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Van de redactie

Dit jaar herdenken we dat de Tweede Wereldoorlog 70 jaar geleden tot een einde kwam. 
In De Biltse Grift willen we dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dit jaar pre-
senteren we dan ook een reeks van verhalen die vooral het einde van de oorlog als 
thema hebben. Het spits wordt afgebeten door Art Lengkeek, een Canadees van 
Bilthovense afkomst, die de bevrijding in onze gemeente beleefde als twaalfjarige.
De rubriek De Bilt toen en nu staat verder naar voren dan gewoonlijk. Dat komt door de 
speciale afbeeldingen bij het verhaal van Gerrit Bloothooft De oudste blik op De Bilt, 
waarin hij aandacht besteedt aan een prachtig panorama van Utrecht uit 1558, ook 
bekend van het jubileumboek uit 2012.
Vervolgens haalt Hans Vos Een paar herinneringen aan de 1969 hearing over de herstruc-
turering van de Soestdijkseweg op.
We besluiten dit nummer ook weer met de Tweede Wereldoorlog, namelijk met het slot 
van het Oorlogsdagboek van mevrouw Van Bodegraven. Hierin vertelt zij over de honger-
winter en de bevrijding. Het dagboek is met deze aflevering afgesloten.
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Door Jitte RoosendaalArt Lengkeek

Herinneringen  van een twaalfjarige jongen

Herinneringen van een 
twaalfjarige jongen

Van bezetting naar bevrijding in Bilthoven, 
Tweede Wereldoorlog, van september 1944 tot mei 
1945

Vertaling en gedeeltelijke bewerking: Steven Hagers.

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

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

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

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

De spoorwegstaking van 1944
Op verzoek van de geallieerden in Londen 
besloot de Nederlandse regering in Londen 
om via de radio een oproep te doen aan al 
het Nederlandse spoorwegpersoneel tot een 
staking die de Duitse oorlogshandelingen zou 
moeten hinderen. De gedachte was dat met 
een succesvol einde aan de Slag om Arnhem 
en de strijd om de Schelde in Vlaanderen, 
het slechts een kwestie van dagen zou zijn 
voor de Duitsers zich zouden overgeven. Een 
succesvolle staking die al het spoorverkeer 
en het vervoer van voedsel en voorraden 
zou stilleggen, zou behulpzaam zijn om een 
en ander te versnellen. Aan de oproep werd 
door bijna het voltallige spoorwegpersoneel 
van 30.000 man gehoor gegeven; voor de rest 
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van de oorlog kwamen ze niet meer opdagen. 
De Duitsers waren furieus en het effect van 
de staking op de Duitse troepen in Nederland 
was praktisch nihil. Binnen ongeveer tien 
dagen hadden ze hun eigen treinen rijden om 
hun troepen van voorraden te voorzien. De 
burgerbevolking werd zwaar gestraft voor de 
staking. De Duitsers dreigden de bevolking uit 
te hongeren en ze hielden woord door al het 
voedsel en de voorraden waar ze de hand op 
konden leggen naar Duitsland te verschepen. 
De toestand was het ergst in de grote steden, 
er was geen eten, geen brandstof om de 
huizen te verwarmen en dat alles in een van 
de langste en koudste winters ooit gemeten. 
Premier Gerbrandy kwam opnieuw op Radio 
Oranje, nu om te waarschuwen voor een 
dreigende hongerperiode in de dicht bevolk-
te gebieden. En hij had volkomen gelijk.

De Hongerwinter 1944-1945
De jaren voor deze vreselijke winter die de 
Nederlandse geschiedenis is ingegaan als de 
Hongerwinter, waren inderdaad al erg ge-
noeg, maar deze winter spande werkelijk de 
kroon. De grote steden in het westen kregen 
de volle laag  en hierbij ook onze nabuurstad 
Utrecht. In Utrecht ging ik naar de Christe-
lijke HBS; dat was echter zeer sporadisch en 
enkel als het mogelijk was, want openbaar 
vervoer per trein was er niet meer en mijn 
fiets kon heel snel gevorderd worden door 
Duitse soldaten als ik me ermee op straat 
durfde vertonen. Tot de herfst van 1944 kon 
mijn vader nog met de fiets langs de boeren 

gaan die problemen hadden met hun leven-
de have. Hij was probleemoplosser voor het 
grote voedselconcern Calvé in Delft, maar nu 
kon tij zich niet langer in het openbaar ver-
tonen. Tot de herfst van 1944 kon hij goede 
gaven van zijn vrienden op de boerderijen 
smokkelen in zijn fietstassen, maar zelfs die 
kleine daad van verzet had eens tot zijn ar-
restatie door een Nederlandse politieman 
geleid. Deze had hem een nacht in de cel 
gezet en hem bijna ieder uur ondervraagd 
om hem de naam van de boer die de spullen 
had gegeven of verkocht, te laten onthullen. 
Mijn arme moeder was niet ingelicht en ze 
deed die nacht geen oog dicht.

In ieder geval hadden wij nog steeds iets te 
eten dankzij mijn moeders ouders, opa en 

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

pakkerd van opa en oma en gingen we weer 
op huis aan.

Wie waren onze bevrijders?
Hoe deze vraag beantwoord wordt, hangt af 
van degene aan wie je hem stelt. De meeste 
Nederlanders zullen deze vraag beantwoor-
den met “de Canadezen natuurlijk”. Dat komt 
omdat de eerste geüniformeerde geallieer-
den waarmee ze in contact kwamen, Canade-
zen waren. Een andere reden is dat Canadese 
generaals zoals Crerar, Foulkes en Simonds de 
overkoepelende taak hadden om Nederland 
te bevrijden, zij het onder het supercomman-
do van Montgomery. In werkelijkheid 

Geen foto van ons, maar mijn broer Jaap en ik maakten 
verscheidene van deze voedseltochten naar mijn 
grootouders boerderij in Waarder. 9 uur heen en 9 uur 
terug.
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echter waren er eenheden uit vele landen: 
Amerikanen, Engelsen, Polen, Nederlanders, 
Belgen en Tsjechen onder commando van de 
Canadezen. Het is maar zeer de vraag of de 
Nazi’s gestopt hadden kunnen worden zon-
der de inzet van alle geallieerde landen.
Een ding is zeker, het is een feit dat het me-
rendeel van de bevrijders Canadezen waren 
onder Canadees bevel. Dit werd ook erkend 
in Hotel de Wereld in Wageningen op 5 mei 
1945, toen luitenant-generaal Charles Foul-
kes over de Duitse overgave onderhandelde 
met generaal Johannes Blaskowitz. Het is 
tamelijk ironisch dat het document van de 
overgave niet op die dag getypt kon worden, 
omdat niemand een typemachine kon vin-
den. Pas de volgende dag kon het document 
getypt en ondertekend worden. (Er zou zelfs 
in heel Wageningen geen typemachine te 
vinden zijn geweest.)
Net als generaal Reinhard was Blaskowitz 
een eervol militair en hij had tegenover de 
Nederlandse bevolking in het algemeen een 
correcte houding gehad. Hij had de geallieer-
de droppings van voedsel en medicijnen toe-
gestaan. Eerder gedurende de oorlog diende 
hij in Polen en had toen geklaagd bij zijn 
superieuren over de slechte behandeling van 
Joden en andere burgers door de SS, waar-
door hij de minachting van zijn meerderen 
oogstte. Hij werd meerdere malen gedegra-
deerd door Hitler zelf, die hem kinderachtig 
noemde en hem een Leger des Heilshouding 
verweet. 

