
This Faithful Book

Het dagboek van Madzy Brender à Brandis
Maarn 1942-1945
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Inhoud

o Inleiding

o Afkomst en jeugd van Madzy en Wim

o Huwelijk van Madzy en Wim

o Madzy’s dagboek 1942-1945

o Wim in krijgsgevangenenschap 1942-1945

o Na de oorlog, emigratie naar Canada

o Verantwoording en bronnen
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Inleiding

o Het oorlogsdagboek is geschreven door Madzy van 
Vollenhoven, getrouwd met  Wim Brender à Brandis, in 
de periode 1942-1945

o Gedurende die tijd is haar man in krijgsgevangenschap 
en ze moet met dochter Marianne en haar pas geboren 
zoon Gerard onder moeilijke oorlogsomstandigheden in 
Maarn zien te (over)leven

o Het dagboek is een lange en vaak zeer persoonlijke brief 
aan haar echtgenoot, is daardoor veel méér dan een 
kroniek van oorlogsgebeurtenissen

o Ze woont met haar kinderen in het tuinmanshuis van 
Huis te Maarn aan de Maarnse Grindweg
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Inleiding

o Het dagboek bestaat
uit twee schriften met
harde kaften en nog
wat losse vellen

o Het dagboek is in
potlood geschreven

o De omvang is zo’n 
80.000 woorden

o Het was gevaarlijk om
een dagboek te hebben

o Madzy kon niet schrijven over zaken die de bezetters niet te 
weten mochten komen
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Inleiding

o Een bladzijde uit het
dagboek 6-11-1944

o Over bombardementen 
en beschietingen

o Brisantbommen op
het fietspad enkele
minuten nadat ze er
gereden had

o Het dagboek blijft heel
lang in een la liggen

o Haar man Wim leest het
pas na Madzy’s dood
in 1984
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Inleiding

o Pas veel later in 2019 wordt 
het dagboek vertaald en 
uitgegeven door dochter 
Marianne 

o Vele verklarende teksten,
appendices en illustraties
werden toegevoegd

o Omvang 373 pagina’s

o Websites:
madzysdiary.ca
mariannebrandis.ca

o ISBN 978-0-2288-1210-4
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http://www.madzysdiary.ca/
http://www.mariannebrandis.ca/


Inleiding

Het tuinmanshuis van Huis te Maarn aan de Maarnse Grindweg
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Jeugd van Madzy en Wim

Joost van Vollenhoven 1866-1923
Hoofadministrateur Deli Maatschappij (NOI)
Kamerlid,  Directeur Nederlandse Bank

Trouwt 1904 met Marie Louise (Iete) Rochussen 1878-1963
Kinderen:

Joost 1907-1966
Mattha Cornelia (Madzy) 1910-1984
Johanna (Hansje) 1919-2005

trouwt met Lodewijk H M van Lanschot 1920-2002

Iete tr 1899 met Johannes F Adama van Scheltema 1871-1903
Zoon:

Anne Paul 1900-1964
trouwt met Maria Catharina (Mita) de Veer 1907-1975
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Jeugd van Madzy en Wim

o Madzy’s Vader Joost van Vollenhoven heeft fortuin 
gemaakt in Nederlands Oost-Indië, wordt daarna kamerlid 
en directeur van de Nederlandse Bank

o Het gezin woont in een groot huis met vele bedienden
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Jeugd van Madzy en Wim

o Moeder Iete Rochussen komt uit een 
welgestelde Rotterdamse familie

o Ze laat huishouding en opvoeding  
volledig aan het personeel over
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Jeugd van Madzy en Wim

o Het kindermeisje Justina
Nellij (Juus, Juusje) Egner
is zeer belangrijk voor 
Madzy

o Juus wordt later ook 
kindermeisje van Madzy’s
eigen kinderen
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Jeugd van Madzy en Wim

o Madzy had geen 
goede gezondheid, 
wel een sterke 
eigen wil

o Na de middelbare 
school een jaar 
naar Engeland 

o Studie rechten in 
Leiden 1931-1936,  
niet afgestudeerd

o Verlooft zich met 
Willem Jean (Wim) 
Brender à Brandis

© CHC Maarn-Maarsbergen 2020                                                  This Faithful Book Slide 12

