
UTREGHTINIII 1945
Op í ianuari 1945 besloot de toen l8-iarige Bertus Koot onder te duiken in ziin
ouderlijk huis aan de Merwedekade, om te voorkomen dat hij te werk zou worden
gesteld in Dultsland. Hij hield een dagboek bij, dat pas nazijndood in 2009 werd ontdekt.

Dagboek van een onderduiker
ooit praatte haar vader
over de llveede Wereld-
oorlog 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, moe-
der, vijfmeiden en een iongen. Hii
vertelde wel over de periode daarn4
toen hii als KNIL'er in Nederlands-
Indië zat,maar de TWeede Wereld-
oorlog kwam ergenliik nooitter
sprake."

Vlak na zijn dood, op 25 mei zoo9,
werd}retnT pagina's tellende dag-
boekje gevonden, in een lavan de se-
cretaire in zijnwoning in Odijk.Nie-
mand wist van het bestaan van 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 oÍerge-
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{ Een van de tekenin-
gen die de toen 18-ja- l )
rige Bertus Koot
maakte tijdens de laat-
ste winter van de
Tweede Wereldoorlog.
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pakt te worden door de Duitsers. Hii
las alles wat los en vast zat, verder
luisterde hij naar Radio Oranie. In
zijn dagboek schrijft hii over bom-
bardementen, de ondergrondse,
huiszoekingen in de buurg over al-
lerlei ontwikkelingen in de oorlog
zowel in Utrecht als de rest van Ne-
derland, Europa en de wereld.

lJskoud
Voedsel - ofliever: het tekort daaraan
- komtveelvuldig aan bod in het dag-
boek. Hetwas bovendien ijskoud,
èind lanuari. op maandag z9 ianuari
schrijft hii over een sneeuwstorm
waar zijn vader in is beland: 'Om 

4

pakken en weg te trekken. Al maar
verder langs Gods vrije natuur. En al-
les, de oorlog, de honger en de el-
lende achter te laten als iets waar ik
liever niet aan terugdenk.'

Het dagboek eindigt op woensdrg I
mei, vlakvoor de bevriiding. Vlieg-
tuigen losten voedsel boven de sta{
de bevolking juichte. Het dagboek
eindigt met de volgende zinnen:

'Vandaag 
heb ik de eerst Canade-

zen gezien! Het waren z Canadese le-
gerchauffeurs die met de auto's wa-
ren meegekomen. Hetwas een ko-
misch gezichu een paard en wagen
metvoorop z Moffen en achterop z
Canadezen (zie deel II).'



Het donkeroranie gekleurde cahier
was gekocht bij de Wed. Alb. F.
Swaak, een gerenommeerde kantoor-
boekhandel op de Mariaplaats. Het
prijsie zatet nog in:75 cent. Haarva-
der had een prachtig, vloeiend hand-
schrift. