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Inleiding
Toen de Nazi-Duitsers in mei 1940 slechts en-
kele dagen nodig hadden om Nederland onder 
de gelaarsde voet te lopen, telde ons land on-
geveer vijftigduizend Rijksduitsers; slechts een 
klein percentage ervan was praktiserend nazi-lid, 
zodat de nieuwe machthebbers in Nederland 
daar wat aan wilden doen. Zij bevolen o.a. dat 
kinderen van Rijksduitsers naar hun Deutsche 
Schule gingen om daar de ‘oprechte’ Nazi-leer 
te ontvangen. Hun vaders moesten zich melden 
in actieve militaire dienst en zo gebeurde het, 
dat eerzame huisvaders zeer tegen hun zin zo’n 
vervloekt uniform moesten aantrekken. Merk-
waardig dat alleen het bescheiden Biltse straatje 
De Looydijk drie van die Rijksduitsers telde, 
namelijk de heren Van Büren, Iemels en Prang. 
Zij waren in de loop van de jaren volledig ge-
integreerd in de Nederlandse samenleving en 
beoefenden het vak van respectievelijk slager, 
melkhandelaar en meubelmaker. 
De zoon van de meubelmaker, Günther Prang, 
is de hoofdpersoon in mijn verhaal.
Hij was de zoon uit een vrij talrijk gezin, be-

staande uit verder louter dochters, die Neder-
landse namen droegen: Roosje, Edith, Gerda, 
Tilda, Erika en Martha.. Prang sr. was  Neder-
lands in de beleving van zijn godsdienst, name-
lijk rechtzinnig Gereformeerd. Het gevolg was 
dat hij zijn kinderen met strenge hand regeerde 
en de kinderen de School met den Bijbel aan de 
Hessenweg bezochten.
Begrijpelijk dat Günther in zijn jeugd ver-
tier zocht in de nabije bossen Beerschoten, 
Houdringe en De Pan. Met zijn grote liefde 
voor de natuur voelde hij zich daar goed thuis. 
Ook voelde Günther zich in die jaren thuis bij 
de familie Köhler, buren in de Looydijk. Echt 
beschaafde, intelligente mensen, met een brede 
belangstelling voor Günther’s ontluikende 
kunstzinnigheid.
De heer Köhler organiseerde een nachtwande-
ling met een vijftal leeftijdgenoten van Günther 
en zo zagen of liever gezegd hoorden zij hoe het 
er in een pikdonkere nacht in de natuur aan toe 
gaat. 
Een andere familie waar Günther toentertijd als 
kind aan huis was, was de familie Van den Berg 
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in de nabij gelegen Tuinstraat. Gastvrij waren  
ze daar. Men had allerlei dieren, een groot ge-
zin met zeven kinderen in diverse leeftijden en 
vooral een aantrekkelijke dochter, Jannie! Geen 
wonder, dat Günther een veelvuldig bezoeker 
werd van het adres Tuinstraat 35.

Verklaring enkele namen en bijnamen van 
personen.
Bur – bijnaam van Günther (Nb. deze naam 
wordt in het boek slechts een enkele keer ge-
bruikt) 
Blub – bijnaam voor Henk Meerding, Günther’s 
oudste vriend, later autorijschoolhouder
Pen Zeven of Pen – bijnaam voor Henk van 
den Brink, jeugdvriend van Günther, overleden 
+1960
Kobus Knabbel – bijnaam voor Kobus Koet-
sier, later eigenaar van een schildersbedrijf in 
Utrecht.
Men bedenke wel dat de bijnamen zeker niet als 
scheldnaam werden bedoeld, maar als namen 
die de jongens elkaar spontaan gaven en die dan 
een eigen leven gingen leiden. 

Vader Peter was meubelmaker en kon zich on-
danks de moeilijke economische tijd redelijk 
staande houden door zijn goedkope en vakkun-
dige werk. Spoedig was hij in De Bilt bekend 

als ‘die Duitse meubelmaker van de Looydijk’. 
Günther’s jeugdjaren speelden zich af rond 
Looydijk no. 30.