Madzy, Hansje en Joost



Jeugd van Madzy en Wim

Prof ir Gerardus A Brender à Brandis 1881-1973
Directeur gemeentelijke gasfabriek Den Haag
Bijzonder hoogleraar aan de TU Delft 

Trouwt 1906 met Anna Nancy (Hans)
Hoogewerff 1883-1977, gescheiden 1925

Trouwt 1935 met Catharina H J (Jet) 
de Vries 1895-1993

Kinderen:
Anna Elize (Lies) 1908-2000
Willem Jean (Wim) 1911-2012
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Boven Gerardus
Rechts Wim op jonge leeftijd



Jeugd van Madzy en Wim

o Wim groeit op in Den Haag, hij 
maakt zijn opleiding niet af

o Houdt van de natuur, logeert bij 
oom Ferd en tante Betsy de 
Beaufort op De Hoogt in Maarn

o Gaat in dienst en vindt daarna in 
1932 werk bij graanimporteur Kees 
van Stolk (neef), wordt uitgezon-
den naar kantoor in New York

o Hij kent Madzy van de hockeyclub, 
haar moeder Iete is een goede 
vriendin van tante Betsy, de 
families zijn gerelateerd
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o Bij afscheidsdiner van Wim op De Hoogt 
vanwege zijn vertrek naar New York 
maken ze nader kennis en er volgt een 
intensieve correspondentie

o Madzy breekt haar studie
af en gaat in 1936 naar 
Amerika om met Wim te
trouwen

o Ze gaan wonen in Montclair
in de buurt van New York

o Madzy heeft weinig te doen,
geen kennissen, ze gaat
schrijven

Huwelijk van Madzy en Wim
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Honeymoon



o Ze keren eind 1938 terug naar 
Nederland en Wim gaat in 
opleiding als beroepsofficier bij de 
veldartillerie in Amersfoort

o Dochter Maria Anna (Marianne, 
Pankie) wordt geboren in 
Amersfoort op 5-10-1938

o Wim vecht mee tegen de Duitsers 
en na de demobilisatie vertrekken 
ze naar Leeuwarden waar Wim de 
landbouwhogeschool bezoekt

o Madzy is huisvrouw en moeder

Huwelijk van Madzy en Wim
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o Ze verhuizen in 1941 naar 
Maarn en gaan wonen in 
het tuinsmanshuis van Huis 
te Maarn

o Wim wordt in deeltijd 
rentmeester van landgoed 
Broekhuizen in Leersum, 
sinds 1939 in het bezit van 
Jhr mr Th J G Stratenus

o Ze hebben nu veel familie,
kennissen en vrienden in 
de naaste omgeving

o Madzy is zwanger

Huwelijk van Madzy en Wim

© CHC Maarn-Maarsbergen 2020                                                  This Faithful Book Slide 17



o Op Huis te Maarn wonen Christie Blijdenstein getrouwd met 
Pieter van Notten met hun zoons Jim en Bem, speelkameraadjes 
van Marianne, wordt vriendin van Madzy

o Christie’s zuster Dientje wordt ook vriendin van Madzy

o Op De Boerderij woont vriendin Valeria A (Vava) Basilevitch
getrouwd met majoor Eduard H M (Ed) Hoogeweegen

Huwelijk van Madzy en Wim
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o Op De Hoogt wonen Joachim F (Ferd) de Beaufort, directeur van de 
Nederlandse Bank en zijn vrouw Henrica V J E (Betsy) Brender à Brandis
tante van Wim

o Madzy’s moeder Iete van Vollenhoven - Rochussen is vriendin van Betsy 
en logeert na evacuatie uit Den Haag op De Hoogt

o Op ‘t Stort woont Willem H de Beaufort met zijn gezin, broer van Ferd

Huwelijk van Madzy en Wim
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Huwelijk van
Madzy en 
Wim
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o Geallieerde oorlogs-
kaart van Maarn begin 
1945