Triest genoeg pleegde hij zelfmoord op 5 
februari 1948 terwijl hij in de gevangenis in 
Neurenberg zijn berechting wegens kleinere 
oorlogsmisdaden afwachtte. Hij sprong van 
het balkon op de binnenplaats van het ge-
rechtsgebouw. Er werd gesuggereerd dat hij 
zou zijn geduwd door SS-medegevangenen, 
maar dat is nooit bewezen.
Het bericht van de bevrijding bereikte niet 
alle Nederlandse steden op die 5e mei. Er 
gingen wel geruchten dat de Duitsers zich 
hadden overgegeven, maar niemand kon dat 
bevestigen, er was geen radio en geen krant. 
De enige manier om nieuws te horen was 
via iemand die een illegale radio had en naar 
Radio Oranje kon luisteren. Zelfs de Duitse 
soldaten wisten niet wat er aan de hand was, 
want ook hun communicatie was verstoord.
In ons dorp Bilthoven en omringende dor-
pen waren er meerdere incidenten waarbij 
burgers werden gedood in de dagen na de 
Duitse overgave op 5 mei, bij acties van de 
Binnenlandse Strijdkrachten die probeerden 
Duitse soldaten te ontwapenen. 
In Westbroek bijvoorbeeld ging een groep 
gekleed in blauwe overalls en oranje arm-
banden erop uit om Duitsers te arresteren. 
De Duitse soldaten hadden strikte orders 
zich niet over te geven en al helemaal niet 
aan Nederlandse burgers in overall die zij als 
terroristen beschouwden. De schietpartij die 
het gevolg was, resulteerde in acht onnodige 
doden en meerdere gewonden aan 
Nederlandse zijde. 
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In Bilthoven moesten we wachten tot maan-
dag 7 mei voor we voor het eerst onze be-
vrijders 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 pro-
vincie Utrecht met de Grebbelinie, hadden 
gespeeld, met hun licht bewapende voertui-
gen 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 vanzelf-
sprekend 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 geser-
veerd in de bekende rechthoekige mess-tins, 
de corned beef zo veel als we maar lustten, 
en de overheerlijke chocolade repen. Het 
kwam wel heel goed uit dat de veldkeuken 

precies achter ons huis was. De scholen wa-
ren 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 zande-
rige 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 wor-
den 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 re-
gio’s. Het voedsel werd ingevlogen vanuit 
Engeland en gedropt op airstrips en in Bilt-
hoven, omdat zijn centrale ligging een ideale 
plek betekende.

Nadat de Polar Bears Bilthoven verlaten had-
den, verhuisden de Canadese bevrijders naar 

dezelfde plek achter ons huis. Ik herinner me 
goed de rode schouderstukken waarop de 
naam van hun regiment stond Fusiliers Ca-
nada Mont-Royal. Tot onze verbazing konden 
we niet met ze in het Engels praten, zoals 
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met hun voorgangers de Engelse Polar Bears. 
Hun Frans was doordesemd van 
Engelse woorden die ze waarschijnlijk van 
hun Engelstalige commandanten hadden 
geleerd, maar die niet geschikt waren voor 
beleefde omgang. Ze waren in ieder geval 
wel vriendelijk tegen ons en ze deelden hun 
eten met ons jongens en meisjes. Mijn va-
der hield wat kippen in de achtertuin en ze 
hielden ervan sigaretten te ruilen voor verse 
eieren. Paps, zoals we mijn vader noemden, 
had al eeuwen geen echte tabak meer ge

rookt in zijn pijp. Mijn broertje Jaap en ik 
waren heel tevreden met de rantsoenen van 
het Canadese leger en klaagden niet over het 
missen van sigaretten.

De Bilthovense jeugd had een schitterende 
tijd na de bevrijding. Er was praktisch geen 
gelegenheid geweest om naar school te 
gaan tijdens de Hongerwinter of de daarop 
volgende lente vanwege de oorlogssituatie. 
We leerden de bombardementen voor lief te 
nemen en we hadden genoeg tijd om de aan

Foto van een bunker op privé grondgebied in Bilthoven. De muren zijn meer dan één meter 
dik, wat het zeer moeilijk maakt ze te vernietigen.
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gerichte schade te gaan inspecteren. Zoals 
gezegd was er een groot complex in het cen-
trum van het dorp van het 88e legercorps, 
waar het Duitse hoofdkwartier voor Neder-
land was gevestigd. Het was grotendeels 
verwoest door bommen van de geallieerden. 
Maar de Duitsers hadden een hoop ammu-
nitie achtergelaten in hun haast om weg te 
komen uit de grote villa’s die ze gedurende 
de oorlog bezet 
hadden, en 
sommige jon-
gens wisten die 
perfect te vin-
den. Er waren 
geen geweren 
achtergebleven 
maar sommige 
van onze vrien-
den vonden een 
boel patroon-
houders en we 
experimenteer-
den 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 ze een vlugge trap met 
de hakken van onze schoenen om de punt 

af te breken en de kleine kruitstaafjes in de 
hulzen, die wel wat leken op vermicelli, bloot 
te leggen. Op een avond, waarvan ik wist dat 
mijn ouders pas heel laat thuis zouden ko-
men, besloot ik dat we de bevrijding met een 
groots vuurwerk moesten vieren. De hulzen 
met de kruitstaafjes stonden netjes op een rij 
in de vensterbank van onze slaapkamer aan 
de voorkant van het huis op de eerste ver-

dieping. Ik trok een van de staafjes gedeel-
telijk uit iedere huls zodat ze als lont konden 
dienen. Toen dit gereed stond en Jaap, Clary 
en vier van onze buurvriendjes allemaal aan 
de overkant van de straat zaten te wachten 
op het spektakel, ging ik terug in huis en 

Terugkeer van de Canadese troepen in Vancouver.
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stak ze kort na elkaar aan. Volgens mijn 
toeschouwers was het een van de mooi-
ste vuurwerkshows die ze ooit hadden 
gezien. Het was een donkere avond en 
perfect weer en gelukkig heeft nooit een 
van onze buren aan mijn vader verteld 
wat we gedaan hadden. Vanuit een vol-
wassen gezichtspunt was dit waarschijn-
lijk niet het slimste wat ik ooit gedaan 
heb. Gelukkig was de buitengevel geheel 
van baksteen en niet van hout en mijn 
vader heeft nooit ontdekt wat we had-
den uitgespookt.

Indertijd wist ik het niet, omdat ik die 
dag op school zat in Utrecht, maar vrij-
dag 14 september was een historische 
dag voor Bilthoven. De Canadian Weekly 
van die dag meldt dat generaal-majoor 
W. H. Foster G.O.C. First Canadian Divi-
sion de tweede Canadese infanteriebri-
gade heeft geïnspecteerd in Bilthoven 
tijdens hun laatste parade voor ze weer 
naar Canada afreisden. Sinds 19 juni 
1945 waren de Seaforth Highlanders 
gehuisvest in Huize Eyckenstein in Maar-
tensdijk.

De Canadese Seaforth Highlanders wer-
den eervol uitgekozen om de parade te 
leiden met hun doedelzakken en trom-
mels Beating the Retreat spelend. Via 
Engeland voeren ze naar huis op de SS. 
Ile de France en op 7 oktober waren ze in 
Vancouver. Ze kregen daar een glorieus 

welkom thuis van meer dan 200.000 enthou-
siaste mensen langs de straten waardoor ze 
marcheerden naar hun barakken, de Armoury 
op Burrard Street.

Ik ben trots op de bijdrage die Canada heeft 
geleverd aan de nederlaag van het Nazi-
regime van Adolf Hitler en de bevrijding 
van Europa en Nederland, het land waar ik 
geboren ben en waar ik mijn jeugd heb door-
gebracht. Ik vind het frappant dat Bilthoven 
zo veel te danken heeft aan Vancouver en 
Nederland aan Canada. Ik kon niet vermoe-
den dat ik slechts zes jaar later over dezelfde 
straten in Vancouver zou wandelen en ervoor 
zou kiezen om in Canada te gaan wonen als 
Canadees.