Gekooide vogel-jeugdjaren De Bilt – diverse 
scholen – de kerk.

Kleuterschool
Een vast traject dat Günther, met zijn beide 
oudste zusjes, in zijn kleutertijd aflegde was 
een smal pad, in de volksmond ‘de tuintjes’ ge-
noemd.  De tuintjes verbonden de Looydijk en 
de Burgemeester de Withstraat, waar de kleu-
terschool stond die de Prangetjes bezochten. Op 
last van moeder Prang moest Günther met de 

Looydijk 30.
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beide oudste zusjes hand in hand lopen, dit zéér 
tegen zijn zin als ‘kerel’. Het pad was de kortste 
verbinding tussen huis en kleuterschool, veilig 
in die toch verkeersarme tijd. Het pad was on-
geveer 500 meter lang. Aan de westkant waren 
er bonenheggen, als afscheiding van grote moes-
tuinen, aan de andere kant een niet-officiële 
vuilnisstortplaats waar manshoge brandnetels 
welig groeiden. Ook distels en hoornbloemig 
fraai onkruid. Dit laantje was voor de wat 
dromerige kleuter en natuurvriend een steeds 
weer terugkomende ontdekkingsreis met al die 
wonderlijke insecten en kleurrijke vlinders. In 
het voorjaar wemelde het er van de meikevers, 
die de jongens met jampotjes vingen. In De Bilt 
noemde men meikevers meulenaars. Zelfs het 
‘Biltse volkslied’ is gebaseerd op dat insect.
Als Biltenaren in een feestelijke stemming waren 
zong men:

‘meulenaar gaat vliegen,
Anders zal ik je bedriegen,

Anders zal ik je je kop afhakken,
Meulenaar gaat vliegen,

Huis-ke-se, huis-ke-se, huis-ke-se!’

Wel kreeg onze ‘vrije vogel’ voor het eerst bui-
ten de ouderlijke woning te maken met orde en 
discipline. Ja, in de kleuterschool werd in de rij 

gelopen en er werd met twee woorden gespro-
ken. En dat ging Günthertje maar moeilijk af! 
De kleuterschool was toen nog de enige in de 
gemeente en heette in de volksmond de ‘kak-
school’.  Hoewel de school niet specifiek Chris-
telijk was, deed men toch vrij veel vrome liedjes 
in het kleuterrepertoire. De hoofdleidster was 
juffrouw Goudhart, die haar naam alle eer aan 
deed door voor die kleuters die naar haar me-
ning niet of te weinig kleertjes van hun ouders 
kregen, die kleding in de schooltijd en in haar 
vrije tijd voor hen te breien. Nog weet Günther 
ruim vijftig jaar later zich de gekleurde platen 
van Rie Kramer te herinneren. Platen die zijn 
fantasie erg aan het werk zetten. Was die kleu-
terschool tot op zekere hoogte spielerij, de tijd 
kwam ook voor hem, dat de verplichting lager 
onderwijs te volgen niet ver meer was.

