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Van de redactie
In dit nummer van De Biltse Grift besteden we opnieuw aandacht aan de Biltse 
bodemvondsten van kleipijpen. In het tweede deel van het artikel van Wim Krommenhoek 
komen de Utrechtse kleipijpenbakkers onder de aandacht en afbeeldingen van de leden van 
het huis van Oranje zoals die op kleipijpen te vinden zijn.
Marga Verschoor besteedt in haar artikel over de Povietfabriek, aandacht aan de Biltse 
bedrijvigheid.
Met De Bilt, toen en nu starten we een nieuwe rubriek die u in de komende nummers 
regelmatig zult tegenkomen. Deze rubriek is een uitvloeisel van de zeer succesvolle 
tentoonstelling van dit jaar op 13 en 14 april in het WVT aan de Talinglaan in Bilthoven. 
Hierin worden u steeds een foto van de situatie toen in contrast met de situatie nu 
gepresenteerd.
Ten slotte vervolgen we de publicatie van de oorlogsdagboeken van mevrouw Van 
Bodegraven.
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Wim Krommenhoek

Behalve restanten van Goudse kleipij-
pen, kan men ook regelmatig fragmen-
ten van in Utrecht gemaakte kleipijpen 
in de Biltse bodem tegenkomen. Men 
schat dat een kwart van de vondsten 
van Utrechtse oorsprong is. Utrecht 
kende twee eeuwen lang een beschei-
den pijpenindustrie die geconcentreerd 
was in het gerecht Lauwerecht aan de 
noordkant van Utrecht, daar waar de 
Vecht begint voorbij het sluisje aan de 
Bemuurde Weerd. Hier bevonden zich 
al pottenbakkers die zich vanwege hun 
brandgevaarlijk beroep buiten de stad 
hadden moeten vestigen. 
De Utrechtse pijpen waren beslist van 
mindere kwaliteit dan de Goudse en 
derhalve goedkoper. De afwerking is 
grover, de klei goedkoper en met in-
sluitsels, de vormen uitgesleten. Dit 
blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat de 
meeste vondsten van Utrechtse pijpjes 
fragmenten betreffen, in tegenstelling 

tot Goudse pijpen die beter afgewerkt 
zijn en waarvan de kop vaak nog heel en 
glad is. Karakteristiek voor veel Utrechtse 
pijpenmakers was het gebruik van de 
Vechtse Zwaan als merk dat onder op 
de zogenoemde ketel van de pijp werd 
geplaatst, samen met de naam van de 
maker of diens initialen. Om hun pijpen 
wat meer aanzien te geven, plaatsten de 
Utrechtse pijpenmakers regelmatig het 
Goudse wapenschild als bijmerk op hun 
pijpen, hetgeen uiteraard een doorn in 
het oog was van de Goudse collega’s. 
Dit is op veel fragmenten van pijpen nog 
goed te zien. Ook in Schoonhoven en          
Gorinchem werden kleipijpen gemaakt 
waarvan hier soms restanten worden 
teruggevonden, vooral als het merk een 
verwijzing naar Utrecht inhield. Een fraai 
voorbeeld hiervan is een pijp met wapen 
van Utrecht en de letters PDL, welke ech-
ter de initialen zijn van Pieter de Leeuw 
uit Schoonhoven.

De Biltse bodem als archief,   
Deel 2  - Utrechtse kleipijpen en                                

Het Huis van Oranje op kleipijpen. 
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Utrechtse merken en makers
Uit de 17e eeuw zijn enkele Utrechtse 
pijpenmakers bekend, maar veelal wer-
den er nog geen merken gebruikt en is 
het moeilijk de makers van de pijpen te 
achterhalen. Aan het begin van de 18e 
eeuw waren er in Lauwerecht nog steeds 
weinig pijpenmakers actief, maar om-
streeks het midden van de eeuw waren 
er minstens tien pijpenmakersbedrijfjes. 
Dat aantal liep tot vier aan het eind van 
de eeuw terug en begin 19e eeuw is deze 
bedrijfstak voorgoed uit Utrecht verdwe-
nen. De 17e eeuwse pijpjes hebben een 
dikke wand en een zware steel, en pas 
vanaf circa 1730 verschijnen de grotere 
pijpen met zijmerken en initialen van de 

makers. Vaak werd een afbeelding door 
meerdere pijpenmakers gebruikt, zoals 
het geval is met de vogel in de boom en 
de Vechtse zwaan. Dit zou kunnen wijzen 
op het symbool van een soort bedrijfs-
vereniging die tot doel had goedkoper 
brand- en grondstoffen te kunnen inko-
pen.

Een paar families domineerden de pij-
penindustrie gedurende de gehele 18e 
eeuw. Een van de belangrijksten was 
de familie Versluijs die zich omstreeks 
1700 aan de Lauwerecht vestigde. Jan 
Huygen Versluijs vestigde zich als eerste 
in Utrecht en van hem is misschien het 
bijmerk in de vorm van zeven stippen, 
initialen werden toen nog nauwelijks 
als merk gebruikt. De weduwe van Jan 
Huygen Versluijs, Claasje genaamd, ge-
bruikte na de dood van haar man in 1733 
waarschijnlijk het merk CVS (Fig. 1). Zoon 
Dirk, overleden in 1775, kennen we van 
het merk DVS (Fig. 2), met als bijmerken 
de vogel in de boom en  de zwemmende 
zwaan. Zijn broer Pieter, overleden in 
1780, gebruikte het merk PVS, met de-
zelfde bijmerken. Tenslotte kennen we 
broer Hendrik, overleden in 1781, van 
het merk HVS (Fig. 3), in combinatie 
met dezelfde bijmerken. Een tweede 
Hendrik Versluijs die we tegenkomen 
was de zoon van Pieter, ook deze voerde 
het merk HVS (Fig. 4), maar nu met de 
bijmerken het gekroonde visje, de ge-

Fig. 1. De gekroonde N met de initialen CVS is 
misschien als merk gebruikt door Claasje Versluijs, 
de weduwe van Jan Huijgen Versluijs die in 1733 
overleed. Het bijmerk is de vogel in de boom.
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Fig. 2. Het merk HVS verwijst naar Hendrik 
Versluijs de oude, zoon van Jan Huygen Versluijs en 
zijn vrouw Claasje, en overleden in 1781.

Fig. 3. Het merk DVS met als bijmerk de zwemmen-
de zwaan is afkomstig van Dirk Versluijs, eveneens 
een zoon van Jan Huygen en Claasje. Hij overleed 
in 1775.

Fig. 4. Het merk HVS met als bijmerken het ge-
kroonde visje en de gekroonde ooievaar duidt op 
Hendrik Versluijs de jongere, een neef van Hendrik 
de oude. Hij overleed rond 1780.

Fig. 5. Het merk AVT met als bijmerk de zwemmen-
de zwaan verwijst naar Arie van Tergouw, overleden 
in 1763, die in hetzelfde huizenrijtje woonde als 
Joseph Peex.
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kroonde ooievaar, en de koorddanser. 
Ook wordt zijn naam voluit op de pijp 
aangetroffen. 

Regelmatig worden ook pijpjes gevon-
den met het merk AVT en het bijmerk 
de zwemmende zwaan. Deze worden 
toegeschreven aan Arie van Tergouw, 
overleden in 1763. (Fig, 5). Een produc-
tief pijpenmaker was Joseph Peex, over-
leden 1788. Van hem kennen we pijpen 
met de initialen IP en de naam IOSEPH 
PEEX voluit geschreven, in combinatie 
met de karakteristieke Vechtse zwaan, 
de gekroonde 18, de gekroonde vis, het 
Utrechtse stadswapen met en zonder 
twee leeuwen, en twee engeltjes. (Fig. 
6 en 7). Van Gerrit van Westdijk die in 
de tweede helft van de 18e eeuw actief 
was, hij overleed in 1799, kennen we 
pijpen met de letters GVWS en GWD, in 
combinatie met het gekroonde visje en 
vogel in de boom, en de gekroonde G en 
VWD boven een kroon. Zijn tijdgenoot 
Pieter de Graaff, overleden in 1794, ken-
nen we van het merk PDG in combinatie 
met de gekroonde 18 en de gekroonde 
vis. Zijn zoon Simon de Graaff is bekend 
van het merk SDG (Fig. 8) met als bijmerk 
de gekroonde vis. Van Jan Rogman is het 
merk IRM bekend, van Jan Glansbeek het 
merk IGB.