o Met veel voorkomende 
plaatsen en namen in 
Madzy’s dagboek

o Wel spoor, maar nog 
géén snelweg

o Weinig kernvorming



o Wim legt een grote moestuin aan, ze hebben een geit en kippen

o Ondanks de toenemende schaarste en repressie als gevolg van 
de bezetting is het dagelijkse leven nog redelijk goed vol te 
houden 

o Op 13-5-1942 wordt Madzy weer moeder, haar zoontje Gerard 
Willem wordt geboren

o Haar huisarts is Ad van Kekem, ze wordt bijgestaan door kraam-
zuster Wendela van Tuijll en haar kindermeisje Juus Egner

o Wim moet zich als gedemobiliseerd officier maandelijks in 
Amersfoort melden, op 15-5-1942 is dat echter Ede

o Wim gaat met de trein en denkt tegen zes uur terug te zijn … 
maar dat wordt meer dan drie jaar later!

Huwelijk van Madzy en Wim
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o Op 18-5-1942 begint Madzy aan haar
dagboek, ze is net moeder geworden en
moet nog het bed houden. 

o Ze was in paniek toen Wim wegbleef op
15-5, iedereen om haar heen is geschokt
en biedt steun

o Wim is in krijgsgevangenschap, hoelang?

o Er wordt een koffer voor Wim gepakt en
naar Ede gestuurd 

o Gezin, huis en tuin zijn nu haar 
verantwoordelijkheid en die neemt ze ook

o Haar dagboek is een lange brief aan Wim voor later, ze wil hem nu 
niet met haar zorgen en narigheid belasten

Madzy’s Dagboek
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Dagboek 18-5-1942 (begin): 

“Mijn liefste,

Dit boek is alleen voor jou bestemd. Het zal een 
beschrijving zijn van het leven dat ikzelf en de kinderen 
geleid hebben zonder jou, wachtend op de gelukkigste dag 
van ons leven – de dag dat je terugkeert in ons midden (…)

Ik maakte me vrijdag de 15e de hele dag zorgen, maar toen 
je om 6:30 niet terugkwam en ook niet opbelde raakte ik 
bijna in paniek. Om 8:30 ging Wendela telefoneren met 
Amersfoort en kwam terug met alarmerend nieuws  (…)“

Madzy’s Dagboek

© CHC Maarn-Maarsbergen 2020                                                  This Faithful Book Slide 23



o Madzy neemt het tuinieren 
over van Wim

o Daarbij geholpen door Teus 
de Bruin en diens zoon 
Willem uit de Knorrebuurt

Dagboek 20-5-1942: 

“ (…) De tuin is deze week 
ongelofelijk gegroeid en we 
moeten meteen beginnen met 
het inmaken van koolmoes en 
spinazie. We weten niet wat we 
er allemaal mee moeten doen. 
(…)”

Madzy’s Dagboek
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Madzy en Marianne (Pankie) 20-5-1942



o Madzy doet boodschappen bij kruidenier J van Steenbeek en 
andere winkels aan de Maarnse Grindweg

o Veel eten is op de bon

o Groenten zijn nauwelijks
meer te krijgen

o De schaarste neemt in de
loop van de oorlog toe

o Een eigen moestuin en 
kippen helpen mee

o Er is ook veel hout nodig
voor de kachel om te
koken en verwarmen

Madzy’s Dagboek
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Kruidenier J van Steenbeek



Dagboek 27-5-1942:

“ (…) Problemen. En wat moet ik
poten in plaats van de koolmoes?
Andijvie? Peentjes? Ik zal het aan
Dick vragen. Charlotte komt
morgen. (…)”

o Madzy moet bij het tuinieren
nog heel veel leren

o Dick en Charlotte Kolff zijn
goede kennissen op Nimmerdor bij Amersfoort waar Dick een 
kwekerij heeft met kassen

o Hij adviseert Madzy bij het tuinieren

Madzy’s Dagboek
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Buitenplaats Nimmerdor, gebombardeerd in 1945



Dagboek zondag 31-5-1942:

“ (…) Ik ga zo meteen naar Nieuwenhuizen om te zien of er een 
brief van jou is. Hij laat met wel binnen.
Middag. Nee, nog niets. Zestien dagen geleden zei ik tegen mijn 
man: ‘Nou, tot 6:00 of 8:00 dan.’  Sindsdien heb ik niets van hem 
gehoord. Ik weet niet of hij in leven is en zo ja waar hij is en hoe 
het met hem gaat. Of hij gezond is of ziek en of hij genoeg te eten 
krijgt. (…) ”

o Madzy hoort allerlei geruchten maar weet nog steeds niets 
met zekerheid over Wim

o Ze stuurt zelf brieven en via het Rode Kruis pakketten

o Maar … heel lang geen persoonlijk bericht van Wim

Madzy’s Dagboek
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Dagboek 9-6-1942:

“ (…) Deze morgen kwam je eerste levensteken uit Neurenberg! 
Maar wat een teken! Een ansichtkaart, gedrukt, met alleen 
maar jouw handtekening en het adres in jouw handschrift en 
de datum. Trouwens, het feit dat je een nummer hebt stoort me 
verschrikkelijk (…)”

o Eindelijk post van Wim, het valt Madzy erg tegen

o Via via hoort ze wel dat de omstandigheden in het 
krijgsgevangenenkamp redelijk zijn

o Pas op 17-6-1942 krijgt ze een echte brief, geschreven op 
een sigarettenpapiertje en in een vulpen uit het kamp 
gesmokkeld door een arts uit Doetinchem, de vierde die 
Wim had verstuurd

Madzy’s Dagboek
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o De eerste ‘echte’ brief van Wim

o Brieven moeten na enige tijd op een 
standaardformulier geschreven worden
en worden gecensureerd

o De post is zeer traag en onregelmatig

Madzy’s Dagboek
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Madzy’s Dagboek
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Standaard Kriegsgefangenenpost



Madzy’s Dagboek
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Standaard Kriegsgefangenenpost



Madzy’s Dagboek
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o Madzy stuurt ook tijdschriften, boeken en Rode Kruis 
pakketten met oa kleding en voedsel naar Wim

o Ze laat ook een foto album maken, zie hieronder



Madzy’s Dagboek
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Dagboek 5-8-1942:

“ (…) Vorige nacht bombardement bij De Hoogt. Het was of 
ons huis instortte. Aanzienlijke schade aan ‘t Stort, maar niets 
bij De Hoogt. Wat gaat er nog komen? Pankie slaapt nu ieder 
nacht bij mij. Er is teveel verstoring.”

o Er is veel oorlogsgeweld in Maarn

o Komt door de ligging aan de spoorweg naar Arnhem

o Luchtafweergeschut in het Noordhout

o Vele geallieerde bombardementen en beschietingen

o Naarmate de geallieerden dichterbij komen wordt dit 
steeds erger



Madzy’s Dagboek
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Dagboek 11-11-1942:

“ (…) De Duitsers vallen Frankrijk zonder tegenstand binnen. De 
Amerikanen en Engelsen hebben op 8 November Noord Afrika 
bezet. Het leven is vol stormen en omwentelingen: evacuatie , 
executies, angst voor invasie, verminderde rantsoenen.

Beide kinderen zijn verschrikkelijk verkouden, Panks heeft een hele 
erge hoest die op kinkhoest lijkt en Gerard heeft vreselijk 
ontstoken ogen waar de pus uit komt, terwijl ik zelf maagkrampen 
heb door  een buikgriep. Ik moet me aan een dieet houden, maar 
intussen moet ik wel genoeg melk produceren. (…)”



Madzy’s Dagboek
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o Madzy had een radio, tot de electriciteit uitviel

o Er was ook een verzetskrantje in Maarn



Madzy’s Dagboek
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Dagboek 24-9-1944:

“(…) net toen we onze cake zaten te eten scheerde er een jachtvlieg-
tuig over het huis [De Hoogt]. En meteen daarna een  enorme knal, 
en nóg een, en nóg een. (…) Verderop hoorde ik dat het postkantoor 
en het huis van Heerikhuizen getroffen zijn. (…)“

o Ook schade aan de de pastorie
naast de Theresiakerk, ‘t Stort
en de winkels van de Greef en
van Steenbeek

o Gerrit Heerikhuizen komt hierbij
om het leven

o De oorlog wordt steeds heviger
en gevaarlijker

Woning van de familie Herikhuisen



Madzy’s Dagboek
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Dagboek 6-10-1944:

“(…) Liefste, een dag zoals vandaag heb ik nooit eerder gehad. 
Gisteren hadden we ondanks alles een leuk feestje [verjaardag 
Marianne], vandaag hebben we 8 evacué’s. Ik kan niet 
beschrijven hoe we hebben gesjouwd en geploeterd. Het gaat 
om 2 families, slagers uit Arnhem met hun vrouwen en twee 
kinderen per familie. (…) “

o Madzy kreeg inkwartiering van evacué’s uit Arnhem die tot 
het einde van de oorlog zouden blijven

o Het werd erg druk, benauwd en zeer oncomfortabel in het 
tuinmanshuisje



Madzy’s Dagboek
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Dagboek 10-11-1944:

“ Dit is een sombere treurige dag, een dag waarop alle 
ellende, tekorten, kou, honger en verlangen je overweldigt 
en waarop je dat niet meer te boven komt. Al die primitieve 
omstandigheden hier in huis, de hele dag moeten ploeteren 
om aan eten en drinken te komen ofwel in de stromende 
regen ofwel bij het constante dreiging van bommen en 
artillerievuur. (…)

En dan komen alle zorgen van alle andere mensen om je 
heen ook nog op je af. Van mijn evacués hoor ik dat andere 
evacués als honden in een modderpoel leven op de Halm, 19 
mensen in een kleine houten schuur. (…)“



Madzy’s Dagboek
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o Het wordt steeds moeilijker om aan eten en kleding te komen

o De winkels hebben geen of te weinig spullen

o Er ontstaat een levendige zwarte markt met hoge prijzen

o Madzy ruilt haar eigen
en Wim’s kleren en ook
andere spullen voor eten

o Ze gaat in de wijde omtrek
op ‘hongertocht’

o Kleding wordt eindeloos
hersteld en ‘uitgehaald’

o De fiets is essentieel



Madzy’s Dagboek
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Dagboek 5-12-1944:

“(…) Er was veel opwinding en het vooraf zetten van schoentjes 
was erg leuk, vandaag was er een echt Sinterklaasfeest in het 
Huis te Maarn. Wat een genot, wat een plezier! Kleine Gerard 
was een groot succes;
met zijn hoge stemmetje zong
hij een liedje (‘Sinterklaas
Kapoentje’) voor het hele
gezelschap van 60 mensen.
Het was een heerlijke
afleiding voor al deze kinderen
die voortdurend in angst
zitten (…)“



Madzy’s Dagboek
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Dagboek 29-12-1945:

“(…) Ik had al weken lang 
hartkloppingen. Het werd erger en ik 
ging naar Ad [van Kekem, huisarts] 
om ernaar te vragen. Hij keek ernstig, 
ik ben te mager (daar is niets aan te 
doen) en ik doe teveel. Er is iets mis 
met mijn hart, het is niet alleen maar 
de angst. Ik krijg een week huisarrest 
en een stevige dosis digitalis en 
valeriaan. (…)“

Ad van Kekem, burgemeester baron van Hemert
tot Dingshof en Mw van Kekem bij Ad’s jubileum in 1965



Madzy’s Dagboek
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Dagboek 25-1-1945:

“ Vandaag ploegde ik 3 uur
door de sneeuw en kreeg 1
pond rogge. Dat was een
zielig resultaat. Ik wandelde
naar de Rumelaar die mij wat
rogge beloofd had in januari (in december was ik er voor niets naar 
toe gegaan) en ... hij stuurde me weg met lege handen! Daarna 
ging ik naar Kees van Wolfswinkel (‘t Hoekske) en daar kreeg ik dat 
ene pond rogge (…)“

o Madzy moet regelmatig op hongertocht om aan voldoende eten 
voor haar gezin (en anderen) te komen

o Dit kost haar veel geld, spullen en sieraden

De Rumelaar



Madzy’s Dagboek
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Dagboek 9-9-1944: “(…) Dr. Noordam, de 
dokter [directeur] van Valkenheide, werd 
door de Duitsers vermoord omdat er gezegd 
werd dat hij militaire onderduikers zou 
verbergen. In feite was hij ziek en wist er 
niets van (…)“