Lagere school
Welke school? Dat was voor pa Prang vanzelf-
sprekend. Immers, zelf rechtzinnig Gerefor-
meerd te zijn opgevoed en onder druk van zijn 
ouders, moesten zijn kinderen Prang naar de 
School met den Bijbel aan de Hessenweg.  Voor 
de jonge vrijbuiter Günther was het moeilijk 
zich in dit leefklimaat aan te passen. Voor zijn 
medescholieren was hij echter de glorieuze aan-
stichter tot menig kattenkwaad. Zo was meester 
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Kroon altijd zó trots, dat hij te allen tijde 
zijn spullen blindelings kon vinden. Hij 
tastte dan met zijn ogen dicht in een lade 
van zijn lessenaar en triomfantelijk legde 
hij zijn spullen op de tafel: de liniaal, een 
schrift enz. enz.. Telkens weer voerde mees-
ter Kroon zijn act op. Grijnslachend be-
weerde hij dan dat iedereen zijn spullen zó 
zou moeten vinden. Dat grijnslachje beviel 
Günther helemaal niet.
Op zekere dag vond Günther een egel, die 
hij op een gegeven moment stiekem in de 
lessenaar stopte. Waar op gehoopt werd, 
gebeurde inderdaad! Meester Kroon’s hand 
verdween in de lade van de lessenaar en hij 
prikte zich flink. ‘Auw!’ Grote hilariteit in 
de klas, vooral toen de deksel op de mees-
ter’s hand viel. Dubbel auw, dubbel plezier!! In 
principe werd er in de School met den Bijbel 
nimmer gevloekt, wel werd er geslagen met een 
Spaans rietje. In vele gevallen was het niet moei-
lijk, de juiste billen in de klas te vinden. Nu, 
Günther had van nature al een flinke uitstaande 
bilpartij.
Merkwaardig was dat de rapporten van Günther 
tegen de tijd van overgang naar hogere klassen, 
nog juist voldoende waren. Dit had verschillen-
de oorzaken. Ten eerste: Toch wel een redelijke 
intelligentie. Ten tweede: Een goede eindsprint. 

Ten derde: De strengheid en meedogenloosheid 
van Günther’s vader kennende, wilden de on-
derwijzers niet op hun verantwoording hebben 
dan hun leerling in elkaar geslagen werd! Ook 
hadden lesvakken als biologie en geschiedenis 
en vrij tekenen, de oprechte belangstelling van 
onze Günther.
Gedrag, regel en orde, waren echter zeer ne-
gatief in hun beoordeling. Wel hadden de 
schoolplaten aan de wand Günther’s oprechte 
belangstelling. Het natekenen van bestaande, 
vooral geometrische tekeningen van een plaat 
voor de klas, lag Günther niet zo goed, wel als 

Schoolfoto van de School met den Bijbel met Günther Prang 
en zijn zusters.
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hij volgens zijn nogal vreemde fantasie mocht 
tekenen; dan waren de resultaten zo opmerkelijk 
en dan mocht hij er alle klassen mee rond. Ook 
kreeg Günther zijn prille eerste, doch volstrekt 
onschuldige ervaringen met de erotiek met een 
vroeg rijp meisje op school. Behalve kleuter-
school en lagere school en de onvermijdelijke 
zondagschool, kreeg Günther ook nog te maken 
met de avondschool van de heer Peters in de 
voormalige Tuinstraat-school.

Avondschool
Ook hier had Günther het niet naar zijn zin. 
Het vervaardigen van tekeningen met behulp 
van liniaal en haak, gaven hem geen ruimte 
voor zijn steeds zwangere fantasie. Toen hij eens 
in een hoek van een blanco vel een steigerend 
paard op een rots schetste en de heer Peters dit 
ontdekte, scheurde deze nijdig het vel stuk en 
smeet het in de prullenbak. Er ging een afkeu-
rend gemompel door de rijen jongens. Overi-
gens had de heer Peters er wel voor gezorgd dat 
het steigerend paard met rots in zijn bezit was.
Nijdig gooide Günther zijn gom tegen de heer 
Peters’s hoed, die aan een kapstokje hing, pre-
cies boven de prullenbak. Natuurlijk gooide 
Günther raak! Onder grote hilariteit viel de 
hoed precies in de prullenbak. De heer Peters 
stond met zijn rug naar de klas en zag niets. 

Plotseling moesten alle jongens zo nodig om 
beurten hun potloden grondig slijpen! Natuur-
lijk op die keurige hoed van de heer Peters.