Van een aantal initialen op Utrechtse pij-
pen zoals WS is niet duidelijk geworden 

Fig. 6. Joseph Peex was een zeer productief 
pijpenmaker. Naast zijn initialen IP gebruikte 
hij als bijmerken de zwemmende zwaan, de ge-
kroonde 18, de gekroonde vis en het Utrechtse 
stadswapen.

Fig. 7. Twee zijden van een pijpje met de initialen 
IP en de Vechtse zwaan. De maker is Joseph Peex 
die in  1788 overleed.
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voor welke naam ze staan. Wel vermel-
denswaard is het feit dat niet alle pijpen 
uit de tweede helft van de 18e eeuw van 
een merk waren voorzien, maar uitslui-
tend een bijmerk hadden. Dit kon gebeu-
ren als na de dood van een pijpenmaker 
diens vormen verkocht werden aan een 
niet verwante pijpenmaker die dan de 
initialen van de overledene verwijderde 
uit de vorm. Een bekend bijmerk zonder 
initialen is bijvoorbeeld de kwispedoor 
die ook veelvuldig in Biltse bodem is 
gevonden. Dan is er het bijmerk de ge-
kroonde 18 waarvan bekend is dat maar 
liefst drie pijpenmakers dit gebruikte, 
namelijk de boven genoemde Pieter de 
Graaff, Joseph Peex en Hendrik Versluijs, 
maar niet altijd in combinatie met hun 
initialen. Tenslotte is er het veel geziene 

symbolische bijmerk het fortuin, uitge-
beeld als een naakt rank vrouwenfiguur-
tje dat staat op het rad van avontuur en 
een wimpel boven het hoofd slingert. De 
figuur komt in vele variaties voor en is 
gedurende het grootste deel van de 18e 
eeuw populair geweest. (Fig. 9).

Het Huis van Oranje
Het Huis van Oranje is bijna drie eeuwen 
een dankbaar onderwerp geweest voor 
pijpenmakers en van veel leden van de 
familie is het portret op (meestal) Goud-
se kleipijpen vereeuwigd. Deze pijpen 
werden ter gelegenheid van een huwe-
lijk, inhuldiging of jubileum gemaakt. 
Daarom was de productietijd kort maar 
omdat ze uiterst populair waren, werden 
ze wel in grote aantallen gemaakt. Het 
is niet gezegd dat al deze pijpen zich in 
onze bodem bevinden, maar van ver-

De Biltse bodem als archief

Fig. 8. Links, pijp met wapen van Urecht en de 
initialen PDL. Deze pijp is  gemaakt door Pieter 
de Leeuw in Schoonhoven. Rechts, de gekroonde 
vis met de initialen SDG is gemaakt door Simon 
de Graaff.

Fig. 9. Het fortuin en de kwispedoor zijn, even-
als de gekroonde 18, zeer bekende bijmerken op 
Utrechtse kleipijpen uit de 18e eeuw en zijn door 
meerdere pijpenmakers gebruikt.
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schillende zijn toch fragmenten en soms 
zelfs gave exemplaren gevonden. Tenslot-
te was Utrecht een grote stad met veel 
gebruikers van deze pijpen die na breuk 
van de steel in de stadscompost terecht-
kwam, die per schip via de Biltse Grift 
naar de Bilt werd vervoerd. Hier werd de 
stadscompost op grote schaal gebruikt 
ter verbetering van de bodem.

De eerste leden van het Oranjehuis die 
we tegenkomen op een pijpenkop zijn 
Frederik Hendrik, de stedendwinger 
(1584-1647), zoon van Willem de Zwijger, 
prins van Oranje, en zijn vrouw Amalia 
van Solms (1602-1675). Het pijpje is 
gemaakt rond 1630, waarschijnlijk naar 
aanleiding van hun huwelijk enkele jaren 
eerder. (Fig. 10.) Het pijpje heeft een 
kleine kop want de tabak was nog duur 
en exclusief. De pijpenindustrie stond 
nog in haar kinderschoenen en daarom 
is het des te opmerkelijker dat reeds 

zulke gedetailleerde producten werden 
vervaardigd. Al kort daarna neemt het 
gebruik een pijp te roken snel toe en zien 
we ook de pijpenkop groter worden.

Van de zoon van Willem I, de weinig be-
kende Willem II, zijn geen afbeeldingen 
op pijpenkoppen bekend, waarschijnlijk 
omdat hij reeds op 24-jarige leeftijd 
overleed en van hem geen bijzondere 
daden bekend zijn. Anders is het met 
diens zoon, Willem III, die geboren 
werd in het jaar van zijn vaders over-
lijden (1650) en die bekend staat als 
de stadhouderkoning. Hij is vele malen 
afgebeeld, zowel in portret als te paard. 
Hij werd in 1672 tot stadhouder be-

Fig. 10. Frederik Hendrik ca 1630.

Fig. 11. Willem III en Mary 
Stuart, metMR (Mary regina) 
en WR (Willem Rex).
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noemd. In 1677 huwde hij Mary Stuart, 
dochter van de Engelse koning Karel I, 
en werd in 1689 tot koning van Enge-
land gekroond. Tussen 1689 en 1695, 
het jaar waarin Mary Stuart overleed, 
zijn veel pijpen gemaakt waarop beiden 
staan afgebeeld. (Fig. 11.) Na die tijd, tot 
1702, het jaar waarin hijzelf overleed 
na een val van zijn paard, zijn van hem 
afbeeldingen op pijpen bekend met de 
wapens van de steden Groningen, Gouda 
en Delft. Veel van deze pijpen zijn voor-
zien van het stadhouderlijk wapen en 
het devies HONI SOIT QUI MAL Y PENSE. 
Ook allerlei Oranjesymbolen vinden 
we afgebeeld op deze pijpen, zoals een 
oranjeboom in een kuip met leeuw en 
vrijheidshoed. (Fig. 12.)

Daarna volgt een stadhouderloos tijd-
perk van 45 jaar dat tot 1747 duurde. In 
dat jaar werd Johan 
Willem Friso van de Friese Nassau-tak 
onder de naam Willem IV uitgeroepen 
tot stadhouder van alle gewesten en 
door de Staten-Generaal benoemd tot 
kapitein en admiraal-generaal van alle 
gewesten, welke ambten bovendien 
erfelijk werden verklaard. Nu ontstond 
een ware hausse aan Oranje-pijpen. 
Geen Oranje-prins heeft zoveel pijpen-
makers in beweging gebracht als Wil-
lem IV (1711-1751) (Fig. 13.). En dat 
niet vanwege zijn grote staatkundige 
betekenis, maar toen in 1747 tijdens de 
Oostenrijkse Successieoorlog de Fransen 
een inval deden in Vlaanderen, gaf het 
volk de regenten de schuld en dat zag 
maar één oplossing: Oranje! We zien 
Willem IV en zijn vrouw Anna van Han-
nover samen (Fig. 14.), maar ook met 
hun kinderen prinses Carolina en zoon 
Willem V. (Fig. 15.) Ook is hij afgebeeld 
met zijn vrouw, zijn schoonvader, de En-
gelse koning Georgius II, en zijn vriend 
Fredericus, koning van Pruisen. (Fig. 16.) 
Willem V (1748-1806) is de enige prins 
die als kleuter is afgebeeld op pijpen, 
naast afbeeldingen met zijn ouders en 
zuster Carolina. (Fig. 17.) Bij zijn ambts-
aanvaarding in 1766 verschijnt hij op een 
pijp samen met zijn zuster Carolina, zijn 
oom Fredericus (koning van Engeland) en 
Fredericus, koning van Pruisen, de oom 

De Biltse bodem als archief

Fig. 12. Oranjepijp met 
oranjesymbolen als oranje-
boom in kuip en met leeuw 
en hoed. ca 1750.
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Fig. 13. Prins Willem IV te 
paard. 1747.

Fig. 14. Willem IV en Anna van Hannover 1747 
ter gelegenheid van zijn benoeming tot kapitein 
en admiraal generaal.

Fig. 15. Anna van Hannover met prinses Carolina 
en Willem IV met kroonprins WillemV. ca 1750.

