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Berichtgeving tijdens de bezetting 
gebeurde op allerlei manieren. Zo ook het 
verspreiden van nieuws. De geallieerden 
strooiden vanuit vliegtuigen regelmatig 
(propaganda-)berichten, zoals de krant 
’De Vliegende Hollander’, waarvan 
op de voorpagina het allerlaatste 
exemplaar (met dank aan B. Schut). Maar 
ook luisterden mensen heimelijk naar 
radioberichten van Radio Oranje. Vaak 
met een oud zelfbouw radiootje, dat goed 
verstopt moest worden, want bezit was 
strafbaar.
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2 Van de redactie

Een themanummer over de bevrijding. Met herinneringen van mensen die het hebben 
meegemaakt en er nu nog over kunnen vertellen. Met de resultaten van historiografisch 
onderzoek, met literatuurstudie, opgespoorde archivalia, verslaglegging van 
gebeurtenissen in de contemporaine pers, met een uitnodiging voor een bal in Huize 
Poll, een gebrandschilderd raam voor Jagtlust, portretten van gefusilleerde jongens, een 
radiootje waarmee heimelijk het nieuws werd gevolgd en een herdenkingsbeker voor de 
schooljeugd uit 1955 en nog veel meer. We moesten een ordening aanbrengen in veel en 
uiteenlopend materiaal, bijeengebracht door auteurs. Dat was lastig. We hebben niettemin 
getracht een thematische groepering te maken. Als volgt:  1). De lange weg naar de 
bevrijding; 2). Wat een feest; 3). Pijn blijft; 4). Meteen aan de slag; 5). De herinnering 
leeft voort.
Onder elke noemer hebben we vervolgens een aantal bijdragen geplaatst, waarin het 
aangeduide thema onzes inziens het best tot zijn recht kwam.

a) De lange weg naar de bevrijding  De bevrijding van Nederland, van de provincies 
boven de rivieren en van De Bilt/Bilthoven, was een gecompliceerd spel van 
verkenning, aanval en verdediging, zoals Bernard Schut in zijn artikel laat zien.   
‘De’ bevrijding bestaat niet.  Op 7 mei 1945 marcheerden uiteindelijk geallieerde 
manschappen over de Utrechtseweg. Maar: wie waren dat? De Polar Bears?    
Waren het Canadezen of waren het Engelsen? Beide auteurs belichten de militaire 
kant van het proces dat leidde tot ‘Wageningen’. Het artikel van Rob Herber 
beschrijft het wachten op betere tijden vanuit het perspectief van een kind in een 
Utrechtse wijk. Na de bevrijding verhuist het gezin naar Bilthoven. Een nieuw 
leven, waarbij ‘Bilthoven’ de mythische statuur krijgt van het paradijs. Niet alleen 
omdat de bosrijke omgeving aan een kind een nieuw, avontuurlijk speelterrein 
bood, maar omdat deze verhuizing samenviel met het einde van honger, armoe, 
terreur en angst.

b) Wat een feest!   Van der Wiel schetst het beeld van de feestroes die na de 
bevrijding ook deze contreien op hun kop zet. De intocht en de gevoelens van 
opwinding die de binnengetrokken bevrijders brachten, met hun sigaretten, 
chocola en – eindelijk weer – onbekommerde vrolijkheid. Uitgaansmogelijkheid 
op het Emmaplein was niet meer mogelijk: weggebombardeerd, zoals Storimans 
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vertelt. Maar De Bilt had nog huize Poll: toneel van evenementen door de 
Canadezen georganiseerd, zoals een dansavond (Van der Wiel), of een High 
tea (Drees).Er bestaat een grote gelijkenis tussen de diverse beschrijvingen 
van het volksfeest dat WVT organiseerde: elke bron memoreert het BVC-
terrein bij zwembad Brandenburg, platgedanst, platgespeeld gras tijdens de 
bevrijdingsfestiviteiten; Catharina Späth was erbij, in padvindstersuniform 
een vrolijke volksdans uitvoerend. Overal vierde ieder op eigen wijze feest. En 
natuurlijk het optreden van Lou Bandy met snaakse strohoed – zomaar een 
nationale coryfee op visite, die ons  beloofde dat de Betuwe heus wel weer in bloei 
zou komen. Met tot slot:‘een gigantisch vuurwerk’.

c) Pijn blijft. Om die beide broers die gevangen zaten vanwege verzetsdaden en ‘om 
twee voor twaalf’ nog werden gefusilleerd als represaillemaatregel (Van Vlodorp). 
Even bizar als triest is het verhaal van Van der Ham over zijn oom Ferdi, die is 
geëxecuteerd – maar het ‘waar en wanneer’ blijft in nevelen gehuld: een raadsel 
dat de familie is blijven kwellen. Voor Ferdi’s dierbaren bleef er voorgoed 
een vraagteken na ‘Bevrijding’. Pijn ook spreekt uit de sobere, conventioneel 
gestileerde overlijdensadvertenties in de vooruitgave van de Biltse kranten 
(Drees).Van familieleden die niet meer terugkeren, of ziek, alsnog bezwijken aan 
wat hen is overkomen. Een waardig zwijgen is wellicht het enig antwoord, een 
zwijgen dat de winkelierster belichaamt in het gedicht van Abe Postema. De 
hoofdpersoon leeft in een wereld van vóór de praatcultuur die in de jaren zestig en 
zeventig dominant werd in de maatschappij.

d) Meteen aan de slag  De Wederopbouw moest beginnen. Uit de (vooruitgave) 
van de kranten valt af te lezen welke diensten er allemaal weer op gang moesten 
komen op het gebied van infrastructuur en nutsvoorzieningen (Drees). En van 
recreatiemogelijkheden: ‘het zwembad  ging weer open!’ En over recreatie 
gesproken: de horecabedrijven in Bilthoven die rondom het spoor lagen waren 
compleet stuk gebombardeerd: Brands, Concordia, Albert Heijn, Van der Ward en 
vele andere. Daardoor was voor de individuele burger de kans verkeken op een 
kopje (surrogaat?) koffie of een biertje op een terras. Het artikel van Storimans 
stipuleert hoezeer een dergelijk gemis in het sociale leven van een dorp ingrijpt: 
het thuis voor vergaderingen, partijen en allerlei andere bijeenkomsten was 
verdwenen.  
Nog erger was de toestand in Zeeuws-Vlaanderen. Postema en Van der Wiel 
volgen het adoptieplan van de stichting H.A.R.K. waarbij de gemeente De Bilt zich 
via groots aangepakte en kennelijk voorbeeldige inzamelingsacties ontfermde over 
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Aardenburg en Schoondijke – en er een gebrandschilderd glas-in-loodraam, een 
oorkonde en een herinneringsschild voor terugkreeg. 

e) De herinnering leeft voort. En dan wordt de bevrijding langzamerhand: 
geschiedenis. Het domein van persoonlijke herinnering vol vreugd, verdriet of 
beide. Het domein van het historiografisch discours ( de boekbespreking door 
Schut). Het domein der gedenktekens: Wim Krommenhoek voert ons naar het Biltse 
monument bij Jagtlust. Het domein van herdenkingsrituelen: de kranslegging 
door de dames uit het Zeeuwse bezoek; de bloemen van leerlingen der Groen 
van  Prinstererschool (Van der Hoeven). De 5 mei-vieringen door de jaren heen 
(met de afgebeelde herinneringsbeker voor de schooljeugd uit 1955). Maar ook: 
het domein van de jeugd; van de kinderen wier ouders zelfs de oorlog niet meer 
hebben meegemaakt. Het monument stáát er en verwijst naar steeds diezelfde vijf 
jaren. De leerlingen uit groep 8 van de lagere school die het monument hebben 
geadopteerd, zijn ieder jaar andere. Steeds weer een nieuwe hope des vaderlands.
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Voorwoord 

Vrijheid in verbinding zijn diep gewortelde waarden 
van de Nederlandse samenleving . We beslissen mee 
over hoe we ons land besturen en binnen de wet én met 
respect voor elkaar, zijn wij vrij om te denken, vinden 
en zeggen wat we willen . Vrijheid en verbinding  zijn zo 
vanzelfsprekend voor ons, dat we er misschien niet vaak 
bij stilstaan . Totdat ze onder druk komen te staan . 
De Tweede Wereldoorlog was zo’n periode waarin 
vrijheden drastisch werden beperkt en verbondenheid 
plaatsmaakte voor wantrouwen en achterdocht .  Toch 
waren het ook juist menselijke verbindingen die de 
vrijheid terugbrachten: mensen kwamen samen in verzet, 
hielpen elkaar om het vol te houden en vormden zulke 
krachtige coalities, dat de vijand kon worden verslagen . 
Vrijheid en verbinding – ze hebben alles met elkaar te 
maken .

Dit jaar vieren we voor de 75ste keer hoe Nederland na de Tweede Wereldoorlog werd 
bevrijd . En uitgerekend dit jaar maken we opnieuw een grote crisis door . Het Corona-virus 
belemmert ons om te leven zoals we gewend waren . Noodgedwongen leveren we vrijheden 
in en we worden beperkt in onze menselijke verbindingen . Opnieuw staan we voor de 
uitdaging om er samen alles aan te doen om straks weer in volle vrijheid te kunnen leven .  

Voor u ligt de Bevrijdingsspecial van De Biltse Grift . Deze indrukwekkende uitgave 
laat ons zien, dat ook herwonnen vrijheid verwarrend kan zijn . Het einde van de oorlog 
confronteerde mensen met nieuwe vragen: Is het gevaar echt geweken? Wie kunnen we 
nog vertrouwen? Hoe geven we de Nederlandse samenleving opnieuw met elkaar vorm? 
De redactie heeft deze periode in beeld gebracht met verhalen en foto’s die we nog niet 
kenden . We maken kennis met de bevrijders van De Bilt . We lezen over mensen die in 
verzet kwamen, hoe mensen zich de hongerwinter herinneren en hoe gehavende winkels 
en bedrijven weer overeind krabbelden . Ondanks het grote verdriet om geliefden die de 
oorlog niet had overleefd, hervonden mensen hun veerkracht en gaven zij samen vorm aan 
een vrij Nederland . 
Deze Bevrijdingsspecial helpt ons de herinnering levend te houden aan wat oorlog teweeg-
brengt en hoe belangrijk vrijheid en verbinding zijn . Nu er steeds minder mensen zijn die 

(Foto Gemeente De Bilt.)
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uit eigen ervaring over de oorlog kunnen vertellen, zijn deze verhalen extra belangrijk . De 
aanloop naar 75 jaar vrijheid hadden we ons ongetwijfeld anders voorgesteld . Maar de ver-
halen uit deze Bevrijdingsspecial laten zien hoe we dankzij menselijke verbondenheid de 
vrijheid altijd weer kunnen hervinden . 

Sjoerd Potters,
Burgemeester van de gemeente De Bilt
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De lange weg naar de 
bevrijding
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De lange weg naar de 
bevrijding 

Bernard Schut

Op 5 mei 2020 vieren wij dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd van de Duitse 
overheersing . Helemaal klopt dat niet . De bevrijding vond soms eerder plaats en ging niet 
altijd gepaard met zware gevechten . Maastricht bijvoorbeeld werd op 14 september 1944 
bevrijd . Nijmegen, net ten zuiden van de Waal, op 20 september . En daar onder de grote 
rivieren stokte de aanval van de geallieerden . Het duurde tot voorjaar 1945 voor de aanval 
werd voortgezet . En ook daarna verliep de bevrijding verschillend . Delfzijl, helemaal in 
het noordoosten van Nederland aan de grens met Duitsland, werd pas na hevige gevechten 
op 1 mei 1945 veroverd . En Utrecht en het onder de rook van Utrecht liggende De Bilt? 
Dat is weer een ander verhaal .  
 
Over de Rijn 
Op 23 maart opende de geallieerde aanvoerder in 
de noordelijke sector, generaal Montgomery, de 
aanval op de Duitse troepen aan de andere kant 
van de Rijn . Toen zijn troepen in noordelijke en 
noordwestelijke richting oprukten, ondervonden 
ze zware tegenstand . In West-Nederland, waar het 
Eerste Canadese Legerkorps opereerde, leverde het 
op de Veluwe slag om Otterlo (16,17 april 1945), 
waarna het offensief vastliep vóór de Grebbelinie, 
toen in 1945 door de Duitsers  Pantherstellung 
genoemd . Exact voor dezelfde Grebbelinie waar 
in mei 1940 Nederlandse troepen, bij de befaamde 
Slag om de Grebbeberg,  de Duitse opmars 
dagenlang wisten te vertragen, zagen nu in april 
1945 op hun beurt de Canadezen zich gedwongen 
hun offensief vooralsnog te staken teneinde levens te 
sparen .  
 

Foto van Beatrix. Vermoedelijk door 
vliegtuigen uitgestrooid .
(Collectie B. Schut).
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De opmars van de geallieerde troepen in Gelderland 
Vermoedelijk - de gegevens zijn niet altijd eensluidend - is de opmars van de geallieerden 
op de Zuid-Veluwe als volgt verlopen . 
Op 12-14 april werd Arnhem bevrijd . Op 16-17 april Ede . Op 17-18 april veroverden de 
troepen Barneveld en Harderwijk . Op 19  april werd Nulde aan het IJsselmeer bereikt . 
Renkum aan de Rijn werd ‘en passant’ op 17 april bevrijd . Het accent lag noordelijker om 
de verliezende Duitse troepen te verhinderen om zich op de vesting West-Nederland terug 
te trekken .  24 april bereikten de troepen de Grebbelinie en groeven zij zich in . 
De opmars  werd gestaakt . (1) Overigens zijn frontlinies nooit statisch . Het duurt altijd 
dagen voordat bevelen bij de voorste troepen zijn doorgedrongen . Bovendien zijn de 
vijandelijke troepen er niet aan gehouden . Daarna werd met Seyss-Inquart, de Duitse 
‘landvoogd’ van Nederland, onderhandeld over voedseldroppings boven West-Nederland; 
waar na de hongerwinter de bevolking op sterven na dood was .  Daarop werd op 28 
april het Akkoord van Achterveld gesloten, een soort tijdelijke wapenstilstand, waarbij 
het geallieerde vliegtuigen toegestaan werd om laag boven West-Nederland voedsel te 
droppen . Op 29 april vonden de eerste vluchten plaats (en stonden de inwoners met lakens 
op hun daken de geallieerde vliegtuigbemanningen toe te zwaaien) . 

De Grebbelinie 
De Grebbelinie is de naam van een al een paar honderd jaar oude militaire 
verdedigingslinie tussen de Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvelrug . Globaal lopend van 
Rhenen via Veenendaal, Woudenberg, Amersfoort naar het IJsselmeer . Ten westen lagen de 
heuvels van de Utrechtse Heuvelrug, ten oosten van de linie kon land onder water worden 
gezet . De linie is tegenwoordig een Rijksmonument, maar heeft tot 1945 als verdediging 
gefunctioneerd en is vooral befaamd door de hierboven genoemde Slag om de Grebbeberg 
van 11 tot 13 mei 1940 .  

Het Eerste Canadese Leger(korps) 
Het Eerste Canadese Leger (in 1945 circa 250 .000 man sterk) bestond uit 2 Legerkorpsen, 
elk bestaande uit 2-3 divisies . Voor de bevrijding van West-Nederland was het Eerste 
Canadese Legerkorps onder commando van Luitenant-Generaal Charles Foulkes 
verantwoordelijk; het bestond uit de 5e Canadese pantserdivisie en de 1e Canadese 
Infanteriedivisie . En tevens het 49e Reconnaissance (verkennings-) Regiment- onderdeel 
van de Engelse divisie The Polar Bears- dat als eerste Bilthoven, De Bilt en Utrecht 
bereikte .  
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De capitulatie  
Lüneburgerheide en 
Wageningen, Reims en 
Berlijn-Karlshorst 
Inmiddels waren 
andere geallieerde 
legers Duitsland binnen 
getrokken, op weg naar 
Berlijn . Maar wat 
belangrijker was: de 
Russen stonden voor 
Berlijn . Duitsland had 
de oorlog verloren, 
Hitler pleegde op 30 
april zelfmoord en 
op 4 mei tekenden 
Duitse bevelhebbers, 
in een tent op de 
Lüneburgerheide, de 
onvoorwaardelijke 
capitulatie van de 

Duitse strijdkrachten in Noordwest-Europa, waaronder die in Nederland .  
Op 5 mei wordt in Nederland de capitulatie gevierd . Maar in werkelijkheid tekende 
pas op 6 mei de Duitse generaal Blaskowitz in Wageningen de gedetailleerde 
capitulatievoorwaarden voor Nederland in tegenwoordigheid van de Canadese Luitenant-
Generaal Charles Foulkes . In het nu beroemde hotel De Wereld waar ook Prins Bernhard 
bij aanwezig was . De anekdote luidt dat er op 5 mei geen schrijfmachine aanwezig 
was, waardoor de definitieve tekst pas de volgende dag getekend kon worden. De echte 
capitulatie had dus al op 4 mei in een tent op de Lüneburgerheide plaats gevonden . 
Op zaterdagavond 5 mei hield Hare Majesteit Koningin Wilhelmina vanuit Londen een 
toespraak tot haar volk: 

Mannen en vrouwen in Nederland, Onze taal kent geen woorden voor hetgeen in ons 
aller hart omgaat in deze uren der bevrijding van geheel Nederland . Eindelijk zijn we 
weer baas op eigen erf en in eigen haard . Verslagen is de vijand, van Oost tot West, Van 
Zuid tot Noord; verdwenen het vuurpeloton, de gevangenis en het martelkamp . Voorbij 
is de namelooze druk, de nimmer rust latende gedachte aan vervolging, welke vijf jaren 
lang U heeft beangst . Voorbij is de verschrikking van den hongersnood [ . . .] .   

‘Hoe dolgelukkig we waren’ (Uit het koffertje van Maartje Balk).

De lange weg naar de bevrijdingDe lange weg naar de bevrijding
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Ook Prins Bernhard richtte zich tot het Nederlandse volk: 

Landgenoten, het uur van Uw bevrijding is aangebroken, de vijand heeft de wapenen 
neergelegd […] . Uw kracht en doorzettingsvermogen, Uw vaderlandsliefde en 
trouw aan Uw beginselen hebben overal bewondering gewekt en hebben ons land 
en volk onuitwisbare achting geschonken . Bedenkt echter, dat vrijheid niet zonder 
verantwoordelijkheid verworven kan worden . Laat U niet op dit ogenblik door 
zelfonderschatting tot onbezonnen daden verleiden . Laat daarentegen Nederlandse 
nuchterheid zwaarder wegen dan opwellingen van het ogenblik . Dit geldt ook in het 
bijzonder voor de Binnenlandse Strijdkrachten [ . . .] .

Ik kan niet achterhalen of de bron waaruit ik het bovenstaande citeer ten onrechte zelf 
’onderschatting’ in plaats van zelf ’overschatting’ schrijft . Bedoeld is ongetwijfeld 
zelfoverschatting . Een heel verstandig advies dat wanneer het in de wind werd geslagen 
dramatische gevolgen kende .   
 
Op 7 mei (in Reims) en in de nacht van 8 op 9 mei (in Berlijn-Karlshorst) volgde de 
algehele Duitse capitulatie . Hitler was toen al meer dan een week dood . Door de Russen 
wordt de capitulatie op 9 mei gevierd, door de andere geallieerden op 8 mei . 

De verovering van Bilthoven, De Bilt en Utrecht  
Het Eerste Canadese Legerkorps, dat nog steeds pas op de plaats maakte voor de 
Grebbelinie, was natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen, evenals de Duitse 
tegenstanders aan de andere kant van de linie . Pas op 7 mei trok het Canadese leger over 
een breed front de grens 
van de provincie Utrecht 
over . Nadat er op zondag 
6 mei dankdiensten waren 
gehouden en de soldaten 
een dubbele hoeveelheid 
rum hadden gekregen . Het 
A-squadron van het Recce 
Regiment in Otterlo zette 
koers richting Utrecht, 
Het B-squadron richting 
Hilversum en Amsterdam, 
en het C-squadron richting 
Baarn en Amersfoort . Over 
een breed front dus . Wisseling van de wacht.
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Het A-squadron (2) van het Engelse reconnaissance (=verkennings) Regiment passeerde 
Zeist op maandag 7 mei, vervolgens De Bilt-Bilthoven en arriveerde dezelfde dag in 
Utrecht . Gevochten is er niet meer . Op een enkele uitzondering na dan: in Westbroek vielen 
doden bij een botsing tussen verzetsstrijders van de BS (Binnenlandse Strijdkrachten) en 
Duitse soldaten, en hetzelfde gebeurde in Utrecht bij het Rosarium, vrijwel op het moment 
dat de eerste geallieerde soldaten de Biltstraat binnentrokken .  
Op 7 mei bereiken de eerste geallieerden Bilthoven en later De Bilt . Over de allereerste, 
Britse soldaten die over de zandduinen achter de golfbaan Bilthoven binnen buitelden, 
bericht Art Lengkeek in ‘Herinneringen van een twaalfjarige jongen’: 

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 

Bijzondere foto bij ingang van Berg en Bosch: Duitse en Engelse 
militairen ogenschijnlijk in een gemoedelijk gesprek. Op de jeep het 
embleem van de Polar Bears (Beeldbank Historische Kring D’Oude 
School). 

De lange weg naar de bevrijding
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corned beef zo veel als we maar lustten, en de overheerlijke chocolade repen . Het kwam 
wel heel goed uit dat de veldkeuken 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 . 
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 aangerichte schade te gaan inspecteren . Zoals 
gezegd was er een groot complex in het centrum van het dorp van het 88e legercorps, 
waar het Duitse hoofdkwartier voor Nederland was gevestigd . Het was grotendeels 
verwoest door bommen van de geallieerden . Maar de Duitsers hadden een hoop ammunitie 
achtergelaten in hun haast om weg te komen 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 
explodeerden . De beste manier om ze  te openen en om bij de inhoud van de hulzen te 
komen, was door de kogels strak tussen de straatstenen te trappen met de kogelpunten naar 
beneden gericht . Dan gaven we een vlugge trap met de hakken van onze schoenen om de 
punt af te breken en de kleine stuitstaafjes in de hulzen, die wel wat leken op vermicelli, 
bloot te leggen.

Na de lichtere, ongepantserde wielvoertuigen van de voorste verkenningseenheden die  
dwars door het terrein optrokken, volgden de zwaardere tanks, eveneens van de Polar 
Bears (3), over de weg van Zeist via De Bilt, en vervolgens naar Utrecht . 
Er zijn meer ooggetuige-verslagen maar voor zover ik weet is dit het verslag van het 
allereerste contact in onze gemeente met de bevrijders .

De herinnering 
En toen barstte het feest los . Er viel veel te vieren . Het gevoel van vrijheid, het stralende 
meiweer, de zee van oranje en rood-wit-blauw, het witte brood, de corned beef, de 
verslagen Duitsers, het peuken rapen . Telkens opnieuw, maandenlang werd er feest 
gevierd . Om alle ellende te vergeten . Maar vijf lange oorlogsjaren, die vergeet je nooit . 
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Noten .
1 .Zuehlke dateert de beslissing om voor de Grebbelinie halt te houden op 12 april en vermeldt dat 
Eisenhower deze nam, zonder toestemming van de Combined Chiefs of Staff (Roosevelt en Churchill), die pas 
op 24 april hun toestemming zouden hebben verleend . Overigens de dag dat de Grebbelinie werd bereikt . 
Een aantal argumenten lag aan dit besluit ten grondslag: het grote aantal verliezen dat de bevrijding van 
Nederland al gekost had, de moeilijk te nemen Grebbelinie, de dreiging van verdere inundatie (met als gevolg 
verlies van levens zowel van bewoners als  militairen): zo’n 10 % van Nederland was inmiddels al door de 
Duitsers al onder water gezet .
 