Uit alles blijkt, dat Günther geen hoofd had 
voor een regelmatige intensieve studie. Later 
zou blijken, dat als Günther maar oprecht ge-
motiveerd was, ja, dan zouden de resultaten 
opmerkelijk beter zijn. Het scherp op alles in de 
natuur letten, deden hem later fraaie olieverf-
schilderijen maken en brachten hem een zekere 
nationale faam met het kunstzinnig prepareren 
van dieren, speciaal vogels.

Oorlogsjaren
10 mei 1940.
Die dag kwam het Duitse leger in ons land. Na 
eerst Rotterdam te hebben platgegooid, braken 
de wilde Hunnen door onze onneembare Greb-
belinie om Nederland het ware Nazi-geloof te 
brengen. Met de leeftijdgenoten Pen, Knabbel 
en Blub stond Bur (Günther) zich te vergapen 
bij de Soestdijkseweg aan de legioenen gehelm-
de Duitse troepen. Nog meer vergaapten zij zich 
aan de (Rijksduitse) mevrouw Van Büren, die 
bijna hysterisch brullend de soldaten de nazi-
groet bracht, de arm schuin omhoog brengend: 
“Zieg Heil!”. De effen kijkende soldaten mar-
cheerden onverstoorbaar voort. Dat zou ook 
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met Günther het geval zijn, maar dat zullen we 
nog wel lezen!

Deutsche Schule – spijbelen.
De nieuwe Duitse overheid verordonneerde 
o.a. dat alle kinderen van de zgn. Rijksduitsers 
verplicht waren naar hun Deutsche Schule te 
gaan. De bedoeling was duidelijk, dat hen de 
juiste nazi-leer ingepompt werd.  De jongens 
kregen een paramilitaire opleiding zoals schie-
ten, exerceren, kaartlezen e.d.. Vooral  kreeg ook  
de verfoeilijke nazi-leer, inclusief Jodenhaat de 
nadruk. Het uniform van die knaapjes van de 
Hitler-Jugend was zwart-rood, de schrikkleuren.
Duidelijk was echter dat de kleuren van het vol-
gende uniform groen zouden zijn, namelijk van 
het Duitse leger!
Zo trokken de kindertjes Prang dagelijks naar de 
Deutsche Schule in Utrecht in de Biltstraat.
Als iets Günther helemaal niet beviel, dan 
was daar dat rauwe gesnauw en gedril. En 
spoedig kwam de dag dat hij ging spijbelen 
van de Deutsche Schule. Het spijbelen van 
de Deutsche Schule stond ongeveer gelijk aan 
het deserteren van een militair in oorlogstijd!                
Dus…….ging Günther dagenlang naar de Bilt-
se bossen en als een schicht bewoog hij zich daar 
en werd het liefst door niemand gezien. Als een 
ware tarzan van de apen slingerde hij zich via 