Dagboek 26-3-1945: “ Heb ik je al verteld 
over de heersende terreur in Maarn en de 
treurige dagen gedurende welke 4 Maarnse
mensen werden doodgeschoten? (…) “

o Dit waren: Anton Kröner, Ted Visser, Jaap 
Vastmaar en Arie Boom

Dirk Noordam
directeur van 
Valkenheide

Anton
Kröner

Ted
Visser



Madzy’s Dagboek
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Dagboek 5-5-1945:

“ We zijn vrij! Ja, zo is het, maar we waren niet de
hele dag blij. Helemaal niet. Vandaag was, net als de 
vorige, een dag van afwachten zonder dat er iets 
bijzonders gebeurde (…)“

o Bij het gemeentehuis staan
mensen om burgemeester 
Everwijn Lange te verwelkomen

o De spertijd is nog niet
opgeheven en er lopen nog 
fanatieke SS-ers rond, het
is nog gevaarlijk op straat … 



Madzy’s Dagboek

© CHC Maarn-Maarsbergen 2020                                                  This Faithful Book Slide 45

Dagboek zondag 6-5-1945:

“ (…) De voorganger Ds Koolhaas kon 
af en toe niet verder spreken vanwege 
de tranen, maar het was geweldig en 
na een donderende preek met vele 
toepasselijke psalmen en gezangen 
eindigden we met het volkslied. 
Niemand hield droge ogen, en 
mensen konden vaak niet zingen door 
de tranen. Zelfs voor mij was het af en 
toe teveel. Voor de kleine Pankske was 
het een onvergetelijke ervaring. (…)“



Madzy’s Dagboek
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Dagboek 9-5-1945:

“(…) Ik viel bijna flauw van de honger, dus toen ik bij het 
moeras een kantine zag met tenten er omheen bedelde ik om 
voedsel. Eerst kreeg ik niets, maar uiteindelijk wel (…) 
Ongelofelijk gesterkt hierdoor danste ik naar huis.“

o Er is nog steeds een groot gebrek aan voedsel

o Madzy is diezelfde dag bij kennissen op Nimmerdor bij 
Amersfoort, gebombardeerd, niets te halen

o Op de terugweg door Den Treek stuit ze op een Canadees 
legerkamp waar net gegeten wordt.

o Ze krijgt hier na lang aandringen van alles mee, dit maakt 
diepe indruk, ze belooft iets terug te doen …



Madzy’s Dagboek

© CHC Maarn-Maarsbergen 2020                                                  This Faithful Book Slide 47

Dagboek 28-5-1945:

“ (…) het was een van Chris’s evacuees die kwam vertellen dat 
Piet van Notten [Huis te Maarn] om 9 uur thuis zou komen en 
dat mijn Dicks over 2 à 3 dagen thuis zou zijn. Oh!!! (…)“

o Madzy wordt meer dan 3 weken na de bevrijding steeds 
ongeduldiger.  Wanneer zal haar man thuiskomen?

o Pas op 5 juni zou ze Wim weerzien

Dagboek 2-7-1945:

“ (…) Kort daarna (…) kwam de officier aanfietsen met iemand 
anders en pas toen ze dichtbij waren herkende ik mijn eigen 
lieveling. (…)



