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Herinneringen van een
twaalfjarige jongen
Van bezetting naar bevrijding in Bilthoven,
Tweede Wereldoorlog, van september 1944 tot mei
1945
Vertaling en gedeeltelijke bewerking: Steven Hagers.

Voor iedereen in Nederland die oud genoeg is om het zich te herinneren, zijn de laatste
negen maanden van de oorlog onuitwisbaar in het geheugen gegrift. 5 september 1944
staat nog altijd bekend als Dolle Dinsdag, een dag waarop de mensen uitbundig, maar te
vroeg feest begonnen te vieren, want de bevrijding zou binnen een paar dagen een feit zijn.
Vlaggen die jaren verborgen waren gebleven, werden uitgestoken en de mensen dansten op
straat. Een dag eerder, op 4 september, was Antwerpen bevrijd door de geallieerden en het
gerucht verspreidde zich over het hele land dat de Tommy’s (Britse soldaten) in aantocht
waren. De kille waarheid was echter dat de toevoerlijnen vanuit Normandië te lang waren
en als gevolg van het mislukken van de Slag om Arnhem zouden er in het westen nog acht
verschrikkelijke maanden onder Duitse bezetting volgen. Dit zou de ergste en koudste
winter van de hele oorlog worden, de Hongerwinter. In dit artikel wil ik iets vertellen over
mijn eigen beleving in deze periode en hoe ons gezin deze moeilijke tijd is doorgekomen.
Ik ga hier niet dieper in op de feiten rond de Slag om Arnhem, die zijn waarschijnlijk wel
voldoende bekend. Het volstaat om te stellen dat deze slag als mislukt moet worden beschouwd.
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Mijn vader kon zich, net als alle andere volwassen mannen, niet in het openbaar vertonen, maar moest zich in huis verstoppen. De
Duitse oorlogsinspanningen konden alleen
worden volgehouden als ze op alle middelen
in de veroverde landen beslag zouden leggen, meestal zonder enige compensatie. Dat
betekende zowel natuurlijke hulpbronnen,
zoals metalen, kolen en olie, als menselijke,
zoals arbeid. Voor iedere Duitse dienstplichtige die in het leger moest, was er een
buitenlandse werknemer nodig en zeer
weinigen gingen vrijwillig naar Duitsland. Na
de oorlog kwam er een geheim rapport aan
het licht met een grafische weergave van de
aantallen werknemers van 1940 tot 1944.1
Het rapport was opgesteld door Fritz Sauckel
de gevolmachtigde voor arbeid die handelde
uit naam van de Duitse regering (lees: Hitler).
De aantallen zijn nogal schokkend; ze worden
gegeven voor het hele Groot Duitse Rijk. Uit
Nederland gingen volgens Sauckel in totaal
254.544 personen, is dat een kwart miljoen
dwangarbeiders.2 Het totale aantal dwangarbeiders in de tabel zou 7.906.760 zijn, dus
bijna acht miljoen inclusief twee miljoen
krijgsgevangenen. Men zegt wel dat als alle
gevangenen die tijdens de transporten aan
honger, koude en ziekte zijn overleden, worden meegeteld, zo’n veertien miljoen buitenlandse werkkrachten dwangarbeid zouden
hebben verricht in Duitsland. Ongetwijfeld
waren er personen onder deze arbeiders die
vrijwillig naar Duitsland gingen, maar zelfs
volgens Sauckel waren er niet meer dan