overhangende takken over de brede sloot achter 
het herenhuis Houdringe en kwam dan op deze 
manier als enige in het dorp in het privébos van 
de familie Van Boetzelaer. Dit bos was toen al-
leen legaal te bereiken via het grote herenhuis en 
via het ijzeren draaibruggetje, dat meestal dicht 
was. Alleen de baron had een sleutel om te brug 
te openen. Maar Günther nam de meer atleti-
sche weg via overhangende takken.
Zolang het zomer was kon Günther zich wel 
in leven houden door wild te stropen in het 
bos. Het wild dat hij te veel had, ruilde hij via 
Blub voor diverse kruideniersartikelen. Ook 
aan fruit had hij geen gebrek: appels en peren 
waren ‘zomaar’ voor het grijpen. Voor vitamine 
heeft Günther dus terdege gezorgd. Vooral toen 
in de subtropische broeikassen van die andere 
baron Van Boetzelaer van ‘Sandwijck’, druiven, 
perziken en abrikozen verleidelijk achter het 
glas voor de kijker hingen te pronken. Günther 
vond de sleutel van de deur van de broeikas. 
De jonge zwerver ging voor dag en dauw op 
strooptocht en ‘leende’ het kostelijke fruit van 
de edele heer. De tuinman begreep er niets van. 
Hij had zorgvuldig de tuin aangeharkt en nooit 
voetstappen in het geharkte aangetroffen. Dat 
klopte! Günther harkte zorgvuldig zijn voetstap-
pen weg bij zijn vertrek, met de hark van de 
tuinman zelf. Zo had Günther een avontuurlijk 
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leventje, maar daaraan kwam een eind toen de 
Duitsers hem van zijn ouderlijk huis weghaal-
den. Thuis sliep hij, dus zij pikten hem daar op.
De leiding van de Hitler-Jugend wist niets be-
ters met hem te doen dan hem naar een soort 
vakantieoord te sturen in Wüzihofen, een zgn. 
Kürort in het natuurschone Beieren. Na te zijn 
genezen en weer terug gekomen op de Deutsche 
Schule kreeg Günther te maken met akelige ver-
nederingen van zijn kameraden.
De eerste de beste gelegenheid benutte Günther 
weer om te spijbelen. Zo verdween hij weer in 
de Biltse bossen, waar hij nu alle paadjes en 
bomen goed kende. Zijn Duitse leermeesters 
probeerden hem thuis weer op te pikken, maar 
altijd tevergeefs. Hij was overdag nooit thuis. 
Zij deden hun beklag bij Günther’s ouders. De 
verzuchting van moeder Prang was: ‘Maar ik 
kan hem toch niet aan een touwtje leggen!’ Het 
antwoord van de inmiddels in Duits uniform 
getooide vader was kenmerkend voor hem: 
“Sturen jullie de Grüne Polizei maar om hem te 
arresteren”. En die kwamen dan ook! Ze pakten 
hem op en brachten het 16-jarig manneke naar 
hun gevangenis, in het verre Scheveningen. 
Daar kreeg hij hun ‘wijze’ lessen, o.a. in het be-
geleiden van hun treintransporten.
Na enige tijd werd hij goed genoeg gevonden 
om met een stel leeftijdgenoten treinwagons te 

begeleiden. Die treinen reden meestal 
’s nachts richting Berlijn met waardevolle spul-
len. Die spullen moesten zij beveiligen. Dat 
reizen, meestal in het duister, was nodig omdat 
de geallieerde vliegtuigen de treinen beschoten. 
Overigens vanaf de treinen werd volop terug-
geschoten, overal waren bombardementen van 
steden te horen en enorme branden te zien.
Teruggekomen ging de jonge Prang bij de eerste 
de beste gelegenheid weer naar de Biltse bossen, 
waar hij zich veilig voelde. Eén van de weinige 
voordelen van die beroerde tijd was dat er van 
kerkbezoek geen sprake was. Toen gebeurde er 
iets heel bijzonders, dat de hele situatie grondig 
zou veranderen!! 

 Een ijsje en de gevolgen
In de donkere dagen van de oorlog was er toch 
in de zaal Concordia in Bilthoven een feestje 
met muziek. Op een gegeven moment kwamen 
sommige jongens in de schuur van het aangren-
zende hotel Heidepark  en wat vonden zij daar? 
Lange lijnen met vlaggetjes, die hadden dienst 
gedaan als versiering van een feest. Tot zover was 
er nog niets aan de hand , maar de vlaggetjes 
waren destijds gemaakt voor het huwelijk van 
Prins Bernhard en Prinses Juliana in 1937. De 
vlaggetjes hadden de kleur oranje met de afbeel-
ding van de prins en prinses. Dat werd nog een 
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woorden nauwelijks uitgesproken of Günther 
was al met het vlaggetje onderweg! Onder grote 
belangstelling en spanning van de jeugd maakte 
hij zijn faam van Tarzan van de apen waar en 
klom tegen de pijp op. De Negum-fabriek was 
een fabriek van elektrische apparatuur en de 
pijp was ca. 30 meter hoog en torende hoog bo-
ven het dorp. De fabriek was in vervallen staat.
De gebogen klimhaken van de pijp waren 
doorgeroest en de klimpartij was een levens-
gevaarlijke onderneming. De klimmanoeuvre 