Fig. 16. v.l.n.r. Willem IV, Anna van Hannover, George II van Engeland en 
Frederik van Pruisen.
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van zijn aanstaande vrouw Wilhelmina 
van Pruisen (1751-1820). (Fig. 18.) Bij zijn 
huwelijk in 1767 verschijnt een pijp met 
het jonge paar. (Fig. 19.) Op latere leef-
tijd verschijnt hij in de gedaante die wij 
kennen van de vele aardewerk borden, 

met een wat bol gelaat en een strik 
in het haar. Prinses Carolina (1743-
1787), die een uitstekende pianiste 
was aan wie Mozart zelfs enkele com-
posities heeft opgedragen, is samen 
met haar echtgenoot Karel Christiaan, 
Graaf van Nassau-Weilburg afgebeeld 
ter gelegenheid van hun huwelijk in 
1760. In deze tijd verschijnen ook veel 
pijpen met Oranjeleuzen zoals VIVA 
ORANGIEN en T VORSTELIJKE HUIS 
VAN ORANIE, of IK STRY VOOR T LAND 
en in de 19e eeuw ORANJE BOVEN 
en TROUW AAN KONING EN VADER-
LAND.

Was de belangstelling van de pijpenma-
kers voor Willem V al duidelijk geringer 
dan voor zijn voorgangers, zijn zoon, de 
in 1813 tot soeverein vorst van Neder-
land aangestelde koning Willem I (1772-
1843), komt er wel zeer bekaaid af. Dit is 

Fig. 17. Willem IV en Anna van Hannover met prinses 
Carolina en het kroonprinsje Willem V. ca 1750.

Fig. 18. v.r.n.l. Willem V, prinses Caroline, George II van Engeland en Frederik 
van Pruisen. ca 1766.
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des te merkwaardiger, want deze als 
de koopman-koning bekend staande 
Oranjetelg was zeker niet de minst be-
langrijke onder de Oranjes. Slechts een 
paar herdenkingspijpen zijn van hem 
bekend, onder andere een waarop hij 
samen met zijn kleinzoon koning Wil-
lem III is afgebeeld in 1863 ter herinne-
ring aan 50 jaar Koninkrijk der Neder-
landen. (Fig. 20.).

Met koning Willem II (1782-1849) is 
het niet veel beter gesteld. Van kort 
na zijn overlijden in 1848 dateert een 
pijp waarop hij staat afgebeeld met op 
de keerzijde zijn opvolger Willem III. 
Het meest bekend is de pijp die 50 jaar 
na de slag bij Waterloo is gemaakt in 
1865. Deze fraaie pijp is op het terrein 
aan de zuidzijde van de Antonie van 
Leeuwenhoeklaan tegenover het RIVM 
gevonden. Willem II wordt hier als 
held bejubeld, dapper gezeten op een 
paard en omgeven door de tekst W II 
OVERWINNAAR VAN NAPOLEON OP 
DE VELDEN VAN WATERLOO, 1815. Op 
de andere zijde van de pijp zien we de 
aftocht van Napoleon. De pijp draagt 
geen hielmerk. (Fig. 21a en 21b.).

Koning Willem III (1817-1890) is 
bij zijn ambtsaanvaarding in 1849 
enige malen afgebeeld op pijpen. 
In 1874 wordt hij, ter herdenking 
van het 25-jarig koningsschap, afge-

Fig. 19. Prins Willem V en Wilhelmina van Pruisen. 
ca 1790. 

Fig. 20 Koning Willem I en koning Willem III. 
Vervaardigd in 1863 ter herdenking van 50 jaar 
koningschap van het Huis van Oranje.
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Fig. 21a. Oranjepijp met de tekst WII OVER-
WINNAAR VAN NAPOLEON OP DE VELDEN 
VAN WATERLOO, 1815. Op de steel de tekst 
LEVE W II en WEG MET NAPOLEON. Gemaakt 
in 1865, 50 jaar na de slag.

Fig. 21b. Keerzijde van de Oranjepijp met Willem 
II als overwinnaar van Napoleon.

Fig. 23. Prinses Wilhelmina 1890 ter 
gelegenheid van haar benoeming tot 
Hare Majesteit Koningin 
Wilhelmina der Nederlanden.

Fig. 22. Koning Willem III en Sophie van Wurttenberg 1874 
ter herdenking van zijn 25-jarig jubileum.
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beeld te zamen met zijn echtgenote Sop-
hie van Wurtenberg (Fig. 22.) en later na 
haar dood in 1877 nog een keer met zijn 
tweede echtgenote Emma van Waldeck-
Pyrmont. Tenslotte verschijnt zijn doch-
ter Wilhelmina (1880-1962) omstreeks 
1890 op een pijp, waarschijnlijk ter gele-
genheid van haar inhuldiging tot konin-
gin. (Fig. 23.). En daarmee komt een eind 
aan de traditie om leden van het konink-
lijk huis op kleipijpen af te beelden.

Zoals gezegd zijn de meeste van deze 
Oranjepijpen vervaardigd in Gouda, het 
toenmalig centrum van de pijpenindus-
trie. Voor al deze gelegenheidspijpen 
werd een metalen mal gebruikt die uit 
twee helften bestond en waarin de af-
beelding in negatief was aangebracht. 
Om een fraaie mal te maken was een 
vakkundig graveur nodig, maar die vroeg 
een beloning die vaak ver boven het bud-
get van een pijpenmaker uitsteeg. Daar-
om zien we allerlei kwaliteiten in deze 
gelegenheidspijpen, afhankelijk van de 
financiële middelen van de pijpenmaker. 
Ook werd een mal vaak zo lang gebruikt 
dat details verloren gingen en de randen 
niet goed meer pasten. Vooral wan-
neer een pijp goed verkocht werd, was 
de verleiding groot de mal net zo lang 
te gebruiken dat de sporen van slijtage 
duidelijk zichtbaar werden. Wanneer het 
hielmerk nog zichtbaar is, is in veel geval-
len de maker nog te achterhalen en heeft 

de pijp niet alleen een historisch, maar 
ook een menselijk gezicht gekregen. 

Wie meer wil weten over de Utrechtse 
pijpenmakers wordt verwezen naar On-
der de rook van Utrecht, twee eeuwen 
tabakspijpenmakerij in 
Lauwerecht, 1600-1800, een informatief 
boek van P.K. Smiesing en 
H.J.P. Brinkering en in 1988 als deel 14 
verschenen in de Stichtse 
Historische Reeks, waarvan ik ook in dit 
artikel dankbaar gebruik heb gemaakt. 
Wel zijn alle foto’s door de auteur zelf 
gemaakt. 



46 Poviet Producten CV 

Marga Verschoor

Poviet Producten CV. 

In 1942 werd in Bilthoven aan de 
Julianalaan 135 Poviet Producten CV 
gevestigd. Het was een Commanditaire 
Vennootschap, met als beherend 
vennoot de Utrechtse Hermanus 
Johannes de Groot. 
De Poviet had als doel: ’Het fabriceren 
met zoveel mogelijk behoud van 
de natuurlijke eigenschappen, van 
grondstoffen, halfproducten en 
producten voor de voedings- en 
genotmiddelen industrie’. Er werd 
onder andere in plantaardige soepen 
en aroma’s, sausen en mayonaises, 
aromatische stoffen, vitamine extracten, 
voedingsgisten, gistextracten, groenten, 
kruiden, specerijen en vruchten 
gehandeld. 