200.000 vrijwilligers. In een geheime toespraak voor de SS Corpsleiding op 4 oktober
1943, zei Heinrich Himmler onder andere:
“Of andere volkeren in voorspoed leven of
sterven van honger, maakt mij enkel in zoverre uit of wij hen nodig hebben als slaven
voor onze cultuur”.
In Nederland kreeg het woord razzia een
geheel nieuwe betekenis. Al in 1941 werd het
de bezetter duidelijk dat het voorhouden van
een worst niet tot collaboratie van de meerderheid van het volk zou leiden, dus wendde
men zich tot de knoet. De Duitse oorlogsindustrie had naarmate de oorlog vorderde,
grotere aantallen arbeiders broodnodig. De
razzia’s namen toe en naast dat men de mensen dwong vrijwilliger te worden, zoals in het
begin, ging men nu gezonde mannen tussen
16 en 50 jaar arresteren en zette hen op
transport naar Duitsland. De razzia’s werden
meestal door de gevreesde SS en/of Nederlandse NSB’ers uitgevoerd. Deze sloten hele
wijken hermetisch af en doorzochten grondig
iedere woning in het gebied. Ze plunderden
alles wat ze maar konden gebruiken en aarzelden zelfs niet om de dekens van de bedden te halen in onze koude, onverwarmde
huizen. Mijn moeder had een zeer effectief
middel ontdekt om hen buiten te houden. Ze
besprenkelde de deurmat met een desinfecterend middel. Als er aangebeld werd, zei ze
in gebroken Duits dat de kinderen met difterie in bed lagen. De Duitsers waren zeer bang
voor besmettelijke ziekten en dus deden ze
een stap terug, zeiden “ach so”, en liepen
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door naar de buren.
Als kleine jongens waren mijn broer Jaap
en ik ons al bewust van een aantal zwaar
versterkte bunkers in een bebost gedeelte
van ons dorp Bilthoven met een groot aantal
dure villa’s. Wat we niet wisten was dat het
Duitse hoofdkwartier voor heel Nederland
was verplaatst vanuit Utrecht in 1944. We
wisten dat deze villa’s die waren gevorderd
zonder enige compensatie voor de eigenaars,
gewoonlijk werden gebombardeerd door geallieerde vliegtuigen, zodra Londen hierover
bericht had gekregen van het verzet. Tot onze
spijt waren deze vliegtuigen meestal precies
één dag te laat, omdat de bezetter al naar de
volgende villa was verhuisd, die vervolgens
ook weer werd gebombardeerd.

zich terugtrekkend van het front de burgerbevolking geplunderd hadden. Uit meerdere
bronnen vernam ik dat generaal Reinhard
onbesproken gedrag van de soldaten onder
zijn bevel eiste. Dit alles waarschijnlijk tegen
de zin van zijn superieuren, want in december 1944 droeg hij zijn gezag (naar het laat
aanzien onder druk) over. Generaal Reinhard
werd toen voor de tweede keer in zijn leven
overgeheveld naar Hitlers beruchte Führerreserve. Reinhard die Duitsland in twee wereldoorlogen trouw had gediend en vijf maal
onderscheiden werd met het IJzeren Kruis
en andere decoraties, had aan het eind van
de oorlog nog steeds geen ander commando
gekregen. Hij stierf 61 jaar oud op 19 juni
1950 in Karlsruhe.3

Het 88e Duitse legercorps werd op 11 juni
1942 actief in Nederland. Aanvankelijk moest
dit corps de Nederlandse kust beschermen,
maar het kreeg op 7 september 1944 de
verantwoordelijkheid voor de verdediging
van heel Nederland. Hieronder vielen ook
de divisies die de Duitse posities bij de Slag
om Arnhem moesten verdedigen. Het 88e
legercorps stond sinds 1 juli 1942 tot 21
december 1944 onder bevel van generaal
van de infanterie Hans Wolfgang Reinhard,
waarna hij werd vervangen door luitenantgeneraal Felix Schwalbe. Ik vond het interessant om te zien dat generaal Reinhard een
eervol militair was, gezien het feit dat hij
actie ondernam tegen de troepen onder zijn
commando – speciaal de parachutisten – die