slaagde en weldra waren er 
gniffelende dorpelingen die 
elkaar wezen op het oranje 
vlaggetje, dat in de sombere 
oorlogsjaren fier boven De 
Bilt waaide.
In De Bilt woonde in de 
Nieuwstraat precies tegen-

over de Negum-fabriek de kapper Anepool, die 
een beruchte N.S.B.-er en fanatiek landwachter 
was.
Hij was in het dorp het toonbeeld voor alles wat 
in de oorlog maar ‘fout’ was. Hij moet er wel de 
hand in hebben gehad dat de Duitse Feldgen-
darmerie geholpen, door de plaatselijke politie, 
een felle jacht gingen maken op de dader die de 
moed had gehad om dat provocerende vlaggetje 
op te hangen. In hun overspannen oorlogshys-

hele toestand; in paniek werden door het hotel-
personeel de slingers met vlaggetjes teruggeno-
men en zorgvuldig opgeborgen. Stel je eens voor 
in de donkerste oorlogsjaren: oranjevlaggetjes! 
Je vroeg om moeilijkheden! Te laat. Eén van die 
jongetjes, Steef Vervat, zag kans een enkel vlag-
getje te bemachtigen en stak dat in zijn zak.
De ijsverkoper, Van Doorn in de Nieuwstraat, 
had in die oorlogsjaren helemaal niets te doen, 
er was immers van alles niets meer. Ten einde 
raad ging hij maar klompen verkopen.
Vindingrijk als hij was, wist 
hij waarachtig iets te ver-
vaardigen dat hij onder de 
naam “ijsje” in een wafeltje 
te koop aanbood. In ieder 
geval bestond het product 
uit bevroren water, de ove-
rige samenstelling was voor 
iedereen een raadsel; waarschijnlijk was het dit 
ook wel voor de brave heer Van Doorn. Wel was 
het gevolg dat vele ‘grote jongens’ die over geld 
beschikten, zoals Riet Beld, zomaar ijs aten, net 
als vóór de oorlog.

Trots toonde Steef Vervat iedereen zijn oranje 
vlaggetje. Iemand zei: ‘Degene die dit vlagge-
tje boven op de Negum-pijp durft te hangen, 
mag net zo veel ijs eten als hij wil!’  Hij had de 
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terie dachten die moffen er direct het kwaadste 
van. Zou de ondergrondse beweging er achter 
zitten? Zouden die dat symbool van de vrijheid 
zo hoog boven De Bilt laten waaien om de be-
volking van De Bilt een riem onder het hart te 
steken? Wellicht kwam men wel op het spoor 
van de hele gevreesde ondergrondse! Reden ge-
noeg om de zaak terdege uit te kammen!

Het was de tijd dat de moffen onverwachts 
razzia’s hielden en mannen oppikten om naar 
Duitsland te sturen voor de oorlogsindustrie. 
Günther zat die tijd in de wachtkamer van dok-
ter Van Wijk aan de Bilthovenseweg. Plotseling 
stopte in die weg een Duitse overvalwagen en 
een stel gehelmde soldaten van de Feldgendar-
merie sprongen eruit. Die kerels herkende men 
direct aan die vreemde schildjes die ze op hun 
uniform hadden hangen. Ze hadden altijd haast 
en ook nu renden ze met klepperende laarzen 
richting doktershuis. Alle mannelijke patiënten 
in de wachtkamer namen geen enkel risico en 
renden via de gang, keuken en achterdeur het 
nabije Van Boetzelaerpark in. Alleen Günther, 
zich van geen kwaad bewust, bleef zitten. Enke-
le gehelmde soldaten stormden de wachtkamer 
binnen, vergezeld van een Biltse politieagent. 
Deze wees op Günther: ‘Dat is hem!’ Günther 
werd afgevoerd o.a. naar een groot gebouw in 