2 . Een squadron heeft ca .de grootte van een compagnie (100-150 man); een regiment van een bataljon (300-
1000) 
3 . Een paar weken later werden de Britse troepen afgelost door Canadese, de Fusiliers  Canada Mont-Royal, en 
die op hun beurt door de eveneens Canadese Seaforth Highlanders . 
 
Bronnen . 
P . Delaforce, The Polar Bears. U .K . 1995 . 
J . Douwenga, Capitulatie. Wageningen. 5-5-’45 . Wageningen z .j . 
H . Hettema jr ., Grote Historische Schoolatlas . Zwolle 1947 . 
J . Kuijper, Kaart van Utrecht . Zwolle 1907 . 
Art Lengkeek, ‘Herinneringen van een twaalfjarige jongen’. Vert. St. Hagers. In De Biltse Grift 24, afl. 1 (mrt 
2015), p . 2-11 . 
Mark Zuehlke, On to Victory. The Canadian liberation of the Netherlands. March 23 – May 5, 1945 .Vancouver 
2010 .
Art Lengkeek, ‘Herinneringen van een twaalfjarige jongen . Van bezetting naar bevrijding […]’ . Vertaling en 
gedeeltelijke bewerking Steven Hagers in: De Biltse grift, maart 2015, p . 1-11 . 

Verantwoording foto’s . 
De foto’s komen, voor zo ver mij bekend, van het Utrechts Archief, uit het archief Fred Meijer en/of uit het 
archief van de Historische Kring
Met dank aan Dick Berents, Anne Doedens (Bilts Digitaal Museum) en Henri L’Honoré Naber (De Biltse Grift) 

Auteur :
Bernard Schut. Geïnteresseerd in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, met name 
die van De Bilt in oorlogstijd. Een onderwerp dat deze 82-jarige dorpsgenoot nog steeds mo-
tiveert tot onderzoek en publicatie.

De lange weg naar de bevrijding
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Bevrijd door ijsberen 

Het is algemeen bekend dat ons land is bevrijd door Canadezen . Veel inwoners van De Bilt 
en omgeving denken dan ook dat de Canadezen ook deze dorpen bevrijd hebben .  Dat de 
bevrijders deel uitmaakten van de divisie die bekend stond als de Polar Bears, versterkt 
die gedachte alleen maar: ijsberen komen voor binnen de poolcirkel en men kan ze vooral 
aantreffen in Canada. 
De Polar Bears echter vormden de 49ste West Riding Infanteriedivisie, een deel van het 
Britse leger . Sinds augustus 1944 maakte deze divisie samen met de 51ste divisie deel 
uit van het Eerste Canadese Leger dat de linkerflank vormde van het invasieleger onder 
leiding van veldmaarschalk Bernard Montgomery . Deze opperbevelhebber had overigens 
in 1923 korte tijd zelf bij de 49ste divisie gediend . 
Het misverstand is al oud . Soldaat Ken West vertelde hoe een eskadron verkenners 
in het voorjaar van 1945 Lunteren binnenliep: ‘Jonge meisjes kwamen aanrennen om 
bloemenslingers om onze nekken te hangen terwijl we doormarcheerden . We zongen 
een oud liedje uit de Boerenoorlog dat een favoriet van ons was’ . De burgemeester van 
Lunteren nam aan dat de soldaten uit Canada kwamen . West: ‘We moesten hem vertellen 
dat we echt Engelsen waren .  “Als jullie Engelsen waren, zouden jullie Tipperary zingen” . 
Dus moesten we iedere keer opnieuw Tipperary zingen’. (Het liedje ‘ It’s a long way to 
Tipperary’ werd bekend in de Eerste Wereldoorlog . Het was in 1912 geschreven door een 
Engelsman van wie de grootvader uit Tipperary in Ierland kwam .) 

De Eerste Wereldoorlog en de Tweede
De 49ste infanteriedivisie West Riding was op 1 april 1908 opgericht . Het was een 
onderdeel van de Territorial Force, een Brits reserveleger van vrijwilligers, dat was 
bedoeld om de vaderlandse bodem te verdedigen . Veel soldaten kwamen uit West Riding, 
het deel van Yorkshire waar de steden Sheffield en Leeds liggen. Het was een gebied met 
veel industrie en veel fabrieksarbeiders . 
Een groot deel van haar geschiedenis bestond de divisie voornamelijk uit de 146ste, 147ste 
en 148ste brigade . In 1942 werd dat laatste legeronderdeel vervangen door de 70ste Brigade, 
die echter bij de landing in Normandië werd afgelost door de 56ste Brigade . 
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, werd de 49ste divisie gemobiliseerd, op sterkte 
gebracht en getraind . De soldaten werden pas in april 1915 naar Frankrijk verscheept, waar 
ze werden ingezet in een relatief rustige sector van het front . Later vochten ze bij Ieper en 
Passchendaele . 
Op 3 september 1939 werd de divisie opnieuw gemobiliseerd . Men kon hem nu 

Dick Berents
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makkelijker op sterkte brengen, 
doordat in dat jaar de dienstplicht 
was ingevoerd . Na een periode 
van training werden de drie 
brigades op 4 april 1940 ingezet 
om de noordkust in te nemen van 
Noorwegen, dat in april door de 
Duitsers was veroverd . Het doel 
was de havens van Narvik en 
Trondheim te bezetten .  
De expeditie was een voorbeeld 
van slechte planning . 
Toen we aankwamen, ontdekten 
we dat we te weinig uitrusting 
hadden doordat men bij het 

tamelijk gehaaste en slecht georganiseerde vertrek veel in Engeland had achtergelaten . We 
hadden mortieren en bommen maar geen vizier, telefoons maar geen telefooncentrale en 
absoluut geen transportmiddelen . 
De bevoorrading was gebrekkig en de commandanten kregen tegenstrijdige instructies . De 
campagne was een ramp en al in mei werd de divisie teruggetrokken . Bijna aansluitend 
daarop ging het legeronderdeel naar IJsland, waar Churchill over bases wilde beschikken 
om de schepen in de zeeën ten noorden van Groot Brittannië te beveiligen . De militairen 
moesten IJsland beschermen tegen een mogelijke Duitse aanval . 
Aanvankelijk had de divisie de roos van York als embleem gekregen . In augustus 1940 
voerde de commandant een afbeelding van een beer op een ijsschots in, afgebeeld met zijn 
kop naar beneden, klaar om een vis uit een wak te halen . Het verhaal ging dat het plaatje 
was aangedragen door een officier die zelf was aangevallen door een ijsbeer: als de beer 
aanvalt, heeft hij zijn kop naar beneden . Waarschijnlijker is dat men het ontwerp gebruikte 
van de verpakking van een populair snoepje, de Fox’s Glacier Mints . 
De nieuwe bevelhebber, generaal ‘Bubbles’ Barker,  vond het plaatje niet agressief genoeg: 
‘Ik wil een uitdagend embleem voor mijn divisie . Doe zijn kop omhoog en laat hem 
brullen’.  Toen moesten 16000 soldaten nieuwe insignes op hun uniform krijgen .  ‘Onze 
kleermaker kon geen ijsbeer meer zien’, schreef Nick Nicholls van het 89ste regiment . De 
hele discussie over het gedrag van de ijsbeer was niet zo relevant omdat er op IJsland, 
afgezien van een verdwaald exemplaar op een ijsschots, normaal geen ijsberen voorkomen . 
In april 1942 droeg Engeland de verantwoordelijkheid voor de verdediging van IJsland 
over aan de Verenigde Staten . De Polar Bears werden afgelost door Amerikaanse 
mariniers, die overigens ook de ijsbeer als embleem gingen dragen .  
De divisie vertrok naar Schotland om te trainen voor de invasie in Frankrijk, maar hij werd 

Er bestonden verschillende afbeeldingen van het embleem van 
de Polar Bears. Links het oude en rechts het nieuwe insigne.
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niet uitgekozen om aan de eerste landingen deel te nemen . Enkele dagen na D-day maakten 
de brigades een rustige en zelfs saaie overtocht . Ze moesten nog een paar dagen voor de 
kust wachten  voordat ze op 13 juni 1944 aan land mochten . 
Aanvankelijk waren de mannen alleen betrokken bij schermutselingen . Toch noemde 
de nazi-propagandist Lord Haw Haw op de radio de soldaten de ‘Polar Bear Butchers’ 
omdat ze de bemanning van een SS-tank zouden hebben vermoord nadat die zich had 
overgegeven . De divisie bezette en verdedigde een paar dorpen en deed mee aan de 
verovering van Caen .  
Daarna staken de Polar Bears de Seine over en namen ze op 12 september zonder veel 
verliezen Le Havre in . Vervolgens reisden ze ongeveer driehonderd kilometer naar het 
noordoosten in de richting van Turnhout . Zij bevrijdden die plaats eind september 1944 .

In Nederland 
Afdelingen van de divisie leverden slag bij de Belgische plaatsen Loenhout en Rijkevorsel . 
Ten noorden van de grensplaats Essen kwamen de Polar Bears Nederland binnen om via 
Nispen Roosendaal te bevrijden, waar ze tien dagen voor moesten vechten . Op 30 oktober 
begonnen zij met de bevrijding van Breda .  
Na het volbrengen van die taak trok de divisie naar het al bevrijde Nijmegen, waar de 
mannen gastvrij werden ontvangen . Er was een bioscoop en de bovenmeester van de 
katholieke school organiseerde dansavonden en zorgde voor jonge danspartners . Intussen 
werd er wel van grote afstand met zwaar geschut op de stad geschoten . Enige moeite kostte 
nog het innemen van Zetten .  
In de winter liep de oorlogsinspanning vast . De 49ste divisie had als taak het bevrijden en 
consolideren van ‘het Eiland’, de benaming die de geallieerden gebruikten voor het gebied 
tussen Nijmegen en Arnhem dat werd begrensd door de Waal en de Neder-Rijn . Met deze 
taak waren de soldaten vier maanden bezig . Omstreeks 5 april was het Eiland in Brits-
Canadese handen . 
In maart had de divisie een nieuwe commandant gekregen, generaal-majoor S .B . Rawlins, 
een beroepsmilitair die in de Eerste Wereldoorlog gewond en onderscheiden was . Hij zou 
het bevel houden tot kort na de bevrijding van Nederland . Nu was het tijd om Arnhem te 
bevrijden, het terrein van de mislukte operatie Market Garden, waarbij duizenden Britten, 
Polen en Amerikanen gesneuveld waren . De Polar Bears staken op 12 april de Rijn over bij 
Emmerich . In Arnhem vonden gevechten plaats rond het station, bij het museum en ook bij 
Sonsbeek . De journalist Robert Dunnett volgde de Polar Bears op de voet bij de bevrijding 
van deze stad . Hij schreef: 

Een eenzame Nederlander, de eerste burger die we ontmoetten, kwam langzaam 
aanlopen door een lange straat . Hij gaf me een hand . ’Jullie zijn teruggekomen’, zei hij 
rustig . Meer niet . De Engelsen waren teruggekomen, zoals ze dat altijd doen .
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De 147ste Brigade deed een aanval op Ede, dat fel werd verdedigd door driehonderd 
Nederlandse Waffen-SS-ers van het 83ste SS-regiment dat deel uitmaakte van de 34ste 
SS Freiwilligen Grenadier Divisie Landstorm Nederland . Met vlammenwerpers jaagden 
de Britten hun tegenstanders uit de loopgraven . Een hevig artilleriebombardement van de 
Britten richtte in de binnenstad grote schade aan .
 
Naar het Westen
Nu was het de bedoeling dat het Eerste Canadese leger, waarvan de Polar Bears inmiddels 
deel uitmaakten, in de operatie Cleanser een strook naar het IJsselmeer zou veroveren om 
120 .000 Duitse troepen in Utrecht en Holland af te snijden van Duitse steun . De mannen 
van de 49ste divisie kregen echter te horen dat dat niet mocht . Rijkscommissaris 
Seyss-Inquart dreigde dat hij een groot deel van het land onder water zou zetten als dat 

   Kaart van de Polar Bears, na Arnhem Report no. 39.

Bevrijd door ijsberen
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gebeurde . Er waren al delen van een nieuwe Grebbelinie tussen de Grebbeberg en het 
IJsselmeer geïnundeerd, onder meer terreinen dwars door de huidige gemeente De Bilt . De 
sluizen van het IJsselmeer waren al enige tijd gesloten zodat het water heel hoog stond en 
het zou weinig moeite kosten om een groot deel van het land onder water te zetten . Als de 
Duitsers bovendien de bruggen, sluizen en gemalen zouden vernielen, zou een groot deel 
van Nederland voor lange tijd onbewoonbaar zijn . Daarom kreeg het Eerste Canadese leger 
op 22 april van Montgomery de opdracht om niet verder naar het westen te trekken . 
Montgomery beschouwde de bevrijding van het westen van ons land ook niet als zijn 
belangrijkste taak . 
Op 27 april werd bekendgemaakt dat om 8 uur de volgende dag een wapenstilstand zou 
ingaan . Onder de bepalingen daarvan konden de geallieerden voedsel naar de bezette 
gebieden transporteren . Dit bestand werd verlengd tijdens een overleg in Achterveld 
op 30 april in aanwezigheid van Seyss-Inquart . Er werd hierna in deze gebieden weinig 
gevochten . Een Duitse patrouille viel nog zonder succes een afdeling van de 49ste divisie 
aan . ‘Zij verbraken de wapenstilstand, wij niet’, zeiden de Polar Bears . Bij de bevrijding 
van De Bilt hoefden de Polar Bears geen gevechten meer te leveren .  
Op 4 mei kwam het nieuws dat de Duitse troepen in Noordwest Duitsland, Denemarken 
en Nederland zich hadden overgegeven, maar generaal Blaskowitz, de bevelhebber van de 
vesting Holland, vond de voorwaarden onvoldoende . In Wageningen werd onderhandeld 
over de condities waaronder Blaskowitz het Duitse leger in Nederland zou overgeven . 
Op 6 mei ondertekende hij de overeenkomst . Het is een fabeltje dat de capitulatie op 5 mei 
– Bevrijdingsdag - plaatsvond . 
De 49ste divisie kreeg de 
opdracht om de Duitse 
soldaten te ontwapenen die 
de Grebbelinie verdedigden . 
Generaal-majoor Rawlins, 
de commandant van de Polar 
Bears, overlegde op 6 mei 
met de commandant van 
het Duitse 88ste legerkorps, 
dat zijn hoofdkwartier 
in Bilthoven had, om 
de regelingen voor de 
ontwapening af te spreken .  
De eerste soldaten van de 
Polar Bears kwamen op 
7 mei door De Bilt over 
de Utrechtseweg . In een 

Een armoured car van de Polar Bears bij de intocht in De Bilt 
(Bron Het Utrechts Archief).
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jeep meende men Prins Bernhard te herkennen, die op weg was naar het westen maar 
door de mensenmenigte niet vooruit kon . Dat is in overeenstemming met wat De Jong 
over die dag schreef: ‘Wie men in die twee steden wèl zag, was prins Bernhard die in 
een jeep een snelle rondrit maakte via Utrecht, Rotterdam en Den Haag (hij werd overal 
luid toegejuicht)’ . Een deel van de Britse militairen reed over de Soestdijkseweg naar 
Bilthoven, waar de commandant zijn intrek nam in de villa naast Jagtlust . 
Herman von der Dunk kon zien dat het Engelsen waren . Hij schreef: 

De dag na het capitulatienieuws verscheen de eerste groene jeep in de 
Van der Helstlaan met twee rode baretten op breed lachende en zwaaiende zeer 
welgevoede soldaten . Britse militaire politie . De eerste bevrijders in Bilthoven waren 
Engelsen, de Polar Bear Division met een kleine ijsbeer als embleem op de mouw . 
Even later kwamen ze in open auto’s en tanks langs de Soestdijkse Straatweg, wuivende 
soldaten, terwijl wij, bewoners uit de buurt, aan de kant stonden te zwaaien en te roepen 
en overal prompt vlaggen tevoorschijn kwamen, hele oranje en rood-wit-blauwe zeeën . 

Het misverstand bleef echter bestaan want velen bleven overtuigd dat de bevrijders 
Canadezen waren . In Bilthoven herinnerde een inwoonster zich hoe ze met haar familie 
naar de intocht van de soldaten aan de Utrechtseweg keek: ‘Ik zie de Canadezen daar 
nog marcheren . Mijn jongste broertje vond het heel interessant en liep achter ze aan’ 
In Maartensdijk schreef een inwoner: ‘Overal werden de bevrijders toegejuicht . Op de 
boerderij vroegen de Canadezen aan mijn vader of ze hun tenten in de boomgaard mochten 
opzetten’.  
Intussen vervoerden de geallieerden voedsel uit het bevrijde deel van Nederland naar het 
uitgehongerde westen . Luitenant Brian Lott schreef: 

Wij kregen de humanitaire taak om te 
helpen bij de voedselvoorziening van de 
Nederlanders die uitgehongerd waren in 
de steden, en vooral in Amsterdam . 
Ik kreeg een peloton trucks en we gingen 
naar Bilthoven . De trucks reden elke 
dag naar Utrecht, waar eten naartoe 
werd gevlogen door de R .A .F . Wij 
distribueerden het eten vanuit Bilthoven . 
De mensen waren erg dankbaar . Ik 
nam een keer een motorfiets en ik reed 
Amsterdam in . Het was ongelofelijk stil 
en er hing een vreselijke lucht van de 

Het monument voor de Polar Bears in het 
Hogelandsepark in Utrecht.
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dood over de stad . Ik zag geen Duitsers . Ik denk dat ik Amsterdam in mijn eentje heb 
bevrijd .

De mannen van de 49ste divisie waren hier tien dagen aanwezig en werden toen afgelost 
door Canadese eenheden . De divisie Polar Bears werd in 1946 ontbonden maar het jaar 
daarop opnieuw opgericht. In 1967 werd hij definitief opgeheven.
Aan het optreden van de divisie bij de bevrijding herinneren diverse monumenten, 
gewoonlijk in de vorm van een ijsbeer . In België staan monumenten in Wuustwezel, 
Turnhout en Ieper . Een ijsbeer op een zuil herdenkt de bevrijding van Roosendaal en een 
andere ijsbeer staat aan de Eerbeekseweg in Loenen . Ook Hilversum krijgt in 2020 een 
standbeeld van een ijsbeer . Het monument in Utrecht staat in het Hogelandsepark aan de 
Biltstraat . Dat is passend omdat langs deze weg de bevrijders Utrecht binnentrokken . Het 
is gemaakt door Marie-José Wessels uit Bilthoven .
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Bezetting en Bevrijding in 
en na de Hongerwinter 
Utrecht en Bilthoven

Rob Herber

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen

en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen .

Slotregels van Leo Vroman, ’Vrede’ . In: 126 gedichten. Amsterdam 1966, p . 151-152 . 

Bevrijding . Maar waarvan eigenlijk? Van de bezetting door de nazi’s natuurlijk, of zo men 
wil, van de Duitsers . Maar waar bestond die bezetting dan uit? Ik zal een poging wagen om 
duidelijk te maken waar mijn bevrijding uit bestond als gezien door de ogen van het kind 
en waarom de bevrijding voor mij in drieën kwam . 
In 1945 woonde ik als vier- en vijfjarige bij mijn ouders in de Grasstraat in Wittevrouwen 
in Utrecht . Dat was toen een buurt met woningen uit de negentiende eeuw . De woningen 
hadden een doorlopende lijst en waren als aaneengesloten blok gebouwd . De Grasstraat 
liep parallel aan de Griftkade aan de zuidzijde van de Biltsche Grift . Aan het eind van de 
straat was de Fröbelschool met hoge ramen, waardoor de kleuters niet naar buiten konden 
kijken . Op de Adelaarstraat stond de korenmolen ‘Rijn en Zon’ die volledig gerestaureerd 
is en hedentendage volledig in bedrijf . Op de Wittevrouwensingel stonden de silo’s van 
de veevoeder- en havermoutfabrikant Hooghiemstra . Aan de Blauwkapelseweg lag de 
Gemeentelijke Utrechtse Gasfabriek met reusachtige bergen kolen die per schuit via de 
Biltsche Grift en later per spoor werden aangevoerd . De spoorlijn naar de gasfabriek had 
daartoe een aftakking vanaf de spoorlijn Utrecht-Bilthoven . De gasfabriek was over de 
Grift gebouwd . Over de Alexander Numankade lagen weilanden; in de verte kon je de 
gebouwen van de Veeartsenijschool zien liggen . Later werd het Gemeentearchief in de 
weilanden aan de Alexander Numankade gebouwd .
Ik zat een korte periode op de Fröbelschool in De Grasstraat . Vermoedelijk was dat herfst 
1944; in de winter was alles dicht en ik weet niet of de school in het voorjaar al weer open 
was . Ik speelde op de Griftkade rond de woningen die leuke portieken hadden . Op mijn 



23               De Biltse Grift  april 2020

driewielertje reed ik rondjes . Toen ik veertig jaar later nog eens terug kwam kon ik me 
de vuurdoorn op de hoek van de Vlasstraat en de Bollenhofsestraat weer herinneren . De 
gasfabriek domineerde de wijde omgeving met de hoge kolenbergen, die voor kolenstof 
op straat zorgde en de fabriek was omgeven met de stank van zwavelverbindingen . 
Verder kwam er altijd ontsnappende stoom uit de fabrieken en waren de stoomfluiten van 
de locomotieven te horen van de treinen die de kolenaanvoer verzorgden . Ons huis had 
een gangetje met een voorkamer en een achterkamer . In de gang hing de gasmeter . Daar 
moesten muntjes in met het wapen van Utrecht om gas te krijgen . In de gang was ook de 
trap naar de slaapkamers op de eerste verdieping Daar sliepen mijn ouders, mijn drie jaar 
jongere zus en ikzelf . De keuken was aan het eind van de gang en daar was ook een deur 
naar een klein binnenplaatsje dat toegang gaf tot de plee . Inderdaad een houten zitting met 
een ronde houten deksel die de ton afsloot . Er was geen waterspoeling en eens in de zoveel 
tijd werd de ton van zijn onwelriekende inhoud ontdaan door mensen van de gemeente 
die met een vrachtauto die langs kwamen . Een niet al te fris werkje . Er was natuurlijk ook 
geen badkamer

De Hongerwinter
Op 17 september 1944 riep de Nederlandse regering vanuit Londen op tot de landelijke 
spoorwegstaking ter ondersteuning van de operatie Market Garden die vanuit België tot 
Arnhem gepland was . Daarmee kwam de aanvoer van kolen per spoor vanuit Limburg 
stil te liggen . Toen bovendien eind december de scheepvaart door de bevroren rivieren 
en kanalen stilviel en door het feit dat de frontlijn dwars door Nederland langs de 
grote rivieren kwam te liggen de kolenaanvoer helemaal niet meer plaatsvond, werd de 
gasvoorziening gestaakt . Ook met de elektriciteitsvoorziening was het gedaan . Arnhem 
bleef bezet en de steden Venlo, Roermond en Nijmegen kwamen in de frontlinie te 
liggen. Wat waren nu de specifieke oorlogsomstandigheden? In de achterkamer stond een 
kolenkachel, maar die kon door het gebrek aan kolen niet meer gebruikt worden . Er was 
in de hele woning geen verwarming en dat in de winter van 1944-1945, waarvan de vorst 
op 23 december begon en pas op 31 januari eindigde . Er was geleidelijk aan ook geen gas 
meer om te koken en geen elektriciteit voor de verlichting . Het was dus altijd ijskoud . 
’s Avonds was het pikdonker omdat de ramen met zwart papier op bevel van de bezetters 
verduisterd waren . De verlichting bestond aanvankelijk uit kaarsen en toen die niet meer 
verkrijgbaar waren, uit walmende olielampjes . We hadden een zogeheten ‘knijpkat’ van 
Philips . Dat was een zaklantaarn zonder batterijen, waarbij de benodigde elektrische 
stroom werd opgewekt door middel van een ingebouwde dynamo die werd aangedreven 
door een hendel handmatig op en neer te bewegen .  Het snorrend geluid had wel wat weg 
van een spinnende kat . Gekookt werd er op een noodkacheltje dat op de echte kachel was 
geplaatst . Zo’n noodkachel was al of niet zelfgemaakt en werd gestookt met houtsnippers 
en alles wat maar wilde branden . Het was een heel probleem om aan brandstof te komen; 
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ik weet niet hoe mijn ouders dat deden . 
Wat werd gegeten onder deze omstandigheden? Aanvankelijk was dat niet zo’n probleem 
want mijn grootvader van vaders kant was opzichter bij de Technische Dienst van het 
Stads- en Academisch Ziekenhuis aan de Catharijnesingel . Mijn opa bracht nogal eens 
eten mee uit het ziekenhuis . We moesten ook toen al naar de gaarkeuken om het menu aan 
te vullen, maar later waren we alleen daarop aangewezen . Die gaarkeukens waren sinds 
17 oktober geopend . Ik kan me nog herinneren dat ik in de eindeloze rij met mijn familie, 
dik ingepakt vanwege de kou, stond te wachten op de uitdeling van het voedsel . Op het 
menu stonden soep, bloembollen en suikerbieten . Van die suikerbieten kreeg ik een rauwe 
keel . De bloembollen moesten urenlang gekookt worden en smaakten bitter . Verder was 
er het zogenaamde regeringsbrood te koop . De samenstelling was voorgeschreven door 
de regering, maar die kwaliteit werd in de laatste maanden van 1944 steeds slechter .  Het 
was kleiner dan normaal brood en was plakkerig doordat er van alles in plaats van granen 
werd gebruikt . Op het laatst kwam er zelfs houtzaagsel in terecht . Begin 1945 kregen de 
gaarkeukens steeds minder aanvoer totdat er alleen nog waterige paarse soep te verkrijgen 
was . Mijn vader en zijn jongere broer gingen toen op hongertocht in Gelderland en 
Overijssel om door ruilhandel te proberen nog wat voedsel van de boeren te krijgen . Mijn 
oom wilde het opgeven, omdat hij niet meer kon, maar mijn vader sleurde hem verder . 
Mijn vader was voor de Hongerwinter werkzaam bij de administratie van de 
Nederlandsche Spoorwegen . Door de spoorwegstaking hoefde hij niet meer te werken, 
maar hij kreeg elke week toch door iemand die in het verzet zat, uitbetaald . De organisatie 
die hier achter zat, was het Nationale Steunfonds van ‘de bankier van het verzet’ Walraven 
van Hall (1906-1945) .