Bronnen:
1.  Porezag, Karsten. Zwangsarbeit in Wetzlar: Der 
“Ausländer Einsatz” 1939 – 1945: Die Ausländerla-
ger 1945 – 1949. Verlag Wetzlardruck, 2002.
2.  Verschillende Nederlandse bronnen noemen 
een totaal van Nederlandse dwangarbeiders van 
500.000. Uiteraard kan ik niet beoordelen welke 
schatting dichter bij de waarheid ligt. Het zou kun-
nen dat een groot aantal gevangenen dat naar de 
concentratiekampen werden gestuurd onder het 
voorwendsel dat ze naar werkkampen gingen, in 
dit totaal zijn vervat.
3.  Bronnen: www.lexicon-der-wehrmacht.de en 
LXXXVIII. Armeekorps op http://maddog.gion-
peters.com/linked%20files/NARA%20Guide%20
LXXXVIII.pdf en Wikipedia.
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De Bilt toen en nu 

De Morgensterkerk aan de Dierenriem te Bilthoven werd op 9 februari 1964  in gebruik ge-
nomen. In oktober 1997 is de kerk gesloopt.
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Op deze plaats aan de Dierenriem staat nu het gebouw van de Woonstichting SSW.
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Gerrit Bloothooft

De oudste blik op De Bilt

De oudste blik op De Bilt 

Tussen 1554 en 1558 tekende Anthonie van 
den Wijngaerde (Antwerpen? ca 1525 – Ma-
drid 1571) vanuit het westen een schitterend 
panorama in vogelvlucht van de stad Utrecht. 
Door het hoog gekozen standpunt is over 
de stad heen op de achtergrond Oostbroek 
te zien. Daar kan geen misverstand over be-
staan: het is er ook bij gezet.  Een deel van 
dit panorama vormt de omslag van het jubi-
leumboek ‘De Bilt in kaart gebracht’ van Ste-
ven Hagers [1], terwijl het gehele panorama  
in het boek getoond en besproken wordt 
(figuur 1).  In aanvulling op wat hij over de 
tekening in het boek schrijft wil ik hier ingaan 
op de vraag: wat is er in het panorama nog 
meer te zien in de omgeving van Oostbroek? 
Daarvoor  moeten we die omgeving precies 
kunnen duiden en het is dan van belang om 
te weten vanuit welke positie de tekenaar 
ons naar Utrecht laat kijken. Die vraag leidt 
tot een boeiend  onderzoek aan de hand van 
wat meetkunde. 
Om een panorama van een stad te tekenen 
moet er afstand van worden genomen. Uit de 
positie van de Buurkerk ten opzichte van de 
Domtoren is af te leiden dat het stadsprofiel 
vanuit de richting van Vleuten gezien wordt.  
Mogelijk is Van den Wijngaerde daar op de 
toren geklommen.  Maar op 8 km afstand is 

alleen het stadsprofiel van markante torens 
te zien. Voor de detaillering van de stad kon 
hij echter gebruik maken van een stads-
plattegrond  die in het stadhuis aanwezig 
was [2]. En die moet ook geholpen hebben 
om het vogelvlucht perspectief op de stad te 
realiseren. Omdat de spits van de Domtoren 
tot aan de horizon reikt wordt de suggestie 
gewekt dat de tekenaar ons minstens van die 
hoogte op de stad laat neerkijken. Dat kon 
hij natuurlijk niet werkelijk, maar hij heeft 
het zich goed voorgesteld. Hij gebruikte voor 
de dieptewerking ook een verdwijnpunt. Het 
verlengde van de lijnen langs de noordelijke 
en zuidelijke bolwerken komen aan de 
horizon precies bij de spits van de Domtoren 
samen (zie de rode lijnen in figuur  1). De 
keuze om de gezichtshoek van het panorama 
zo te kiezen dat het hoogste punt in de stad 
de horizon raakt gebruikt Anthonie van den 
Wijngaerde ook in andere panorama’s, waar-
onder dat van Amsterdam. Hij is beroemd 
om zijn panorama’s, die hij van diverse 
Europese steden maakte. In de laatste tien 
jaar van zijn leven heeft hij in opdracht van 
Philips II veel Spaanse steden getekend.  
 
Laten we nu onze positie kiezen midden voor 
het panorama, bij het bruggetje, maar wat 
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meer naar onder, buiten de tekening.  Dan 
kunnen we vanuit één punt zichtlijnen teke-
nen naar plaatsen in de achtergrond langs 
karakteristieke punten in de stad (blauwe 
lijnen in figuur 1). Zo kijken we over de 
Jacobikerk naar Westbroek, tussen de 
Pieterskerk en de Domtoren door over de 
Gildpoort naar Amersfoort, over de 
Paulusabdij naar Oostbroek, langs 
Lepelenburg (dat teveel naar links getekend 
is) naar Bunnik, en over Sterrenburg naar 
Houten.  Als we die lijnen op een gewone 
landkaart tekenen dan snijden ze elkaar in 
één punt op ongeveer 250 meter ten westen 
van de binnenstad van Utrecht. Dan staan we 
nu op de hoogste verdieping van de zuide-
lijke toren van het nieuwe stadskantoor van 
Utrecht1. Natuurlijk kan Anthonie van den 
Wijngaerde daar in 1558 nooit op 100 meter 
hoogte hebben gestaan, maar hij heeft het 
zich wel goed verbeeld. Deze positie geeft 
ons echter een probleem omdat dit gezicht-
punt wat zuidelijker ligt dan een zichtrichting 
uit Vleuten die voor het stadsprofiel zelf 
waarschijnlijk is. Vanuit Vleuten gezien zou 
de achtergrond wat meer naar links getekend 
moeten zijn. 
Als we ons nu concentreren op het landschap 
achter de stad Utrecht, dan staan vanaf de 
Domtoren linksom naar het noorden 
Amersfoort, Naarden, Muiderberg, West-
broek, Loosdrecht, Weesp, Amsterdam, 
Loenen en Cronenburg vermeld, en rechtsom 
naar het zuiden Oostbroek, Zeist, Bunnik, 
Odijk, Doorn, Amerongen, Wijk bij 

Duurstede, Culemborg, Houten, Zaltbommel, 
Asperen, Heukelum en Vianen. De keuze van 
de getoonde plaatsen lijkt te zijn ingegeven 
door de kaart die Jacob van Deventer in 1542 
van Holland en Utrecht tekende. Daarin zijn 
de hierboven schuingedrukte plaatsen met 
een stadsymbool met kerktorens aangeduid 
(ook al zijn en waren  Muiderberg, Asperen 
en Heukelum toch niet meer dan een dorp), 
en de andere plaatsen met een rondje. Het 
lijkt erop dat Van den Wijngaerde in ieder 
geval die door Van Deventer benadrukte 
plaatsen aan de horizon wilde opnemen, ook 
al is het twijfelachtig of die allemaal vanaf de 
Domtoren te zien zijn geweest. Hun volgorde 
is correct, maar naar de rand van de tekening 
zijn ze wel veel te centraal getekend. Vanaf 
Weesp noordwaarts zouden deze plaatsen 
eigenlijk buiten het panorama moeten vallen, 
en zuidwaarts geldt dat vanaf Asperen. 
De meeste van de overige plaatsen liggen in 
het zicht van Utrecht:  Westbroek, 
Oostbroek, Zeist, Bunnik en Houten, waarbij 
Maartensdijk opvallend mist. Ze zijn ook niet 
aan de horizon getekend. We zagen al dat 
hun onderlinge posities heel goed kloppen 
met een gemeenschappelijk zichtpunt niet 
ver westelijk van de stad.  Op de regiokaart 
van Van Deventer staan overigens zowel 
Maartensdijk als het Vrouwenklooster ver-
meld, en het is jammer dat Van den 
Wijngaerde dat niet ook heeft gedaan. 
 
Als we nu weten vanuit welke positie de 
centrale achtergrond van het panorama ge-
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Figuur 1.  Panorama van de stad Utrecht van Antonie van den Wijngaerde,omstreeks 1558. De rode lijnen langs de noordelijke en zuidelijke bolwerken leiden naar het verdwijnpunt, evenals  de lijn via de Catharijnepoort en de Biltse 
Steenweg. De blauwe zichtlijnen lopen vanaf achterliggende dorpen via markante punten in de stad naar een gemeenschappelijke positie circa 250 meter westelijk van de stad.                 .
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Figuur 1.  Panorama van de stad Utrecht van Antonie van den Wijngaerde,omstreeks 1558. De rode lijnen langs de noordelijke en zuidelijke bolwerken leiden naar het verdwijnpunt, evenals  de lijn via de Catharijnepoort en de Biltse 
Steenweg. De blauwe zichtlijnen lopen vanaf achterliggende dorpen via markante punten in de stad naar een gemeenschappelijke positie circa 250 meter westelijk van de stad.                 .