Utrecht aan de Maliebaan: veel ondervragingen, 
dreigementen en geschreeuw.
Voor onze brave Günther, als vroege teenager, 
kwam nu de tijd dat hij naar een heuse gevan-
genis werd vervoerd. De beruchte gevangenis 
aan het Wolvenplein in Utrecht. Aanvankelijk 
kwam hij in een grote cel met elf kerels, die er 
een rauwe conversatie hielden met veel vieze 
praatjes over sex; praatjes die zeker niet ge-
schikt waren voor een jochie van de leeftijd van 
Günther. Gelukkig werd hij overgeplaatst naar 
een cel waar al geruime tijd een eenzame Lim-
burger zat, die tot tranen toe ontroerd was een 
celgenoot als gezelschap te krijgen.
Toen hij het ijs-vlaggetjes-verhaal van Günther 
te horen kreeg, kon de man zowaar weer lachen. 
De cipiers waren redelijk met de behandeling 
van de gevangenen. Het fijnste was wel het 
luchten buiten, d.w.z. in een kring lopen en wat 
kniebuigingen maken. Toch geloofden de mof-
fen zelf niet meer in hun verzetsgroepentheorie. 
Na alweer een scherpe ondervraging moest 
Günther lange tijd met zijn handen op de rug 
op een gang staan. En zie, hij werd afgehaald 
door een afvaardiging van oude Deutsche Schu-
le-kameraden onder leiding van Erix Pathsis, 
een echte grote blonde germaan, zoals de Duit-
sers die graag zagen. Günther kreeg een mentor, 
dit werd Erix Pathsis. Samen met hem mocht 
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Günther een proefweekend naar De Bilt. Nog 
weten sommige Biltenaren hoe dit vreemde ge-
uniformeerde duo in het dorp rond liep. Daarna 
zocht Günther naar de eerste de beste gelegen-
heid om er weer alleen op uit te trekken.

Unieke slaapplaats in het bos.
Nogmaals ging hij zich schuilhouden in de vei-
lige Biltse bossen. Maar nu durfde hij niet meer 
in zijn ouderlijke woning te slapen. Immers, 
daar zochten de moffen hem het eerst. Was zijn 
voedselvoorziening nimmer een probleem: stro-
pen van wild in de bossen, ruilen via Blub voor 
diverse kruidenierswaren, ‘lenen’ van fruit e.d., 
het slapen was het wel terdege! Günther vond er 
echter een geweldige oplossing voor.
In een zeer dikke boom, volgens Biltenaren 
chauvinistisch de dikste boom van Nederland 
genoemd, vond hij in een hol gedeelte van een 
enorme zijarm zijn primitieve slaapstede, te 
midden van rot hout en blad. Die slaapplaats 
was wel 20 meter boven de grond en volstrekt 
onvindbaar. Het was een geweldige grote boom. 
Een Canadese populier van wel 50 meter hoog 
en een stamomtrek op borsthoogte van 7 meter. 
De boom had de tand des tijds doorstaan en 
was 180 jaar oud.
In de vijftiger jaren was een blikseminslag hem 
te veel en men zaagde de boom in grote stuk-