Angsten
Op 13 oktober 1944 rond 13 uur wordt het stationsemplacement gebombardeerd . Er staan 
vanwege de spoorwegstaking geen treinen, maar de geallieerden denken dat er V2 raketten 
staan . De bommen vallen overal vanaf het Leidseveer tot het Stads- en Academisch 
Ziekenhuis. Ook het tegenwoordige Smakkelaarsveld wordt getroffen. Overal breken 
branden uit en storten panden in . Rond 16 .30 uur wordt er opnieuw gebombardeerd en nu 
worden vooral Wijk C en Stationsplein getroffen. Er vallen doden en gewonden.
Op 6 november wordt weer gepoogd het stationsemplacement te bombarderen . Deze keer 
wordt, ondanks de markering van metersgrote rode kruizen op een witte ondergrond, het 
Stads- en Academisch Ziekenhuis vol geraakt . Er vallen onder het ziekenhuispersoneel en 
patiënten doden en gewonden te betreuren . Het station is hemelsbreed minder dan twee 
kilometer verwijderd van de Grasstraat . Het luchtalarm, het aanvliegen van de vliegtuigen 
en de bominslagen: jaren later had ik er nog nachtmerries van als er ’s nachts een vliegtuig 
overkwam . 
In huis was het al donker met de walmende oliepitjes als enige verlichting, maar buiten 
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was het helemaal aardedonker . Er was geen straatverlichting en geen lichtreclame, en 
nergens zag je fel schijnende koplampen. Vervoermiddelen, fietsen inbegrepen, mochten 
in 1940-1945 alleen flauw, afgeschermd licht voeren. Na 20 uur mocht je vanwege de 
invoering van de avondklok (spertijd) niet op straat komen . Het was dan ook doodstil 
buiten; alleen hoorde je af en toe de bezetters met hun spijkerlaarzen voorbij komen . 
Er waren op straat overal uniformen van Duitsers, van de Nederlandse hulpen van de 
Duitsers en van de Nederlandse politie. Op een zonnige dag zat ik achterop de fiets bij een 
jongere zus van mijn moeder. Mijn moeder fietste naast ons. We werden aangehouden op 
de Blauwkapelseweg door een Nederlandse politieman in zijn zwarte uniform . Ik voelde 
de angst voor de man bij mijn moeder en tante . In diezelfde zomer speelde ik voor het huis 
van mijn grootouders van moederskant op de Amsterdamsestraatweg toen er aluminium 
folie uit de lucht dwarrelde . De folie werd door geallieerde vliegtuigen uitgestrooid om 
de radar van de Duitse luchtafweer te misleiden . Ik pakte wat van die folie op toen een 
geüniformeerde Duitser (ik denk van de grüne ofwel Ordnungspolizei) tegen me zei: ‘Das 
haben wir auch’ . De angst was goed ingeprent: ik wist niet waar ik het moest zoeken . In 
de herfst was er een razzia en mijn vader en oudoom hadden zich verstopt in de schuur die 
bij het huis op de Amsterdamsestraatweg hoorde . De Duitse politie bonsde op de deur en 
werd door mijn grootouders binnen gelaten . De Duitsers doorzochten het huis maar vonden 
niets . Mij was op het hart gedrukt dat ik niet mocht verklappen waar mij vader en oudoom 
zich verstopt hadden . In de winter was er weer een razzia en mijn vader was opgepakt, zo 
hoorde mijn moeder van kennissen . Groot was haar aanvankelijke angst die omsloeg in 
blijdschap toen er na tien dagen aangebeld werd en er een Hauptmann (kapitein) van de 
Wehrmacht voor de deur stond in gezelschap van mijn vader . De Hauptmann kon het niet 
over zijn hart verkrijgen om mijn vader naar Duitsland te deporteren . Later hoorden we 
geruchten dat hij voor het feit dat hij mijn vader vrij gelaten had, terecht gesteld was . 
Ook binnenshuis voelde ik me niet veilig . Ieder moment kon een of andere geüniformeerde 
Duitser of Nederlander binnen vallen . 

Bevrijding van de honger
Na het einde van de strenge vorstperiode ontdooiden de kanalen en rivieren begin februari 
zodat scheepvaart weer mogelijk werd . In Delfzijl waren op 28 januari drie schepen 
van het Zweedse Rode Kruis gearriveerd met een grote voorraad meel . Door gebrek 
aan transportcapaciteit en tegenwerking van de Duitsers kon het eerste brood pas op 
27 februari door de bakkers gebakken worden . Daartoe was wel de elektriciteit bij de 
bakkerijen aangesloten zodat de ovens en kneedapparatuur gebruikt konden worden . Ieder 
boven de vier jaar kreeg een half brood en een klein pakje margarine . Begin maart proefde 
ik voor het eerst het hemelse brood, besmeerd met heerlijke margarine . Nooit meer heb ik 
iets gegeten dat lekkerder was . 
Jammer genoeg was dit Zweedse wittebrood een lichtpuntje dat van korte duur was . 
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De winter duurde in maart en april nog voort en kou en honger bleven . Eind april is het 
duidelijk dat de oorlog op zijn einde loopt . Overleg tussen de geallieerden en de Duitsers 
leidde er toe dat er voedseldroppings door de Duitsers werden toegestaan . Daartoe 
werden bommenwerpers uitgerust met containers met voedsel en de vliegtuigen vlogen 
laagvliegend over de steden met uitgelaten wuivende mensen . De operatie werd door 
de Britten ‘Manna’ en door de Amerikanen ‘Chowhound’ genoemd en staat nog velen 
in het geheugen gegrift . Utrecht was op pas op 2 mei aan de beurt en ik kan me nog 
heel goed herinneren dat de bommenwerpers van de USAF over kwamen vliegen op 
weg naar de afwerpzones op de Lageweide . Wat ik het meest onthouden heb, waren de 
blikjes met corned beef, door ons uitgesproken als ‘kornètbief’ . Met deze droppings en de 
voedseldistributie die na 5 mei volgde, kwam er geleidelijk een einde aan de honger . Nog 
jaren later kreeg ik tranen in mijn ogen als ik een filmpje zag met de vliegtuigen waar de 
containers als manna uit de hemel vielen .

Bevrijding van de angst en terreur
Eindelijk capituleerde Duitsland op 4 mei in Noordwest Europa; later helemaal op 7 mei 
en was de oorlog voorbij . Op 5 mei  werd er al overal de Nederlandse vlag met de oranje 
banier uitgehangen . Dit was in de oorlog door de Duitsers verboden . Mensen waren 
uitgelaten, maar nog wel gespannen . In de middag van 7 mei 1945 kwamen ze eindelijk 
aan: de mannen van de 146e Infanterie Brigade van het eerste Canadese legerkorps, de 
Polar Bears en de leden van de 49e Britse Infanterie Divisie . Utrecht was een zee van 
oranje en rood-wit-blauw . Ik kan me de intocht op de Viestraat en Potterstraat herinneren 
als een zee van mensen die in de zon dansten en elkaar omhelsden .  
Op 31 augustus was het Koninginnedag (verjaardag koningin Wilhelmina) . 
De feestelijkheden werden over twee dagen uitgesmeerd; het was tenslotte de eerste 
keer na 1939 dat die dag weer gevierd kon worden . Het waren prachtige dagen en 
op 1 september was er een allegorische optocht . Mijn vader had een kantoor in de 
Minrebroedersstraat en mijn familie wuifde voor het pand daar naar de optocht . De straten 
in de buurt waren versierd met bloemen en guirlandes en het was overal heel druk . 
Er was dus geen terreur meer . Er was geen angst meer om op straat te gaan en de 
verduistering werd geleidelijk afgeschaft . Ook gingen de straatlantaarns weer aan .
De voedseldistributie bleef tot in de jaren vijftig, maar de vrijheid bleef!

Bevrijding van de stad: naar Bilthoven
Mijn vader was al direct in mei 1945 druk doende een sportblad op te richten . Daartoe had 
hij het voornoemd kantoor in de Minrebroedersstraat in gebruik genomen . Het was een 
hele organisatie om in het naoorlogse Nederland, waar aan alles gebrek was, een dergelijk 
blad op te richten . Zo waren er nauwelijks transportmogelijkheden en alle goederen waren 
gedistribueerd, dus ook papier . Overal waren vergunningen voor nodig . Toch verscheen 
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het eerste nummer van De 
Sportwereld al in juli 1945 . 
Later verhuisde de redactie 
van het blad naar Amsterdam . 
Het Algemeen Dagblad nam 
jaren later de titels Sport en 
Sportwereld over . In december 
1945 verhuisden we naar de 
Parklaan in Bilthoven . We 
lieten de bedompte binnenstad 
Utrecht met de herinneringen 
aan de oorlog achter om in 
het paradijs te gaan wonen! 
Een vrijstaand huis met een 
tuin, geen stank en lawaai 
meer van de gasfabriek en 
overal bos . In de Parklaan 
stonden nog de palen voor 
de elektriciteitsleidingen . 
De draden kwamen via 

porseleinen isolatoren het huis binnen . De straatlantaarns waren ook aan de palen 
bevestigd . Ik speelde met de andere kinderen op straat en veel in de bossen . Op de plaats 
waar nu het verzorgingscentrum d’Amandelboom aan de Noord-Houdringelaan ligt, lag 
vroeger het ‘Hondebosje’, zo noemden we het . Dat liep door tot het terrein tegenover 
het Gemeentehuis . Daar lag de ‘Paardenvijver’ en het ‘Paardenveld’ . Op dat open veld 
voetbalden we . In de oorlog was aan de Noord-Houdringelaan een schietbaan geweest; 
daar lag een menigte aan gebruikte geweerpatronen en als kinderen verzamelden we die 
hulzen . De slaghoedjes hadden verschillende kleuren zoals groen, blauw en karmijn en we 
ruilden die net als postzegels . Het mooiste was natuurlijk als er een ongebruikte patroon 
werd gevonden, een patroon waar de kogel dus nog aanwezig was . Als familie op bezoek 
kwam, wandelden we in het bos waar nu De Kwinkelier is of in het Houdringebos . 
De ingangen lagen aan de Boslaan en de Noord-Houdringelaan . 
Door zijn werkzaamheden voor het sportblad had mijn vader de beschikking over een auto, 
een Chevrolet en een ongekende luxe in die tijd . In het weekeinde maakten we tochtjes en 
ik kan me herinneren dat we via de oude Rijksstraatweg via de Vecht en het Gooi over de 
straatklinkers van de kronkelige tweebaansweg naar Amsterdam reden . Als we naar het 
zuiden wilden, moesten we met ponten de rivieren over, want de bruggen lagen nog voor 
een groot deel in puin .
Het contrast tussen de Grasstraat in Utrecht en de Parklaan in Bilthoven kon niet groter 

Parklaan 80b op de hoek van wat later de Korte Boslaan zou zijn. 
Hier woonden Geertruij Dederica (Truus) van der Sterre (1908-
2007) en Govert Wilhelmus Petrus (John) Verheul (1914-1984). 
(Foto: Eddy Habben Jansen).

               De Biltse Grift  april 2020



28 Naam  van artikel

zijn: in de 
Grasstraat 
honger, koude, 
donker, 
binnenblijven 
en angst tot 
mei 1945 en 
in de Parklaan 
gaandeweg geen 
honger en koude 
meer, geen angst, 
buitenspelen 
en zelfs met de 
auto er op uit . 
Toch krijg je het 
kind wel uit de 
oorlog, maar de 
oorlog niet uit 
het kind . Toen ik 
in 1981 in het Poolse Krakow was, kwam alles weer terug . Het was de tijd van de vakbond 
Solidariteit tegen het communistisch regime en ’s avonds was het donker met speciale 
politie-eenheden die op straat patrouilleerden en groepen demonstranten vervolgden . 
Bovendien rook het door de kolen- en bruinkoolverbranding net zo als in de oorlog . 
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Een van de meisjes op de foto is Antonetta Jacoba Brugman (geb 1933, een dochter 
uit het eerste huwelijk van Truus). Een van de andere meisjes is Prinses Beatrix. 
Foto’s tweede helft jaren ‘40. (Foto: Eddy Habben Jansen).
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Wat een feest!
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Herinnering aan de oorlog 
Catharina Späth

Het uitbreken van de oorlog                                                                                                                                           
Ik moest in september 1939 naar de lagere school, maar mijn school (de Sint 
Theresiaschool, 4 minuten lopen over het zandpaadje over de hei, 100 meter straat-
zonder-verkeer…en je was er ) was bezet door het Nederlandse leger in verband met 
de mobilisatie . Ik haatte dat woord . Het bracht volwassenen en kinderen van hun stuk . 
We werden geïnformeerd dat een gedeelte van onze school naar het Nieuwe Lyceum 
zou worden overgebracht, in een deel van Bilthoven waar ik nog nooit was geweest . 
Ik kende de buurt van de Lassuslaan via het pleintje naar de Bilderdijklaan, de Julius-
Röntgenlaan en de klaphekken . De eerste dag bracht mijn vader mij weg, we kregen een 
halve gymzaal, door gordijnen gescheiden van de tweede klas, waar mijn broer terecht 
kwam . De Soestdijkseweg, Concordia, het Heidemeertje: dat was voor mij buitenland . 
In de winter werd het er niet beter op: nog verder weg (de MULO aan de Leijenseweg), 
nog gevaarlijker . Ofwel: de Soestdijkseweg en het  station (ik was als de dood dat ik een 
dichtgaande spoorboom op mijn hoofd zou krijgen en rende als een gek over de rails) . Het 
alternatief was het klaphek, ook niet ongevaarlijk maar wél overzichtelijker . Bovendien 

moest ik dan door het dorp 
en langs de Merellaan, 
waar ergens kinderen 
van het Jodendom op 
verschrikte kleine meisjes 
stonden te wachten met 
vragen als: ‘Wat doe je 
hier in de buurt, je zit 
niet op de Julianaschool, 
van Everdingen is niet 
jouw school . De volgende 
keer gooien we jou in 
de moddersloot!’ Die 
moddersloot (bij de 
gemeenteklok op de 
hoek Soestdijkseweg 
- Overboschlaan) was 
mijn nachtmerrie: 
diepe modder, weinig 

Het Nieuwe Lyceum (geopend in 1939) werd op 29 november en 29 
december 1944 gebombardeerd. De school was gevorderd t.b.v.  een 
onderdeel van de Duitse luchtbewaking. (Foto G. van den Walbeek, 
beeldbank Zicht op De Bilt).
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water, veel stank 
en witte schimmel 
in een diepgelegen 
greppeltje . Ik heb het 
overleefd maar het 
jaar was nog niet ten 
einde . In het voorjaar 
moesten we weer 
verhuizen, naar de van 
Everdingenschool, 
die veel beter paste 
dan dat bakbeest 
aan de Leijenseweg . 
Er kwam geen 
vrachtwagen, geen 
handkar aan te 
pas, wij (kinderen van 6 en 7 jaar) moesten alles zelf overbrengen: een stapel schriften, 
een halve stapel leesboeken, rekenboeken, de blauwe doosjes met Talens oliekrijt, de 
leesmethode-kartons (aap-aas-aar-op/en/af-de ring- de voet plus 200 losse letters), 
krijtbak, prullenmand, enz . Maar het was de moeite waard . Ik zat op de eerste verdieping 
in de middelste klas,  er waren wc’s op maat, kapstokken met plaatjes, een gymzaal, een 
grasveld, speelplaats, bomen en onze juf was ook OK . Natuurlijk was het 30-40 minuten 
lopen, maar op den duur vormden zich groepjes die altijd samen liepen, heen en terug, 
kinderen ontwikkelen een eigen gemeenschap . Dat in deze periode de oorlog uitbrak heb ik 
als kind niet meegekregen .

Het einde van de oorlog                                                                                                                                           
De laatste weken van de oorlog hebben ook met deze school te maken . Daar was namelijk 
de IKO (Internationaal Kinder Ondervoedings-programma?) gevestigd . Drie keer per 
week konden we daar heen gaan om een bord soep te eten, iedereen moest een lepel en 
bord meenemen (ze zouden er toch niet hebben kunnen afwassen omdat er geen water 
was en  geen stroom) . Wij deden daaraan mee, minder vanwege de honger (meestal was er 
roggensoep) maar vanwege de afwisseling . Vanaf de herfst waren de scholen gesloten, we 
hadden niet eens huiswerk, veel mensen hadden geen brandstof, geen gas, stroom, water, 
radio, of krant . Wie niets te lezen had, verveelde zich dood en kroop in bed om niet te 
bevriezen . Mijn moeder was altijd wel blij als de kinderen een tijdje niet thuis waren . 
Nu, een half jaar vakantie met zeven kinderen in huis in een ‘echte’ winter is voor een 
huisvrouw ook geen pretje .
Onvergetelijk is de geschiedenis van de ‘hertengoulash’ in het voorjaar van 1945 .  

Lange rij wachtenden voor de gaarkeuken bij Inventum aan de Leijenseweg, 
1944.  (Bron Beeldbank Historische Kring D’Oude School).
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Tussen de huizen Obrechtlaan 44 en Obrechtlaan 38-40 was een klein beukenbos, met 
daarachter het dennenbosje van Dupuis die er tegenover in de villa ‘La Grange’ woonde . 
Een groepje Duitse soldaten had zich daar verstopt, ze hadden geen informatie of orders 
en officieren en voorraden ontbraken. Misschien hadden ze een handkar voor vervoer, 
maar het geheel zag er uit als een zomerkamp van padvinders . Dik B . woonde er naast en 
had ze al gauw ontdekt . Wij kwamen achterom vanuit onze tuin en beslopen ze vanachter 
de struiken, totdat ze ons ontdekten . We werden uitgenodigd om ook aan het kampvuur 
te komen zitten, waarop een grote pan met vlees stond te koken . En wat voor vlees!  Een 
soldaat had in de bossen van sanatorium Berg en Bosch een ree geschoten en met een hoop 
uien en paprika hadden ze er een goulash van gekookt . Wat rook dat heerlijk!  We werden 
uitgenodigd om mee te eten, maar moesten wel van thuis schalen en lepels gaan halen . Ik 
beduidde ze dat we thuis met zijn negenen waren en dat men met de aardappelpuree op 
ons zat te wachten . Breng dan maar een pan mee, gebaarden zij .  Ik kwam met een wit 
geëmailleerde emmer aanzetten en  . . . die werd gevuld met vlees en rijkelijk overgoten met 
oranje saus . Het was een feestmaal, dat  het einde van de bittere hongerwinter een beetje 
zou verzachten . Eigenlijk was het een clandestiene slachting, maar wisten wij veel . . .  Ik 
wens ieder kind een dergelijke belevenis toe aan het einde van een oorlog, die jammer 
genoeg overal in de wereld nog zoveel voorkomt .

De bevrijding                                                                                                                                         
Hoe zijn die Duitse soldaten eigenlijk verdwenen? Hoe kwamen ze aan proviand? 
De Amerikaanse laagvliegers, die vanaf de vijfsprong laag over de Obrechtlaan vlogen 
en schoten op alles wat ze treffen konden, hebben indruk op mij gemaakt. In onze gevel 
(nr .52) en op de vliering vonden we later nog een hoop projectielen en een gehalveerde 
wieg . Dat moet eind april-begin mei geweest zijn . Vlak na de ‘bevrijding’ (we woonden 

tegen Den Dolder aan en daar 
merkte je niets van de wisseling in 
de bezetting) stuurde mijn moeder 
mij naar onze wasserij in Zeist om 
wasgoed op te halen . Ik ging met 
mijn kinderfiets op de heenweg via 
Bosch en Duin en op de terugweg 
via de Utrechtseweg en De Bilt . 
Bij het gemeentehuis was een heel 
druk gedoe: Amerikaanse trucks en 
jeeps, tenten, keukenwagens en . . .
de eerste Amerikaanse en Engelse 
soldaten: de Polar Bears met hun 
telefoonverbindingen, de Canadezen 

Intocht van de bevrijders in De Bilt. 
(Foto G. van Walbeek 7 mei 1945).