Figuur 2. Blik op De Bilt rond 1558. Links 
leidt de Steenweg van de Wittevrouwenpoort 
langs twee molens en de Gildpoort naar het 
Vrouwenklooster dat met torentje boven 
enige bosschages uitkomt. Daarachter zien 
we de Amersfoortse berg. Rechts van de 
Domtoren staat buiten de stad met dubbele 
torens het klooster Oudwijk en wat verder de 
abdijkerk van Oostbroek.
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tekend is dan kunnen we daar ook in meer 
detail naar kijken (figuur 2). We kunnen dan 
afleiden dat we tussen de Domtoren en 
Amersfoort het Vrouwenklooster bij De Bilt 
moeten zien. Het klooster is daar met toren-
tje getekend, maar de naam is er niet 
expliciet bij gezet. Het zal overigens eerder 
een snelle symbolische dan een getrouwe 
afbeelding van het Vrouwenklooster zijn.  
Links van het Vrouwenklooster loopt met een 
bocht de Steenweg, de huidige 
Utrechtseweg, die eindigt  bij de Gildpoort 
(bij de Museumbrug over de Biltse Grift bij 
de Berenkuil);  in het panorama is daar pre-
cies onder Amersfoort een huis getekend. 
De Steenweg zet zich voort als de huidige 
Biltstraat en loopt op het panorama naar 
linksvoor. Er staat aan beide zijde van de 
weg een molen getekend. Dan volgen een 
aantal huizen aan de noordzijde en aan de 
zuidzijde het Heilig Kruis Gasthuis vlak buiten 
de binnenstad. De Steenweg eindigt bij de 
Wittevrouwenpoort (met w.vro. ingetekend 
op het panorama).  Rechts van de Domtoren 
zien we nog de dubbele toren van het kloos-
ter Oudwijk, links van de zichtlijn Paulusabdij 
– Oostbroek, en het klooster van Oostbroek. 
Zo krijgen we een gedetailleerd vogelvlucht-
beeld van het hele gebied tussen Westbroek 
en Oostbroek. 
Het is ook de moeite waard om de voorgrond  
van het panorama wat nader te bekijken. 
Daar zien we de Vredenburg en de Catharij-
nepoort van waaruit de Vleutenseweg en de 
Vleutense Wetering ons tegemoet komen. De 

tekenaar plaatst zich hier op een hoger punt 
dat over de weg uitkijkt. Vandaar zien we de 
Domtoren in het verlengde van de kerk van 
het Ellendigenkerkhof. Op basis van de 
diepteverhoudingen in de tekening moeten 
we ons hier ook op 250 meter buiten de 
stadswal bevinden. Meer precies stond op 
die plek het St-Jobs Gasthuis aan de 
Vleutenseweg. Mogelijk is Anthonie van den 
Wijngaerde daar in het klokketorentje  of op 
een nabijgelegen molen geklommen om de 
voorgrond te tekenen [2, 3]. Zijn standpunt 
was er in elk geval niet veel hoger dan de 
huizen aan de Vleutenseweg.   
 
Eigenlijk past Anthonie van den Wijngaerde 
hier een kunstgreep toe. De Vleutenseweg 
ligt ongeveer in het verlengde van de as 
Steenweg - Wittevrouwenpoort – 
Catharijnepoort en vormt daarmee een lijn 
die in het verdwijnpunt aan de horizon uit-
komt (zie rode lijn in figuur 1). De 
Vleutenseweg moet op de tekening daarom 
eigenlijk naar links weglopen (vergelijk een 
houtsnede uit 1570 van die situatie in figuur 
3),  maar de tekenaar laat hem met een 
bocht naar het midden van de tekening gaan. 
Dat is nodig om de toeschouwer naar het 
punt te brengen waar de ligging van de plaat-
sen op de achtergrond in overeenstemming 
is met zichtlijnen langs karakteristieke 
punten in de stad, zoals al eerder is bespro-
ken. Het gevolg is dat de kerk van het 
Ellendigenkerkhof met de Vleutenseweg 
mee naar het midden is verschoven, maar 
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daardoor wel een prominente plaats heeft 
gekregen.  
Het panorama van Utrecht van Anthonie van 
den Wijngaerde geeft ons ook een beeld van 
het landschap tussen Oostbroek tot West-
broek in 1558. Juist in dat centrale deel van 
het panorama kloppen de verhoudingen 
goed. Om tot een mooi , duidelijk en overtui-
gend panorama te komen koos hij verschil-
lende tekenposities voor de voorgrond 
(St-Jobs Gasthuis), het stadsbeeld (de kerk-
toren van Vleuten), de achtergrond (het 
centrale deel als gezien vanaf het huidige 

stadskantoor), en kromp hij de horizon. De 
techniek van diverse tekenpunten gebruikte 
hij ook voor panorama’s van andere steden 
[4,5]. Die vrijheid van de kunstenaar leidt 
tot een resultaat dat we met een foto niet  
zullen kunnen reproduceren. Gegeven de 
schaarste aan contemporain carthografisch 
materiaal in het midden van de 16e eeuw is 
het panorama van Utrecht van Anthonie van 
den Wijngaerde  zeer bewonderenswaardig.

Figuur 3. Fragment van een houtsnede van Melchisedech van Hoorn uit ca. 1570, Utrechts archief. De 
Vleutenseweg is hier met het juiste perspectief correct in het verlengde langs de Vredenburg getekend. 
Linksonder staat het St-Jobs gasthuis van waaruit Antonie van den Wijngaerde de voorgrond van zijn 
panorama tekende.
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Referenties: 
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Noot:
 
1. De verhoudingen midden in de tekening tussen 
de voet van het westelijk bolwerk, de voet van de 
domtoren, het oostelijk bolwerk, het Vrouwen-
klooster en de horizon zijn ongeveer 31:27:32:10. 
De beste benadering van deze verhoudingen (in 
radialen) worden gevonden op 750 m van het 
westelijk bolwerk (39:16:32:13). De oost-west 
verhoudingen binnen de stad zijn dus ten gunste 
van het westelijk deel getekend, maar voor de rest 
is de overeenkomst vrij goed.  De verhoudingen 
zijn bijna niet afhankelijk van de hoogte, waarvoor 
we dan op basis van de spits van de Domtoren 
100 m kunnen aannemen. Deze positie is wat 
westelijker dan we op grond van zichtlijnen naar 
de achterliggende dorpen berekenen.  De horizon 
ligt op 36 km.
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Hans Vos

Een paar herinneringen aan 
de 1969 hearing over de 
herstructurering van de 
Soestdijkseweg

Luuk Katgert, ter nagedachtenis

Op 2 december 1969 vond in de grote 
zaal van het toenmalige RIV – nu RIVM 
– een hearing plaats over de plannen 
van de gemeente voor een grootschalige 
reconstructie van de Soestdijkseweg. 
Die bijeenkomst was oorspronkelijk 
gepland in het gemeentehuis, maar het 
gemeentebestuur, volkomen verrast door 
de grote belangstelling uit de burgerij, 
verplaatste – gelukkig nog net op tijd – de 
hearing naar de veel grotere zaal in het 
RIV. Ik was daar bij als belangstellende 
toehoorder, zij het niet als direct 
belanghebbende aanwonende. Maar in mijn 
herinnering leeft deze hearing – vermoedelijk 
één van de eerste hearings in Nederland 
– voort als een ongelooflijk verheffend 
democratisch gebeuren. In mijn knipselmap 

zit een artikeltje van Andreas Kouwenhoven 
uit het NRC Handelsblad – vermoedelijk 
uit 2012 – ‘Uw mening graag, voor spek en 
bonen’ waarin de spot werd gedreven met 
dit ‘modeverschijnsel uit de jaren 90’ waarin 
’de gemeente al wist wat ze wilde; wij zaten 
er maar een beetje bij’. Welnu, die hearing 
in onze gemeente was van zo’n twintig jaar 
eerder en pakte juist uit als een toonbeeld 
van burgerparticipatie. Ik zou daar graag 
enige herinneringen aan ophalen, helaas 
gehandicapt door het ontbreken van een 
verslag van die bijeenkomst, zowel in de 
gemeentelijke archieven als in het archief 
van de Biltse en Bilthovense Courant, dat 
juist voor deze jaren een lacune vertoont. 
Ik moest dus grotendeels afgaan op mijn 
herinnering na bijna een halve eeuw, in 
de hoop dat anderen, mocht ik het hier en 
daar fout hebben, mij zullen corrigeren.        
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Welnu, waarover gaat het?
 