Het bedrijf bestond al eerder want in 
het Utrecht Nieuwsblad van 2 maart 
1930 stond in de rubriek ‘Wat zullen 
we eten?’, een recept voor erwtensoep 
waarin poviet als smaakmaker werd 
gebruikt. In dezelfde rubriek werd 
in 1933 een recept voor wortelsoep 
gegeven, waarin de soep op smaak 
wordt gebracht met zout, maggi, aroma, 
marmite of poviet. 
Ook werd in de jaren dertig 
geadverteerd:
“DIE POVIET-BOUILLON IS TOCH 
LEKKERDER ZEG! JA HÈ? EN ZE HEEFT 
OOK ‘T HOOGSTE VITAMINENGEHALTE, 
NAAR IK HOORDE”
“Povietjes staan in ’t voorste gelid van 
alle bouillonblokjes en veroveren al
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meer de markt. Zowel door smaak 
en voedingswaarde. Povietjes is het 
merk blokjes, dat geheel van zuiver 
plantaardige samenstelling is, het 
gebruik ervan geeft dus waarborg ter 
vermijding van darmstoornissen”. 
Het bedrijf kwam goed de oorlog door. 
In augustus 1945 werd in de Biltsche en 
Bilthovensche Courant een advertentie 
geplaatst:

Wij vragen goede arbeiders
Leeftijd 25 -35 jaar ter opleiding tot 

vakarbeiders
Prettige werkkring

Aanmelden bij Poviet Producten C.V., 
Julianalaan 135, Bilthoven

Poviet Producten CV werd in Bilthoven 
voortgezet en in 1946 omgezet in een 
NV. H.J. de Groot werd commissaris 
der NV en P.B. Rottier directeur. In april 
1948 stond men met een stand op de 
Jaarbeurs. 
In maart 1948 kwam een nieuwe 
directeur, J.J. den Braber. In december 
1948 verhuisde het bedrijf naar 
Amsterdam, Mauritskade 14. Op 
datzelfde adres was ook de Amstel 
Brouwerij gevestigd. Poviet Producten 
NV veranderde niet van naam, maar ging 
wel over op geheel andere producten. 
In 1949 stond het geregistreerd als een 
dochtermaatschappij van de Amstel 
Brouwerij. Er werden infusievloeistoffen 
met dextran en immunoglobulines 
vervaardigd. Ook werden bovine 
serum albumines gemaakt. Ik heb daar 

halverwege de jaren zestig gewerkt. 
De band met de Amstel Brouwerij was 
duidelijk. Ook de werknemers van Poviet 
Producten konden goedkoop Amstelbier 
aanschaffen. 

In 1970 werd het bedrijf verkocht aan 
AKZO. Poviet Producten NV bestaat nog 
steeds en is nu gevestigd in Arnhem. 
Het is nu een Groothandel in chemische 
grondstoffen en chemicaliën voor 
industriële toepassing. Wel iets heel 
anders dan waar men in de jaren dertig 
mee begon. 

Advertentie uit de jaren dertig.
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De Bilt toen en nu      

De oostelijke toegang van de Dorpsstraat in 1906. Rechts Hotel Nas, dat op de hoek van 
de toen nog smalle Soestdijkseweg stond. Hotel Nas brandde in 1968 af.
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Na de brand van Nas duurde het tot de jaren tachtig voordat De Witte Swaen hier ge-
bouwd werd.



50 De abdij van Oostbroek en haar Ierse connecties

Mevrouw Van Bodegraven

De oorlogsdagboeken van mevrouw Van Bodegraven

Deel 3 -  5 juli t/m 14 december 1941

5 juli:
Een bekeuring. We hadden het licht op in 
de waranda, ongeveer ’s avonds 11 uur. 
Het was heerlijk mooi weer. Pa en ik za-
ten rustig te lezen. De jongens waren nog 
niet thuis omdat het buiten nog fijn weer 
was. Nu moet ’s avonds alles al donker 
gemaakt worden om 4 minuten over 10, 
alle dagen gaat er 1 minuut af. Buiten 
is het nog fijn licht weer. Om te lezen of 
iets anders te doen te schemerig. Je hebt 
te kiezen, met je armen over elkaar te 
gaan zitten, of binnen met de lamp op en 
alles potdicht. Wat een onzin, hè?

6 juli:
Zondag een rustige dag. Nel heeft dienst 
en Kees en Jan vermaken zich met zwem-
men, ’s morgens in Brandenburg en ’s 
middags in Mooi Zeist.
Het is mooi warm weer.
Pa en ik zijn beiden naar Tuindorp ge-
wandeld naar P. Zijp. Hebben daar thee 
gedronken. Zijn ’s avonds weer naar huis 

De oorlogsdagboeken van 
mevrouw Van Bodegraven      

gewandeld. Het weer was overheerlijk.

8 juli:
Bekendmaken dat jam, stroop, limonade 
enzovoort alles op de bon komt. Gas en 
elektriciteitsbesparing. Hoe je eten en 
alles gaar en klaar moet krijgen wordt 
langzamerhand een raadsel. 75% bespa-
ring in de maand. Alles, groente en fruit 
is schreeuwend duur.

10 juli:
Pa en ik zijn ’s morgens half 10 op reis 
gegaan naar Uithoorn. 
Nel v.d. Bijl trouwde. Zij komt in Mijd-
recht te wonen.
Het is een heel gezellige dag geweest. 
Vreselijk warm, 100 graden [Fahrenheit] 
of zo niets is.
In De Bilt was er een zware onweersbui 
geweest en het had hard geregend. Da-
delijk op de buien was het weer datzelf-
de warme zonnige weer. In Uithoorn is er 
geen bui geweest.
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11 juli:
’s Morgens half 1 kwamen Pa en ik weer 
terug van de reis en weer die vreselijke 
warmte. Volgens het Meteorologisch 
Instituut is het nog nooit voorgekomen, 
dat het zo warm is geweest en zolang 
achter elkaar. Konden we maar wat 
warmte voor de winter opsparen. Het 
slapen gaat heel slecht.

12 juli:
Weer die vreselijke warmte, een ieder 
loopt zonder kousen en zo luchtig moge-
lijk, zelfs de heren lopen in hun overhem-
den en zonder boord. Op heden ziet het 
ernaar uit, dat we een onweersbui zullen 
krijgen. Af en toe onweert het al en en-
kele regendruppels vallen. Een regenbui 
zou alles goed doen. Wat de doperw-
ten- en peulenoogst betreft is het niet 
rooskleurig. Alles is verdroogd en geel 
geworden. Jammer hè?

18 juli:
Rotterdam weer zwaar gebombardeerd, 
daar weten ze ook wat oorlog is. 
Gelukkig is het niet zo warm meer.
Ik ben 17 juli, dat zou ik vergeten te 
vermelden, naar Voorburg geweest. 
Oom Adriaan was ziek, hij is er niet best 
aan toe. Oom is 85 jaar, als je dan iets 
mankeert heb je niet veel meer in de 
melk te brokken. Ook ben ik bij Tante Ko 
geweest. Overigens maken ze het allen 
best.

Gelukkig is het niet zo warm meer, er zijn 
nogal buien geweest, wat de tuinen heel 
best heeft gedaan. Er was geen groen 
gras meer te bekennen. Alles zag even 
geel. Na de regen begint er weer wat 
kleur aan te komen.

20 juli: 
Vannacht schijnt alles druk in de weer 
geweest te zijn met V en VV overal op 
de weg te verspreiden en op alles waar 
maar met krijt op getekend kon worden. 
Ook zijn alle wegen met opschriften V 
en VV’s beklad. Wat het betekent weet 
je zeker wel, zo niet dan zal ik het je wel 
vertellen als het zover is, als je dit te le-
zen krijgt. 
Vanmiddag zijn Pa en ik naar Driebergen 
geweest. Johnny was jarig. Wij hebben 
een gezellige middag gehad. Alles was 
daar ook in orde. Ook daar was alles vol 
V en VV’s.

21 juli:
Moest het koper ingeleverd worden. Nu 
er is door Pa een verzameling gebracht, 
ruim een kilo, waarde ƒ 0,25.

24 juli:
Druk geweest met het maken van bes-
sensap. 15 Grote flessen vol, dus voor-
raad voor de winter. Nu er zo weinig 
vruchten komen, komt het wel van pas.
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25 en 26 juli:
Geen bijzonders. Je beleeft allen, dat die 
rottige NSB’ers aardig te keer gaan met 
het bekladden van straten, huizen enz. 
Wat minderwaardig toch hè?

27 juli:
Wij hebben 4 mud antraciet ontvangen, 
waar wij mee toe moeten tot december. 
Als we de winter door moeten, zullen 
wij nog heel wat ellende beleven. Alles 
is even schaars wat het eten betreft en 
wordt steeds slechter. Veel gaat het land 
uit en de oogst valt tegen.

30 juli:
De 1e klant die binnenkwam, vertelde 
dat onze straat voor het huis zo mooi 
beschilderd was. De werkloze NSB-club 
had met grote witte letters er op gezet: 
V is victorie op het Bolsjewisme. Zo heeft 
elke straat, waar gelegenheid was, een 
ander opschrift met grote witte letters 
van verf. Wij zullen het maar als reclame 
nemen. Onwillekeurig zeggen ze, je moet 
eens gaan kijken bij Bodegraven. Wat 
minderwaardig toch hè?
Kees en Jan zijn vandaag bij Tante Antje 
en Oom Piet op bezoek geweest. Ze trof-
fen het niet erg, want het heeft de hele 
dag geregend. De oudjes maakten het 
nog best.