Herinnering aan de oorlog
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met hun maple leafs en de Frans-Canadezen met hun drie- kleurige epauletten van ‘le 
Regiment de Joliette’ . Thuis had ik een boekje van mijn vader zien liggen: ‘Engels in vier 
weken’ . Ik had een tiental ‘belangrijke’ woorden uitgezocht en probeerde op goed geluk bij 
een Amerikaan: ‘Have you a sigaret for me?’ Verbijsterd vroeg hij: ‘Do you smoke?’ 
‘No, it is for my father’, brabbelde ik . Mijn kennis van de Engelse taal was hiermee wel  
ten einde. Ik kreeg twee sigaretten en fietste opgewonden naar huis. Mijn vader was eerst 
sprakeloos en zei toen: ‘Dus je hebt gebedeld’ . Ik schaamde me een beetje maar vond dat 
het doel de middelen heiligt . Hij heeft ze in ieder geval gerookt en er beslist van genoten .
Maar op 5 mei ‘45 was alles nog onzeker: is het werkelijk vrede? Zijn alle Duitsers weg?  
Kun je een oranje strikje dragen? Iemand opperde: Steek een worteltje in je knoopsgat, dat 
is neutraler . Van Ooijen op de Nachtegaallaan had kisten vol mutsen, sjerpen, vlaggetjes 
en oranje crêpepapier van zolder gehaald en verkocht feestartikelen aan de lopende band .  
Ik herinner me het kaalscheren 
van ’moffen-meisjes’ in de 
tuin naast het station (hoek 
Prins Bernhardlaan) . Er was 
een grote optocht met fanfare, 
verenigingen met vaandels en 
vlaggen, groepjes verklede 
volwassenen . En ook wij 
kinderen (van 4 tot 7) deden 
daaraan mee .  Als klap op 
de vuurpijl was er een groot 
feest op de sportvelden naast 
zwembad Brandenburg . Ook 
de padvindsters hadden deel 
daaraan: ze zijn op de foto te 
zien. De witte fluitkoorden 
moesten we zelf knopen, anders was je uniform niet compleet . Ons deel van het 
programma (in padvindster-uniform) was een Italiaanse volksdans, ‘tikke-tikke-tok mio 
bel moretto’ was de tekst . De melodie ken ik ook  nog . Ik heb het lied laatst op internet 
gevonden . 
Stel je dat voor: geen geluidsinstallatie, niet eens een grammofoonplaat (had bijna 
niemand), geen microfoon, meisjesstemmen van 12-13 jaar en een kampvuur-gitaar als 
begeleiding . En rondom duizenden mensen in feeststemming! Dat was een FEEST met 
hoofdletters . De dames ken ik niet en de padvindsters zijn misschien uit de Bilt . 
Nog even over dat kaalscheren: ik had het op een aanplakbiljet gelezen als 
‘avondprogramma’ en mijn moeder ervan verteld . ‘Daar ga je niet heen’, zei ze, ‘dat is niks 
voor jou’ . Ze had gelijk . Na vijf minuten had ik het wel gezien en ik was geshockeerd . Er 

Kinderen verdrongen zich voor de legertrucks van de bevrijders, 
waar ze onthaald werden met lekkers. (Fotoarchief Ernst Strübbe).
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stonden betere evenementen 
op het programma en er 
was van alles en nog wat 
te beleven . De school was 
sinds de herfst gesloten 
(gebrek aan verwarming, 
water, schoolmelk, en 
een kanon naast het huis 
van het schoolhoofd) . De 
uitgehongerde leerlingen uit 
Maartensdijk en veel uit het 
‘dorp’ en De Bilt woonden 
ver van school en hadden 
geen banden voor de fietsen. 
Dan worden onregelmatige 
werkwoorden en breuken 
onbelangrijk . In deze 
bevrijdingsweken hadden we 
gelegenheid om veel in te 
halen: ritten met jeeps onder 
een hemel zonder gevaarlijke 

vliegtuigen, Zweeds wittebrood dat als manna uit de hemel viel en . . .geen lessen, geen 
huiswerk . Dat werd in juni anders , maar de ‘atmosfeer van de bevrijding’ bleef nog lang 
hangen .

Auteur :
Catharina Späth-De Leeuw is in 1933 geboren in Bilthoven, als tweede kind van zeven. 
Na de lagere school ging zij naar het Bonifatius-Lyceum in Utrecht en vervolgens naar de 
kweekschool in Amsterdam. Drie jaar lang was zij onderwijzeres in IJsselstein en Zeist. 
(1952-1955). Op vakantie leerde zij haar man kennen en zij trouwden in 1956. Daarna 
verhuisden ze naar München. Mw. Späth heeft vier zonen. Nadat de kinderen uit huis waren 
en haar man (Uni-professor) gepensioneerd was, zijn ze verhuisd naar Noord-Italië (Forni di 
Sopra, Friaul, Dolomieten) waar ze 28 jaar hebben  gewoond. Haar dagprogramma  bestond 
o.a. uit bergtochten maken, lokale flora onderzoeken, bijles Duits geven aan Italianen en 
volksdansles geven in het dorp en in Tolmezzo. In 2013 keerden ze weer terug naar Beieren, 
waar ze nu in de buurt van 2 zonen en 3 kleinkinderen woont.

Padvindsters van de Ben Labre groep met zelf gevlochten koorden 
vieren de bevrijding. (Bron: Beeldbank Historische Kring D’Oude 
School).

Herinnering aan de oorlog
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Een roes van volkomen 
zorgeloosheid 

Joke van der Wiel

1. De Canadees van Trees.  
Onlosmakelijk verbonden met de bevrijdingsroes waarin Nederland na die gespannen 
meidagen verkeerde, is de muziek . De swing van Glen Miller, maar ook liedjes van eigen 
bodem: ‘Daar zijn de appeltjes van Oranje weer’, ‘Cheerio’ en bovenal natuurlijk ‘Trees 
heeft een Canadees’, beroemd geworden in de vertolking van ‘Appie’ de Booy . Een vrolijk, 
luchthartig deuntje, ondanks de er in vervatte waarschuwing dat die jongen uit Ontario straks 
weer naar huis moet - en wat dan? Maar Trees stapt in de jeep die er ‘vol gas’ met haar 
vandoor gaat en al vindt ze dat de Engelse taal ‘lang niet mis is’, wil ze toch dolgraag weten 
‘wat een kiss is’ .  
Ook in de Bilt waren er Canadezen, binnengetrokken op 7 mei vanuit Amersfoort .  Een van 
hen was ‘Louie’, George Kuwinsky, die kauwgom en chocola uitdeelde aan de ‘meiden van 
de Kerklaan’ en deze dertien jongedochters op de kiek zette. Het  mooie is, dat er nóg een foto 

bestaat: eentje van veertig jaar later . 
Ter gelegenheid van Bevrijdingsdag 1985 is 
Kuwinsky in Nederland en bezoekt De Bilt – 
en er valt een ontmoeting te regelen tussen de 
Canadees en de ‘meiden van de Kerklaan’, op 
de recente foto ietwat grijzende matrones . 2

2. You do the Hoky Coky
Het Canadese leger organiseerde regelmatig 
vertier voor de eigen manschappen . In dit 
geval een dansavond in huize Poll, op 25 juni 
1945 . Dames konden uiteraard niet gemist 
worden en het kan niet anders of deze werden 
gerecruteerd uit het arsenaal van Biltse 
schonen . 
De uitnodiging gold soldaten van het  ‘First 
Canadian armoured regiment’ uit Ontario, 
onderdeel van de elfde Canadian armed 
(tank) Brigade’ . Betekent de notitie naast het 
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muzikale programma, ‘C Squadron’, dat  dit 
de in concreto geïnviteerde groep militairen 
betrof (squadrons werden doorgaans met 
letters of cijfers aangeduid)? 
De afbeelding toont het embleem van dit 
regiment, bedoeld om op de baret bevestigd 
te worden . Een krans van negen maple leafs 
omringt het geheel . De maple leaf is het 
nationale symbool van Canada en negen is 
het aantal provincies van dit land . Het blad 
midden boven draagt de kroon van de Britse 
monarch . ‘Fidelis et paratus’, luidt het motto: 
‘getrouw en bereid’ . In het middenveld staat 
een kat: de herkomst ligt in de familiale 
clanwortels van het regiment . Er moet bij 
verteld worden dat deze kat na de Eerste 
Wereldoorlog een duidelijk martialer pose 
heeft ingenomen!4  
De versozijde van het titelblad is een 
opsomming van de krijgsverrichtingen van 

Programmaboekje van de feestavond in Hotel Poll 
op 25 juni 1945. (Collectie voorwerpen Historische 
Kring).
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het regiment tussen 1 juli 1941 en 11 mei 1945 . 
Na landing in Schotland werden de troepen 
gepositioneerd in Engeland om voor het eerst 
operationeel ingezet te worden bij de verdediging 
van Engelands zuidkust . Na anderhalf jaar volgt dan  
(vanaf 19 april 1943) de preparatie voor een invasie 
op het vasteland . Op 17 juni 1943 is het zover: de 
inscheping naar het continent .  
De militaire activiteiten van deze Canadezen spelen 
zich vervolgens af aan het Italiaanse front: ze 
vechten in de succesvolle strijd om Sicilië, Rome en 
Florence . Eind 1944 zijn hun krijgsverrichtingen in 
Italië afgelopen, ze schepen zich in vanuit Livorno 
(‘Leghorn’ is vanouds de Engelse benaming voor 
deze havenstad) met bestemming Marseille . Daarna 
volgt West-Vlaanderen van waaruit het regiment via 
de binnenwateren en ‘het eiland’ (het grondgebied 
tussen Arnhem en Nijmegen, ingesloten door de 
grote rivieren) zich een weg baant naar Arnhem 
om een rol te spelen in de ‘tweede strijd om 
Arnhem’, die ditmaal een geallieerd succes werd . 
Tot slot van de actieve gevechtsdienst is er nog een karweitje: de begeleiding van een aantal 
gecapituleerde Duitse troepen naar hun geboorteland vanaf 11 mei 1945 .  
En dan: De Bilt? In afwachting van de inscheping naar huis? En een dansavond in huize 
Poll? De staat van dienst van dit regiment beziend hebben deze militairen (precies uiteraard 

als zoveel andere geallieerde 
troepen) heel wat te verstouwen 
gehad en mocht er wel een feestje 
gevierd worden . De loftuitingen 
van ‘Monty’ en andere 
officieren, hoog in rang en rijk 
aan decoraties, heeft natuurlijk 
een wat obligaat karakter, maar 
verdiend is deze palmarès wel . 
En ook nog ruimte voor andere 
handtekeningen… 
Uit het programma van 25 
juni valt af te lezen dat het 
feestelijk avondje vooral een 

Bevrijdingsoptocht van de Oranjevereniging. 
(Foto L. Vlek-Sophie, Beeldbank Historische Kring D’Oude 
School).

7 mei 1945 Bevrijders van de 49ste divisie 
West Riding op weg naar Utrecht, worden in 
de Bilt vreugdevol welkom geheten. 
(Foto Th.v.d.Blink).
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gemeenschappelijk vertier beoogde te zijn . Het bal mocht dan beginnen met een traditionele 
(romantische) paardans (nr . 1, ‘Moonlight and roses’), of nr . 15 (‘Moonlight), als nr . 4 wordt 
de ‘Paul Jones’ gespeeld, een groepsdans die uit het square-dancing stamt . Er volgen een 
schrikkeldans (nr . 5), een stoelendans (nr . 9), een aantal dansen waarbij een klein prijsje (voor 
iedereen, zoals bij een spot prize het geval was, zie nrs . 6 en 12) of een grotere individuele 
prijs (nrs . 8 en 14)? De tweede helft van de avond, na het souper, opent met een polonaise . 
Daarna toont het programma weer een aantal spelletjes . De ‘Broom’(nr . 17) is een dans 
waarbij één paar begint, waarna de danseurs uiteengaan en elk een andere partner uitnodigen 
– en zo verdubbelt het aantal steeds .  
En natuurlijk: de hoky coky (hoky poky, hokey pokey), net als de Paul Jones een dansspel 
met voorgeschreven bewegingen (‘you put your right/left foot/arm in’) . Het liedje dateert 
ergens uit de negentiende eeuw en is de hele wereld overgegaan . Maar de grootste populariteit 
verwierf het toch tijdens de Tweede Wereldoorlog, overal meegedragen door de geallieerde 
militairen . 
Ik weet niet of de aanduiding 
‘Kiss’ bij nr . 18 een songtitel 
is of een ludiek verpakte 
uitnodiging tot de daad? 
Het feest eindigde op een 
plechtiger noot met de drie 
volksliederen: ‘O Canada’, 
het Canadese, dan het 
‘Wilhelmus’ en tot slot het 
‘God save the King’, het 
volkslied van het Verenigd 
Koninkrijk . 
Ik denk dat het wel een 
vrolijke avond was .

3. Vuurwerk tot slot
Maar wie denkt aan 
‘bevrijdingsfeest’, heeft toch vooral de straat in gedachten . Mensen die uit hun huizen 
komen om hun opluchting, ontspanning en hoop op betere tijden te vieren . Na voor velen 
inktzwarte, voor anderen grauwgrijze tijden een explosie van uitbundigheid, frivoliteit, 
luchthartigheid, als bubbeltjeswijn of prik-limonade .  
In deze paragraaf laat ik Corrie Hafkamp aan het woord, die haar herinneringen aan de 
bevrijding te boek stelde5 en maak ik gebruik van de beschrijving der Biltse en Bilthovense 
festiviteiten door de plaatselijke Oranjevereniging .6 
Hafkamp heeft eerst gewoond in De Bilt en verhuisde later naar de Tweede 

Kinderen van de toenmalige School met de Bijbel (later 
Rehobothschool) verdringen zich bij een legertruck van de bevrijders, 
waarmee zij een ritje mochten maken. (Foto Ernst Strubbe, 
Beeldbank Historische Kring D’Oude School ).

Een roes van volkomen zorgeloosheid
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Brandenburgerweg tegenover Inventum, waar haar vader werk had gekregen . Toen de 
bevrijding kwam, was ze vijftien jaar .  Zodanig verzwakt in de hongerwinter dat ze 
niet meer kon lopen,  werd ze op de schouders van haar vader naar de Soestdijkseweg 

gedragen, waar ze de intocht 
van pantserwagens, jeeps en 
open auto’s meemaakte: ‘Ze 
gooiden met sigaretten en 
chocola’ . 
Ondanks het verbod van haar 
vader blijft Corrie roepen dat 
ze ook chocola wil . ‘Plotseling 
zweefde ik door de lucht . Sterke 
soldatenarmen omknelden me . 
Ik werd gekust en schaamde 
me dood’ . De soldaat zette 
haar naast zich in de jeep en 
mompelde: “Bastards” . Als 
‘Jim’ hoort dat Corrie al vijftien 
is, krijgt hij een kleur als 
vuur . Hij had haar, uitgeteerd 

scharminkeltje, aangezien voor een kind van een jaar of elf . Vandaar die zoen […] 
(Hafkamp 1994, p . 104) .

Geen moment vroeg ik me af hoe ik weer thuis moest komen . Ik vergat dat ik niet kon 
lopen . Ik vergat alles . Ik zoog op de chocola en zakte weg in een roes van volkomen 
zorgeloosheid . 
Vrede . 
Vrijheid 
Nooit meer bang .
Vlaggen, bloemen , zingen, dansen, straatfeesten .  
Biscuits, chocolade, sigaretten .  
Cornedbeef, meat and vegetables in blik .  
Ik zat aan lange tafels in tuinen, nu hier, dan daar en vouwde rozen van crèpepapier voor 
de feestversiering . 
Straat na straat vierde uitbundig feest . Mensen […]dansten met elkaar de Engelse wals: 
“Ik dans straks met jou door de hemelpoort heen…” […] .7 
Op het voetbalveld kreeg het gras geen kans meer om te groeien . Maandenlang stond 
daar de feesttent van de buurtvereniging, met de harmonie . 

10 mei 1945. Bevrijdingsoptocht op de Julianalaan. Op de plaats 
van de kapper is nu een makelaarskantoor gevestigd. 
(Foto G. van Walbeek, Beeldbank Zicht op De Bilt).
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Lou Bandy, met strooien hoed, zong als hij voor de oorlog zong, met gebarsten stem 
en houterige gebaren: “eens zal de Betuwe in bloei weer staan” […](Hafkamp 1994, p . 
105-106) . 

De wijkvereniging die Hafkamp noemt, moet wel zijn de Wijkvereniging Tuindorp (WVT) 
die al op 23, 24 en 25 juli 1945 het spits afbeet van de bevrijdingsfeesten . Hondema 1998 
(p . 59-60), somt op: versierde huizen, veel lichtjes, veel publiek, opening op 23 juli door 
de burgemeester, optreden van de Vrijwillige Brandweer Harmonie en Zanglust; voorts 
kinderspelen op het BVC terrein, kindervoorstellingen met goochelen en koorddansen, 
alle dagen muziek van Orkest van de Linden, dansen, volksspelen en een gekostumeerde 
voetbalwedstrijd . Op 25 juli een grote bevrijdingsoptocht met wel 300 deelnemers . ’s 
Avonds een feest met liefst 5000 bezoekers, een optreden van Lou Bandy en vuurwerk tot 
slot . 
De vrijheid kon beginnen!

Noten: 
1 . J .C . Brugman, ‘De “bevrijding” in de gemeente De Bilt’ . In: De Biltse grift (april 1995), p . 2-4 .
2 . N . Jacobs, ‘Reünie veertig jaar na de bevrijding’ . In: Utrechts Nieuwsblad (15-04-19), alwaar de beide   
    foto’s .
3 . Het programma is folio gevouwen, met op de voorkant de invitatie, op p . [1] verso de staat van dienst van   
    het regiment, daaronder de palmarès en de ruimte voor handtekeningen; op p . [2] recto het programma van   
    de dansavond .
    Dit exemplaar van het programma is in het bezit van de ‘Historische kring D’Oude School’ . Ik dank Wilma  
    Storimans die mij op het bestaan ervan attendeerde .
4 . Zie https://reg .gg .ca/heraldry/pub-reg/project-pic .asp?lang=e&ProjectID=265&ProjectElementID=939
5 . Corry Hafkamp, Hugo Donker mag je slaan . Heemstede 1994 . Het eerste deel is: Een heel schrift wachten.
6 . J . Hondema, 100 jaar Oranjevereniging De Bilt-Bilthoven. 1898-1998 . De Bilt 1998 . In dit herdenkingsboek  
    worden Oranjefeesten in de jaren 1945-56 en later beschreven . Ik beperk mij hier tot programmapunten uit   
    de viering (de vroegste) in Tuindorp .
7 . De ironie wil, dat deze Engelse wals een ‘Duitse wals’ is . Dit lied (door Friedrich Schröder en  Hans Fritz       

Beckman) werd voor het eerst ten gehore gebracht in de Duitse geluidsfilm (UFA) uit 1937, Sieben       
Ohrfeigen, als ‘Ich tanze mit dir in den Himmel hinein/ in den siebenten Himmel der Liebe’ . Het lied is 

 wereldberoemd geworden, mede dank zij de eerste vertolkers, het legendarische duo Willy Fritsch en Lilian 
Harvey . Het is uiteraard best mogelijk dat er echt een Engelstalige versie door de bevrijders werd gespeeld, 
maar de keuze van Hafkamp is dan nog steeds merkwaardig: juist voor een melodie die zozeer geworteld 
is in de Duitse operettecultuur plus de verfilmingen in de beruchte UFA-studio’s, waarin van 1933-1945 
vrijwel alleen nazisympathisanten aan de bak kwamen .

Auteur :
Joke van der Wiel (1946) was werkzaam als docent/onderzoeker Nederlandse letterkunde 
aan de Universiteit van Utrecht. Zij is gepromoveerd op een onderzoek naar de negentiende-
eeuwse historische roman en heeft een aantal tekstuitgaven verzorgd, onder andere van Van 
Lenneps De Roos van Dekama.

Een roes van volkomen zorgeloosheid
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Pijn blijft
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Bevrijding?
Jacques van der Ham

Den Helder, 8 mei 1945

De Canadezen trekken op 8 mei 1945 Den Helder binnen1 . In de Tweede Wereldoorlog 
de meest gebombardeerde stad van Nederland . De sterk uitgedunde bevolking heet hen 
uitbundig welkom .  
Wij staan langs de kant en zwaaien naar 
onze bevrijders . Ik ben de kleinste . Vijf 
jaar oud, rood wit blauw vlaggetje in de 
hand en een grote oranje sjerp om de borst . 
Mijn kniekousen zijn afgezakt . De rek 
is uit het elastische bandje dat boven de 
kuit om het been hoort te spannen . Naast 
mij een jongen die Karel heet . Helemaal 
links mijn drie jaar oudere broer, Theddie . 
Wij logeren dan al meer dan een half jaar 
in deze plaats bij een oom en tante . Vlak 
voor Kerstmis 1944 zijn we de hermetisch 
afgesloten stad binnen gesmokkeld . Ik heb 
er de tijd van mijn leven en heb er geen 
idee van dat er binnen onze familie zoveel 
leed is voorafgegaan aan deze bijzondere 
intocht . Nu kijk ik door de bril van een 
tachtigjarige terug .

Ferdi van der Ham
Mijn verhaal over ‘De Bevrijding’ kan niet geschreven worden zonder de heldendaden 
van mijn oom Ferdi te noemen . Hij is de broer van mijn vader, A .M . van der Ham (1905 – 
1994) . 
Ferdinand Alphons Marie van der Ham wordt op maandag 20 november 1916 in Voorburg 
geboren als zoon van de architect en wethouder in Voorburg Theodorus Johannes van der 
Ham (1879 – 1956) en zijn vrouw Johanna Maria van der Drift (1878 – 1945) . Hij is een 
nakomertje en heeft een oudere broer en zus . 
In 1924 besluit Theodorus zijn succesvolle carrière als architect af te sluiten en een 
houthandel te beginnen . Hij verlaat met het gezin zijn toenmalige woonplaats Hilversum 

Bevrijding Den Helder, 8 mei 1945. 
(Foto J. van der Ham).
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om zich in Bilthoven te vestigen . Daar begint hij een handel in hout onder naam 
‘Houthandel Theod . J . van der Ham’ aan de Rembrandtlaan 10, later nr . 14 . Vier jaar na de 
oprichting meldt het weekblad Utrecht in woord en beeld onder de kop ‘Een staaltje van 
energie en organisatie’, dat de houthandel zich ontwikkelt tot een der belangrijkste zaken 
in de provincie Utrecht2 .

Na een korte opleiding op het R .K . internaat voor middelbaar onderwijs in Rolduc gaat 
Ferdi bij zijn vader in de houthandel in de buitendienst aan de slag . Na vier jaar verlaat 
hij de houthandel in Bilthoven om zich verder in het vak te bekwamen bij zijn oom in 
Voorburg, die directeur is van de ‘N .V . Voorburgsche Houthandel’
In Bilthoven verzamelt Ferdi een kring van vrienden om zich heen . Hij is geliefd . In 
de zomer zijn ze te vinden in het natuurbad ‘De Biltsche Duinen’, nabij de Julianalaan, 
luierend op het aangelegde strand of achter een glas bier op het terras3 .
Hij ontmoet er zijn vrienden Hans de Leeuw, Pieter ter Beek, Henk en Joep Huffener en 
Jacques Dijsterhuis4. Als er een flink briesje staat trekken ze naar de Loosdrechtse plassen. 
Ferdi heeft daar een zeilboot liggen5 6 .

Ferdi staat onder zijn vrienden bekend als een charmante kerel, vol zelfvertrouwen, 
vriendelijk, makkelijk in de omgang en met gevoel voor humor . Hij is muzikaal, speelt 
klarinet in een jazzorkest onder de naam Melodymakers . Hij musiceert er met zijn vriend 

Houthandel Theodoor J. van der Ham aan de Rembrandtlaan. (Utrecht In Woord en Beeld 25-05-1928).
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Terugtocht van Duitse 
krijgsgevangenen nabij Klein 
Beerschoten.(Foto Het Utrechts 
Archief).

Militairen van de aan- en afvoertroepen  
onder grote belangstelling op de Looydijk, 
nabij nr. 136-138. 
(Foto Ernst Strubbe, Beeldbank Historische 
kring D’Oude School).

De bevrijding     in vogelvlucht

Een Shermantank van de bevrijders 
op de Utrechtseweg, ter hoogte van nr. 
322-326. (Foto Het Utrechts Archief)
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Bevrijdingsconcert met 
de Biltse Harmonie 
op de Dorpsstraat (nu 
Dorpsstraat vanouds 
Steenstraat), achter 
villa Terre Neuve. (Foto 
C. Onwezen, Beeldbank 
Historische kring 
D’Oude School).

Bevrijdingsoptocht van de 
Oranjevereniging op de Oude       
Brandenburgerweg. 
(Foto L. Vlek-Sophie, Beeldbank 
Historische Kring D’Oude School).

De Prins Mauritslaan (naam die de 
Duitse bezetter had veranderd) wordt 
weer Prins Bernhardlaan.  
(Foto G. van Walbeek, Beeldbank Zicht 
op De Bilt).

De bevrijding     in vogelvlucht

Achtergrondafbeelding: Valeria Aksakova.
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Hans de Leeuw, die saxofoon en piccolo speelt . Natuurlijk luistert hij naar de “Ramblers” 
onder leiding van Theo Uden Masman of Duke Ellington en Benny Goodman . De favoriete 
muzikanten van die tijd7 .