In opdracht van het gemeentebestuur had 
het Bureau Goudappel in Deventer een 
plan ontwikkeld om de Soestdijkseweg aan 
weerszijden uit te breiden met parallelle 
ventwegen, waardoor de verkeersstroom 
vanuit Soest en Soestdijk richting Uithof 
beter zou kunnen worden verwerkt. Dat 
zou natuurlijk ten koste gaan van de 
fraaie boomomzoming, en ook van niet 
onaanzienlijke delen van belendende 
voortuinen. Niet onbegrijpelijk dus dat 
er voor die hearing grote belangstelling 
bestond. Uit de verslagen van de zittingen 
van de gemeenteraad komt naar voren dat 
met name Luuk Katgert, toen fractieleider 
van de PvdA, zich ernstig zorgen maakte 
over de maatschappelijke haalbaarheid 
van die, kennelijk al in vergevorderde staat 
van voorbereiding zijnde plannen. Van hem 
kwam daarom het ’revolutionaire’ plan om 
een hearing onder de burgerij te houden, 
nog voor de raad daarover zelfs nog maar 
een debat zou hebben gevoerd; in Katgerts 
eigen woorden: ’om de burgerij gelegenheid 
te geven zijn stem te laten horen voor de 
Gemeenteraad zich zou vastleggen, en het 
een prestigezaak zou worden’. Burgemeester 
Fabius was faliekant tegen deze opzet, 
waarmee de Gemeenteraad als het ware 
voor de voeten zou worden gelopen, maar 
verloor het in de beraadslaging daarover 
van de Raad. Dat een verslag van deze 
bijeenkomst in de gemeentelijke archieven 

ontbreekt, zal wel te wijten zijn aan zijn 
formeel juiste opvatting dat het begrip 
’hearing’ niet in de gemeentewet voorkomt; 
welk gremium zou zo’n verslag immers 
moeten goedkeuren?
 
De bijeenkomst begon, in mijn herinnering, 
met een toelichting vanuit het Bureau 
Goudappel van de plannen, waarna er 
onder voorzitterschap van de Burgemeester 
gelegenheid was om vragen te stellen. En die 
kwamen, in overvloed. Helaas, de meeste 
zal ik wel vergeten hebben; maar twee 
vragenstellers zijn me levendig bijgebleven. 
Jhr. van Nispen tot Pannerden, zelf kennelijk 
redelijk deskundig, vroeg zich af of dat 
kappen van al die bomen wel nodig was. Hij 
had de week tevoren met de heer Copijn 
een wandeling gemaakt langs alle bomen 
en moeten constateren dat het overgrote 
deel daarvan nog in zeer vitale staat was, en 
dat misschien slechts zo’n twintigtal kaprijp 
was – kennelijk in tegenstelling tot wat in de 
plannen gesteld was. Dat zou toch wel zonde 
zijn van zo’n mooie allee! De Burgemeester 
antwoordde hem dat, in tegendeel, volgens 
hem een groot deel van die bomen juist 
wel kaprijp was, en dat dit juist een mooie 
gelegenheid bood om ook de rest van de 
weg op de schop te nemen. In de discussie 
daarover kwam de aap uit de mouw: de 
burgemeester bedoelde ’economisch kaprijp’. 
Groot gelach uit de zaal was zijn deel. Daarna 
vroeg de heer De Vlaming, architect, het 
woord. Uit de getoonde ontwerptekeningen 
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had hij begrepen dat er maar een heel smalle 
groenstrook zou overblijven tussen het 
fietspad en de weg. Hij had in zijn werk ook 
eens met dat probleem te maken gehad en 
ervaren dat, om die reden, de Raad van State 
het ingediende plan naar de prullenmand 
had verwezen. Ik kan me hierop geen reactie, 
noch van de burgemeester, noch van de zijde 
van Bureau Goudappel herinneren.
 
Ik denk dat velen in de zaal, met mij, deze 
bijeenkomst met een gevoel van opluchting 
hebben verlaten, zich niet kunnende 
voorstellen dat het gemeentebestuur zich 
ongevoelig zou tonen voor de aangevoerde 
argumenten tegen het oorspronkelijke plan. 
Er is, geloof ik, tenslotte een commissie 
uit de burgerij gevormd die een en ander 
nog eens nader zou moeten bekijken, 
maar – en hier moet ik helemaal uit mijn 
ongedocumenteerde geheugen putten – 
uiteindelijk is het hele plan in stilte van 
tafel gegaan omdat, naar ik begreep, het 
eigenlijk een vergissing bleek dat het er ooit 
gekomen was. Want wat was het geval? 
Er was een oud bestemmingsplan, waarin 
het doortrekken van de ’betonweg’ van 
Soestdijk naar de noordpunt van Bilthoven, 
verder langs de Soestdijkseweg stond 
ingetekend; en dat bestemmingsplan zou 
vervallen als het niet voor een toen zeer 
nabije datum werd uitgevoerd. Dus haast 
bij de uitvoering zou zijn geboden. Maar 
ondertussen had die betonweg, die voor de 
oorlog inderdaad min of meer dood liep, 

al wel een afgebogen verlenging gekregen 
richting de Nieuwe Wetering, zodat dat 
doortrekken via de Soestdijkseweg eigenlijk 
helemaal niet meer nodig was. De angst voor 
het verlopen van het oude bestemmingsplan 
bleek dus volstrekt overbodig. Zoals iedere 
Bilthovenaar nu dagelijks kan ervaren, is 
het plan dus nooit uitgevoerd; de toen 
’kaprijpe’ bomen zullen waarschijnlijk, 
bijna ongemerkt, heel geleidelijk aan zijn 
vervangen, en het plan tot herstructurering is 
een stille dood gestorven; dankzij Katgert.
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Mevrouw Van Bodegraven

De oorlogsdagboeken van 
mevrouw Van Bodegraven   

1945

10 januari:
Nu eens vertellen hoe wij het hier hebben. 
Er ligt dikbevroren sneeuw, de wegen slecht 
begaanbaar. Duizenden mensen, lopende of 
fietsende met fietsen zonder banden, zijn er 
op uit om eten los te krijgen, bijvoorbeeld 
zijn het tochten van Den Haag naar Zutphen 
of Rotterdam tot ver in Friesland, van De 
Bilt naar Meppel. En zo komen er duizen-
den mensen overal heen en allen vrouwen 
en meisjes. Er bezwijken er dagelijks heel 
wat. Nu moeten alle jongens van 17 jaar en 
mannen tot 40 jaar zich melden. Ze worden 
allen naar Duitsland gezonden, wat het van 
deze week worden zal, ligt nog in het duister. 
Voedselvoorziening is treurig, zelf zo ver zijn 
we, dat Kees bracht gisteren 3 schriften naar 
de Centrale Keuken en heeft ze geruild voor 
een week een portie eten, ongeveer een 
halve liter per dag. Het is een complete ruil-
handel. Op heden bijvoorbeeld bij Vink hangt 
een briefje in de winkel: “een pakje suiker-
zoet voor 1½ kg aardappelen. Als je nog eten 
wilt hebben dan moet je steeds wat te ruilen 

hebben van eetbare waar of schoenen of 
kleding.