1 augustus:
Vandaag werd bekend gemaakt, dat wij 

geen eieren meer krijgen. Zo wordt alles 
minder.
Pa en ik zijn bij Teus Meijer op bezoek ge-
weest, hij was jarig. Hun zoon is ook een 
leuk jochie. Hij is ook aardig bijdehand.

2 augustus:
Het heeft 2 dagen hard geregend. Wij 
hadden veel gebrek aan water. Het weer 
is nog van streek. Gelukkig is het nog niet 
koud.

4 augustus:
Nergens zijn er aardappels te koop. Ge-
lukkig had ik nog wat in voorraad. Het 
broodrantsoen is ook weer verminderd. 
Onze keel moeten wij langzamerhand 
wat dicht knijpen.

5 t/m 8 augustus:
Alle dagen stromende regen en wind. 
Het lijkt meer op herfst dan op hartje 
zomer.

9 augustus:
Vandaag zijn W. Sparnaaij met haar ver-
loofde en nog een verloofd stel even aan 
geweest. Ze hadden wezen trekken. Ze 
hadden het met het weer ook heel slecht 
getroffen.

10 augustus:
Jannie v.d. Bijl van Uithoorn is voor een 
paar dagen bij ons te gast.
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11 augustus:
Nog geen aardappels, waarschijnlijk mor-
gen.

12 augustus:
De toestand wordt steeds kritieker.
Jannie v.d. Bijl is weer vertrokken.

13 augustus:
Vannacht reuze veel vliegmachines over-
gegaan. Werd wakker van een hevige 
bomontploffing. Waar het geweest is, 
hoor je niets van. Wij lezen geen enkele 
courant meer. In Bilthoven bij het Na-
tuurbad is een Duitse bommenwerper 
neer gekomen. 3 Doden, 1 ernstig ge-
wond. Gelukkig waren er geen bommen 
meer in het vliegtuig.
Nel is vandaag thuis geweest.

14 augustus:
Vanavond weer druk met Engelse vlieg-
tuigen, die naar Duitsland gaan.
Ook je brief ontvangen. Wat zou ik Jaapje 
graag eens op zijn fiets zien. Jullie maken 
er zeker wel een kiekje van. Heerlijk weer 
te horen dat jullie het best maken.
Alles wordt alle dagen onrustiger. Wat zal 
het eind zijn.

19 augustus:
Het kiekje van Jaapje ontvangen, wat een 
schat. Wij wisten niet wat wij zagen. Wat 
al een kerel.

20 augustus:
Vandaag Jaapje zijn verjaardag. Wij heb-
ben het met elkander gevierd. Je Moe 
en Pa zijn wezen feliciteren. Wij hebben 
er een glaasje bier op gedronken. Alco-
holhoudende dranken zijn niet meer te 
koop. Een glaasje van dit of van dat, zelfs 
geen wijnsoort is meer te krijgen. In de 
hotels kom je om een borrel tevergeefs. 
We gaan alweer de nachtschuit in en 
regenen doet het nu al bijna 6 weken 
achter elkaar. Alles staat op het land te 
bederven.

21 augustus:
Pa zijn verjaardag en wel het kroonjaar 
van de leeftijd 60 jaar. Het was druk be-
zoek. ‘s Morgens kwam Jo van Rheenen 
snijbonen brengen met een bouquet 
dubbele goudsbloemen.
Juffrouw Hardeman bracht ook snijbo-
nen en een potje kersen, dan zijn er zo 
nog verschillende geweest.
Tante Anna heeft 3 dagen bij ons ge-
logeerd met een dochtertje van Anton 
en Lies. Dan waren Oom Cor en Tante 
Trijntje er van donderdag tot maandag. 
’s Middags kwam de familie Rijpma uit 
Driebergen, dan was Nel thuis. Het was 
een heel gezelschap en ’s avonds kwa-
men je Moe en Pa. Het was een leuke 
dag. Wel erg druk.
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23 augustus:
Oom Cor vertelde dat in Noord Holland 
wordt het land bewerkt, zoals ploegen 
enz. met ossen voor de wagens en ploe-
gen. Wij leven in een verouderd tijdperk.
Verleden week zijn er weer een massa 
paarden opgeëist. Kunnen jullie je een 
Utrechtseweg voorstellen zonder auto’s? 
De Bilt is een heel stil dorp geworden.

25 augustus:
Vandaag zijn Oom Cor en Tante Trijntje 
weer vertrokken.  Het is hier nu zo stil 
als je een week achter de rug hebt dat 
je steeds met 9 of 7 personen ben, dan 
is het vreemd als je met ze vieren weer 
overblijft. 
Oom en Tante worden nogal eens ver-
jaagd door het vallen van bommen. Ze 
wonen nu al in hun derde huis.

29 augustus:
Jan heeft een kies laten trekken, wat 
hem geweldig veel pijn heeft gedaan. Het 
was best aan hem te merken, zoals hij te 
keer ging. Hij is vroeg naar bed gegaan.

30 augustus:
Jan is weer beter. Vanmiddag grote 
zwemwedstrijden. Het was niet warm, 
maar gelukkig droog en nog wat zon.
De hele maand augustus heeft het gere-
gend, alle dagen weer aan.
De middag is goed geslaagd. Om 8 uur 
was er een diner voor het bestuur van 

Brandenburg en genodigden. Kees en Jan 
hebben mee aangezeten. Op heden zijn 
ze nog aan het napret houden. Nel is ook 
naar Thomas.

31 augustus:
Verjaardag Koningin. Op De Bilt rust. 
Utrecht en Zeist opstootjes. Uit Utrecht 
hoorden wij, dat er 7 doden waren. Het 
ware komt niemand te horen, want geen 
enkele courant mag er iets van mel-
den. De grootste oproermakers zijn de 
NSB’ers, die dagen steeds uit en brengen 
alle kleinigheden bij de politie aan en 
dan heb je het gaande. Vannacht ben ik 
wakker geschrokken, zoals er geschoten 
werd en veel vliegmachines gingen er 
over. 
Ik schrok zo, dat Pa van mijn schrikken 
wakker werd.

3 september:
Prachtig weer. De familie Hardeman is 
op visite geweest nog ter ere van Pa zijn 

Zwembad Brandenburg.



55De Biltse Grift juni 2012

verjaardag. Ook is je Moe geweest. Nel 
was ook thuis. 
Pa is druk met het rooien van de 
aardappelen.

4, 5 en 6 september:
Alles gaat zijn gewone gang, zorgen voor 
dit en zorgen voor dat. Het wordt steeds 
moeilijker. Je vraagt je wel eens af waar 
moet het naar toe. In Utrecht zijn er heel 
veel opstootjes. Twee NSB’ers  zijn er in 
een week vermoord.

7 september:
Terwijl er een NSB’er werd begraven, 
was er achter de lijkstoet weer een 
vechtpartij.

8 september:
De Herfst Jaarbeurs in Utrecht is ook 
weer begonnen. Het zijn zeer gedwongen 
stands. Er wordt een ophef van gemaakt, 
geweldig, In werkelijkheid is het niets 
en het afleveren van bestellingen blijft 
achterwege.

9 september:
Ze maken reuze veel reclame in Utrecht 
op het Vreeburg voor de NSB. Of ze veel 
succes hebben is een vraagstuk.
Het geeft steeds botsingen. In het 
ziekenhuis bij Nel zijn ook nog 83 zusters, 
die de nieuwe orde zijn toegedaan, wat 
voor de andersdenkenden zeer lastig is. 
Er waren verschillende zusters die de 

foto van de koningin in hun kast hadden 
hangen. Ze waren verraden, want er 
kwam Duitse Politie. De zusters moesten 
allen hun kasten van binnen laten zien. 
De foto’s moesten verwijderd worden en 
ze moesten bij de Duitse Polizei komen.