De spoorwegstaking van 1944
Op verzoek van de geallieerden in Londen
besloot de Nederlandse regering in Londen
om via de radio een oproep te doen aan al
het Nederlandse spoorwegpersoneel tot een
staking die de Duitse oorlogshandelingen zou
moeten hinderen. De gedachte was dat met
een succesvol einde aan de Slag om Arnhem
en de strijd om de Schelde in Vlaanderen,
het slechts een kwestie van dagen zou zijn
voor de Duitsers zich zouden overgeven. Een
succesvolle staking die al het spoorverkeer
en het vervoer van voedsel en voorraden
zou stilleggen, zou behulpzaam zijn om een
en ander te versnellen. Aan de oproep werd
door bijna het voltallige spoorwegpersoneel
van 30.000 man gehoor gegeven; voor de rest
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van de oorlog kwamen ze niet meer opdagen.
De Duitsers waren furieus en het effect van
de staking op de Duitse troepen in Nederland
was praktisch nihil. Binnen ongeveer tien
dagen hadden ze hun eigen treinen rijden om
hun troepen van voorraden te voorzien. De
burgerbevolking werd zwaar gestraft voor de
staking. De Duitsers dreigden de bevolking uit
te hongeren en ze hielden woord door al het
voedsel en de voorraden waar ze de hand op
konden leggen naar Duitsland te verschepen.
De toestand was het ergst in de grote steden,
er was geen eten, geen brandstof om de
huizen te verwarmen en dat alles in een van
de langste en koudste winters ooit gemeten.
Premier Gerbrandy kwam opnieuw op Radio
Oranje, nu om te waarschuwen voor een
dreigende hongerperiode in de dicht bevolkte gebieden. En hij had volkomen gelijk.
De Hongerwinter 1944-1945
De jaren voor deze vreselijke winter die de
Nederlandse geschiedenis is ingegaan als de
Hongerwinter, waren inderdaad al erg genoeg, maar deze winter spande werkelijk de
kroon. De grote steden in het westen kregen
de volle laag en hierbij ook onze nabuurstad
Utrecht. In Utrecht ging ik naar de Christelijke HBS; dat was echter zeer sporadisch en
enkel als het mogelijk was, want openbaar
vervoer per trein was er niet meer en mijn
fiets kon heel snel gevorderd worden door
Duitse soldaten als ik me ermee op straat
durfde vertonen. Tot de herfst van 1944 kon
mijn vader nog met de fiets langs de boeren

gaan die problemen hadden met hun levende have. Hij was probleemoplosser voor het
grote voedselconcern Calvé in Delft, maar nu
kon tij zich niet langer in het openbaar vertonen. Tot de herfst van 1944 kon hij goede
gaven van zijn vrienden op de boerderijen
smokkelen in zijn fietstassen, maar zelfs die
kleine daad van verzet had eens tot zijn arrestatie door een Nederlandse politieman
geleid. Deze had hem een nacht in de cel
gezet en hem bijna ieder uur ondervraagd
om hem de naam van de boer die de spullen
had gegeven of verkocht, te laten onthullen.
Mijn arme moeder was niet ingelicht en ze
deed die nacht geen oog dicht.
In ieder geval hadden wij nog steeds iets te
eten dankzij mijn moeders ouders, opa en

De bolderkar. De foto dateert uit 1940 met Joop
(4) en Gerrit (2) zittend in De Kar, zoals wij hem
noemden.
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oma Hagoort, die een zuivelboerderij in
Waarder bij Woerden hadden. Uiteraard
was de eenvoudige oplossing dat mijn
broertje Jaap (11 jaar) en ik (12 jaar) het
zouden gaan halen. Maar er reden geen
treinen, behalve dan die militaire voorraden vanuit Duitsland naar het westen
brachten en wat ze maar aan Nederlandse
voedselvoorraden konden vinden, terug
naar Duitsland. Dus, hoe moesten we daar
komen, het was tenslotte ruim 27 kilometer? De oplossing was dat we met de
bolderkar die onze vader een jaar of vier
daarvoor voor ons gemaakt had, het eten
gingen halen.
De kar was onverwoestbaar en we moesten hem om de beurt trekken. Onderweg
naar opa en oma moesten we soms plat op
onze buik liggen vanwege de Duitse vrachtwagens die door Engelse gevechtsvliegtuigen werden bestookt. We konden zien
en horen hoe stukjes steen van de klinkers
op straat opvlogen, maar we raakten eraan
gewend en liepen steeds door als het veilig
genoeg leek. Bij aankomst zette onze oma
ons een koningsmaal voor en we konden zoveel eten als we lustten. Wat een traktatie en
toen we klaar waren stopte ze ons boven in
bed en sliepen we als rozen. De volgende dag
maakte ze ons wakker en zette ons een heerlijk ontbijt voor van eieren en spek, maakte
lunchpakketten voor ons klaar met een fles
melk en ze laadde de kar vol met goede gaven voor mama. Daarna kregen we een dikke

6

Herinneringen van een twaalfjarige jongen

Geen foto van ons, maar mijn broer Jaap en ik maakten
verscheidene van deze voedseltochten naar mijn
grootouders boerderij in Waarder. 9 uur heen en 9 uur
terug.

