UTREGHTINIII 1945
Opí ianuari1945beslootde toenl8-iarigeBertusKootonderte duikenin ziin
ouderlijkhuisaande Merwedekade,omtevoorkomen
dathijtewerkzouworden
gesteldinDultsland.
Hijhieldeendagboekbij,datpasnazijndoodin2009werdontdekt.

Dagboek
vaneenonderduiker
ooit praatte haar vader
over de llveede Wereldoorlog zegtoudste
dochter Christavan
Hees.,Hetwas thuis
simpelweg geen thema."
Ze vroeg er nooit naar, hii begon er
nooit over. ,,We hadden een groot en
levendig gezin,met een vader, moeder, vijfmeiden en een iongen. Hii
vertelde wel over de periode daarn4
toen hii als KNIL'er in NederlandsIndië zat,maar de TWeedeWereldoorlog kwam ergenliik nooitter
sprake."
Vlak na zijn dood, op 25mei zoo9,
werd}retnT pagina's tellende dagboekje gevonden,in een lavan de secretairein zijnwoning in Odijk.Niemand wist van het bestaanvan het
dagboek,dat viifverhuizingen had
overleeftl.Van Hees:,,Hetwas een
complete verrassing.We hebben het
om beurten gelezen.Ik heb vorig iaar
besloten om het in eigen beheer uit
te geven.Het origineel wordt oÍergeUtre chts Archie f,"

{ Een van de tekeningen die de toen 18-jarige Bertus Koot
maakte tijdens de laatste winter van de
Tweede Wereldoorlog.
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pakt te wordendoor de Duitsers.Hii
lasalleswat los en vastzat,verder
luisterdehij naarRadioOranie.In
zijn dagboekschrijft hii overbombardementen,de ondergrondse,
huiszoekingenin de buurg overallerlei ontwikkelingenin de oorlog
zowelin Utrechtalsde restvan Nederland,Europaen de wereld.

pakken en weg te trekken. Al maar
verder langs Gods vrije natuur. En alles, de oorlog, de honger en de ellende achter te laten als iets waar ik
liever niet aan terugdenk.'
Het dagboek eindigt op woensdrg I
mei, vlakvoor de bevriiding. Vliegtuigen losten voedsel boven de sta{
de bevolking juichte. Het dagboek
eindigt met de volgende zinnen:
'Vandaag
heb ik de eerst CanadelJskoud
Voedsel ofliever: het tekort daaraan zen gezien!Het waren z Canadesele- komtveelvuldigaanbod in het dag- gerchauffeurs die met de auto's waren meegekomen.Hetwas een koboek.Hetwas bovendienijskoud,
èind lanuari.op maandagz9ianuari misch gezichu een paard en wagen
schrijft hii overeensneeuwstorm
metvoorop z Moffen en achterop z
waarzijn vaderin is beland:'Om 4
Canadezen(zie deel II).'
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Het donkeroranie gekleurde cahier
was gekocht bij de Wed. Alb. F.
Swaak,een gerenommeerde kantoorboekhandel op de Mariaplaats. Het
prijsie zatet nog in:75 cent. Haarvader had een prachtig, vloeiend handschrift. Wat het dagboek extra bijzonder maakt zijn de tientallen tekeningen. Fraaietekeningen met een
vleugje humor. Van Hees:,,Ikheb
miin vader helemaalniet gekendals
iemand dieveelvuldig tekende."

A Bertus Koot. roro
PRIVECOLLECTIE
E KOOT
FAMILI

'Toffe schuilplaats'
Bertus Koot besloot een dagboekbii
te houden vlak na de verkondiging
'dat
alle mannen tussen 16en 4o iaar
oud zich op last van de Duitsers
moesten melden voor de totale oor-

logsinzet'. De r8-jarige Utrechter
weigerde zich echterte melden tussen 5 en 8 januari. Ook zijn vriend
Herman Linssen- Herm genoemd komt bij hem inwonen. Koot schriift
op 5 ianuari:'We hebben een toffe
schuilplaats die ik nu niet kan beschrijven, misschien later.'
De schuilplaats wordt later niet beschreven,maar het ging waarschijnlijk om de zolder waar zevíaeen kast
op de overloop naartoe konden. Bertus Koot kwam maandenlang niet of
nauwelifks buiten, bang om opge-

uurkwam iemand rrertellendat mijn
vader en fan op de Koningsweg liepen en dat iemand ze tegemoet
moest gaan,want ze konden niet
meer.Als een drommel ben ik zetegemoet€egaan en we ziin veilig
thuisgekomen.Doodmoe en ellendig, maar met 1,5mud aardappelen,
ro kg rogge,48 eieren,25kgwitte bonen en een zak duivenbonenmeel.
Een mooi resultaat,maarwat een liidensweg.Onderweg heeft een wagenmakervan't wagentie een slee
gemaakt.'
Bertus Koot schrijft soberen nagenoeg emotieloos. Behalve op zzmaart
rg+S,ophet moment dat de lente net
'Ik
was begonnen. voel me in staat de
hele boel kapot te slaan,een fiets te

Hoe haar vader de bevriiding heeft
beleefil,bliift voor dochter Christa
vooralsnog een groot vraagteken.
,,Hij suggereerdeeen deel II, maar dat
is er niet gekomen.Hij had wel iets
anders aan ziin hooftl dan schriiven,
vermoed ik zo. Als er daadwerkeliik
een deel II was, hadden we het wel
gevonden. Maar we ziin heel blii met
dit dagboek.RoosjeKeijservan Het
Utrechts Archief zei het treffend: het
dagboek beschrijft het leven van een
gewone jongen in een ongewone
tijd."
Wie het volledige verhaal van Bertus Kootwil lezen:
zie tracesofwar.nl/articles/5626lBer tus-Koot-dagboek-uit-de-laatsteoorlogsmaanden-in Utrecht.htm
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Eenbaken
vanlicht?
'Buurthuis?'staat er op de Tenttoren gekrast, die in 1981nog op
zijn sokkel langs de Simplonbaan staat. En dat is dan nog een
van de mildereteksten.Op de andere kant van het kunstwerk
staan kretenals:'Dit is kut!'
'Volksverlakkerij."Ditroest kost
gulden'.
120.OOO
Kortom,niet iedereenin de buurt
was gecharmeerdvan de negen
meter hoge piramidedie in 1978
aan de poort van Lunettenwas
gezet.En ook de gemeentevond
het blijkbaarniet de moeitewaard
om het kunstwerkfatsoenlijkte
onderhouden.In 1994was het zo
ernslig veíroestdat het bijnauit
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À De roestige tenttoren.
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elkaarviel.Dus werd het weggehaald.Met de beloÍtedat er een
nieuwkunstwerkzou komenen
dat de wijkbewonersmochten
kiezenwelke.En zo werd hier in

2OOOeen gigantischeANWBpaddenstoelop zijnvoetstuk
gezet.
Voor de foto van nu wachten we
eventot het donker is.Want dan

A Reuzenpaddenstoel of smerige champignon? roropnuLASWTERTNGA
verandertde reuzenchampignon
in een helderwittenachtlamp;een
bakenvan licht voor iedereendie
Lunetteninrijdt.Althans,dat is de
Hee hallo,kan iemand
bedoeling...

dat ding een keer een poetsbeurt
geven?!En draaier dan meteen
een nieuwelamp in! We kunnen
wel een lichtpuntjegebruiken.
(PaulaSwieringa)