10 september:
Vandaag een drukke dag gehad. Snij- en 
speciebonen ingemaakt. Ik heb die bij 
juffrouw Hardeman gekocht. Wij zullen 
maar heel wat inmaken. Wie weet wat 
het van het voorjaar zal zijn. Nu in het 
hartje van de oogst is alles even schaars 
en vreselijk duur.

11 september:
Vandaag zijn Tante Ko en Oom Jan een 
dag te gast geweest. Ze maken het goed.
We hebben ook een zeepschaarste. Eens 
in de maand kun je wat surrogaat kopen. 
Natuurlijk onvoldoende. Een broer van 
Oom Jan heeft een smederij, waar ook 
2 zoons in werken. Ze krijgen een extra 
zeeprantsoen. Weet je hoeveel dat is, 1½ 
ons in de 3 maanden voor 3 personen. Je 
begint nu al te merken dat alles er even 
slordig uit gaat zien.
Vandaag ook weer je brief ontvangen, 
waar wij erg blij mee zijn. Wat zit er een 
mooie envelop om. Met een rand van 
rood, wit en blauw.

12 september:
Vandaag guur herfstweer. Verder alles 
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of er heel niet. Ik had nog een 20 kilo 
van dat slechte soort in de kelder staan. 
Maandag zou ik een maal schillen, van 
de 6 kilo hield ik 1½ kilo over, zoveel 
moest er van weggegooid worden.
De boekbinder Brouns heeft vandaag een 
bekeuring gekregen omdat zijn zoontje 
met de verjaardag van de koningin een 
luciferskopje in zijn knoopsgat had van 
zijn jas (oranje). Het kost hem ƒ 15,00, 
bespottelijk hè?

19 september:
Vandaag is Tante Nel jarig. Pa en ik zijn 
om 4 uur met de tram naar Driebergen 
gegaan om te feliciteren. ’s Avonds half 
10 zijn wij weer per tram naar De Bilt 
gegaan. Het was nogal gezellig. Tante Jo 
was er ook.

20 september:
Vandaag zijn Tante Mien en Oom Jan 
uit Hoofddorp gekomen. Dat was al een 
ganse tijd geleden. Ik vond het echt 

gewoon. Weet je wat het woord Verkade 
betekent:  Vrijheid en recht komt alleen 
door Engeland en Hallo betekent: 
Hang alle laffe landverraders op. Hitler 
betekent: Het is te laat, Engeland 
regeert. Oké betekent: Oranje komt 
eerdaags en ozo betekent: Oranje zal 
overwinnen. 
Het is vanavond stikdonker.

18 september:
Vandaag bericht in de couranten. Minder 
brood en minder boter. Het merendeel 
der bevolking eet nu al 2 maal per dag 
aardappelen. Waar het van de winter zo 
moet komen is mij een raadsel. Weinig 
brood, geen vet, weinig boter, geen 
brandstof en heel weinig gas en elektra.
Het is ook wettelijk dat de winkels om 6 
uur moeten sluiten en zaterdags om 7 
uur.
Manufacturenwinkels sluiten ook al 
dinsdags en vrijdags de hele dag. De 
slagers zijn 3 dagen in de week gesloten 
en op heden komen de melkboeren niet 
venten, wat al meer is voorgekomen, 
eieren zijn er niet meer te koop. De melk 
is van dien aard, taptemelk. Er zijn veel 
mensen die 10-60 pond zijn afgevallen. 
Nu moeten wij de winter nog tegemoet. 
Gelukkig dat wij zelf aardappelen 
hebben.
Pa is druk met rooien en de oogst valt 
nog al mee. De aardappels die je van 
de groentewagens koopt zijn zo slecht 

Tram Utrecht-Zeist 1941. Fotoarchief Fred Meijer.
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prettig dat zij er waren.

21 september:
Zondag. Prachtig weer, het was 
vandaag volop zomers. Kees en Jan 
hadden in Amersfoort verschillende 
zwemwedstrijden. De hele club 
Brandenburg is er per fiets naar 
toegetrokken en kwamen vanavond 
ongeveer 8 uur weer thuis.
Tante Mien en Oom Jan zijn vandaag ook 
een paar uur in Driebergen geweest en 
om half 6 uur zijn ze weer vertrokken.
Nel is van 5 uur tot 9 uur thuis geweest, 
zij had wachtdienst.

22 september:
Vandaag is het verminderde rantsoen 
van brood ingegaan. Het is een heel 
vraagstuk 3 maal per dag het eten voor 
elkaar te krijgen. Van alles is er te weinig. 
Je krijgt steeds meer honger. Als je nu uit 
logeren gaat of gast krijgt moet je je eten 
mee nemen.

24 en 25 september: 
Vandaag bekend gemaakt  dat de 
Biltsche Courant met ingang van 1 
oktober niet meer mag verschijnen. 
Ook de Wereld Kroniek komt niet meer. 
Zo zijn er nog heel veel plaatselijke 
couranten en tijdschriften die niet 
meer verschijnen. Ze zeggen oorzaak: 
schaarste van papier. Alles raakt 
langzamerhand op. Als je nagaat wat 

niet meer te krijgen is, zou je zeggen de 
oorlog duurt niet lang meer.

26 september:
Vanmorgen werd Pa gewaarschuwd dat 
hij hetgeen op de muur van het huis 
geschreven stond moest verwijderen, 
anders werd er verf opgesmeerd. (Er 
stond op de muur geschreven: Mussert 
moet dood.)
Op de straat stond geschreven: 
ƒ 5.000,00 beloning die Mussert 
dood maakt. Daar was een kliek verf 
opgesmeerd. Het is vermakelijk als je 
tegenwoordig straten, schuttingen of 
trottoirs ziet, alles is met plekken verf 
besmeerd. 
De ene partij schrijft opschriften voor 
en de andere partij schrijft tegen de 
beweging. Langzamerhand is het een 
laffe beweging.

27 september:
Jaap van Oom Cor is bij ons een paar 
dagen te gast. 
Kees heeft Engelse les, waar hij op heden 
druk mee bezig is en Jan is druk met 
boekhouden. Nel haar cursus is ook weer 
begonnen.

28 september:
4000 bladen worden er opgeheven, 
waaronder ook de Biltsche Courant. Ook 
weer een strop voor al die drukkerijen.
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1 oktober:
Een vreemde dag voor een verjaardag, 
anders ben je druk met het klaar maken 
van het eten. Nu niets geen bijzonders, 
geen vlees, wat je maar een keer in de 
week kan kopen, dan nog mondjesmaat, 
geen pudding, daar is ook niets meer 
voor. Van die slechte dunne melk is niets 
lekkers te maken.

2 oktober:
Hedenmorgen kwam ik beneden, daar 
stond Japie in groot formaat, in een 
standaard op tafel. Een briefje lag er 
onder waarop stond “Goede morgen 
Oma, hartelijk gefeliciteerd. Hiep Hiep 
Hoera”. Hij staat er schattig op en pronkt 
op de piano. Het is net een fantasiekiekje 
met dat krullenkopje. 
’s Morgens kwam Tante Nel met Jonnie. 
’s Middags Tante Jo met zoon en na 
schooltijd kwam Oom Piet Rijpma met 
Nel, zijn dochter. Onze Nel was de hele 
dag thuis. De familie Kok kwam ook nog 
feliciteren en ’s avonds je Moe en Pa en 
Jo per telefoon. 
Een drukke dag was het, toch gezellig. 
Om iets te presenteren was schaars.
Als je uitgaat of je krijgt gasten dan breng 
je je brood mee bijvoorbeeld. Had ik bij 
de gratie voor elk een gebakje, dan wat 
biskwie en ’s avonds een paar glaasjes 
bier, wat brandewijn of iets anders is er 
niet meer. De gebakjes kosten op heden ƒ 
0,15, een aardige prijs hè? 

Nu vertellen wat ik heb gekregen: veel 
bloemen, een mooie broek van Pa, die 
foto. Van Nel, Kees en Jan geld om wat 
te kopen, wat erg moeilijk is. Wij dachten 
een tafelkleed, maar dat is nergens nog 
in De Bilt of Utrecht te bekomen. En dan 
die punten die ervoor nodig zijn is ook 
een vraagstuk.