pakkerd van opa en oma en gingen we weer
op huis aan.
Wie waren onze bevrijders?
Hoe deze vraag beantwoord wordt, hangt af
van degene aan wie je hem stelt. De meeste
Nederlanders zullen deze vraag beantwoorden met “de Canadezen natuurlijk”. Dat komt
omdat de eerste geüniformeerde geallieerden waarmee ze in contact kwamen, Canadezen waren. Een andere reden is dat Canadese
generaals zoals Crerar, Foulkes en Simonds de
overkoepelende taak hadden om Nederland
te bevrijden, zij het onder het supercommando van Montgomery. In werkelijkheid

echter waren er eenheden uit vele landen:
Amerikanen, Engelsen, Polen, Nederlanders,
Belgen en Tsjechen onder commando van de
Canadezen. Het is maar zeer de vraag of de
Nazi’s gestopt hadden kunnen worden zonder de inzet van alle geallieerde landen.
Een ding is zeker, het is een feit dat het merendeel van de bevrijders Canadezen waren
onder Canadees bevel. Dit werd ook erkend
in Hotel de Wereld in Wageningen op 5 mei
1945, toen luitenant-generaal Charles Foulkes over de Duitse overgave onderhandelde
met generaal Johannes Blaskowitz. Het is
tamelijk ironisch dat het document van de
overgave niet op die dag getypt kon worden,
omdat niemand een typemachine kon vinden. Pas de volgende dag kon het document
getypt en ondertekend worden. (Er zou zelfs
in heel Wageningen geen typemachine te
vinden zijn geweest.)
Net als generaal Reinhard was Blaskowitz
een eervol militair en hij had tegenover de
Nederlandse bevolking in het algemeen een
correcte houding gehad. Hij had de geallieerde droppings van voedsel en medicijnen toegestaan. Eerder gedurende de oorlog diende
hij in Polen en had toen geklaagd bij zijn
superieuren over de slechte behandeling van
Joden en andere burgers door de SS, waardoor hij de minachting van zijn meerderen
oogstte. Hij werd meerdere malen gedegradeerd door Hitler zelf, die hem kinderachtig
noemde en hem een Leger des Heilshouding
verweet.