14 januari:
Nu eens vertellen hoe onze verlichting is. 
Op heden hebben wij het lantaarntje uit de 
toverlantaren in gebruik. Petroleum is er niet 
meer. Nu is het gevuld met terpentine en 
dat is niet veel want elk ogenblik moet je het 
pitje op halen, wil het weer branden. 
De jus voor het middageten bestaat uit olie 
en water met wat uien er in gebakken. 
De meeste zaken zijn gesloten om rede er 
niets meer te koop is. Onze winkel is nog 
open van 2 uur ’s middags tot 4 uur, dus 2 
uur per dag.
Het is heel wat kou lijden en te weinig eten. 
Het vriest nog knapjes en er ligt bevroren 
sneeuw op de weg.

26 januari:
Bob zijn verjaardag. Ter ere van die dag heb-
ben wij goede melk in de koffie. Wij hebben 
een pot gluton geruild voor 1 liter melk en 3 
pakjes taptemelkpoeder, want melk is er al 
in geen 2 maanden te koop. Voor een koekje 
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bij de koffie te hebben, bestaat uit kleine 
pannenkoekjes met wat appelmoes er op, 
ze smaken nog best. Wij zijn dankbaar dat 
wij dat nog hebben, want het is op heden 
droevig gesteld met het eten. Het vervoer ligt 
alle stil en nu die strenge winter er nog bij. 
Vannacht heeft het 14 graden gevroren en er 
ligt dik sneeuw en het sneeuwt nog steeds. 
Een ieder zit zonder brandstof. Hout wordt er 
volop uit het bos gesleept door oud en jong 
en arm en rijk. Het is voor allen heel hart 
werken en honger lijden. Er bezwijken veel 
mensen en kinderen. Om 10 uur ’s avonds 
liggen wij allen al in bed tot ’s morgens 8 uur. 
Een massa mensen liggen meer op bed als 
dat zij op zijn. Alles zit in donker, wat op zich 
al een vreselijk iets is. 
Duizenden mensen overal vandaan gaan er 
op uit om eten machtig te worden, op fietsen 
zonder banden en lopende met kar of krui-
wagen. De ellende is zeer groot op heden. 
Er zijn mensen die lopen van Den Haag of 
Rotterdam naar Friesland en Drenthe enz. 
Afstanden van dagen en gaan dan onderdak 
vragen bij boeren, burgers of evacuatiebu-
reaus. 
Pa, Kees en Jan heb ik net getrakteerd op een 
eigen bouw sigaar à ƒ 1,50 per stuk. Alle win-
kels zoals bakkers, kruideniers, groenten, sla-
gers en manufacturen winkels, er is letterlijk 
niets meer te koop, alleen nog een ruilhandel 
bestaat er. Bij de bakkers worden bontman-
tels, zilveren lepeltjes, gouden ringen, wat 
maar waarde heeft aangeboden voor brood. 
Aanstaande week kunnen we per persoon 

500 gram brood kopen voor de hele week, 
dus 7 dagen moeten wij er mee doen.

31 januari:
Gelukkig dooit het, er lag een berg sneeuw 
van geweld en niets wordt er door de ge-
meente opgeruimd, dus je kunt nagaan dat 
het een natte troep is. Op heden zit ik te 
schrijven bij een kaars. De toestand op he-
den vreselijk, dagelijks komen er mensen of 
kinderen vragen om wat eten. Verschenen 
nacht zijn er een jongen en een meisje bij 
ons geweest om te overnachten. Ze kwamen 
uit Rotterdam lopen en moesten als het ge-
lukte naar Barneveld en dan door die natte 
sneeuw. 
Op heden kost het vlees ƒ 20,00 per pond.

10 februari:
Het is vandaag de dag dat we 40 jaar geleden 
in het huwelijk traden, toen was het beter als 
nu. Er is geen koffie, geen melk, geen eten, 
geen koekje, geen glaasje van alles is er niets, 
dus van feestelijkheden geen sprake, er is 
zelfs geen bloem te koop.

11 februari:
Heden zondagmorgen. Er wordt druk gevlo-
gen en geschoten. 
Pa is naar de kerk geweest. Dominee De 
Geus preekte. Hij zei van de kansel af dat er 
om 1 uur bij een slager op de Nieuwstraat vis 
te koop was, schaal, papier en gepast geld 
meenemen.
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Op Beerschoten stond een colonne auto’s 
van de Duitsers. Die zijn in brand geschoten. 
3 doden en 5 gewonden. Particulieren waren 
het allen. 
Pa heeft 3½ uur in de rij gestaan voor vis en 
is 2 kilo spiering machtig geworden. Er ston-
den wel een paar duizend mensen, daar aan 
kun je zien dat de behoefte groot is.

23 februari:
Nu verder vertellen hoe de toestand hier is. 
Alles even slecht. Steeds mensen en fietsen 
vorderen. 
Voor het raam van de kapperswinkel van Van 
de Liende hangt een biljet, waarop staat: 
Duitsers scheren en knippen in ruil voor een 
brood. De klanten moeten een blokje hout 
voor de kachel meebrengen. Op heden zit ik 
te schrijven met een zaklantaarn in mijn lin-
kerhand. Vandaag heb ik zeeppoeder gekocht 
voor ƒ 6,50 per pond. Gisteravond hebben wij 
weer aan 2 personen nachtlogies gegeven. 
Een vader met dochter. Hedenmorgen gingen 

zij weer verder met volgeladen fietsen naar 
Gouda waar ze wonen. Vandaag zijn de bon-
nen bekend gemaakt voor het brood en de 
boter welke wij van het Rode Kruis gestuurd 
krijgen uit Zweden. Het is een ware uitkomst 
als het er is,k want we zitten zonder boter, 
olie of vet.

24 februari:
Is het de dag dat Pa en ik 40 jaar getrouwd 
waren. Feest is er niet van geweest, want wij 
zitten op heden in de ellendigste tijd van de 
oorlog. Toch werden wij verrast met eetbare 
waar, dat we met elkander nog eens lekker 
konden eten.
Nu zal ik eens vertellen wat het allemaal is. 
Het was een cadeau van 4 leveranciers: 2 
witte broden, 2 echte tarwebroden, 9½ liter 
melk, 1 pond suiker, 2 bussen doperwten, 
1 bus wortelen, potje marmelade, fles pud-
dingsaus, een ossenhaas van 4 pond, 1 pond 
vet, boerenkool, worst, 1 ons chocolade, 6 
pond kaas, fles limonade, pak havermout, 
pak melkpoeder. Het was een ware uitkomst. 
Dan hebben we nog 3 mooie bloemstukken 
gehad met hyacint, tulpen en cyclamens, 6 
messen, een potje met hyacinten, 30 punt-
broodjes, fles kunstjam, 2 busjes haring in to-
maten, dan nog een zakje met appelkoekjes. 
We hebben er geen ruchtbaarheid aangege-
ven want je kan niemand ontvangen, want er 
is niets te presenteren, zelfs geen koekje bij 
de koffie.
Op heden zit ik bij een kaarsje te schrijven. 
Als ze een surrogaat pijp of sigaar aan wil-

Afbeelding Internet.
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len steken, moeten ze een reepje karton in 
de kachel aansteken. Er staat steeds een 
potje met reepjes karton op de schoorsteen, 
lucifers zijn er niet meer te koop. Vandaag 
hebben wij bonnen in moeten leveren voor 
het Zweedse brood en margarine, die wij 
gestuurd krijgen van het Rode ruis. Ver-
schillende mensen eten aardappelschillen, 
bijvoorbeeld Tante Ko en de postdirecteur 
naast ons eten bloembollen voor aardappels 
en zijn zoon in Den Haag eet eikels voor aard-
appels. Nu kun je suikerbieten in plaats van 
aardappels kopen.
Wij zijn dan ook allen druk met het maken 
van stroop, het gaat wel goed, maar een heel 
karwei. En dan zo weinig brandstoffen te 
hebben is het heel moeilijk stroop er uit te 
krijgen.
In elk gezin zijn ze druk met houthakken en 
–zagen. 
Doodskisten zijn er niet meer te krijgen, de 
mensen worden in zakken begraven. Kinde-
ren worden in een kartonnen doos gedaan 
en begraven. Vandaag is er een man uit het 
noodziekenhuis naar de begraafplaats ge-
bracht op een handkar.
Vandaag heb ik 5 pond zeeppoeder gekocht, 
slechte kwaliteit voor ƒ 6,50 per pond. Kees 
en Jan zijn voor een week naar Noord-
Holland geweest om eten te halen. Gelukkig 
kwamen ze met bonen en erwten en wat 
rogge en tarwe thuis. Op de fiets dus ze 
hadden ook een zware reis terug. Belast en 
beladen en dan hele slechte fietsbanden. Ze 
hebben de banden ook nog al eens een keer-

tje moeten maken.
Overal worden hier veel jongens en jon-
gemannen door de Duitsers opgepikt en 
worden in kampen ondergebracht en dan te 
werk gesteld.