Mobilisatie
Achtentwintig augustus 1939 vindt de algehele mobilisatie plaats . Driehonderd duizend 
man worden opgeroepen . Ferdi is er een van en gaat zich melden . Hij wordt ingedeeld bij 
de aan- en afvoertroepen . 
Ferdi neemt als soldaat van de 4de Compagnie van het IIde Autobataljon van het 
Nederlandse leger deel aan de felle, maar korte strijd om de Grebbeberg . Achter de linies, 
medeverantwoordelijk voor de aan- en afvoer van manschappen en materieel . Ferdi wordt 
gearresteerd op de dag van de capitulatie, in Gouda gevangen gehouden, maar korte tijd 
later weer vrijgelaten . Deze oorlogservaring is voor Ferdi van cruciaal belang voor de 
rest van zijn leven . Zijn weerzin tegen de overheersing van Duitsland steekt hij niet onder 
stoelen of banken . Impulsief breekt hij zijn carrière in de houthandel af, keert terug naar 
zijn woonplaats Bilthoven en wordt aangenomen als gemeenteambtenaar bij de Burgerlijke 
Stand in De Bilt . 

Natuurbad De Biltsche Duinen rond 1938.

Bevrijding?
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Verzetsdaden
In Bilthoven ontmoet hij mevrouw Sophia 
Hendrika Francisca Maria Boerma-Derksen 
(1911 – 1998)8 . ‘Zus’genaamd . Zij woont op 
de Overboschlaan 42 . Zus Boerma is al heel 
vroeg bij het verzet betrokken . Haar eerste 
contacten met het georganiseerd verzet krijgt 
zij via de Orde Dienst . Een instantie, die zich 
aanvankelijk bezighoudt met het opzetten van 
een paramilitaire organisatie, die Nederland 
moet leiden naar een soepel verlopende 
overgang van oorlog naar vrede, wanneer de 
Duitsers zich zouden hebben teruggetrokken . 
Deze organisatie heeft behoefte aan wapens . Er 
ontstaan actieve verzetsgroepen, die op zoek 
gaan naar wapens . Bij een van deze groepen 
sluit Zus zich aan . Zij trekt Ferdi mee in het 
verzet . Hij verzorgt wapentransporten . Maar 
daar blijft het niet bij . Ferdi duikt in 1942 onder . 
Hij laat zijn administratieve adres in Utrecht 
voor wat het is en vindt een schuilplaats in een 
van de loodsen bij de Houthandel van zijn vader 
aan de Rembrandtlaan . Daar wordt hij van eten 
voorzien door zijn verloofde Netty van Hattum .
Tevens bivakkeert hij veelvuldig bij Zus Boerma aan de Overboschlaan 42 of de familie 
de Leeuw elders in Bilthoven .  Als eenmaal donkere wolken zich over het leven van Ferdi 
hebben geschaard en de rekening wordt opgemaakt, blijkt dat hij in de loop van de jaren 
‘41 tot ‘44 op grote schaal onder zijn schuilnamen Ferdinand Dubois of Fred van der Werf 
betrokken is bij de onderduik van Joden uit Bilthoven, spionage, liquidatie, overvallen, 
aanslagen, sabotage en vervalsing van persoonsbewijzen9 . 

Arrestatie
Een dergelijk scala aan verzetsdaden kan de bezetter nauwelijks ontgaan . In mei 1944 slaat 
het noodlot toe . Ferdi is vanuit Bilthoven met een wapentransport op weg naar Utrecht . 
Daar wordt hij opgewacht Tijdens een gevecht raakt hij gewond en wordt gearresteerd . 
Op 17 mei 1944 verschijnt in de landelijke dagbladen de mededeling dat hij tezamen 
met een drietal anderen is gearresteerd, berecht, veroordeeld en geëxecuteerd10 . Zonder 
nadere informatie van overheidswege gaat de familie ervan uit dat zijn overlijdensdatum 
op 16 mei gesteld mag worden . In de R .K . parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van 

Ferdi van der Ham,  Loosdrechtse Plassen. 
1941.
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Altijddurende Bijstand in Bilthoven wordt op 20 mei een requiemmis ter nagedachtenis 
van Ferdi van der Ham opgedragen . Veel vrienden en plaatsgenoten zijn in de kerk 
aanwezig als op het orgel wordt geïmproviseerd op het verboden Wilhelmus . In de kerk 
ontbreekt het lichaam van Ferdi . 
Er is onzekerheid over de datum van de arrestatie, de locatie van zijn verblijf en de 
omstandigheden waaronder hij heeft geopereerd . Er is geen overlijdensakte . Wel een 
overvloed aan verdriet . Op 12 juli 1944 richt mijn vader een verzoek aan het Feldgericht 
tot het verstrekken van een overlijdensakte van zijn broer . In september volgt het 
antwoord: op 15 augustus 1944 is een akte opgemaakt met een overlijdensdatum van 6 juni 
1944 te ’s-Gravenhage11 .  
Wat heeft er plaats gevonden tussen de datum van 16 mei en 6 juni? Met deze vraag 
blijven de familieleden de rest van de oorlogsdagen zitten . Wat is er met Ferdi na zijn 
arrestatie gebeurd? Heeft hij geleden? Waar is hij overleden en waar is zijn lichaam? De 
beantwoording van deze vragen zal moeten wachten op de Bevrijding . Achteraf weten 
we dat dit meer dan een jaar zal duren . Ik zie in de agenda van mijn vader van het jaar 
1944 dat hij de overlijdensdatum van 16 mei heeft doorgestreept en dit feit opnieuw heeft 
ingevuld een paar bladzijden verder, op 6 juni .

Onderduiken vader
In november 1944 meldt een team van Duitse soldaten zich op het huisadres van 
mijn ouders in Den Haag. Zij zijn op zoek naar mijn vader, treffen hem niet thuis en 
ondervragen mijn moeder over de relatie van hem met zijn broer Ferdi . Mijn vader had dit 
al vermoed en bevond zich op dat moment in de provisorisch ingerichte kruipkelder onder 
het huis . Een paar weken later volgt een tweede bezoek . Opnieuw vertelt mijn moeder dat 
haar man in een ziekenhuis ligt zonder dat ze weet waar . Onverrichter zake vertrekken 
ook deze keer de Duitsers . In december krijgen mijn ouders de mededeling dat de levering 
van distributiebonnen is stopgezet . Het gezin vandrie kinderen wordt afgesneden van alle 
producten die op de bon zijn . Gebrek aan voedsel dreigt . Op deze wijze wordt de druk tot 
een bekentenis opgevoerd .

Onderduiken oudste zoons
Op 18 december vertrekken mijn oudere broer en ik per vrachtauto via Venhuizen naar 
Den Helder . Daar wonen de zus van mijn moeder en haar echtgenoot, Co Wittebrood en 
Cas Wols . Hij is waarnemend directeur van de levensmiddelen groothandel ‘M .A . 
Grunwald en Zoon’. Een firma opgericht door Moses Aron Grunwald, van Joodse komaf. 
Nu in handen van de vierde generatie . De toenmalige eigenaar is in 1942 ondergedoken . 
Mijn oom neemt hem waar onder toezicht van een door de bezetter aangestelde Verwalter . 
Wat een coïncidentie! Er blijken kennelijk mogelijkheden te bestaan om twee jongens te 
laten onderduiken en van voedsel te voorzien zo dicht onder de ogen van de bezetter .

Bevrijding?
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Ik ben 5 jaar als mijn logeerpartij in Den Helder begint . Het zijn mijn oudste 
herinneringen . Met recht een oorlogsvakantie . Ik ga niet naar school, maar speel elke dag 
in een half verwoeste stad, maak snel vrienden en richt samen met hen ‘De Bende van 
Zeven’ op . 

Op 19 februari 2019 wordt 
in de Helderse Courant een 
oproep geplaatst voor de 
voormalige leden van deze 
‘oorlogse jeugdbende’van 
zeven kinderen . Ondanks de 
uitgebreide weergave van de 
jeugdherinneringen in een groot 
binnenkatern meldt helaas 
niemand zich . 
Ik heb er een fantastische 
tijd . Mijn oom en tante, die 
kinderloos zijn, hechten zich 
aan mij en ik aan hen . Het valt 
niet mee na de oorlog terug 
te keren . Ik blijf dan ook nog 
wat langer en herinner mij het 
vertrek naar mijn ouderlijk 
huis niet als een bevrijding . 
Mijn tante, die kinderloos 
is gebleven, heeft dezelfde 
ervaring en zal haar leven lang 
een jeugdfotootje van mij in 
haar portemonnee bewaren .

Onderduiken jongste zoon
Aanvankelijk worden uitsluitend mijn oudere broer en ik bij familie ondergebracht, maar 
als blijkt dat de gezondheid van mijn vader steeds meer te wensen overlaat, besluit mijn 
moeder ook voor mijn jongere broer Robbie, twee jaar oud, een ander pied à terre te 
zoeken .  
Hij wordt ondergebracht in Huize St . Angela in Den Haag . Daar werkt een andere zus 
van mijn moeder als religieuze op het internaat voor gehandicapte kinderen . Hij verblijft 

Helderse Courant 19 februari 2019.
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er drie maanden als ongeregistreerd kind onder de hoede van zorgzame zusters . Een niet 
ongevaarlijk exercitie . Tot het visioen van Hitler behoort immers het Derde Rijk bevrijden 
van kinderen met aangeboren functiebeperkingen . Vlak voor de Bevrijding, als mijn ouders 
weer in Den Haag zijn teruggekeerd, wordt hij gezond en wel opgehaald . 

Verblijf in Bilthoven.
In januari 1945 vertrekt mijn vader vanuit Den Haag op de fiets door weer en wind naar 
zijn ouders op de Soestdijkseweg 48 N in Bilthoven . Hij heeft inmiddels een maagkwaal 
en verdient betere verzorging dan in een kruipkelder mogelijk is . Een maand later wordt hij 
in een ziekenhuis in Utrecht opgenomen voor een maagoperatie . Hij keert na een maand 
weer terug naar Bilthoven voor het vervolg van zijn onderduikperiode . Een aantal malen 
waagt mijn moeder de tocht per fiets van Den Haag naar Utrecht of Bilthoven om hem op 
te zoeken . Vanaf begin april verblijft zij er permanent in Bilthoven .

Bevrijding
Als de Bevrijding definitief in zicht lijkt vertrekken mijn ouders, te zwak voor een 
fietstocht, op 18 april per schip in twee dagen vanuit Utrecht via de Lek, Nieuwe Maas, 
Vlaardingervaart en Schie naar Den Haag . Daar vindt op 9 mei een groot straatfeest plaats 
om te vieren dat Nederland is bevrijd . 
Voelen wij, familieleden, dat ook zo? Natuurlijk sluiten we ons aan bij de euforie 
omtrent de overwinning en het vertrek van de gehate tegenstanders . Wij zijn bevrijd van 
overheersing, tirannie, onderdrukking, honger en angst, maar niet van het verdriet . Te veel 
vragen drijven in een zee van droefenis .  
De eerste week na de Bevrijding heeft mijn vader een afspraak op het Centrale 
Bevolkingsregister in Den Haag om zich te laten informeren over de procedurele kant 
van een onderzoek naar de overlijdensomstandigheden van geëxecuteerde verzetslieden . 
Het maakt hem niet veel wijzer . Hij start een onderzoek naar de omstandigheden rond de 
levensbeëindiging van zijn broer . 
Op 12 oktober 1945 wordt bericht ontvangen van de Stichting ‘Het Nationaal Instituut12 . 
Het lichaam van F.A.M. van der Ham is gevonden en als zodanig geïdentificeerd. Koel 
staat dat hier gedrukt . Zijn geest is dan al 5 maanden niet meer op deze aarde en zijn 
lichaam is bedekt met zeezand uit de duinen van Bloemendaal .  
In aanwezigheid van Koningin Wilhelmina, Prinses Juliana en Prins Bernhard en 
vele hoogwaardigheidsbekleders trekt op 27 november 1945 een eindeloze stoet van 
nabestaanden en medelevenden van Haarlem naar de Eeregrafhof in de duinen van 
Bloemendaal om de laatste eer te bewijzen aan 422 slachtoffers, die bij het binnenlands 
verzet zijn omgekomen13 . Ferdi is een van hen . Ook mijn ouders zijn voor deze 
indrukwekkende plechtigheid uitgenodigd . Zij zullen jaarlijks op de 4 mei de tocht door de 
duinen naar de erebegraafplaats maken . 

Bevrijding?
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Koningin Wilhelmina stuurt mijn 
grootvader een blijk van erkenning 
van de heldenmoed van Ferdi en 
biedt hem haar deelneming aan met 
het verlies14 . Mijn grootvader plaatst 
een foto van Ferdi in een lijstje op 
het dressoir in de voorkamer van 
zijn huis15 . Deze zal er zijn leven 
lang blijven staan . Hij plakt een in 
karton uitgesneden exemplaar van 
het verzetskruis 1940- 1945 in de 
linkeronderhoek . Deze onderscheiding 
is zijn zoon niet ten deel gevallen . Een 
duidelijk statement van grootvaders 
kant . Het maakt zijn verdriet niet 
minder . 
In oktober van hetzelfde jaar wordt 
zijn vrouw voor een kwaal in het 
ziekenhuis opgenomen . Zij komt er te 
overlijden en was zeker niet bevrijd 
van het verdriet om het verlies van 
haar zoon .
Er komt van meerdere kanten een 
eerbetoon voor de heldendaden 
van Ferdi, maar ook - zelfs in 1946 
nog - een gepubliceerde oproep uit 
verzetskringen om inlichtingen over 

de overlijdensomstandigheden van Ferdi16 . Ook deze groep van voormalige verzetsstrijders 
is niet vrij van onzekerheden omtrent diens dood . In 1947 meldt het Rode Kruis dat Ferdi 
zeer waarschijnlijk in het Oranjehotel in Scheveningen gevangen heeft gezeten en in de 
duinen aldaar op 6 juni 1944 is geëxecuteerd17 . Met dergelijke mededelingen wordt de 
familie telkens weer in verwarring gebracht . Plaats van executie en datum blijken later niet 
te kloppen . Mijn vader heeft nooit in zijn leven de zekerheid gekregen over alle feiten rond 
het overlijden van zijn broer . 
NIOD
Ook nu nog - 75 jaar later - is er reden voor mij om terug te kijken en mogelijke 
onzekerheden te duiden en wellicht op te helderen . Al was het maar, omdat mijn 
kleinkinderen mij daarover bevragen .  
Ik treed in contact met het NIOD . Op mijn verzoek en in onderling overleg wordt de 

Een zwijgend statement door zijn ouders: Herinnering aan 
Ferdi (+/- 1944), met daaronder een afbeelding van het 
verzetskruis in brons dat door H.M. de Koningin  postuum 
werd uitgereikt aan nabestaanden van de in het verzet 
gevallen strijders, maar dat hem nooit ten deel mocht 
vallen.
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overlijdensdatum van Ferdi, die in zijn documentatie op 15 mei was gesteld, naar 16 
mei 1944 bijgesteld . Ook de weergave van het beroep wordt aangepast . De duiding van 
houthandelaar wordt vervangen door die van gemeenteambtenaar, in overeenstemming 
met zijn functie als controleur bij de Burgerlijke Stand van De Bilt in de jaren veertig . 
Ook de digitale erelijst wordt als zodanig aangepast, het daaraan ten grondslag liggende 
kalligrafisch werk natuurlijk niet.  
Wellicht is het een idee als de huidige bewoners van de gemeente De Bilt op 4 mei 
2020 een virtueel bloemetje leggen op de digitale graven van de verzetshelden uit deze 
gemeente . www .erelijst .nl is daarvoor de plaats .

Netty van Hattum
Ferdi was verloofd met Jeanette (Netty) van Hattum (1922 – 1978) . Ik kan deze volledige 
naam en data aangeven, omdat ik pas onlangs daarvan op de hoogte kwam .  
Netty speelt een cruciale rol in het leven van Ferdi . Zij bezoekt hem op zijn 
onderduikadres, voorziet hem van eten en drinken en zorgt op momenten van eenzaamheid 
voor aanspraak . De dag na de publicatie van het doodvonnis van Ferdi staat zij bij mijn 
ouders voor de deur in Den Haag om hen de droevige mededeling te doen en elkaar 
te troosten . Zij is degene, die de contacten met de autoriteiten onderhoudt omtrent de 
identificatie van het lichaam van Ferdi. Een donker kostuum met rode stip als laatst 
gedragen kleding en een gebitsstatus onder de naam F . Dubois spelen daarbij een kardinale 
rol. Niets is haar te veel. Maar na de officiële begrafenis verflauwen de contacten en 
resteert in het familiearchief nog een laatste verhuisbericht uit september 1945 . In het 
familiearchief bevindt zich geen foto van haar, noch enige aanwijzing omtrent haar verdere 
levensloop . Hierin kwam verandering toen ik via de gemeente De Bilt inzage kreeg in de 
correspondentie omtrent een verzoek uit 1959 tot vermelding van de naam van Ferdi op 
het oorlogsmonument in Bilthoven. De schrijver van het verzoek, H.M. Offerman, gaf in 
zijn verzoek aan, dat zijn nicht, Netty van Hattum, op het punt stond met Ferdi van der 
Ham te trouwen18. De koppeling van Netty aan de familie Offerman zette mij na een lange 
zoektocht op het spoor van haar schoonzus . Ik ga haar binnenkort ontmoeten . 
Zij kan terug zien op meer dan negentig levensjaren . Zij vertelde mij al dat Netty er 
lang over heeft gedaan om haar verloofde een vaste plaats in haar hart te geven als een 
bijzondere en waardevolle herinnering zonder het verdriet dat haar jarenlang achtervolgde . 

 Epiloog
Het is goed te beseffen dat het plegen van verzet geen daad op zich is, maar altijd 
consequenties heeft voor anderen, die op welke manier dan ook erbij betrokken zijn . 
Ferdinand van der Ham heeft zijn leven voor het vaderland gegeven . Zijn daden zijn niet 
alleen van invloed geweest op de levensomstandigheden van vaderlanders in het algemeen, 
maar hadden ook gevolgen voor zijn ouders, verloofde, broer en zus . Ieder van hen heeft 

Bevrijding?
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een deel van het verdriet gedragen . 
Als ik nu met mijn vrouw door Bilhoven wandel dan helpt uitsluitend mijn geheugen me 
om de heldendaden van Ferdi voor ogen te krijgen . Geen zichtbaar teken kruist mijn pad of 
dat van mijn kinderen en kleinkinderen . 

Jacques van der Ham, Maastricht 

Noten:
1 .   Familiearchief Van der Ham foto, 08/05/1945 . 
2 .   Familiearchief, foto, 1928 .
3 .   Beeldbank Utrechts Archief .
4 .   Pauline Broekema,  Het Boschhuis, kroniek van een familie. Amsterdam 2014 . Foto familiearchief .
5   . P .H . Heere,  en  A .Th . Vernooij, A . Th ., De Eerebegraafplaats te Bloemendaal . Den Haag 2005, p . 1065 .
6 .   Familiearchief, foto 1941 .
7 .   Chris de Leeuw, interview .
8 .   Hiepke Boerma, Geschiedenis van een verzetsvrouw en haar gezin. Zus Boerma-Derksen, verzetsvrouw van      
      het eerste uur, een wilde bloem, 2001 .
9  .  P .H . Heere en A .Th .Vernooij, De Eerebegraafplaats te Bloemendaal. Den Haag 2005 .
10 . Deutsche Zeitung in die Niederlanden, 17/05/1944 .
11 . Familiearchief, overlijdensakte .
12 . Familiearchief, brief van Het Nationaal Instituut, 12/10/1945 .
13 . Heere, P .H . en Vernooij, A . Th ., De Eerebegraafplaats te Bloemendaal, 2005, p . 36 e .v .
14 . Familiearchief, brief Koningin Wilhelmina, 07/06/1945 .
15 . Familiearchief, foto +/-1944 .
16 . Familiearchief, NIOD, archief 185a, dossier 48, Rolduc’s Jaarboek XXVI, 1946, brief De Zwerver,   
      24/09/1946 .
17 . Familiearchief, brief Comité ‘Oranjehotel’, 02/01/1947, Weber, E .P . Gedenkboek van het ‘Oranjehotel’,         
      1946 .
18  RHC Vecht en Venen, brief H.M. Offerman aan B&W, 02/05/1959, Archief De Bilt, 1932 – 1987, inv. nr.   
      3950 .

Auteur : Auteur: Jack van der Ham, econoom, voormalig directeur bij Sanquin 
Bloedvoorzienig. Legde zich na zijn pensionering onder meer toe op cultureel historisch 
onderzoek. Beschreef de ontwikkeling van de wolindustrie in het Land van Herve (Wallonië) 
aan de hand van de familiegeschiedenis van de wolfabrikant Jean Joseph Xhibitte (1767 - 
1850). Beschreef eveneens de Brabants-Groningse familie Sips.

Jack logeerde als kind tijdens de zomervakanties bij zijn grootvader in Bilthoven en bouwde 
hutten in de bossen. Een jeugdherinnering. Verder terug in zijn geheugen is een ‘gedwongen’ 
vakantie opgeborgen. Indirect veroorzaakt door zijn oom Ferdinand A.M. van der Ham. Hij 
legt momenteel de laatste hand aan het levensverhaal van deze verzetsheld. Jack is tachtig 
jaar en woont met zijn vrouw in Maastricht. Zij hebben twee zoons en acht kleinkinderen.
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Fusillade van twee broers 
uit De Bilt  
bijzondere oorlogsslachtoffers van 
verzet, represaille en nagedachtenis

Leo van Vlodorp

In het jaar van de bevrijding, 1945 vindt er nog een fatale en zeer emotionele gebeurtenis 
plaats: de fusillade van de broers Brinkhof uit De Bilt . 

Op de grens van Bilthoven en Den Dolder op ca . 25 meter van de weg, langs een 
onverharde weg naast bungalowpark ’Prinsenburg’, staat een oorlogsmonument . Ter 
nagedachtenis is een kruis als gedenkteken opgericht . Op een  granieten plaat bij dit 
monument worden tien namen vermeld . 
Op de plaat staan onder andere de namen van twee in De Bilt geboren broers:  

Johannes (Jan) Hendrikus Brinkhof, geboren te De Bilt op 8 juni 1895, 
wonende te Utrecht .
Antonius Cornelis Joseph (Kees) Brinkhof, geboren te De Bilt op 22 augustus 1908, 
wonende te Utrecht .

Wie zijn die broers Jan en Kees Brinkhof?
Johannes Hendrikus Brinkhof (roepnaam Jan) is geboren op 8 juni 1895 te De Bilt op het 
adres Kerklaan 15 . Hij ligt nu begraven op het Nationaal Ereveld te Loenen bij Apeldoorn . 
Aldaar wordt vermeld dat hij schilder van beroep was en tijdens de oorlog lid van het 
verzet . 
Als organist van de rooms-katholieke Sint Michaëlkerk in De Bilt volgt hij A . Boere  in 
1916 op . Vanaf dat jaar begeleidt hij het koor en het volk bij feestelijke en verdrietige 
gebeurtenissen . Ondanks het feit dat hij met zijn vrouw vanaf 1921 in Utrecht woont, blijft 
hij in functie gedurende de periode 1916 tot aan zijn dood in 1945 . Een periode van 29 jaar .
Jan Brinkhof  trouwt in 1922 te Utrecht met Maria Clasina de Ruiter . Zij is aldaar geboren  
in 1902 en rooms-katholiek gedoopt . Na het huwelijk ging het paar wonen in Utrecht . 
In 1945 was dit ook nog het geval . Jan en Maria kregen één dochter en gaven haar 
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de voornamen van haar moeder . Voor zover bekend is zij niet gehuwd en heeft geen 
nabestaanden . Er zijn geen verdere nakomelingen van dit echtpaar .