Triest genoeg pleegde hij zelfmoord op 5
februari 1948 terwijl hij in de gevangenis in
Neurenberg zijn berechting wegens kleinere
oorlogsmisdaden afwachtte. Hij sprong van
het balkon op de binnenplaats van het gerechtsgebouw. Er werd gesuggereerd dat hij
zou zijn geduwd door SS-medegevangenen,
maar dat is nooit bewezen.
Het bericht van de bevrijding bereikte niet
alle Nederlandse steden op die 5e mei. Er
gingen wel geruchten dat de Duitsers zich
hadden overgegeven, maar niemand kon dat
bevestigen, er was geen radio en geen krant.
De enige manier om nieuws te horen was
via iemand die een illegale radio had en naar
Radio Oranje kon luisteren. Zelfs de Duitse
soldaten wisten niet wat er aan de hand was,
want ook hun communicatie was verstoord.
In ons dorp Bilthoven en omringende dorpen waren er meerdere incidenten waarbij
burgers werden gedood in de dagen na de
Duitse overgave op 5 mei, bij acties van de
Binnenlandse Strijdkrachten die probeerden
Duitse soldaten te ontwapenen.
In Westbroek bijvoorbeeld ging een groep
gekleed in blauwe overalls en oranje armbanden erop uit om Duitsers te arresteren.
De Duitse soldaten hadden strikte orders
zich niet over te geven en al helemaal niet
aan Nederlandse burgers in overall die zij als
terroristen beschouwden. De schietpartij die
het gevolg was, resulteerde in acht onnodige
doden en meerdere gewonden aan
Nederlandse zijde.
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In Bilthoven moesten we wachten tot maandag 7 mei voor we voor het eerst onze bevrijders zagen. Ze verschenen precies achter
ons huis aan de Paltzerweg 68. De bossen en
duinen achter ons huis waren in slechts een
paar weken door honderden stadsmensen
ontdaan van elke den om hun huizen mee
te stoken. Een van de weinige bomen die er
nog stond was de oude gedraaide den op het
duin achter ons huis waar wij kinderen altijd
inklommen. Onze vader slaagde erin die voor
ons te beschermen door hem voortdurend
te bewaken. Daar verwelkomden we onze
Engelse bevrijders, de Polar Bears, die een
belangrijke rol in de bevrijding van de provincie Utrecht met de Grebbelinie, hadden
gespeeld, met hun licht bewapende voertuigen toen ze voor het eerst verschenen op de
Oranje Nassaulaan. De troepen zwermden
uit over de duinen en nodigden de kinderen
in hun voertuigen, terwijl ze naar de ideale
plek zochten om hun kamp op te slaan voor
de komende week. Later werden ze afgelost
door Frans-Canadese troepen uit Montreal.
Voor een twaalfjarige jongen zijn er vanzelfsprekend een reeks gebeurtenissen uit die
tijd die in het geheugen gegrift blijven. Ten
eerste natuurlijk dat we de legerrantsoenen
met hen mochten delen, die werden geserveerd in de bekende rechthoekige mess-tins,
de corned beef zo veel als we maar lustten,
en de overheerlijke chocolade repen. Het
kwam wel heel goed uit dat de veldkeuken
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precies achter ons huis was. De scholen waren nog dicht dus het is niet moeilijk om je
voor te stellen wat een pret mijn broertje en
ik hadden met de jonge Engelse soldaten. Zij
vonden het ook fantastisch om ons steeds
weer mee te nemen op ritjes over de zanderige heuvels en om te laten zien wat ze met
hun licht bewapende voertuigen allemaal
wel niet konden uitrichten. Zelfs de jongens
die zo snel volwassen hadden moeten worden in de strijd, konden nog jongens zijn.
De Polar Bears die in Bilthoven verbleven
zouden ook betrokken zijn geweest bij de
voedseldistributie voor de omliggende regio’s. Het voedsel werd ingevlogen vanuit
Engeland en gedropt op airstrips en in Bilthoven, omdat zijn centrale ligging een ideale
plek betekende.
Nadat de Polar Bears Bilthoven verlaten hadden, verhuisden de Canadese bevrijders naar

dezelfde plek achter ons huis. Ik herinner me
goed de rode schouderstukken waarop de
naam van hun regiment stond Fusiliers Canada Mont-Royal. Tot onze verbazing konden
we niet met ze in het Engels praten, zoals

Foto van een bunker op privé grondgebied in Bilthoven. De muren zijn meer dan één meter
dik, wat het zeer moeilijk maakt ze te vernietigen.

met hun voorgangers de Engelse Polar Bears.
Hun Frans was doordesemd van
Engelse woorden die ze waarschijnlijk van
hun Engelstalige commandanten hadden
geleerd, maar die niet geschikt waren voor
beleefde omgang. Ze waren in ieder geval
wel vriendelijk tegen ons en ze deelden hun
eten met ons jongens en meisjes. Mijn vader hield wat kippen in de achtertuin en ze
hielden ervan sigaretten te ruilen voor verse
eieren. Paps, zoals we mijn vader noemden,
had al eeuwen geen echte tabak meer ge