Wim’s Krijgsgevangenschap

© CHC Maarn-Maarsbergen 2020                                                  This Faithful Book Slide 48

o Op 15-5-1942 wordt Wim als beroepsofficier in Ede met 
omstreeks 2000 collega’s krijgsgevangene

o Ze worden naar een kamp in Neurenberg overgebracht

o Géén privacy, slechte sanitatie, weinig rode kruis pakketten, 
eten en behande-
ling zijn ‘redelijk’

o Het is de kunst om
bezig te blijven,
boeken, cursussen

o Ze verblijven hier
vier maanden

Krijgsgevangenenkamp in Neurenberg



Wim’s Krijgsgevangenschap

© CHC Maarn-Maarsbergen 2020                                                  This Faithful Book Slide 49

o Na een treinreis van een week komen de krijgsgevangenen 
terecht in Stanislau, Ukraïne

o Daar zullen ze
tot januari 1944
blijven

o De huisvesting is
iets beter

o Wim leest boeken
over de landbouw
in Amerika, neemt
deel aan cursussen

Krijgsgevangenenkamp in Stanislau



Wim’s Krijgsgevangenschap
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Groep officieren in kamp Stanislau
Wim op de achterste rij, vierde van links

Portret van Wim gemaakt
in kamp Stanislau 1943



Wim’s Krijgsgevangenschap
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Propaganda foto van het kamp Stanislau



Wim’s Krijgsgevangenschap
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De pakketten afdeling in kamp Stanislau



Wim’s Krijgsgevangenschap
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Strijkkwartet in kamp Stanislau



Wim’s Krijgsgevangenschap
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Wasserij in kamp Stanislau



Wim’s Krijgsgevangenschap
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Kamp Neubrandenburg

o In januari 1944 gaan de krijgsgevangenen op transport 
naar het kamp Neubrandenburg, acht dagen in de trein

o Dit kamp is veel
primitiever, houten
barakken, slechte
voeding

o Bevrijd door de
Russen op 27-4-1945

o De Duitse bewaking
is dan al lang
verdwenen



Wim’s Krijgsgevangenschap
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Kamp Neubrandenburg, naar huis! 

o Wim mist het eerste transport naar huis …

o Daarna een zwerftocht, lopend, per trein, in vrachtwagens.

o Naar Lüneburg, medisch
onderzoek, DDT, eindelijk
goede verzorging en eten

o Via Oldenzaal naar
Woudschoten bij
Austerlitz

o Weerzien met Madzy
pas op 5-6-1945, een
maand na de bevrijding



Na de oorlog
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o Wim keert terug naar het leger, wordt afgekeurd

o Hij wordt rentmeester bij Willem de Beaufort (Den Treek)

o Na contact met Peter van Stolk die in 1935 naar Canada 
emigreerde besluiten Wim
en Madzy dat ook te doen

o Op 1-11-1946 wordt hun
zoon Joost geboren

o Op 2-8-1947 vertrekken ze
per boot via Panama naar
Vancouver en verder naar 
Terrace in Canada om daar
een boerderij op te zetten  MS Delftdyk van de Holland-Amerika Lijn



Na de oorlog
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o Op de foto hiernaast het hele gezin 
vlak voor vertrek naar Canada 

o In Canada Terrace pionieren ze op 
een boerderij/tuinderij van 8-10 ha

o Ze spelen een belangrijke rol in de 
plaatselijke Marketing Board

o Madzy regelt een Nederlandse 
luidklok voor de afgebrande kerk van 
Terrace

o Madzy krijg steeds meer last van 
rheumatoïde artritis, kan steeds 
minder doen, gaat schrijven 



Na de oorlog
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Boerderij in Terrace

Winter 1947-1948

Boerderij in Terrace

Voorjaar 1949



Na de oorlog
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Boerderij in Terrace

1955

Moeder Iete op bezoek

Marianne, Madzy



Na de oorlog
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Madzy

1958

o In 1956 verkopen ze de boerderij

o 1956-1958 Vancouver, Madzy en Wim studeren daar aan 
de University of British Columbia

o Wim studeert voor een BSc in Agriculture

o Madzy doet een BSc in Education
en volgt allerlei andere cursussen

o Ook Marianne studeert aan 
dezelfde universiteit

o Ze verhuizen naar Antigonish in
Nova Scotia waar Wim gaat
werken als ´horticulturist´ aan
de St Francis Xavier University