3 oktober:
Een groot vraagstuk. Hoe kan ik mijn 
schoenen laten maken. De schoenmakers 
hebben zo goed als geen leer. Er gaan 
soms 3 à 4 weken voorbij voordat je 
schoenen gemaakt kunnen worden. 
Nieuwe zijn er wel te koop, maar je moet 
eerst aan het distributiebureau vragen 
een lijst om in te vullen en bonnen. Het 
wordt lang niet altijd toegestaan, dat 
je ze dan kan gaan kopen. Het is een 
uitzondering als je nieuwe schoenen 
machtig kan worden. Jan is er al 2 
maanden mee bezig.

4 oktober:
Nel was thuis en vertelde dat er in 
Utrecht een goederentrein op een Duitse 
trein was gereden. Er zaten ongeveer 
3000 matrozen in. Veel gewonden en 
doden. Bij Nel in het ziekenhuis zijn 
30 gewonden en 2 doden gebracht, 
zo zijn ze verspreid in verschillende 
ziekenhuizen en naar Rotterdam, 
Amsterdam en Den Haag. Je hoort 
er natuurlijk niets van. De Duitsers 
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zijn specialisten in verduisteren. Op 
heden wordt er weer gemompeld dat 
Rotterdam vannacht weer vreselijk 
gebombardeerd is, vooral de haven. 
Rotterdam weet wel dat het oorlog is. 
Vreselijke hè?

5 oktober:
Het is de laatste dagen helder, zonnig 
weer wat ons wel van pas komt, want 
met de brandstof is het erg schaars. Je 
moet maar afwachten wanneer je een 
beperkt beetje kan kopen. Wij hopen 
maar dat het niet zo koud wordt, want 
koude en je maag niet gevuld, zijn 
scherpe zwaarden.

11 oktober:
Je brief verzonden over Zwitserland. We 
hopen dat jullie hem ontvangen.

12 oktober:
Pa en ik zijn hedenavond bij Wernsen 
op visite geweest. Bij een bakker kun 
je nog wel zijn, allicht is daar nog wat 
te snoepen. Alles is wel van surrogaat 
gebakken. Wij zijn op heden niet meer 
verwend, dus smaakte alles nog best. Je 
maag wordt ook nog eens gevuld.
Een borreltje gebruiken op visiteavonden 
is ook afgelopen. Niet meer te kopen. 
Weet je wat op heden een ons 
bitterkoekjes kost:  ƒ 0,42 per ons. Zo is 
alles navenant. Bonbons of zuurtjes zijn 
niet meer te koop.

13 oktober:
De groenteboer vertelde dat hij voortaan 
’s maandags, ’s woensdags en vrijdags 
niet meer ging venten. Ze kunnen zo 
weinig groente krijgen. Ze kunnen niet 
meer als van ouds op de markt groente 
kopen. Het wordt hun nu toegewezen, 
de een krijgt dit en de andere 
groenteboer dat. Zo komt het voor dat je 
in geen week uien of wortelen of bieten 
enzovoorts kunt kopen. Wij zijn nu volop 
in de tijd van savooiekool, maar ze is bij 
niemand te koop. 

14 oktober:
Nel was vandaag thuis. 
Bij de weduwe Hardeman heb ik andijvie 
kunnen kopen en Lamfers bracht wat 
witte kool om zuurkool in te maken. Nel 
heeft me fijn geholpen, zodat mijn kelder 
weer verrijkt is met inmaak. Nu hebben 
wij in voorraad: snij- en sperziebonen, 
zuurkool, andijvie en aardappelen van 
eigen land. Jammer dat er geen vet of 
spek te koop is, anders waren wij klaar. 
Wat het vet aangaat, is heel treurig. 
Ieder mens wordt mager en ziekelijk.

15 oktober:
Nu eens over het fruit, dat is ook al 
treurig. 1 kilo appels of peren kosten ƒ 
0,55 en 0,60. Je begrijpt wel dat het iets 
bijzonders is, als je er een krijgt.
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16 oktober:
Vandaag heeft Pa de textielkaarten weer 
gehaald. Nu de vraag wat is er te koop. 
Als je de manufactuurwinkels ziet is ook 
heel treurig, alles leeg. Sigaren of tabak 
is ook op. Voor heren rokers een reuze 
strop. Je merkt wel dat het leven niet 
zo heel rooskleurig is. De nieuwe orde 
brengt nog niet veel goeds, wel veel 
ellende.

17 oktober:
Het wordt steeds kouder en heel weinig 
brandstof, zodat wij al aardig wat kou 
lijden. ’s Avonds na 7 uur mag de kachel 
een paar uur branden. Er zijn al heel veel 
mensen die een hoge boete moeten 
betalen door het te veel gebruiken van 
elektrisch licht of gas en een paar dagen 
in donker moeten zitten voor straf voor 
teveel gebruikte stroom of gas.
Ik heb al een ischias opgedaan met de 
kou en de tocht. Het kan soms vreselijk 

pijnlijk zijn. Ik heb nu poeders van de 
dokter, ik geloof wel dat het helpt. 
Vandaag is de pijn aardig minder.
De foto van Japie staat op de piano. Hij 
kijkt vrolijk de kamer is en merkt niets 
van al dat oorlogsgedoe.

19 oktober:
Vandaag zondag, tamelijk aardig weer, 
wel wat koud, maar de zon schijnt, wat 
gelukkig is. Toch hebben wij de kachel 
wat aangemaakt. 
Nel is vanmiddag thuis geweest. De 
familie Kortlang kwam thee drinken, dan 
zijn Henk en Wim Greven er. 
Jan is voetballen en vanavond gaan Kees 
en Jan zwemmen in Naarden.

20 oktober:
Pa is vandaag naar Wageningen, naar 
Tante Antje en Oom Piet, die 2 oudjes 
maken het nog tamelijk goed.

21 oktober:
Van der Steen, de groenteboer, vertelde 
mij vandaag dat hij voortaan maar 3x in 
de week komt. Er is heel weinig groente 
en erg duur. Wortelen, uien, koolraap, 
bieten, savooiekool waren niet te koop. 
Er schiet niet veel meer over als het 
allemaal vervalt. Het eten is een grote 
tobberij, er nog wat van te maken en om 
genoeg te krijgen, want brood is er veel 
te weinig.

Textielkaart.
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22 oktober:
Vandaag is B. Heebink wezen wassen, 
wat ook al bezwaarlijk wordt, want 
zeeppoeder is het enige wat nog op de 
bon te koop is, 4 pakjes in de maand en 
heel slechte kwaliteit.

23 oktober:
Vandaag moest ik aan de bakker zeggen 
dat hij morgen niet aan moest komen 
want ik heb wel geld om brood te 
kopen, maar geen bonnen en zonder 
bonnen kan je niets kopen. Iedereen 
komt brood tekort. Aanvullen met koek 
of iets anders aan snoep is er niet meer. 
Wat er is, is duur en slecht en ook op de 
broodbonnen te verkrijgen.

24 oktober:
In het voorjaar had ik een paar gordijnen 
gekocht voor de slaapkamer. Ze waren 
vuil, dus zou ik ze wassen. Ik zette ze in 
het water om wat te weken, daarna in 
een warm sopje, niet te warm, want er 
zat een zijde draad door. Een half uurtje 
hadden ze in het sopje gestaan en tot 
mijn grote schrik, toen ik ze er uithaalde 
waren ze helemaal gesmolten. Het 
scheen van papier gemaakt te zijn, echt 
oorlogsmateriaal, Het kostte toen ik ze 
kocht nog ƒ 1,50 per el. Zo is alles wat je 
koopt op heden slecht en duur.

26 oktober:
Jan ’s morgens om 11 uur vertrokken, 

moest voetballen in Soest. Vandaar is 
hij naar Naarden met de trein gegaan. ’s 
Avonds moest hij zwemmen. ’s Avonds 
om 11 uur kwam hij weer thuis.
Overigens is de dag zonder 
bijzonderheden voorbij gegaan.

29 oktober:
De eerste sneeuw is gevallen. Alle tuinen 
staan nog vol dahlia’s en chrysanten en 
herfstasters, daar lag dik sneeuw op. Het 
is erg vroeg in de tijd. Wij kunnen heel 
geen winter hebben, want de brandstof 
is erg schaars. Wij stoken ’s avonds 
de kachel met hout en natgemaakte 
antraciet. Wij lijden al aardig kou.
Vandaag had Nel een vrije dag.

30 oktober:
Geen bijzonderheden. Alleen veel 
werk met het eten, want er is over het 
algemeen veel brood te kort.
Van alles is er te kort, erg lastig.

