situaties konden zij
zich indenken hoe het heeft gevoeld om in de
oorlog jong te zijn geweest. “Kinderen van
toen moeten vast heel bang zijn geweest”
zei één van hen.
Tijdens de fotosessie bouwden de leerlingen
begrip op voor hoe mensen tijdens de oorlog
hebben moeten leven. Zo gingen zij zelf op
zoek naar kolen en hout. Dat ze daarbij gepakt
konden worden door de politie, maakte indruk.
De leerlingen gingen vanuit een ander
perspectief naar de oorlog kijken en
realiseerden zich hoe moeilijk het toen moet
zijn geweest. Ze werden op verschillende
manieren uitgedaagd en zo kreeg de lokale
Hilversumse geschiedenis impact.
Leerlingen gingen ook na de lessen verder met
het materiaal en bespraken thuis de verhalen
en fotosessies. Het gesprek over de oorlog
stopte niet met de fotografeersessie maar
liep door. De opgedane ervaring werd thuis
besproken. Sommige leerlingen namen hun
persoonlijke geschiedenis mee naar school
en vertelden ervan.

Leerlingen van het A. Roland Holst College fotograferen elkaar op de heide in Hilversum.
2018, Hilversum - Collectie Studio Polat

Leerlingen van IPS Hilversum fotograferen elkaar rondom het schoolgebouw.
2021, Hilversum - Collectie IPS Hilversum

2021, Hilversum - Collectie A. Roland Holst College

“Ik heb me moeten indenken
hoe het voelde om te leven in
crisistijd. Ze wilden gewoon in
vrede leven. Soms moesten ze
zelfs regels overtreden om te
overleven. Hout was in die tijd
van levensbelang, maar ook
schaars.”
Leerling IPS Hilversum
2021, Hilversum - Collectie A. Roland Holst College

2021, Hilversum - IPS Hilversum

2021, Hilversum - Collectie A. Roland Holst College

“Ik moest me echt inleven
in de situatie, me verbonden
voelen met de personen.
Nu denk ik wel anders na over
de oorlog, doordat je het na
speelt weet je beter hoe het
voelde.”
Leerling A. Roland Holst College

2021, Hilversum - IPS Hilversum

2021, Hilversum - IPS Hilversum
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