Na de oorlog
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o Madzy schrijft het boek ´Land for
our sons´ dat in 1958 verschijnt

o Hierin beschrijft ze de belevenissen 
van een emigrante in Canada

o Madzy vertaalt later dit boek dat in 
Nederland wordt uitgegeven als 
´Land voor onze zonen´

o Het boek speelt een rol in de 
voorlichting aan emigranten naar 
Canada



Na de oorlog
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o Zoon Gerard ontwikkelt zich tot kunstenaar, gespecialiseerd 
in houtgravures en boekdrukkunst

o Zie: https://porcupinesquill.ca//landing/gbrandis.html

https://porcupinesquill.ca/landing/gbrandis.html


Na de oorlog
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o Zoon Joost (Jock Brandis) ontwikkelt zich tot filmacteur, 
filmtechnicus,  uitvinder en wijdt zich voornamelijk aan 
ontwikkelingshulp

o Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Jock_Brandis

Jock met zijn tante Hansje Jock toont een uitvinding aan Jimmy Carter

https://en.wikipedia.org/wiki/Jock_Brandis


Na de oorlog
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o In 1959-1965 wonen ze in Burlington, Ontario

o Ze bouwen daarna een eigen huis in de buurt van Carlisle 
met de naam ‘Brandstead’ 

o Madzy raakt steeds meer
gehandicapt door haar ziekte
maar blijft actief, legt zich
toe op schilderen

o Ze overlijdt op 5-10-1984

Madzy en Wim(Bill) in de

woonkamer van ‘Brandstead’



o Presentatie van Gijs van Roekel

o Lid van de Cultuurhistorische Commissie (CHC)
van Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN)

o Werkte mee aan de de uitgave van This Faithful Book op 
het gebied van de historie van Maarn in WO2

o De illustraties komen uit This Faithful Book en Frontiers 
and Sanctuaries van Marianne Brandis, de beeldbank van 
het Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU), de website
krijgsgevangenen.nl en de eigen collectie van het CHC.

o Informatie komt uit bovenstaande boeken, ‘Vechten voor 
Vrijheid’ van Loek Caspers en ‘Maarn-Maarsbergen in de 
loop der Eeuwen’ van J P Briedé

Verantwoording en Bronnen
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o Biografie van Madzy van 
Vollenhoven – Brender à 
Brandis 1910-1984

o Geschreven door haar dochter

o Met hoofdstukken over WO2 in 
Maarn en het dagboek

o Een zeer gedetailleerd liefdevol 
psychologisch portret

o McGill Queen’s University Press 
2006

o ISBN 978-0-7735-2968-7

Verantwoording en Bronnen
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o Kroniek over oorlog en verzet 
op de Utrechtse Heuvelrug

o Geschreven door Loek Caspers 
(1924-2019) die zelf actief was 
in het verzet 

o Veel details over oorlog en 
verzet in Maarn-Maarsbergen

o Hilversum Verloren verbeterde 
tweede druk 2008

o ISBN 978-90-8704-048-2

Verantwoording en Bronnen
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o Geschiedenis van Maarn en 
Maarsbergen

o Geschreven door J P Briedé, in 
WO2 gemeentesecretaris 

o Bevat één informatief hoofdstuk 
over WO2

o Uitgave van de Lions Club Maarn 
Maarsbergen 1993

Verantwoording en Bronnen
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Enkele van de geraadpleegde websites:

o www.wikipedia.org – WikipediA

o www.kolff.nl – Website van de familie Kolff

o home.online.nl/audeman/BRaBR/BRaBR.htm - Stamboom van 
de familie Brender à Brandis

o www.wiewaswie.nl – Genealogie Nederland 

o www.genealogieonline.nl – Genealogie 

o www.razu.nl – Regionaal Archief Zuid Utrecht

o www.cbg.nl – CBG | Centrum voor familiegeschiedenis

o www.krijgsgevangen.nl – Nederlandse militairen in 
krijgsgevangenschap 1940-1945

Verantwoording en Bronnen
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http://www.wikipedia.org/
http://www.kolff.nl/
http://home.online.nl/audeman/BRaBR/BRaBR.htm
http://www.wiewaswie.nl/
http://www.genealogieonline.nl/
http://www.razu.nl/
http://www.cbg.nl/
http://www.krijgsgevangen.nl/