Antonius Cornelis Joseph Brinkhof (roepnaam Kees) werd geboren op 22 augustus 
1908 te De Bilt, eveneens op het adres Kerklaan 15, en in de St . Michaël rooms-katholiek 
gedoopt . Hij ligt als verzetsheld begraven op het Nationaal Ereveld te Loenen bij 
Apeldoorn . 
Van beroep was Kees Brinkhof stukadoor/schilder . Hij  huwt in 1937 te Utrecht  met 
Margaretha Kraan, die aldaar is geboren in 1905 . Zij overleed in 1991 op 86-jarige leeftijd 
te Utrecht, waar ze als  weduwe was blijven wonen . Kees en Margaretha kregen meerdere 
kinderen . Een zoon, die binnen een jaar overleed (1939) en een tweeling die dood geboren 
werd (1941) . Dochter Ans werd geboren in 1940 en overleed in 1978 . En verder nog zoon 
Cornelis (ook met roepnaam Kees), in Utrecht geboren op 5 juli 1944 . Kees huwde in 
1966 met Janneke (roepnaam Jenny) Janssen te Utrecht . Zij kwam uit Groningen . En daar 
woont het echtpaar nu . Kees, inmiddels 75 jaar, heeft tot aan zijn pensioen de functie van 
conciërge vervuld . Hij en zijn twee kinderen hebben nooit hun vader of opa gekend . 

De broers staan vermeld op de Erelijst der Gevallenen gelegen in de Tweede Kamer der 
Staten Generaal onder de categorie van het verzet en overleden op 5 april 1945 . Als beroep 
wordt bij Jan vermeld: schilder en bij Kees staat ook: stukadoor . Volgens de gegevens die 
de database vormen voor deze lijst, waren beiden actief in het verzet .
 

Jan Brinkhof (uitsnede van de 
familiefoto van de viering van zijn 
25-jarig jubileum als organist in 1925).

Foto grafsteen Loenen (bron: website OGS).
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Wat is bekend over de arrestatie, fusillade en het graf van de broers Brinkhof?  
Hun arrestatie vond hoogstwaarschijnlijk plaats op 14 maart 1945 door de Utrechtse 
politie samen met de Duitse autoriteit . Volgens de weduwe van een van de broers werden 
ze verraden door een niet meer te achterhalen NSB’er . Ze werden opgepakt tijdens het 
verzamelen van hout in een leeg- staand huis van een op de vlucht geslagen NSB’er . Het 
was de bekende hongerwinter, waarin naast honger ook kou werd geleden . Brandstof was 
er niet meer . 

Op 3 april 1945 vond een aanslag plaats door de Binnenlandse Strijdkrachten (BS), die als 
opdracht had: ‘op 3 april 1945 ’s avonds laat een doorkomend munitietransport te voorzien 
van springladingen […]’ . De aanslag werd uitgevoerd  ‘door een Bilthovense B .S .-groep, 
net niet op het grondgebied van De Bilt, maar wel van Zeist, op de Soestdijkseweg richting 
Soestdijk, even voorbij het kruispunt met de Dolderseweg’ .  Er volgde een vuurgevecht 
met een Duitse patrouille . Deelnemers  van de BS-groep waren Van Moorselaar en 
Enthoven, die daarvan na de bevrijding verslag hebben gedaan . Achteraf  bleek dat van de 
Duitse patrouille één persoon dodelijk was getroffen. 
Als represaille voor die aanslag werden op 5 april, dus vier weken vóór de bevrijding, tien 
‘Todeskandidaten’ uit de gevangenis aan het Wolvenplein  in Utrecht  gehaald en op de 
plaats van het vuurgevecht  standrechtelijk gefusilleerd . Twee van hen waren geboortig uit 
De Bilt . 
Iedere actie tegen de bezetter werd met instemming van Hitler met een  maatregel 

Kees Brinkhof, 25 jaar oud (foto, 
eigendom zoon Kees, Groningen).

Grafsteen van Antonius Brinkhof (roepnaam Kees).
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van represaille vergolden . Na Dolle Dinsdag (5 september 1944) bepaalde Generaal 
Christiansen, de Duitse militaire bevelhebber in Nederland, dat de dood van iedere Duitser 
‘tienvoudig gewroken’ zou moeten worden . En dat gebeurde dan ook op 5 april 1945 .

In een radio-interview van Slotstad Radio op 11 januari  jl . vertelt G . Dekker, oud-
commissaris van de Rijksrecherche  daarover het volgende: 

’Als 10 jarig jongetje woonde ik tussen de  Ernst Sillemhoeve en het Spiehuis, nét 
buiten Bilthoven . In ons huis zaten veel onderduikers . Op 5 april kwam ik om half 
acht uit bed en zag aan het gezicht van mijn vader dat er iets ernstigs was gebeurd . ’Ja 
jongen, er zijn net tien man neergeschoten . En daarbij boer Hilhorst’, zei hij bezorgd . 
Boer Hilhorst kende ik goed, want ik speelde daar vroeger weleens . Als nieuwsgierig 
jongetje ga je er dan wat later toch eens kijken . En dat had ik eigenlijk niet moeten 
doen . Het blijft allemaal op je netvlies . In de buurt wonende mensen moesten toekijken 
hoe ze gefusilleerd werden. De slachtoffers kwamen uit Utrecht uit de gevangenis aan 
het Wolvenplein, werd er gezegd . Ze zijn met de bus naar de executieplaats gebracht . 
Waarom ze zijn neergeschoten zijn, wisten we toen nog niet’, aldus Dekker .

Aantoonbaar is het feit dat de twee Biltenaren slachtoffer zijn geworden van de 
represaillemaatregel van de Duitsers ten gevolge van een mislukte aanslag, gepleegd door 
de afdeling Binnenlandse Strijdkrachten uit Bilthoven Noord . 

Herdenkingsmonumenten bij Jagtlust te Bilthoven
Als eerste herdenkingsmonument in de gemeente werd in september 1945, op initiatief van 
een aantal personen uit het verzet en nabestaanden van Bilthovense gevallenen, een kruis 
onthuld op de hoek van de Jan Steenlaan/Soestdijkseweg aan de kant van het station . Zie 
hiervoor ook het jubileumboek Honderd jaar Bilthoven . In 1948 werd het vervangen door 
een simpel kruis boven een bakstenen muurtje aan de zuidzijde van Jagtlust . In het midden 
van de jaren ‘50 ontstond het verlangen naar een volwaardig en definitief monument als 
herdenking aan de om het leven gekomen verzetsmensen . Sinds 1958 staat bij Jagtlust het 
monument . Het is een plaats van regelmatige herdenking en bezinning . [ red.: zie ook de 
column van W. Krommenhoek, elders in dit blad] .

Welke namen moesten worden vermeld op het verzetsmonument bij Jagtlust?
Een door B&W benoemde commissie werd belast met het geven van een advies 
inhoudende de criteria van vernoeming en de eventuele namen van gevallen 
verzetsmensen, die aan de volgende eisen voldeden: ‘(1) Ten tijde van de bezetting 
inwoner geweest van de toenmalige gemeente De Bilt; (2) In één of andere erkende vorm 
aangesloten geweest bij het verzet in onze directe omgeving; (3) Ten gevolge van hun 
aandeel in het verzet gevangen genomen en omgekomen’ .
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De commissie kon elf namen noemen van verzetsmensen die aan die criteria voldeden en 
B&W besloot tot de inscriptie van de elf namen op de sokkel . 

De littekens van de Tweede Wereldoorlog zijn anno 2020, 75 jaar na de bevrijding,  nog 
steeds niet verdwenen . Vele programma’s  op TV en herdenkingen in talloze gemeenten 
schenken daar aandacht aan. Na decennia van stilzwijgen hebben veel slachtoffers hun 
kinderen en kleinkinderen nu pas verteld wat hen is overkomen in Nederland, in kampen 
in Nederlands Indië, aan de spoorweg van Birma, op zee en in veel andere plaatsen in de 
wereld, als burger of als militair . Nabestaanden zijn ook zelf op onderzoek gegaan . Veel 
boeken daarover zijn inmiddels verschenen en veel zullen nog volgen . In deze stroom past 
ook dit artikel over de gebroeders Brinkhof . Waarom werd niet aan hen gedacht toen men 
op zoek ging naar de gevallenen in onze gemeente? De tijd, vlak na de bevrijding was een 
chaotische tijd en de wederopbouw van Nederland vroeg veel aandacht . Maar de fusillade 
van deze tien Nederlanders zal toch nog wel in de gedachten zijn geweest van een aantal 
personen, die bij die mislukte verzetsdaad betrokken waren? 

De tien slachtoffers van de fusillade werden op 5 april 1945 voor identificatie overgebracht 
naar het lijkenhuis van de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Woudenbergseweg 
te Zeist. Van die tien personen  zijn er acht definitief begraven op deze begraafplaats. 
Voor hen is daar een herdenkingsmonument opgericht . Opmerkelijk is dat geen van hen 
een andere relatie met de gemeente Zeist had, dan alleen het feit dat de fusillade op haar 
grondgebied plaats gevonden had . De twee broers Brinkhof werden op 11 april 1945 
begraven op het kerkhof van de Sint Michaëlkerk aan de Kerklaan in De Bilt . In deze kerk 
waren zij vele jaren eerder gedoopt . Op 31 mei 1979 zijn zij herbegraven op het Nationaal 
Ereveld te Loenen op de Veluwe .

Om ook na ruim 75 jaar recht te doen aan de gebroeders Brinkhof en de in leven zijnde 
nabestaanden, die de littekens van de oorlog in stilte dragen, zou het mooi zijn om ook de 
namen van de broers Brinkhof te doen beitelen op de sokkel van het herdenkingsmonument 
bij Jagtlust .

Adhesiebetuigingen daarvoor werden ontvangen van:
G . Dekker, Voormalig commissaris van de Rijksrecherche voor oorlogsdaden;   
K . Beesemer,  Voormalig raadslid en wethouder gemeente De Bilt ( 1981-1998) en als kind 
tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken in Bilthoven;  
B . Schut, auteur van  Bilthoven en De Bilt tijdens de Tweede Wereldoorlog (2015) en 
Bilthoven en De Bilt de eerste jaren na de bevrijding (2018); 
J .C . Brugman, auteur van  Bezet en verzet. De Bilt en Bilthoven in oorlogstijd (1993) .

Fusillade van twee broers uit De Bilt
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Helaas moeten zij melden dat het verzoek tot inscriptie van de namen op de sokkel door de 
gemeente werd afgewezen (februari 2020) .

Bronnen

-  Online Museum, verslag van onderzoek in rubriek Verzet. 
-  R .P .M . Rhoen, Oorlogsmonumenten in Zeist (Rhoen .nl/oorlogsmonumenten) . 
-  J .C . Brugman, Bezet en verzet. De Bilt en Bilthoven in Oorlogstijd. Utrecht 19932, p . 149-152; 
-  B . Schut, Bilthoven en De Bilt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bilthoven 2015, p . 25.
-  W . Krommenhoek en L . van Vlodorp (red) . Honderd jaar Bilthoven 1917-2017 . De Bilt 2017, p . 80-81 . 
   Jubileumboek van de Historische Kring D’ Oude School.
-  E . Schuler, ‘Het herdenkingsmonument bij Jagtlust’ . In De  Biltse Grift, april 1995 . P .4- 14 . 
-  Interview van G . Dekker. Slotstad radio 11 januari 2020   (https://slotstad .nl/radio/gemist/65787849/radio-

report/148949657/radio-report-uur-1) .

Auteur :
Leo van Vlodorp (1942), oud-voorzitter van de Historische Kring D’ Oude School.

Nationaal Ereveld Loenen. (Foto: visitveluwe.nl).
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Meteen aan de slag
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Vreugde en verdriet            
De nadagen van de vrede in de Biltse 
kranten

Ellen Drees

5 Mei 1945 . Het is vrede . Hoewel de Biltse bevolking nog op zijn hoede is, omdat er 
hier en daar gewapende Duitsers rondlopen ¹, verschijnen er al gedrukte pamfletten van 
de Biltsche en van de Bilthovensche Courant . Op oranje papier worden de inwoners 
van De Bilt en Bilthoven gelukgewenst met de omstandigheid dat onze gemeente voor 
groter oorlogsgeweld gespaard bleef . Beloofd wordt dat de courant onmiddellijk weer zal 
verschijnen, zodra de gas- en elektriciteitsvoorziening dit mogelijk maken . 
De echte vreugde barst op 6 mei en daarna los . Dagenlang is er op verschillende plekken 
in de gemeente feest . De mensen dansen op straat en gaan in groten getale naar het 

Vanaf het bordes van het gemeentehuis kijken de soldaten naar de feestende menigte.  
(Foto RHC Vecht en Venen).
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gemeentehuis om de in de 
oorlog afgezette burgemeester 
en wethouders te begroeten, 
die zich op het bordes van het 
gemeentehuis Jagtlust hebben 
verzameld . De burgemeester 
doet zelfs een dansje met twee 
Biltse jongedames tijdens de 
feestelijkheden bij Jagtlust . 
Op de Utrechtseweg worden 
de bevrijders uitbundig 
toegejuicht . Jongens en meisjes 
klimmen op de tanks, kinderen 
zijn dolblij met de snoep 
en chocolade die zij van de 
soldaten krijgen toebedeeld . 
Maar de toestand in de 
gemeente is erbarmelijk . 
Er is geen gas, geen 
elektriciteit, bijna al het hout dat voorhanden was is verbrand in de strenge winter van 
1944-1945 . Voedsel is nog steeds schaars, ondanks de uitdelingen door de militairen . 
Woningen en openbare gebouwen zijn vernield; door de Nederlandse strijdkrachten, de 
bombardementen van de geallieerden, door de Duitsers die op sommige locaties een 
puinhoop hebben achtergelaten en door neergestorte vliegtuigen . En dat zijn nog maar 
enkele van de vele problemen waar de lokale en nationale overheden voor staan . 
Twee weken na het oranje pamflet, volgt er een tweede met algemene, landelijke 
mededelingen over het ontslag van het Kabinet Gerbrandy, inbeslagneming van 
vijandelijke vermogens en een verbod op openbare vergaderingen zonder schriftelijke 
toestemming van het Militaire Gezag . Alleen wettelijke kerkdiensten zijn geoorloofd . Het 
enige Biltse zijn de kleine advertenties op de achterzijde van het pamflet waarin vooral om 
personeel wordt gevraagd .
Zonder gas en elektriciteit verschijnt de Courant nog maar op één blad, aan beide kanten 
bedrukt, omdat men het belangrijk vindt de Biltse bevolking op de hoogte te houden van 
landelijke, maar vooral lokale berichten, die - al dan niet officieel - voor de lezers van 
belang zijn. Zolang er nog geen sprake is van een volwaardige krant, wordt het blad ‘Vóór-
Uitgave’ genoemd .
De Vóór-Uitgave van de Biltsche Courant en van de Bilthovensche Courant verschijnt 
wekelijks op vrijdag en bestaat standaard uit een voorpagina met nieuws en mededelingen2 . 
De achterzijde is voor de advertenties: kleine advertenties waarin veelal om personeel 

De bevrijders worden toegejuicht. 
(Foto Beeldbank Historische Kring D’Oude School).
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en woonruimte wordt verzocht en grotere 
advertenties van bedrijven, die hun diensten of 
waren aanprijzen . Bijzonder is een advertentie 
uit de Vóór-Uitgave van 15 Juni 1945 van het 
echtpaar Aalsvel-da Costa waarin zij iedereen 
(en in het bijzonder de familie Meyerink) 
bedanken, die tijdens hun onderduiktijd hun 
medewerking hebben verleend . 

Er verschijnen wel meer berichtjes die de pijn 
en het verdriet van de oorlog weerspiegelen, 
zoals de kennisgeving in de Vóór-Uitgave van 

22 juni dat na 2 jaar gevangenis en concentratiekamp Klaas Hannema op 52-jarige leeftijd 
op 9 April in Sachsenhausen was overleden . 
De van oorsprong Friese verzetsstrijder hielp 
verschillende Joden aan onderduikadressen . Zijn 
zuster Aafke woonde op de 1e Brandenburgerweg 
in De Bilt .

Indrukwekkend was de begrafenis van de 
verzetsstrijder Pieter ter Beek en de Vóór-Uitgave 
doet er uitgebreid verslag van in de uitgave op 13 
juli . Ter Beek was in november 1944 opgepakt 
na een mislukte aanslag op een spoorlijn bij 
Groenekan en door de Nazi’s verhoord en zwaar 
mishandeld . Om anderen uit de wind te houden, 
nam hij alle schuld op zich . Familie, vrienden, 
collega B .S .-ers en ambtenaren van de 
gemeente hadden zich op 5 Juli op Den en Rust verzameld voor zijn begrafenis . Een van 
de sprekers was de bekende onderwijsvernieuwer Kees Boeke, een goede vriend van de 
familie Ter Beek .
Dat de terugkeer uit Duitsland niet altijd vreugdevol was, bewijst een 
overlijdensadvertentie in de Vóór-Uitgave van 20 juli 1945 van Auke Santema. Nog maar 
21 jaar oud overleed hij na zijn terugkeer uit Duitsland aan de gevolgen van een ernstige 
ziekte . 
Uit het dankwoord in de Vóór-Uitgave 14 blijkt dat de familie veel steun had gehad van de 
buurtbewoners en de uit Duitsland teruggekeerde kameraden . 

(Afbeelding archief RHC Vecht en Venen).

(Afbeelding archief RHC Vecht en Venen).
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Terwijl Auke Santema’s familie zijn dood herdacht, 
waren in Tuindorp de voorbereidingen voor een 
driedaags Bevrijdingsfeest in volle gang . Van 23 
t/m 25 juli moesten muziek, zang, dansen en een 
grootst slotvuurwerk de herinnering aan 5 jaar oorlog 
verzachten . 
Zeker 5000 mensen kwamen op de slotavond naar 
Tuindorp om het optreden van Lou Bandy bij te wonen . 
De Vereeniging tot Viering van Nationale Feestdagen te 
Bilthoven was intussen ook bezig met de planning van 
een driedaags bevrijdingsfeest, dat moest samenvallen 
met de verjaardag van koningin Wilhelmina op 
31 augustus . Als hoogtepunt was bedacht een groots 
opgezette optocht, die de verschrikkingen van de 
afgelopen vijf jaren zou gaan uitbeelden. In de Vóór-
Uitgave van 10 augustus wordt echter gemeld dat de 
verschillende omstandigheden het noodzakelijk maken 
om het bevrijdingsfeest te verplaatsten naar 14 en 15 
september . Uitdrukkelijk wordt vermeld dat er nog veel 
personen nodig zijn voor de optocht en dat deelnemers 
zich zo spoedig mogelijk dienen op te geven . 
Intussen vonden er ook op kleinere schaal 
feestelijkheden plaats . Omdat de Binnenlandse
Strijdkrachten vertrokken om in het leger hun plicht te 

gaan vervullen, was er in Hotel Poll  op vrijdag 
20 Juli 1945 een afscheidsavond georganiseerd 
met komische sketches, muziek en dans . Twee 
dagen later werden talrijke inwoners van De Bilt 
uitgenodigd voor een ‘Afternoon-Tea’ door de 
bevrijders van The Saskatoon Light Infantry onder 
leiding van Lt . Col . D . E . Walker . Volgens de krant 
werden de gasten op waarlijk koninklijke wijze 
ontvangen en brachten zij een paar gezellige uren 
met hun gastheren door . Het had de band tussen 
bevrijders en bevrijden nog hechter gemaakt 
volgens het bericht . 

In de opeenvolgende Vóór-Uitgaves zien we een langzaam herstel van de ‘normale’ 
dagelijkse gang van zaken. De Vóór-Uitgave van 15 juni meldt dat met ingang van 
woensdag 13 juni de tramdienst Utrecht-Zeist is hervat . Het treinverkeer Utrecht-Bilthoven 

(Afbeelding archief RHC Vecht en 
Venen).

(Afbeelding archief RHC Vecht en Venen).
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v .v . volgt kort daarna . Op maandag 1 juli rijdt de eerste trein, voorlopig alleen op 
werkdagen. Maar de Vóór-Uitgave van 29 juni concludeert verheugd: ‘t Begin is er! Een 
maand later is de treindienst uitgebreid als het baanvak Utrecht—Amersfoort heropend 
is . Verdere uitbreiding van de vertrektijden wordt verwacht, dus aangeraden wordt om 
regelmatig de dienstregelingen te raadplegen . De lijn Bilthoven-Baarn is voorlopig nog 
niet bruikbaar . In plaats daarvan wordt er in augustus een busdienst ingesteld op Baarn, 
Soest en Soestdijk . 
In de krant van 22 juni maken Burgemeester en Wethouders bekend, dat het na lange 
onderbreking weer mogelijk is tot het inzamelen van huisvuil over te gaan . Voorlopig 
nog wel met paard en wagen . Een week later meldt de krant dat ook het aantal 
postverzendingen van het Postkantoor te Bilthoven wordt uitbreid . Op drie werkdagen 
vinden er meerdere buslichtingen plaats . Vijf dagen later wordt ook het zwembad 
‘Brandenburg’ heropend . Zaterdag 27 juli kunnen jong en oud zowel ’s morgens, ’s 
middags en ’s avonds zich weer verpozen in het zwemwater . Hopelijk werkten de 
weergoden mee om er een plezierige dag van te maken . 
De gas- en elektriciteitsdistributie blijft problematisch vanwege de beperkte hoeveelheid 
steenkolen die beschikbaar is. In de allerlaatste Vóór-Uitgave van 24 augustus wordt 
gemeld, dat ‘begin september een aanvang wordt gemaakt met de gaslevering — vooreerst 
eenige uren per dag!’
Op 31 augustus zijn de Biltsche en de Bilthovensche Courant terug . Op de voorpagina 
een grote foto van de jarige Koningin . De schaarste blijft Nederland voorlopig nog wel 
enige tijd in zijn greep houden . Voedsel, textiel, petroleum zijn nog op de bon . Gas- en 
elektra zijn maar enige uren beschikbaar . Trieste familieberichten in de krant over verloren 
familieleden duiken af en toe nog op . In de krant zal de herinnering aan de oorlog nog 
maanden na-echoën .

1 . Oorlogsdagboeken van mevrouw Van Bodegraven d .d . 5 mei 1945
2 . De kranten zijn identiek . Alleen de kop is anders . Hierin staan de naam en het bereik van de krant en de 
contactgegevens in de betreffende kern.

Bronnen:
Vóór-Uitgaven van de Biltsche Courant en Bilthovensche Courant d .d . 5 mei t/m 24 augustus 1945, Regionaal 
Historisch Centrum Vecht en Venen, Breukelen .
Oorlogsdagboeken van mevrouw Van Bodegraven (d .d . 5 mei 1945), collectie Historische Kring D’Oude 
School .

Auteur :
Ellen Drees heeft geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en is sinds de op-
richting actief bij de historische kring. Zij werkt bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht 
en Venen en is auteur van enkele boeken over De Bilt.

Vreugde en verdriet 
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Meteen aan de slag
Wilma Storimans

Horeca in nood
Op 29 november 1944 vond tegen het middaguur een bombardement plaats bij het 
Emmaplein in Bilthoven . Negen geallieerde vliegtuigen deden vermoedelijk een poging 
om de spoorlijn onklaar te maken . Op het plein raakten diverse panden ernstig beschadigd . 
De nummers 12 en 14, waaronder de winkel van banketbakker Van der Wart, werden 
hierbij het zwaarst getroffen. Aan de overzijde bleven café-restaurant De Bonte Koe en 
hotel, café-restaurant v/h Brands nog lang onbruikbaar .
Deze twee horecagelegenheden speelden een belangrijke rol in het vooroorlogse 
uitgaansleven . 
Talrijke verenigingen hielden hier hun vergaderingen, jubilea en feesten . De ondernemers 

Emmaplein na bombardement: De winkel van Albert Heijn (net links van de telefooncel) lag in puin, lunch-
room Van der Wart beschadigd. Op deze plaats zijn nu Ripassa, Square 12, Piccolo Italiana en Brandon  
gevestigd (Archief RHC Vecht en Venen).
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boden ruimte aan tentoonstellingen en ‘radioconcerten’ en men kon onder meer bridgen, 
kegelen, biljarten, borrelen en eten . Op mooie dagen zaten de terrasjes vol met wandelaars 
en fietsers want niet alleen bij dorpsgenoten maar ook bij dagjesmensen en pensiongasten 
waren beide uitspanningen zeer in trek .