ken. Het werd nog een hele toestand om daar 
vanaf te komen: het hout was versteend en 
wilde maar niet branden. Ten einde raad vulde 
men de holle boom met oude autobanden en 
pas in 1964 is de zaak in brand gestoken. Die 
autobanden hebben het lang uitgehouden. Ze 
verspreidden huizenhoge walmen rook. In over-
vliegende straaljagers dacht men dat een collega-
vlieger was neergestort en door hen gewaar-
schuwd, kwam zelfs een brandweerauto van het 
vliegveld Soesterberg met loeiende sirene hulp 
verlenen. Gelukkig was het maar de voormalige 
slaapstede van Günther die in de fik stond. Nu 
was het wel echt gebeurd met deze merkwaar-
dige boom. De Latijnse naam was Populus Can-
demnsis; Günther wist dat toen natuurlijk niet. 
Voor hem was destijds belangrijk er een hoge, 
droge maar vooral veilige slaapplaats te vinden.
Toen het te koud werd voor zijn unieke slaap-
stede zocht hij tijdelijk een andere gelegenheid, 
die vond hij in een primitief schuurtje compleet 
met hooi van de Tuinstraatbewoner Nol Heger.
Dit schuurtje was in de ’tuintjes’ naast de toen 
nog bestaande schiettent van de plaatselijke 
schietvereniging. Lange tijd ging dit prima, tot-
dat hij eens bij zijn slaapstede de stemmen van 
Nol en zijn vriend Adriaan van den Berg hoorde 
zeggen: “En toch moet hij hier ergens zijn!”
Er had zich in De Bilt de geheimzinnige mythe 
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verspreid dat die duistere Günther Prang slechts 
af en toe zichtbaar was in de bossen en daar als 
een schicht rondzwierf; die schimmige Günther 
Prang was voor gewone mensen ongrijpbaar!
Toen Günther dan ook voorzichtig de dakpan-
nen van het schuurtje schoof en dwars door de 
moestuinen sprintte en trachtte een goed heen-
komen te vinden, rende Adriaan achter hem aan 
en greep hem, en brulde hem toe: “Zo donder, 
nu heb ik je”. Günther kwam er gemakkelijk af, 
want Adriaan en Nol waren in wezen gemoe-
delijke kerels. Günther moest het dak van het 

schuurtje repareren.
De oorlog liep eindelijk op zijn einde. Günther 
en zijn kornuiten rommelden maar wat in de 
bossen en deden dikwijls gevaarlijke spelletjes. 
Zo stalen ze bij de moffen kogels, door van een 
passerende militaire kar in het bos een hele kist 
munitie te stelen. 
Om van gevaarlijke spelletjes te spreken! Uit de 
kogelhulzen haalden zij het kruit en dat legden 
ze op de tramrails bij het café Plant (het hui-
dige restaurant De Biltse Hoek). Als de toen 
schaars rijdende tram passeerde, leek het of er 
een mitrailleur afging tot grote schrik van de 
passagiers, die in de oorlog toch al met gespan-
nen zenuwen reisden. Voor de jongens was het 
echter een bron van vermaak.

Een ander gevaarlijk spelletjes, waar Günther 
een hoofdrol vervulde, was het schieten met de 
katapult. De naam Günther Prang stond boven 
aan de lijst van alle politieagenten en boswach-
ters, als die jongen, die in de gaten moest wor-
den gehouden. Reden daarvoor was het feit, dat 
Günther een bijzonder kundig schutter was met 
de katapult. Vooral de boswachters Gijsbertse en 
Leeflang waren niet gecharmeerd van zo’n niet 
te grijpen vrijbuiter in hun bossen.
En toen, na vijf lange jaren, waren ze er ein-
delijk! De bevrijders, Engelsen, Canadezen, 

Günther Prang .
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Amerikanen; in lange rijen kwamen ze gemo-
toriseerd voorbij. Iedereen, ook Günther, keek 
zijn ogen uit. Hoera! In iedere straat barstten 
de buurtfeesten los, en optochten waren er aan 
de lopende band. Die optochten waren dik-
wijls gebaseerd op gebeurtenissen uit de oorlog. 
Günther en vriend Blub hadden succes met de 
uitbeelding van een onderduiker, Günther op 
blote voeten en in pyjamapak en Blub in Duits 
uniform en met geweer in de aanslag.

Na de oorlog werkte Günther een tijdje als 
preperateur bij Oostveen. In 1948 ging hij op 
vakantie naar Zeeuws Vlaanderen. Die streek 
beviel hem zo goed dat hij er besloot te blijven. 
Hij trouwde en kreeg twee kinderen. 
Hij overleed 5 februari 2009 te Breskens.

Günther Prang aan het werk als preperateur.