31 oktober:
Vandaag rustig. Hedenavond weer veel 
vliegmachines in de lucht.
Het is vriezend weer.

11 november: Pa heeft hout gekocht, 
stommels voor ƒ 35,00 en ƒ 6,50 vracht. 
Maar een aardige stapel.

12 november:
Pa is ’s middags tot dat Jan thuis komt 
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moeten dagelijks 3000 gebakjes van 
eerste klas grondstoffen maken voor de 
weermacht. Daar moet alles voor zijn en 
de bevolking kan op een houtje zitten 
bijten en zich voeden met surrogaat van 
dit en van dat.

21 november:
Het is vandaag aardig koud. Met angst 
en beven stook je de kachel, want je 
gebruikt al spoedig te veel.

22 november:
Vandaag vertelden ze dat we geen 
havermout meer zouden krijgen. Ik 
hoop dat het een loos alarm is, want we 
krijgen geen rijst meer en de aardappels 
zijn heel slecht, echte beenaardappels. 
Het is een probleem iedere dag 
voldoende eten te hebben.

23 t/m 25 november:
Alles gewoon (nieuwe tijd).

26 november:
Fruit zo goed als niet meer te koop, enkel 
nog wat kleine appels, die kosten 60 cent 
per kilo. Zo verdwijnt het een na het 
ander. Als je onverwacht in Holland zou 
komen, zou je niet weten wat je zag, zo 
weinig er meer te koop is.
29 november:
Vink is weer onverwacht thuisgekomen. 
Er waren geen reden genoeg hem langer 
achter slot en grendel te houden. Hij 

druk met hout zagen en hakken.
Als Jan thuis komt hakt en zaagt hij ook 
nog een paar uur, zodat zij heel wat hout 
stuk maken.

13 november:
Vandaag is Vink gevangen genomen 
wegens smokkelen. Wanneer zal hij weer 
vrij zijn? Smokkel wordt nogal zwaar 
gestraft.

14 november:
Het hout  is klein en opgestapeld in de 
waranda. 3 Rijen over de hele breedte en 
ruim een meter hoog, dus een aardige 
stapel en mooie, dikke eiken stukken. 
Wij kunnen wel wat gebruiken, want het 
vriest aardig. Het blad zit nog gedeeltelijk 
aan de bomen en het ijs ligt in de sloten 
en vijvers.

16 november:
Vandaag Nel haar verjaardag. Zij is voor 3 
weken thuis, zij heeft vakantie. Volgende 
week gaat zij voor een week naar 
Voorburg.
De familie Rijpma is er geweest en straks 
komen er nog een paar kennisjes van 
Nel.
Top heeft zijn zaak verkocht aan een 
NSB’er. Dat is ook wat voor zijn vrouw en 
kinderen. Ze wisten er niets van.
Top leeft nog steeds met zijn nicht en 
zuster van Floor de Jong. Floor en Rien 
blijven voorlopig nog in de zaak. Ze 
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heeft het er zo best gehad, hij is in 
14 dagen tijd 5 pond afgevallen. Hij 
moest een stuk tekenen, dat hij niets 
mocht vertellen wat er voor viel in het 
leven in de gevangenis, hij zou dan met 
concentratiekampstraf gestraft worden. 
(Je kan er uit opmaken hoe slecht de 
mensen behandeld worden).

30 november:
De dag dat er weer nieuwe bonnen voor 
levensmiddelen zijn. Dat is altijd een 
uitkomst, want alles is zo afgemeten. 
Met veel overleg kun je rondkomen 
met toevoeging van hetgeen je in de 
goede tijd hebt ingeslagen. Als je niets in 
voorraad hebt, komt je veel te kort.

1 december:
Vandaag is Kees jarig. Met veel moeite 
hebben wij nog het een en ander voor 
traktatie op de kop getikt. Drank is er 
niet meer, nog wel een flesje bier, zeer 
beperkt en gebakje of koekje (surrogaat) 
en op de bon. Als je gebak of koekjes 
koopt gaat het van je broodrantsoen af. 
Kees heeft altijd nogal bezoek.

2 december:
Geen havermout meer te koop, ons 
is nu beloofd dat wij 28 december 
peulvruchten kunnen kopen. Zo word je 
steeds zoet gehouden.

3 december:
Vandaag zijn er weer enkele mensen 
opgepikt voor het slachten van 
schapen, clandestien.  Onder andere 
Drikus v.d. Kuil, Wim Hoedeman enz. 
Het wordt nog al streng gestraft. Alle 
gevangenissen zitten stampvol. Ze 
kunnen langzamerhand heel Nederland 
wel achter slot en grendel zetten. Voor 
de gekste dingen wordt je gepakt. Het is 
ook al zover dat je met elkander fluistert 
en niets durft te zeggen. Wij leven als 
onderdeel van een machine, je wordt 
opgedraaid en je loopt net zo ze het 
willen hebben.

4 december:
De dag voor St. Nicolaas. Zonder 
boterletter of chocolade letters, geen 
marsepein, geen sigaren, tabak of 
sigaretten, van alles niet. De mensen die 
er voor zitten is het heel treurig gesteld, 
ze kunnen niets verdienen.

5 december:
De verjaardag van St. Nicolaas. Geen 
feesten op de scholen. Wij hebben 
gelukkig een beste St. Nicolaas week 
achter de rug. Er wordt heel veel 
gelezen. De boekwinkels zijn de enige, 
waar nog wat te koop is. Alles kun je 
wel zeer beperkt inslaan. Maar met wat 
moeite en goede relaties kan je nog in 
de spullen blijven. Wij hebben alle reden 
dankbaar te zijn.
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6 december: 
Nel haar vakantie is weer achter de 
rug. Vanavond is zij weer naar Utrecht 
gegaan, om morgen weer te beginnen.
Op heden is het stormachtig, regen en 
stikdonker. ’s Morgens is het ook weer 
een ramp, die duisternis. Om half 10 is 
alles nog gesloten en donker of het nog 
hartje nacht is. Pa was om half 8 naar 
de barbier gegaan. Toen hij klaar was, 
dus even 8 uur, was hij de weg kwijt. Het 
was zo donker en zijn zaklantaarn was 
volgens voorschrift, dus gaf weinig licht, 
zodat hij heel voorzichtig liep te zoeken 
waar hij was. Er liep iemand voorbij 
(een jong mens) die vroeg of Pa de weg 
kwijt was. Die heeft hem voor het huis 
gebracht. Gelukkig is hier weinig water 
en op de wegen weinig verkeer. Over het 
algemeen verdrinken er veel mensen 
door de duisternis, vooral waar veel 
water en bruggetjes zijn.

7 december:
Vandaag het uitbreken van oorlog 
met Japan en Indië. Japan is hetzelfde 
begonnen als Duitsland in Nederland. 
Intens gemeen en onverantwoordelijk 
en in hoge mate onmenselijk. Dat 
soort mensen is niet veel goeds van te 
verwachten. Wij zullen er het beste maar 
van hopen, dat we elkaar nog weer eens 
in de beste welstand mogen ontmoeten. 
Het is wel een tijd van beproeving.

8 december:
Vanmiddag kwamen Gerrit, Piet en de 
jongens bij ons theedrinken. ’s Avonds 
zijn Pa, ik en de jongens bij Wilking op 
bezoek geweest. Daar hadden wij het 
nog goed. Als je bezoek krijgt weet je 
niet wat je moet presenteren.,

9 december:
Nel had een dag vrij, zodat zij weer thuis 
is geweest. Het beste wat zij dan kan. 
Straks gaat zij met de tram naar Utrecht, 
want het is stikdonker. 
Naar de radio mogen wij niet luisteren, 
toch staat hij als er buitenlandse 
berichten komen, aan. Het gaat heel 
stiekem. Pa gaat af en toe eens buiten 
kijken of er niemand is. Want je kan er 
zwaar door beboet worden of zelfs de 
doodstraf staat er op.

10 t/m 14 december:
Alles gaat zijn gang. Je bent alle dagen 
druk met hier en daar aan te denken, dat 
je van alles krijgt waar je recht op hebt, 
de porties zijn niet groot en je voorraad 
gaat zo langzamerhand verminderen.

Vervolg van het dagboek in de volgende 
Biltse Grift.
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