Hotel v/h Brands
Tijdens de oorlogsjaren kwam dit alles op een laag pitje te staan . Of de plaatselijke 
bevolking na het bombardement erg treurde over beide etablissementen is maar de vraag . 
Bij v/h Brands vierden de Duitsers en NSB’ers immers tijdens de oorlogsjaren uitgebreid 
feest en nu was het met dat fuiven eindelijk gedaan .
Informatie over het opknappen van Brands en De Bonte Koe is er niet en er zijn geen foto’s 
van de schade aan deze zijde van het Emmaplein. Waar de financiering zoal vandaan kwam 
is eveneens onbekend . Op 12-10-1945 berichtte echter de plaatselijke krant: ‘met groote 
voldoening zal men in onze gemeente hebben geconstateerd dat de uitspanning bij het 
station is gerestaureerd . Eerdaags zal dit restaurant heropend worden’ . Het bericht betrof 
hotel v/h Brands dat later De Schouw zou gaan heten . Het duurde ruim een maand voor 
het zover was, want in december worden nog altijd activiteiten gemeld van Brands aan 
de overzijde, in de tuin van villa Oase op de hoek van de Julianalaan/Prins Bernhardlaan, 

Afbeelding hotel v/h Brands na 1927. (Beeldbank Historische Kring D’Oude School).
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waar nu de boekhandel is gevestigd . Uit overlevering is bekend dat ook lang daarna daar 
nog een terras was ingericht . 

Hotel Heidepark (v/h Concordia)
Dankzij interviews in diverse kranten met Jan Braun, de voormalige directeur van hotel 
Heidepark is wél bekend hoe in zijn onderneming een en ander verliep . 
Tijdens de mobilisatie werden bij hem Nederlandse onderofficieren ingekwartierd. 
De hogere rangen in hotelbedden en Jan Soldaat vond een slaapplekje op het stro dat op 
karren de filmzaal in werd gereden. Na de overgave in mei 1940 maakten ze plaats voor 
Duitse officieren die het er samen met de NSB-top flink van namen. Uit Duitsland werden 
koks gehaald om de spijzen te bereiden op de manier die men gewend was . Het was een 
angstige tijd en het echtpaar Braun had moeite met het feit dat ze gedwongen werden om te 
helpen tijdens de almaar uitdijende feesten . Daarbij ging het er niet altijd even vriendelijk 
aan toe . Hij werd regelmatig met een revolver in zijn zij geprikt als er onvoldoende cognac 
naar de zin van de heren was . 
In december 1943 kreeg het echtpaar Braun opdracht om het hotel binnen een week te 
verlaten met achterlating van de gehele inventaris . Ze vertrokken opgelucht . 
Op 19 december 1944 vielen de geallieerden opnieuw het gebied rond het spoor aan . 

Concordia. (Afbeelding Ansichtkaartencollectie Historische Kring D’Oude School).
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Hierbij explodeerde pal voor de gevel van Heidepark een bom, het hotel werd flink 
beschadigd . 
Braun had weinig fiducie in de manier waarop zijn bedrijf tijdens de bevrijding werd 
‘uitgewoond’ door de geallieerden. Hij haalde een voormalige buffethulp en haar twee 
kinderen naar het hotel om toezicht te houden . Pas in 1946 keerde het echtpaar zelf terug . 
Heidepark was een ravage en de ramen waren dichtgeplakt met kranten . De eerste prioriteit 
werd de toneelzaal . Van draad dat normaliter gebruikt wordt als afrastering werden 
driehonderd stoeltjes vervaardigd . Ze zaten niet lekker maar ze ‘zaten’ in ieder geval . 
De toneelzaal werd als filmzaal ingericht, zodat met Pasen 1946 de eerste film kon draaien. 
Daarna werd het hotel aangepakt, er was daarbij veel gebrek aan geld . De vloer werd 
bekleed met een bij elkaar geraapt geheel van zeven verschillende soorten vloerbedekking 
zoals kokosmatten en linoleum . Op een veiling kocht Braun twintig po’s . Ook in het 
restaurant liep niet alles van een leien dakje . Voor het eten waren nog lang bonnen nodig, 
suikerbonnen zelfs tot 1950 . 
Zijn grootste probleem was evenwel de financiering. Men kwam in aanmerking voor 
vergoeding als de economische machthebber ten tijde van de schade minder dan een half 
miljoen gulden bezat . De oprichter van Concordia (de oorspronkelijke naam) was Paul 
Nijgh, president-commissaris van Scheepvaartbedrijf Van Ommeren in Rotterdam . Hij had 
het merendeel van de aandelen in handen en was meervoudig miljonair . Jan Braun moest 
vele bezoekjes afleggen aan de Wederopbouw, de Herstelbank en het Commissariaat van 
Oorlogsschade om een en ander voor elkaar te krijgen . Het overlijden van Paul Njjgh in 
1949 maakte het nog ingewikkelder . De instellingen verschilden voortdurend van mening 
maar uiteindelijk won hij de strijd . Al bij al duurde het nog tot 1956 voor Heidepark 
volledig was gerestaureerd . En dat voornamelijk dankzij een lening van een ton van 
burgemeester Fabius want niet alle geleden schade werd door de instanties vergoed . 

Geraadpleegde literatuur en bronnen:
 - J .C . Brugman, Bezet en Verzet. De Bilt en Bilthoven in Oorlogstijd . Bilthoven 1993 p .100-102; bijlage 1999  
   p . 12 . 
-  Artikel over hotel v/h Brands: Bilthovense Courant 12-10-1945 .
-  Artikelen hotel Heidepark: Utrechts Nieuwsblad 5-4-1947; 9-4-1985, Biltse Post 30-5-1989, Biltse en 
   Bilthovense Courant 1-2-1996; 22-2-1996; 21-3-1996 .
-  Advertenties in het bedrijvenarchief van de Historische Kring d’Oude School .

Auteur :
Wilma Storimans is lid van de onderzoeksgroep. Zij was werkzaam als boekverkoper en als 
registrator in diverse musea. In het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen inventa-
riseert zij als vrijwilliger o. a. de door de Historische Kring gedeponeerde Biltse archieven.

Horeca in nood



71               De Biltse Grift  april 2020

Het raam in de trouwzaal 
oftewel De Bilt tast in de buidel

Joke van der Wiel en Abe Postems

De bevrijding was een feit, de feestroes nog niet voorbij, maar het gewone leven begon 
zijn rechten op te eisen . Veel was schaars, veel was gehavend, veel was verwoest en 
voorgoed verdwenen .

Nood in Zeeuws-Vlaanderen
Dat gold voor De Bilt en Bilthoven, maar nog stukken erger was de situatie in 
Zeeuws-Vlaanderen . De streek – vooral het westen – lag nagenoeg in puin . Juist in dit 
herdenkingsjaar 2020 is de belangstelling ontwaakt voor de ‘vergeten’ Slag om de Schelde, 
het gevecht om de Scheldemond dat duurde van 4 september tot 8 november 1944 . Allerlei 
websites en publicaties leggen daarvan  getuigenis af . 1 Een speelfilm is in de maak. 
De opening van het bevrijdingsjaar 2019-2020 vond plaats op 31 augustus in Terneuzen, 
waar koning Willem Alexander een belboei luidde ter herinnering aan deze cruciale 
geallieerde overwinning . Een overwinning, waarvoor  Zeeuws-Vlaanderen een zeer zware 
tol heeft moeten betalen: 581 inwoners werden gedood, 2047 huizen waren totaal  vernield 
en 1021 zwaar beschadigd . In het besef dat de geallieerden het op de Scheldemond hadden 
voorzien, had de Duitse legerleiding opdracht gegeven een groot deel van West Zeeuws-
Vlaanderen bezuiden Sluis te inunderen; gevechten te land richtten eveneens schade aan, 
maar de grootste verwoestingen waren het gevolg van de geallieerde bombardementen . 
Een bezoeker aan het gebied in november 1945 zegt: ‘Overal hetzelfde beeld van 
troostelooze vernieling . In de cilindervormige, plaatijzeren noodwoningen [de bekende 
Nissenhut] wordt geleefd en gewerkt voor de herrijzenis van Zeeuwsch-Vlaanderen’ . 
Winkeliers openden hun zaak tussen de bouwvallen van de oude huizen, gezinnen hokten 
in veel te kleine woningen met dichtgetimmerde ramen bijeen . Er heerste een rattenplaag . 
Aan alles was gebrek, ook aan de kleine dingen die het leven sjeu geven . Een speciaal 
woord van medeleven heeft deze bezoeker over voor de ‘[h]uismoeders’: de oorlog moge 
voorbij zijn, maar hun bestaan blijft een worsteling . Met recht verdienen zij het Zeeuwse 
devies ‘Luctor et emergo’ .2

Wederopbouw
Zonder gecoördineerde en planmatig doortimmerde ondersteuning zou Nederland er 
niet bovenop komen . Op regeringsniveau stond het noodkabinet Schermerhorn/Drees 
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voor de gigantische opgave van de wederopbouw, het materieel en geestelijk herstel 
van een ontwricht land . Schermerhorn richtte in juni 1945 het Ministerie van Openbare 
werken op, dat hij na drie maanden herdoopte tot het Ministerie van Openbare werken 
en Wederopbouw, globaal samengevat belast met het herstel van woningen en van de 
infrastructuur . 
De overheid vormde één partij in de aanpak van de hulpverlening, er bestonden  
ook particuliere initiatieven: een nogal versnipperd aantal kerkelijke en seculiere 
ondernemingen . Eén daarvan was de Hulp Actie Roode Kruis (H .A .R .K .) .3 In januari 1945 
vond in Tilburg de oprichtingsvergadering plaats van een organisatie die in het toen al 
bevrijde zuiden werkzaam zou zijn; op 9 mei 1945 volgde de eerste nationale vergadering 
en in augustus verwierf zij rechtspersoonlijkheid . De stichting heeft bestaan tot 31 mei 
1947 . 
De primaire taak van H .A .R .K . was de distributie van (buitenlandse) hulpgoederen onder 
de getroffen bevolking. Een organisatie die daarvoor doeltreffend zorg zou dragen, ontbrak. 
Een tweede taak was de bevordering en coördinatie van vele vaak spontaan begonnen 
plaatselijke acties . Een initiatief dat dergelijke ‘wilde hulpacties’ zou moeten reguleren, 
vormde het adoptieplan: aanvankelijk binnen de provinciale piste (zo adopteerde het 
relatief ongeschonden Friesland de verwoeste Betuwe), later werd het plan verfijnd tot op 
gemeentelijk niveau .4  
De gemeente De Bilt ‘kreeg’ de Zeeuws-Vlaamse plaatsen Aardenburg en Schoondijke . 
De acties vanuit de Utrechtse gemeente waren een groot succes: de rijke oogst aan spullen 
en ideeën wekt bewondering bij de Zeeuwse bevolking en de stichting H .A .R .K . Over dit 
Bilts enthousiasme handelt de rest van dit artikel . 

Caritas in De Bilt en Bilthoven 
Het was een wat schrale dag, die dinsdag 7 augustus 1945 . Zonnig, frisse wind, een 
gevoelstemperatuur van slechts 140 C . In De Bilt en Bilthoven reden vele vrachtauto’s 
rond, met luidsprekers . Zo begon de eerste actie van deze gemeente binnen het adoptieplan 
van H .A .R .K . Een medewerker van het stichtingsblad kijkt terug .5 
De hopman van de padvinderij hield in alle sectoren van de gemeente een rede over de 
nood der getroffen gebieden Aardenburg en Schoondijke. ‘Men luisterde, leefde mee’- 
de rede sloeg in . Toen men daarna rondging om huis aan huis spullen in te zamelen, 
kreeg men een buit binnen die groter was dan de actie in Rotterdam had opgeleverd! Er 
gingen 150 medewerkers rond in 10 auto’s en 30 paard-en-wagens en ze haalden 200 
wagens, i .e .1800 ton, aan goederen binnen . En dat in een plaats met alles bij elkaar 17 .000 
inwoners, waar toch ook  mensen dakloos waren geworden door Duitse vorderingen 
van huizen en door bombardementen! Al de opgehaalde spullen werden met grote 
vrachtauto’s naar Utrecht gereden, alwaar ze ingescheept zouden worden . De bewoners 
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gehoorzaamden met een blij hart 
aan Lukas 3:11: ‘Die twee rokken 
heeft, dele hem mede, die geen 
heeft, en die spijze heeft, doe 
desgelijks’(Statenvertaling) . 
Ze zeiden tegen Kool, de leider van 
de organisatie, dat alles uit huis 
meegenomen mocht worden wat ze 
zelf in hun dagelijks leven
niet nodig hadden: ‘”En dat waren 
geen kleine huisjes, daar waren 
kasten van huizen bij”, zei Kool’ .  
Wel een tegenvaller vormden de 
hoge verzekeringskosten . De in 
te schepen goederen hadden een 
verzekerde waarde van 200 .000 
gulden6 . Maar de premie was hoog 
en sommige schippers weigerden 
de lading: niet alle mijnen in de 
binnenwateren waren immers 
geruimd! 
Aan het andere eind van het 
transport wordt eind augustus/begin 
september de komst aangekondigd 
van vier schepen in Breskens 

en Terneuzen . De eerste boot was al gearriveerd en de inhoud overgedragen aan de 
gewestelijke afdeling van H .A .R .K .7 
Een journalist beschrijft de blijde intocht van zo’n tien vrachtwagens in Aardenburg .8 
De inwoners waren van te voren op de hoogte gesteld en er was veel volk op de been . 
Overal werd gevlagd, de muziekvereniging gaf acte de présence . De burgemeester bracht 
hulde aan De Bilt en Bilthoven . De leider van de actie, D .H .Lamme, voerde het woord . 
De chauffeurs en comitéleden werd een gastmaal aangeboden en de volgende ochtend werd 
de propagandatocht door Zeeuws-Vlaanderen voortgezet . 
Wát er nu precies werd afgeleverd, is ons niet exact duidelijk geworden . De persberichten 
verschillen wat betreft de genoemde aantallen wagens, schepen, tonnages en goederen . 
Wij geven hier de telling die bovengenoemde Lamme vermeldt in een open brief aan de 
inwoners van West Zeeuws-Vlaanderen: 
5 schepen zijn met circa 1800 ton goederen naar Terneuzen afgevaren, waaronder 1700 

Poster van de Stichting H.A.R.K..
(Bron: Nationaal Archief Den Haag).
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borden, 175 thee- 
en koffiepotten, 
gereedschap, 700 
koppen en schotels, 
403 dekschalen, 100 
glazen en bekers, 2187 
lepels, 1425 vorken, 
670 messen, 566 
kasten, 199 kachels en 
haarden, 185 lampen, 
circa 4000 stoelen 
en fauteuils, 352 
ledikanten, 492 tafels, 
121 wastafels, 144 
dekens, ‘etc ., etc .’9

Handen tekort
Het ging natuurlijk niet uitsluitend om huisraad . Er moest gebouwd worden en 
daartoe waren materialen, aannemers en werklui nodig . Weer wordt in de Zeeuwse 
pers de gemeente De Bilt geroemd om een ‘loffelijk initiatief’, als een schakel in de 
wederopbouw ‘die hoopvolle perspectieven’ biedt . Men doet daar namelijk méér: men 
tracht bouwmaterialen bijeen te brengen, aannemers worden geanimeerd in West Zeeuws-
Vlaanderen te bouwen  en arbeiders geprest daar te gaan werken . Dit alles in nauw contact 
met de Zeeuwse burgemeesters .10 De tweede grote actie in De Bilt/Bilthoven was dan ook 
een glasinzameling: men haalde wel zo’n 30 grote kisten glaswerk op . Gebroken, maar 
weer bruikbaar te maken ruiten werden zo voordelig mogelijk afgesneden . Vijf man zijn 
daar tien dagen mee bezig geweest .11

Terzijde: de werving van arbeidskrachten in Zeeuws-Vlaanderen bleef een moeilijk punt . 
Nog in 1947 probeert een verslaggever van het Utrechtsch nieuwsblad tot het nationaal 
geweten te spreken: ‘Het puin is geruimd, roestige Nissenhutten vervingen de witte huizen . 
Schaars echter zijn de steigers rond de huizen in aanbouw, schaarser nog zijn de rode 
pannendaken in het donkere groen’ . Aan het Ministerie van Wederopbouw ligt het niet . 
De overheid valt niets te verwijten . Er is aan Zeeuws-Vlaanderen genoeg bouwvolume 
toegewezen . Er liggen 70 moderne arbeiderskampen in afwachting van arbeiders . Die 
er niet zijn . Het ministerie heeft zijn best gedaan: liet kleine logeerkampen ontwerpen  

Inzameling voor de Stichting H.A.R.K. (Bron: maandblad ‘Hark’).
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die in niets lijken op wat men zich bij het woord ‘kamp’ voorstelt . De Nissenhutten met 
hun metalen corpus hebben gezellige voorgeveltjes gekregen, er is voldoende ruimte en 
modern sanitair . En er wordt lekker gekookt . Elk kamp heeft bovendien de beschikking 
over een groot recreatiegebouw . De prijs voor het logies is billijk: één gulden per dag voor 
alleenstaanden, echtparen wonen er gratis en er wordt aan iedere werker een hoger loon 
uitgekeerd . Maar kennelijk wilden die zo gretig verwelkomde arbeiders niet naar Zeeuws-
Vlaanderen…12 
Natuurlijk kon men er niet op rekenen dat tegen de winter – en wie weet wel net zo’n 
strenge als die van het jaar te voor – iedereen warm en goed geoutilleerd onder dak zou 
zijn . De Bilt nam het initiatief om gedurende de wintermaanden een aantal kinderen bij 
gastgezinnen in de Utrechtse gemeente te laten logeren . Op 21 maart 1946 werden de 
kinderen weer naar huis gebracht . Net als op de heenweg via een toeristische route waarbij 
bijvoorbeeld Antwerpen werd aangedaan en de Moerdijkbrug . Warme chocola was er in de 
stationswachtkamer te Roosendaal . Om drie uur waren de kinderen thuis – gezond en wel, 
zoals een Zeeuws journalist bijna met opluchting constateert13

Niet bij brood alleen
Van meet af aan hebben De Bilt en Bilthoven te kennen gegeven dat zij zich niet 
wensten te beperken tot de donatie van gebruiksvoorwerpen . Zij zien een soort ‘culturele 
adoptie’ voor zich, waarbij de getroffen plaatsen ook worden voorzien van boeken en 
tijdschriften . De eerder genoemde coördinator Lamme heeft het in zijn open brief aan 
de Zeeuws-Vlaamse inwoners over boeken, kinder- en grotemensenspellen, sport- en 
gymnastiekbenodigdheden, die hij vat onder de noemer ‘moreele steun’ . Misschien, 
zo zegt hij, lukt het ook nog wel om filmvoorstellingen en voordrachtsavonden te 
organiseren .14  
De derde en vierde actie in De Bilt zijn aan dit culturele doel gewijd . Er werden 4000 
schoolboeken, twintig schoolborden en bijvoorbeeld linealen ingezameld . De algemene 
boekeninzameling die volgde leverde nog eens 3000 exemplaren op . Deze bibliotheek 
werd geschonken aan Schoondijke, waar zij werd ondergebracht in de openbare school, 
waar ze voortaan elke vrijdagmiddag geopend zou zijn . Het leven wordt langzamerhand 
weer normaal… 
De hierboven geuite wens tot ‘live’ vertier komt tot vervulling als een in Bilthoven 
geformeerd amateurcabaretgroepje onder de naam ‘Holland komt over de brug’ op tournee 
gaat in de getroffen streek. De uitvoering in Breskens was een ‘daverend’ succes bij de 
inwoners en de ‘vreemde’ arbeiders die in kampen bivakkeerden . De opbrengst zou ten 
goede komen aan een werkfonds om deze arbeiders ontspanning te geven . De kampleider 
beloofde méér van dit soort vermaak en had bovendien nog een zoete verrassing in petto: 
voor de arbeiders was 100 kilo jam aangekomen! De leider van de cabaretgroep zegde het 
comité bovendien de recette van 500 gulden toe die was ontvangen bij een optreden in de 
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eigen woonplaats Bilthoven .15 
In Aardenburg werd het programma eveneens enthousiast ontvangen . Al om zeven uur 
werd de zaal bestormd en moest de toegang bewaakt worden door de veldwachter . Er was 
in de pauze een collecte . Na een openingsrede door burgemeester Sjef van Dongen werd 
het publiek getrakteerd op zowel ernstige als luimige sketches, gedichten en zangnummers 
door een kwartet ten gehore gebracht. In zes jaar hadden de mensen niet zó kunnen lachen.  
Het door iedereen staand ten gehore gebrachte ‘Wilhelmus’ besloot de avond .16 Na afloop 
werd een feestmaal aangeboden in De Roode Leeuw . Een journalist van het Utrechtsch 
Katholiek Dagblad nam achter een harmonium plaats en speelde de ‘Hoki poki’ . Inwoners 
van Aardenburg boden de gasten slaapplaatsen aan en de volgende dag vertrok het 
gezelschap weer per bus naar Schoondijke . Daar vond het optreden plaats in een bunker – 
die vol zat . Weer een toespraak door de burgemeester, besloten met een ‘driewerf hoera’ 
voor de inwoners van De Bilt en Bilthoven: voor deze tournee en voor de ‘grootsch 
opgezette en uitmuntend geslaagde inzamelingsacties’ . 
Een vijfde actie op Bilts grondgebied ten behoeve van Zeeuw-Vlaanderen werd 
georganiseerd door alle plaatselijke comité’s in Utrecht, onder de naam ‘noodklokactie’ . 
Weer reden er door De Bilt en Bilthoven vrachtauto’s met luidsprekers die dit keer slechts 
klokgebeier (van de Sint Jan) lieten horen . Er viel te vrezen voor een geringe buit omdat 
de gevers wellicht al hun kruit hadden verschoten, maar dat viel mee . Na een strooptocht 
van twee dagen kon er 60 ton goederen vertrekken naar Aardenburg en Schoondijke . 
Hoofdzakelijk meubilair en wel ‘goed spul’ . Geen overbodige onzin zoals bloementafeltjes 
of olie- en azijnstellen!17 

Dank je wel! 
Het officiële einde van H.A.R.K. viel eind mei 1947. In de periode daarvóór  lijken de 
activiteiten binnen het adoptieplan een beetje stil komen te liggen . Het hier meermalen 

Een Zeeuwse delegatie op 11 juli 1946: Burgemeesters van Schoondijke en Aardenburg brengen een bezoek 
aan de gemeente  De Bilt, waar zij een krans leggen bij het toenmalige houten kruis ter nagedachtenis aan de 
gevallenen

Het raam in de trouwzaal
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aangehaalde grote artikel van Kroon in 
Hark van 1 januari 1946, heeft al een sterk 
samenvattend karakter .  
De auteur voert een imaginaire inwoner van 
De Bilt op, die vraagt of de ontvangende 
gemeenten niet uitermate erkentelijk zijn . 
Of de stichting niet wordt overstroomd met 
dankbare brieven? Daar hebben die mensen 
toch geen tijd voor, is het antwoord . Wel 
wijst Kool op een pak drukwerk dat in De 
Bilt is aangekomen: ‘Schoondijke dankt De 

Bilt en Bilthoven’. Deze pamfletten zal H.A.R.K., verspreid door het dorp, aan de bomen 
laten timmeren .18 
Dit bedankje krijgt een officieel vervolg op 11 juli 1946. De burgemeesters van 
Schoondijke en Aardenburg, plus echtgenotes, brengen dan een bezoek aan Jagtlust, waar 
zij ontvangen worden door burgemeester Van den Borch .19 De beide burgemeesters leggen 
een krans bij het houten kruis, dat destijds als oorlogsmonument fungeerde. Daarvóór 
reeds, op 26 april 1946, bericht het blad De stem dat in de gemeenteraad van Aardenburg 
is besloten dat De Bilt en Bilthoven vanwege hun genereuze hulp een ‘gedachtenis’ 
aangeboden zouden krijgen in de vorm van ‘een gebrandschilderd raam of tegeltableau’, 

te plaatsen in het 
gemeentehuis van De 
Bilt . In samenwerking 
met het gemeentebestuur 
van die andere 
geadopteerde gemeente, 
Schoondijke, zal dit 
geregeld worden .20 In de 
Biltse Courant van 1947 
wordt aangekondigd dat 
de keuze is gevallen op 
een gebrandschilderd 
glas-in-loodraam 
voor de trouwzaal, 
ontworpen door de 
Bilthovense kunstenaar 
Jan Boon en vervaardigd 
in het befaamde 
glazeniersatelier 

en herdenken.