rookt in zijn pijp. Mijn broertje Jaap en ik
waren heel tevreden met de rantsoenen van
het Canadese leger en klaagden niet over het
missen van sigaretten.
De Bilthovense jeugd had een schitterende
tijd na de bevrijding. Er was praktisch geen
gelegenheid geweest om naar school te
gaan tijdens de Hongerwinter of de daarop
volgende lente vanwege de oorlogssituatie.
We leerden de bombardementen voor lief te
nemen en we hadden genoeg tijd om de aan
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af te breken en de kleine kruitstaafjes in de
gerichte schade te gaan inspecteren. Zoals
hulzen, die wel wat leken op vermicelli, bloot
gezegd was er een groot complex in het cente leggen. Op een avond, waarvan ik wist dat
trum van het dorp van het 88e legercorps,
mijn ouders pas heel laat thuis zouden kowaar het Duitse hoofdkwartier voor Nedermen, besloot ik dat we de bevrijding met een
land was gevestigd. Het was grotendeels
groots vuurwerk moesten vieren. De hulzen
verwoest door bommen van de geallieerden.
met de kruitstaafjes stonden netjes op een rij
Maar de Duitsers hadden een hoop ammuin de vensterbank van onze slaapkamer aan
nitie achtergelaten in hun haast om weg te
de voorkant van het huis op de eerste verkomen uit de grote villa’s die ze gedurende
de oorlog bezet
hadden, en
sommige jongens wisten die
perfect te vinden. Er waren
geen geweren
achtergebleven
maar sommige
van onze vrienden vonden een
boel patroonhouders en we
experimenteerden ermee om
uit te vinden
wat we ermee
konden doen
zonder dat ze
Terugkeer van de Canadese troepen in Vancouver.
explodeerden.
dieping. Ik trok een van de staafjes gedeelDe beste manier om ze te openen en om bij
telijk uit iedere huls zodat ze als lont konden
de inhoud van de hulzen te komen, was door
dienen. Toen dit gereed stond en Jaap, Clary
de kogels strak tussen de straatstenen te
en vier van onze buurvriendjes allemaal aan
trappen met de kogelpunten naar beneden
de overkant van de straat zaten te wachten
gericht. Dan gaven we ze een vlugge trap met
op het spektakel, ging ik terug in huis en
de hakken van onze schoenen om de punt
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stak ze kort na elkaar aan. Volgens mijn
toeschouwers was het een van de mooiste vuurwerkshows die ze ooit hadden
gezien. Het was een donkere avond en
perfect weer en gelukkig heeft nooit een
van onze buren aan mijn vader verteld
wat we gedaan hadden. Vanuit een volwassen gezichtspunt was dit waarschijnlijk niet het slimste wat ik ooit gedaan
heb. Gelukkig was de buitengevel geheel
van baksteen en niet van hout en mijn
vader heeft nooit ontdekt wat we hadden uitgespookt.
Indertijd wist ik het niet, omdat ik die
dag op school zat in Utrecht, maar vrijdag 14 september was een historische
dag voor Bilthoven. De Canadian Weekly
van die dag meldt dat generaal-majoor
W. H. Foster G.O.C. First Canadian Division de tweede Canadese infanteriebrigade heeft geïnspecteerd in Bilthoven
tijdens hun laatste parade voor ze weer
naar Canada afreisden. Sinds 19 juni
1945 waren de Seaforth Highlanders
gehuisvest in Huize Eyckenstein in Maartensdijk.
De Canadese Seaforth Highlanders werden eervol uitgekozen om de parade te
leiden met hun doedelzakken en trommels Beating the Retreat spelend. Via
Engeland voeren ze naar huis op de SS.
Ile de France en op 7 oktober waren ze in
Vancouver. Ze kregen daar een glorieus

welkom thuis van meer dan 200.000 enthousiaste mensen langs de straten waardoor ze
marcheerden naar hun barakken, de Armoury
op Burrard Street.
Ik ben trots op de bijdrage die Canada heeft
geleverd aan de nederlaag van het Naziregime van Adolf Hitler en de bevrijding
van Europa en Nederland, het land waar ik
geboren ben en waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Ik vind het frappant dat Bilthoven
zo veel te danken heeft aan Vancouver en
Nederland aan Canada. Ik kon niet vermoeden dat ik slechts zes jaar later over dezelfde
straten in Vancouver zou wandelen en ervoor
zou kiezen om in Canada te gaan wonen als
Canadees.
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1. Porezag, Karsten. Zwangsarbeit in Wetzlar: Der
“Ausländer Einsatz” 1939 – 1945: Die Ausländerlager 1945 – 1949. Verlag Wetzlardruck, 2002.
2. Verschillende Nederlandse bronnen noemen
een totaal van Nederlandse dwangarbeiders van
500.000. Uiteraard kan ik niet beoordelen welke
schatting dichter bij de waarheid ligt. Het zou kunnen dat een groot aantal gevangenen dat naar de
concentratiekampen werden gestuurd onder het
voorwendsel dat ze naar werkkampen gingen, in
dit totaal zijn vervat.
3. Bronnen: www.lexicon-der-wehrmacht.de en
LXXXVIII. Armeekorps op http://maddog.gionpeters.com/linked%20files/NARA%20Guide%20
LXXXVIII.pdf en Wikipedia.
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