6 maart:
Vandaag hebben we het brood en de boter 
uit Zweden ontvangen. Bij verschillende 
kruideniers was het verkrijgbaar. Het kostte 
niets. Het waren schitterende ouderwetse 
witte broden en over heerlijke margarine. Zo 
gauw toen het binnen was hebben we met-
een 2 sneden brood met boter opgegeten. 
Het smaakte als het fijnste gebak, want we 
hadden honger. Voor al boter op je brood 
was nog weer eens heerlijk, want het was al 
ruim een jaar geleden dat we boter op ons 
brood hadden gehad.

23 maart:
Heden morgen werden wij uit bed getrom-
meld door vliegmachinegeronk en schieten. 
In de Holle Bilt staan nesten geschut en daar 
was het op gemeend. Nu is het ongeveer 
8 uur ’s morgens en hadden wij weer een 
herhaling, zodat wij dekking in de kelder 
hebben gezocht. Er is een bom gevallen. 
Overal in de omgeving zijn er weer heel wat 
ruiten gesprongen. Gelukkig  zijn wij er goed 
afgekomen, maar verder in de straat zijn er 
weer heel wat kapot. Er kunnen geen ruiten 
meer ingezet worden, zodat er al een massa 
mensen zijn waar de ramen dicht getimmerd 
zitten met planken en karton.
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Vandaag kunnen we ook weer brood halen 
van het Rode Kruis, wat weer een uitkomst is, 
want er wordt heel wat honger en armoede 
geleden. De suiker kost op heden ƒ 130,00 
per kilo, de boter ƒ 100,00 per pond.
Pa is even wezen kijken wat er gebeurd is. 
Een bom is er gevallen in het Kloosterpark op 
een stukje land, gelukkig, geen persoonlijke 
ongelukken. Maar ontzettend veel ruiten in 
de omtrek kapot.

1 april: 
1e Paasdag. Het is een Pasen zonder eieren 
en krentenbrood, toch hebben wij elk nog 2 
eieren gehad. Pa heeft getrakteerd, bij een 
hele uitzondering heeft hij wat eieren op de 
kop getikt voor ƒ 1,00 per stuk, het waren 

kalkeieren, de verse kos-
ten ƒ 5,00 per stuk. Nu 
ze smaakten ons best, 
we zijn de laatste tijd 
niets meer gewend. We 
krijgen nu al 5 weken 
3½ brood extra, de ene 
week van het Zweedse 
Rode Kruis en de andere 
week van het Zwitserse 
Rode Kruis.
Er sterven in Nederland 
veel mensen, bijvoor-
beeld in Rotterdam 
sterven er 1200 per 
maand. 
Kees en Jan maken 
nogal eens een bood-

schapje in de Centrale Keuken, dan lopen 
ze nog wel eens een bord pap of soep op. 
Voorheen zouden ze het niet lusten, maar nu 
smaakt het heerlijk. In de Fröbelschool kun-
nen de mensen eten halen van de Centrale 
Keuken, er wordt druk gebruik van gemaakt. 
Er staan 2 bussen buiten hek die al leeg wa-
ren. Nu staat er een jongen van een jaar of 
10 de bus uit te schrapen en het deksel uit te 
likken, echt de geest van de tijd.
Te roken is er niets meer of je moet ƒ 400,00 
per kilo over hebben voor eigen Hollandse 
teelt. Een pak lucifers kost op heden ƒ 25,00.

18 april:
 Het begint er nu op te gelijken dat we spoe-
dig bevrijd zullen worden. Alle provincies zijn 

De fröbelschool aan de Burg. de Withstraat anno 2000.
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al bevrijd op Utrecht, Zuid- en Noord Holland 
na, maar naar Utrecht schieten ze al op. Ze 
zijn al in de omtrek van Amersfoort, zodat we 
in grote spanning leven. 
Wat zal er allemaal gebeuren, zouden we 
er goed afkomen of zou er nog erg gevoch-
ten worden. Er zijn plaatsen waar ze nogal 
gemakkelijk inkomen, maar enkele plaatsen 
gaat het er nog Spaans langs. Bijvoorbeeld 
Arnhem, die mooie stad is bijna geheel ver-
woest en veel doden, zo ook in Zutphen en 
Groningen. Op heden zit De Bilt vol Duitsers. 
De Fröbelschool is nu militaire keuken en de 
bakkerij Van Top daar is hun bakkerij en zo 
zijn er nog meer bakkerijen, die in beslag zijn 
genomen. 
Er was vandaag weer sla voor de bevolking 
gekomen, waar we reusachtig op zitten te 
wachten, wat groente. De moffen hebben 
er al weer beslag opgelegd en zie je die kis-
ten met sla alweer verdwijnen. De boeren 
hebben hun laatste paarden en wagens in 
moeten leveren. We zijn geplunderd tot 
het uiterste. Het is de laatste avonden druk 
met rijden en rossen door de moffen. We 
moeten allen klok slag 8 uur binnen zijn, met 
dreigementen van dood geschoten te wor-
den. Zelfs geen dokter, agent, verpleegster 
of vroedvrouw mag na 8 uur buiten. In het 
noodziekenhuis zijn de vrouwen ’s avonds 
ondergebracht die zover zijn dat de baby 
verwacht wordt, met de vroedvrouw. Is de 
baby ’s nachts nog niet gekomen, gaan ze ’s 
morgens weer naar huis. Wat toch een toe-
standen hè? 

Een geluk hebben we dat het mooi voorjaars-
weer is en niet zo koud.
Heden heb ik ook 3 pond zout gekocht voor 
ƒ 54,00, dus per pond ƒ 18,00.

20 april:
Nog steeds zitten de Amerikanen en Engel-
sen in de omtrek van Amersfoort. Het gaat 
tergend langzaam. We zitten met smart op 
uitkomst te wachten, dus het duurt ons al-
lemaal te lang.
Heden avond moet de bevolking om 6 uur 
binnen zijn, dat is een maatregel die niet 
meevalt. We zullen hopen dat het niet te 
lang meer duurt.
Op heden krijgen wij 400 gram brood per 
persoon en per week, anders niets, dus je 
kan begrijpen dat er echte honger geleden 
wordt. Gelukkig dat het Zweedse en Zwit-
serse Rode Kruis wekelijks een half brood per 
persoon elke week bezorgd, anders kwamen 
we er heel niet. De kinderen beneden de 14 
jaar krijgen ook een half pond rijst van het 
Rode Kruis.
Op heden zit De Bilt vol Duitsers, overal in de 
scholen, huizen en veel ingekwartierd.