Gebrandschilderd glas-in-loodraam Foto eigendom Gemeente 
De Bilt. Met dank aan Esther van Steenbergen.
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Bogtman uit Haarlem . 
Op 11 november wordt het raam geplaatst en op 9 januari 1948 zal de officiële presentatie 
plaats vinden . Aldus geschiedt .

Ter nagedachtenis.
Het raam toont de wapens van De Bilt, Aardenburg en Schoondijke, de vermelding 
H .A .R .K . en een dankwoord . Op de achtergrond zien we oorlogstaferelen: 
gevechtsvliegtuigen en verwoeste gebouwen, plus twee figuren, een ontfermer en een 
slachtoffer, die sterk doen denken aan het bijbelverhaal van de ‘barmhartige Samaritaan’.
Er zijn speeches van de burgemeesters vol dank en vol van ‘onze plicht’ en ‘blijvende 
banden’ . Burgemeester Roosevelt van Schoondijke herinnert aan de desolate situatie in 
Zeeuws Vlaanderen. De bevolking was moedeloos en zat figuurlijk en letterlijk in het 
donker vanwege de dichtgespijkerde ramen . De Bilt verstond echter niet alleen ‘de kunst 
zonlicht te voorspellen, maar ook het te brengen’ – door haar glasactie bovendien in 
letterlijke zin . Tot slot voert chef van het H .A .R .K .- comité, Kroon, het woord . Hij heeft 
óók een cadeautje voor De Bilt en Bilthoven. Een schild, getekend door N. van Zalingen 
en vervaardigd door de firma Westrheene, waarin de voorstelling op het raam van tekst en 
uitleg wordt voorzien . Opdat het nageslacht het ook zal weten .21-22  

Een terzijde tot slot: Zeeuwse klompen
De opzet van het adoptieplan was uiteraard een kwestie van eenrichtingsverkeer . De 
zuidelijke gemeenten waren de ontvanger, de noordelijke de gever . Toch is er een moment 
geweest dat De Bilt en Bilthoven op hun beurt geholpen werden door Schoondijke . De 
nood na de oorlog was overal zo groot, dat een organisatie als H .A .R .K . regelmatig 
‘nee’ moest verkopen . Hoeveel recht de suppliant ook had – er wás gewoon niet meer . 
Onterechte, of misschien soms wel terechte verdenkingen van gesjoemel: vriendjespolitiek, 
nepotisme of ‘klassejustitie’ waren bepaald geen uitzondering, zoals het maandblad van de 
stichting regelmatig laat zien en weerlegt .  
Zo schrijft de weduwe Gijsbertje Petronella Kok uit het Bilthovense ‘Jodendom’ een 
verontwaardigde brief aan Prinses Juliana, beschermvrouwe van H .A .R .K ., over de 
distributie van schoeisel in haar buurt . Overbosch bijvoorbeeld wordt in de uitdeling 
duidelijk voorgetrokken boven het Jodendom . Er wordt naar aanleiding van deze klacht 
zelfs een politierapport opgemaakt met als conclusie dat er zich geen onregelmatigheden 
hebben voorgedaan. Klómpen had de buurt van de weduwe Kok nodig, gezien de 
werkzaamheden der bewoners, en van deze waren er doodgewoon niet genoeg .  
Een gelukkig toeval kwam de stichting te hulp . Een lid van het Biltse comité heeft, 
terugkerend van de eerste hulpactie, de toen lege auto’s van de transportcolonne kunnen 
vullen met: 2000 paar aangekochte klompen!

Het raam in de trouwzaal
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Noten:
1 . Wij noemen hier de websites van het Zeeuws bevrijdingsmuseum/Omroep Zeeland (https://www .
deslagomdeschelde .nl) en https://www .tracesof war .nl/articles/582/Slag-om-de-Schelde/ .
2 .  In: Telex, 30-11-1945 .
3 .  Zie C . Jongkoen en S . van Crefeld . Geschiedenis van de Nationale Hulpactie Roode Kruis H.A.R.K. […] . 
Z .pl . 1948 . Een zeer overzichtelijk lemma over H .A .R .K en andere organisaties op de volgende website van het 
Huygens- instituut: https://www.huygens.knaw.nl/resources/onderzoeksgids-oorlogsgetroffenen-wo2-terugkeer-
opvang-nasleep . De organisatie was trouwens geen onderdeel van Het Rode Kruis: men had die toevoeging 
gekozen omdat zij ook internationaal een vertrouwde klank had .
4 .  Zie https://theisland44-45 .nl/algemeen/hulp-aktie-roode-kruis/
5 .  In: De Hark. Maandblad der stichting Nationale Hulpactie Roode Kruis van 01- 01-1946 .
6 .  Mededeling in De vrije Zeeuw van 30-08-1945 .
7 .  De stem van 06-09-1945 en De vrije Zeeuw van 30-08-1945 .
8 .  De stem van 29-092-1945 .
9 .  De vrije Zeeuw van 18 september 1945 .
10 .De vrije Zeeuw van 2-11-1945 .
11 .De Hark van 01-01-1946 .
12 .Utrechtsch nieuwsblad 08-08-1947 .
13 .Provinciale Zeeuwsche Courant 26 maart 1946 .
14 .De vrije Zeeuw van 18-08-1945 .
15 .De stem van 26 november 1945 .
16 .De stem van 26 november 1945en Telex van 30-11-1945 .
17 .De Hark van 01-01-1946 .
18 .De Hark van 01-01-1946 .
19 .Het bezoek wordt aangekondigd in de Bilthovensche Courant van 9 juli 1946 . Drie foto’s van dit bezoek 
zijn in bezit van het Zeeuws archief . De burgemeester van Aardenburg, Sjef van Dongen, heeft namelijk  
bekendheid verworven als poolreiziger die in 1928 deel uitmaakten van een internationale reddingsactie ten 
behoeve van een aan de Noordpool neergestort Italiaans luchtschip . Een barre tocht, waarvan Van Dongen 
een journaal heeft bijgehouden . Het Zeeuws archief trof in de door de familie gedoneerde nalatenschap ook 
foto’s uit De Bilt aan en vroeg bij het RHC Vecht en Venen informatie over de identiteit van personen die 
erop voorkomen . Voor een deel is dat niet gelukt en zo wordt de vraag doorgespeeld aan de lezers van de 
nieuwsbrief van genoemd centrum: [E . Drees], ‘Onbekende foto’s bij Jagtlust in Bilthoven’(2017) met een 
korte toelichting bij de adoptieactie .
20 .De stem 1946, 26-04-1946 .
21 .Biltsche Courant, 13 januari 1948 . ‘Meester’ van Zalingen was onderwijzer aan de Leijensewegschool 
in Bilthoven en een zeer verdienstelijk amateurtekenaar . Ook in het Utrechts Nieuwsblad (10 januari 1948) . 
Aanwezig bij de onthulling zijn de burgemeester van Aardenburg en uit dezelfde plaats mevr . Lammers .
22 .De Hark van 01-03-1946 .

Auteurs:
Joke van der Wiel zie pagina 40.
Abe Postema is medeoprichter van de Historische Kring en was de eerste hoofdredacteur 
van De Biltse Grift. Nu, terug als redacteur van het tijdschrift, schrijft hij regelmatig 
artikelen over de Biltse historie.
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De herinnering leeft voort
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Boekbespreking
Bernard Schut



82 Boekbespreking

Nederlandse bevrijdingsoorlog. De rafelranden van een grimmige strijd. 
van Anne Doedens en Liek Mulder, 

In februari van dit herdenkingsjaar 2020 verscheen van de hand van onze plaatsgenoot 
Anne Doedens en zijn co-auteur Liek Mulder dit alweer achtste deel van hun serie 
Oorlogsdossiers, nu over de bevrijding van Nederland . 
Aan het einde van hun boek beschrijven zij nauwkeurig wat hun doelstelling en werkwijze 
zijn: om te weten waarom vrijheid, vrede en de afwezigheid van oorlog gekoesterd moeten 
worden, moet je je kunnen inleven in de geschiedenis en ervaringen van de verdwijnende 
oorlogsgeneratie en deze inleving is alleen maar mogelijk wanneer je kennis neemt van het 
concrete verloop van die oorlog en de bevrijding . Je hebt kennis en inleving nodig om te 
begrijpen wat de waarde is van abstracte begrippen als vrijheid en vrede . 
Er kan geen twijfel over bestaan, in hun boek bieden de auteurs deze kennis zeer 
gedetailleerd . Vandaar hoofdstukken over de oorlog in Zeeland (de slag om de Schelde), 
in Brabant, Limburg, Gelderland (onder andere de slag om Arnhem), Overijssel, Drenthe, 
Friesland, Groningen en heel opmerkelijk op de Waddeneilanden . En, misschien even 
opmerkelijk, niet of nauwelijks over West-Nederland . In Utrecht en de beide westelijke 
provincies speelde zich namelijk in feite geen bevrijdingsoorlog af . Na de capitulatie op 
5 mei werden deze provincies vrijwel zonder slag of stoot bevrijd (zie elders in dit nummer 
het artikel ‘De lange weg naar de bevrijding’) . En voor de geallieerden had niet West-
Nederland maar Berlijn, het verslaan van Hitler, de allesbeheersende prioriteit . 
      
Een publicatie als die van Doedens en Mulder loopt altijd het gevaar om een combinatie te 
worden van een boeiend verslag en een overdadige opsomming van feiten . Soms is dit ook 
hier het geval . Wanneer ik lees dat bij het oversteken van het Oranjekanaal 17 boerderijen 
en schuren verbrand of ernstig beschadigd waren (p . 166), of dat in het land van Groningen 
naar verluidt een negentienjarige schoorsteenvegersleerling uit het Duitse Pappingen in de 
laatste weken van de strijd nog zeker 125 mensen heeft weten om te brengen, onder wie 
vijf opgepakte Groningers (p .183), wordt dat wat veel van het goede . Overdaad schaadt 
hier . 
Heel boeiend vond ik het hoofdstuk over de Waddeneilanden . Informatie die ik tot dusver 
niet of nauwelijks tegengekomen was .  
Ik wil nog een paar kanttekeningen maken . Bekend is de tegenstelling over de te volgen 
militaire strategie tussen Montgomery en Eisenhower . Bekend is natuurlijk dat Market 
Garden op een fiasco uitliep. Maar om een zo negatief oordeel over Montgomery (p.65) 
(p .65) (p .65) te geven als in dit boek wordt gedaan, zijn er lijkt mij meer argumenten nodig 
dan de schrijvers bieden .  
Een ander punt . Het oordeel over de houding van de leiding van de NS tijdens de oorlog 
(p . 133) is impliciet wel wat erg welwillend, zeker voor wie zich realiseert dat de eerste  
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deportatietrein al op 15 juli 1942 reed en er in totaal 107 . 000 joden gedeporteerd zijn 
(p . 10) . 
Soms vind ik als inwoner van de provincie Utrecht en de gemeente De Bilt het ontbreken 
van elke verwijzing naar de provinciale en lokale geschiedenis wel storend . Niet voor niets 
heeft de een aantal keren in het boek genoemde Duitse generaal Hans Reinhardt een jaar 
als commandant van het 88e Duitse legerkorps met zijn staf in Bilthoven gezeteld .  
En sprekend over incidenten direct na de bevrijding was naast vermelding van het drama 
op De Dam in Amsterdam een verwijzing naar de dramatische gebeurtenissen in de 
provincie Utrecht (Westbroek, Utrecht zelf) wellicht ook niet geheel misplaatst geweest . 
De kwestie van de voedselpakketten, waar na de oorlog onze plaatsgenoot Pim Boellaard 
nog een oordeel over moest vellen, wordt  wordt wel heel simpel afgedaan (p . 134) . Daar is 
meer discussie over gevoerd . 
Uit hoeveel actieve verzetsmensen bestond het verzet? 25 .000 (p . 10) of minder dan 10 .000  
(p . 149) . Het zijn schattingen .   
Tenslotte   het gebruik van het woord ‘gijzelaar’ in verband met Vught (p . 65) . 
De beschrijving is onduidelijk . Er bestond een onoverbrugbaar verschil tussen het 
concentratiekamp Vught en het kamp voor de gijzelaars, door Max Kohnstamm ‘Hitlers 
Herrengefängnis’ genoemd . 
Een laatste opmerking, heel bruikbaar voor een dergelijke publicatie van gegevens 
afgewisseld door fragmenten uit ooggetuigenverslagen, zijn ook de laatste hoofdstukken 
uit A . den Doolaards Europa tegen de Moffen (Querido 1946) . Misschien bruikbaar voor 
een tweede druk .  
Zo zijn er natuurlijk altijd kanttekeningen te maken: ‘Kritiek is de macht der machtelozen’ . 
Maar het is een enorme, niet te onderschatten klus om al deze gegevens te verzamelen en 
geordend weer te geven . Wie geïnteresseerd is in gedetailleerde, (voor zover ik dat na kan 
gaan) betrouwbare en systematisch geordende informatie, moet dit boek zeker lezen en de 
hier en daar remmende overdaad aan feiten voor lief nemen . 
Het boek kost € 22,50, is verkrijgbaar in de boekhandel en uitgegeven door Walburg Pers 
Zutphen . 

Auteur :
Bernard Schut. Zie pagina 14.



84 Oorlogsmonument

KUNST IN DE BILT:        
EEN REIS LANGS BEELDEN IN 
ONZE GEMEENTE

Wim Krommenhoek

Het bijna vijfeneenhalve meter hoge oorlogsmonument draagt onder het wapen van de Bilt 
de tekst: DEN VADERLANT GHETROUWE BLIJF IK TOT IN DEN DOOT met daaronder 
de namen van elf gesneuvelde verzetstrijders en daaronder de tekst GEMEENTENAREN 
GEVALLEN IN EN DOOR HET VERZET . links een reliëf dat de bezetting symboliseert: 
een Nederlandse soldaat bezwijkt onder de overmacht van de bezetter in de vorm van een 
adelaar met hakenkruis . Rechts een reliëf van een soldaat die de fakkel van een gesneuvelde 
kameraad overneemt . Het monument werd op 13 december 1958 onthuld . Vanaf het eind van 

Het oorlogsmonument

(Foto’s: W. Krommenhoek).
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de vorige eeuw heeft men het monument een ruimere functie willen geven door ook mensen 
die na de Tweede Wereldoorlog door oorlogsgeweld of onderdrukking om het leven zijn 
gekomen, te herdenken . Daarvoor werd in 1995 een plaquette geplaatst met de tekst VOOR 
VREDE, VRIJHEID EN RECHTVAARFDIGHEID, 1995 . Tenslotte werd in 2010 nog een 
plaquette toegevoegd ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog in Oost Azië en werd 
aarde uit Java onder het monument toegevoegd . 

Het opvallendste aan het monument is de leeuw . Deze straalt door zijn houding kracht uit, 
maar hij lijkt ook geschrokken, alsof er iets verschrikkelijks is gebeurd . Door deze combinatie 
van emoties heeft het beeld een grote zeggingskracht die wellicht verklaarbaar wordt als we 
zien wie de schepper ervan is . 

Jaap Kaas (1898 - 1972) werd geboren in een 
vrijzinnig joods milieu . Na een jeugd in Antwerpen 
vluchtte hij, zoals zovelen in 1914, met zijn ouders 
naar Amsterdam, weg van het oorlogsgeweld . Hier 
volgde hij zijn opleiding aan de Rijksacademie van 
Beeldende Kunsten . Van 1927 tot de oorlogsjaren 
werkte hij veel in Artis en bekwaamde zich in het 
uitbeelden van dieren . In 1936 werd hij docent aan 
het Instituut voor Kunstnijverheid, maar werd door 
de bezetter gedwongen zijn functie neer te leggen . 
Na korte tijd directeur geweest te zijn van de joodse 
Middelbare Kunstnijverheidsschool moet hij met zijn 
vrouw onderduiken in Rotterdam . Na de oorlog was 
Kaas een geslagen man . Vrijwel zijn gehele familie 
was omgekomen in de oorlog . Hij maakte een nieuwe 
start als bestuurslid van de Federatie van 
Beroepsverenigingen van Kunstenaars, maar zijn 

oorlogsherinneringen lieten hem niet meer los . Naast het oorlogsmonument in onze gemeente 
maakte hij ook dat van Edam .

Zelfportret Jaap Kaas. 
(Afbeelding W. Krommenhoek).

Auteur :
Wim Krommenhoek is een gepensioneerd bioloog die bijna 40 jaar docent is geweest aan Het 
Nieuwe Lyceum te Bilthoven. Na zijn studie en promotie aan de RU Utrecht bracht hij eind 
jaren 60 met zijn gezin enkele jaren door in Uganda voor onderzoek en onderwijs. Na zijn 
pensionering hield hij zich actief bezig met de lokale geschiedenis hetgeen resulteerde in een 
aantal publicaties in de Biltse Grift.
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SCHOOL EN VRIJHEID
Corry van der Hoeven 

Tijdens de dodenherdenking op 4 mei bij Jagtlust, leggen kinderen van de Groen van 
Prinstererschool ieder jaar een krans en bloemen bij het verzetsmonument en ontsteken zij 
het bevrijdingsvuur .
Over het ontstaan van deze traditie gaat dit artikel .

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was er op de Groen van Prinstererschool nog 
weinig van de bezetting te merken . Wel was de school even gesloten geweest in de 
meidagen van 1940 . Maar al gauw ging het schoolleven weer zijn gewone gang . 
Tot begin 1942 . De school werd geïnspecteerd door Duitse militairen en spoedig kwam het 
bericht dat de school gevorderd werd . Binnen een week moest het gebouw ontruimd zijn .  
De klassen 1 t/m 4 vonden onderdak bij de Rehobothschool, klas 5 en 6 kwamen terecht 
in de Tuinstraatschool . Door de goede organisatie konden de kinderen na een week weer 
starten op hun nieuwe locatie .  
Oud-leerlingen uit die tijd herinneren zich hoe koud het in de wintermaanden in de klas 
was . Ze zaten met hun winterjassen aan . Materiaal, zoals papier, werd schaars en dus 
werden er weer leien en griffels gebruikt. Alleen als de som of het dictee goed was mocht 
je het in je schrift schrijven . 
Vlak na de bevrijding is het gebouw nog enige tijd in gebruik geweest bij de Amerikanen 
en de Engelsen . 

Adoptie
In 1974 werden de  Groen van Prinstererschool en de Rehobothschool samengevoegd . 
De naam Groen van Prinsterer bleef en Jan Oosting,  ‘hoofd’ van de Rehobothschool werd 
het hoofd der school . 
Al op de Rehoboth besteedde Jan veel aandacht aan de Tweede Wereldoorlog . In 
de maanden voor 4 mei werd er door de zesde klas gewerkt aan een project over dit 
onderwerp . Op de Groen van Prinstererschool zette hij deze lessen voort .
Toen de kleinzonen van mevrouw Maartje Balk op de Groen van Prinstererschool zaten, 
merkte zij hoeveel aandacht er op deze school werd besteed aan de Tweede Wereldoorlog . 
Mevrouw Balk was lid van de Stichting Voormalig Verzet en op haar voorspraak kwam 
de school in contact met de Stichting Februari ’41, een initiatief van geëmigreerde 
overlevenden van de Jodenvervolging . Een Joods echtpaar stelde een groot bedrag 
beschikbaar om de schooljeugd aan te sporen de herinneringen aan de Tweede 
Wereldoorlog levend te houden . Via de actie ‘Adopteer een monument’ konden scholen een 
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verzetsmonument 
adopteren, om 
de jeugd zo meer 
inzicht te geven in 
het begrip vrijheid . 
De adoptie van het 
verzetsmonument 
in De Bilt door 
de ‘Groen’ vond 
plaats in 1989 .

Maar alleen 
adopteren is niet 
genoeg . 
Mevrouw Balk 
bezocht ieder jaar 
groep 8 en vertelde 
de leerlingen wat 

zij zelf had meegemaakt tijdens de oorlog . Dit maakte altijd veel indruk . Aan de hand 
van haar verhaal, de Anne Frank Krant, videofilms en andere documenten maakten de 
leerlingen een werkstuk, dat werd gepresenteerd tijdens de officiële overdracht van de 
adoptie naar de aankomende groep 8 . 
Deze overdracht vindt altijd plaats in raadszaal van het gemeentehuis . Groep 7 en 8 
worden dan welkom geheten door de burgemeester . Mevrouw Balk was daar ook altijd bij 
als vertegenwoordiger van het Voormalig Verzet . In haar toespraak legde zij er altijd de 
nadruk op dat je vrijheid moet koesteren . Bij de overdracht in mei 2000 verwoordde zij het 
als volgt:

Voor vrijheid moet je alles over hebben . Vrijheid betekent echter ook een grote 
verantwoordelijkheid . Je moet bijvoorbeeld onrecht proberen te bestrijden, je moet je 
naaste liefhebben en je moet oplettend zijn . Je kunt zelf invullen wat je met je vrijheid 
wilt doen . Wees daarbij jezelf en gebruik je gevoel en verstand . Loop niet achter de 
horde aan, want anders zal je vrijheid en respect verliezen…… .

Woorden die ook in deze tijd nog volop gelden.
Er zijn tijdens de overdracht heel wat mooie gedichten en (power-point) presentaties van 
de leerlingen langs gekomen . 
Na de toespraken en de limonade en cake, gaat iedereen naar buiten en worden er bloemen 
bij het monument gelegd . 
Nog steeds worden er in de maanden  voor 4 mei op de Groen van Prinstererschool lessen 

Leerlingen van de Groen van Prinsterenschool bij het herdenkingsmonument.  
(C. van der Hoeven).
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rond de Tweede Wereldoorlog gegeven . Het accent is wel wat anders komen te liggen . 
Er komt niemand meer vanuit het Voormalig Verzet op school vertellen . Maar er wordt 
nog steeds gewerkt met de Anne Frank Krant . Het Comité Februari geeft ieder jaar een 
lesboekje uit, dat aanhaakt bij de huidige tijd . Ook zijn de leerlingen naar het museum voor 
Beeld en Geluid geweest om daar voorlichting te krijgen . En in deze digitale tijd speelt ook 
de podcast een grote rol .
Het accent van de lessen is verschoven van het verzet naar wat het betekent in vrijheid te 
leven en hoe jij daarin een rol kunt spelen .

Bronnen:
Uitgave 75 jaar Groen van Prinstererschool, sept . 2005 . 
Artikel Vierklank,  30-5- 2000 . 
Artikel Biltse en Bilthovense krant, 30-5-2000 . 
Artikel Biltse en Bilthovense krant, 27-04-1995 .

(Foto’s: H.L’Honoré Naber).
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