22 april:
Stalin maakt bekend dat de Russische legers 
Berlijn waren binnen gerukt, de Canadezen 
stonden tussen Amersfoort en Soest aan de 
inundatie die zich van Amersfoort tot een de 
Zuiderzee uitstrekken. Aan de Grebbelinie 
wordt hevig gevochten. De sluizen van 
IJmuiden zijn opengezet, de gevolgen zijn 
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nog niet te overzien. Ook staat de 
Wieringermeerpolder onder water.
In De Bilt staat ook veel onderwater, vooral 
daar bij Steinenburg. Wat een ramp voor 
Nederland is al dat onderwater zetten, want 
alles wat gepoot en gezaaid is, is weg. Het 
meeste kwam al boven de grond uit, dus er is 
alweer heel wat voedsel naar de maan.

22 april:
Heden kunnen wij weer brood halen van het 
Rode Kruis. De nood is zo hoog gestegen dat 
een ieder er om staat te springen.  
De uitdeling begint om 9 uur, om half 8 stond 
er al een hele grote rij mensen te wachten. 
Gelukkig is de uitdeling eerder begonnen. Wij 
zitten er ook op te wachten want we hebben 
niets meer, zodat het ook er welkom is.

29 april:
Zondag, erg koud, het heeft vanmorgen nog 
gesneeuwd. Het is een dag van blijde ge-
ruchten, er wordt gesproken dat het bericht 
van de capitulatie van Duitsland elk ogenblik 
verwacht kan worden. Hitler ernstig ziek 
enzovoort. Alles wijst er op dat wij spoedig 
van die vreselijke oorlog bevrijd zullen zijn.
Heden avond is bekend gemaakt, dat we 
weer tot 8 uur buiten mogen zijn, wat weer 
heerlijk is.
Gisteren betaalden we voor een klein bloem-
kooltje ƒ 9,00. Jan trakteerde er op om rede 
het iets voor ons heel bijzonders was. Ik heb 
er bloemkoolsoep van gemaakt wat heel lek-
ker smaakte, het was zo’n klein kooltje, voor 

1 persoon was het een portie. Een krop sla 
kost op heden 40 cent per krop.

29 april:
10 minuten over 8 ’s avonds. Het bericht:  
Algemene overgave van Duitsland. Hoera.

29 april:
De algemene overgave is loos alarm geweest, 
dus een erge tegenvaller.

4 mei:
Nog steeds geen vrede getekend, er wordt 
niet gevochten in Nederland. Alles is dus 
rustig. Ook geen schietende vliegmachines in 
de lucht. Wel vliegmachines, maar die mogen 
komen, die brengen ons levensmiddelen, 
waar we om zitten te springen. Er sterven 
veel mensen aan ondervoeding. Gisteren 
hebben we weer brood van het Zweedse 
Rode Kruis gehad wat steeds een uitkomst is. 
Ik zal ook eens vertellen, wat er in de pakken 
zit, welke de Engelsen en Amerikanen uit de 
lucht laten vallen (dat zijn goede bommen).
Ze worden op verschillende terreinen, die 
bekend zijn door autoriteiten, welke ook 
zorgen voor de distributie er van. Die vlieg-
machines die de pakken uitgooien, noemen 
ze de luchtkruideniers. Gisteren waren ze in 
actie boven Utrecht. Er werden 5000 pakket-
ten uitgegooid uit 58 vliegende forten. Een 
pracht gezicht zo laag als ze dan vliegen,
De pakketten bevatten onder meer: ham, 
melk, worstjes, boter, eierpoeder, cacao, 
suikers, biscuits, chocolade, zuurtjes, zout, 
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lucifers, water ontsmettingpoeder 
enzovoort. Ondertussen is ook de 
aanvoer via Rhenen begonnen. 
300 vrachtauto’s brengen duizende 
kilo’s meel, suiker, zout, gist en 
vlees naar de hongerprovincies. 
Ook wordt er gebruik gemaakt van 
de binnenscheepvaart voor de aan-
voer van steenkool. Het is heel wat. 
Nu er is ook groot gebrek.
Een enkel pakket komt wel eens 
ergens anders te vallen en dat is al 
spoedig in zwarthandelaars handen. 
Er wordt al een busje melk aangeboden voor 
ƒ 8,00. Wat toch vreselijk dat er weer dadelijk 
van die slechte mensen van gaan profiteren. 
Een vrouw in Utrecht is gedood, doordat zij 
zo een pakket wilde grijpen. Ze was zo ver-
heugd dat er eten kwam.
Er is postelein te koop, regeringsprijs ƒ 4,75 
per kilo.
Volgens een radiobericht is de Koningin en 
prinses Juliana in een vrij gebied in 
Nederland aangekomen. Het bericht is bin-
nen gekomen. Algemene overgave van Duits-
land. Nogmaals, Hoera, Hoera!!

5 mei:
Het wachten was op de Tommies. Alles was 
oranje getooid, de vlaggen hingen uit, veel 
drukte op de straat, maar de Tommies lieten 
op zich wachten, wat een grote teleurstelling 
was.
Er zijn nog heel wat Duitsers in De Bilt en die 
lopen nog gewapend en willen hun recht nog 

weleens laten gelden met het commanderen 
van de vlaggen inhalen, oranje weg en vlag-
getjes afpakken. Zo was het voor de middag. 
Na de middag was alles en overal weer in 
feest dos, daar hebben we niet meer van 
gezegd. Zo leven we nog steeds in afwachten 
en spanning.
Auto;’s met levensmiddelen worden steeds 
met gejuich begroet. Soms komen er 50 te-
gelijk volgeladen voorbij.

6 mei:
Eindelijk zijn dan de bevrijders ook in De 
Bilt en zijn allen met gejuich en vertoon van 
oranje en vlaggen ingehaald. Alles was op de 
been. ’s Avonds zijn de ondergrondse afde-
ling begonnen met het arresteren van die 
meiden die veel met de Duitsers omgingen 
en werden hun haren gemillimeterd, wat 
iets vreselijks voor die meiden zal zijn. Het 
is geen gezicht zo vreselijk als ze er uit zien. 
Dan gingen ze met die kaalgeknipte meiden 

Afbeelding Internet. 
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in een open kar met een paard ervoor door 
het dorp en een joelende menigte in optocht 
door de straten.

8 mei:
De Oranjevereniging was in actie. Om half 10 
werd er op het dorp voor Hotel Poll (door de 
burgemeester, die ook weer in functie is ge-
treden), de vlag gehesen, daarna in optocht 
naar de Beatrixboom (die vol met oranje 
ballen gehangen was). Daar werd een krans 
gelegd ter gedachtenis voor degenen die in 
de oorlog gevallen zijn. Vandaar werd in het 
Kloosterpark de Oranje Nassaulaan herdoopt 
in Wilhelminalaan. (Voor de oorlog heette 
die laan ook Wilhelminalaan). Vandaar ging 
de hele stoet in optocht met 2 muziekkorp-
sen naar Jagtlust, waar de burgemeester de 
gemeente toesprak. Daarna ging alles weer 
huiswaarts. Om 3 uur ’s middags 
volkspelen voor meisjes en jongens in het 

Van Heemstrakwartier en 
’s avonds zangnummers, inge-
studeerd door de 3 zangkoren, 
op verschillende punten in de 
gemeente.
De dag en de avond zijn goed 
verlopen. Ook werden verschei-
dene N.S.B.’ers opgehaald en 
opgesloten. Bij enkele N.S.B.’ers 
werden nog hele grote voorraden 
van levensmiddelen, schoenen en 
kleding in beslag genomen.
Het ergste was dat er met die 
feestdagen geen eten was, alles 

was uitgehongerd. Er is uitkomst gekomen. 
De bevrijders hadden van hun eigen voor-
raad meel bij de bakkers gebracht, zodat de 
bakkers met bakken zijn begonnen.

10 mei:
Hedenmorgen om 10 uur konden wij 3½ 
echte heerlijke witte broden bij de bakkers 
halen, wat een uitkomst en bij de kruidenier 
voor elk persoon 1 pond biscuit en morgen-
ochtend kunnen wij voor elk persoon 1 pond 
cornedbeef en een halve reep chocolade 
halen. Heerlijk, heerlijk!.

EINDE

Hotel Poll. Archief Historische Kring d’Oude School.
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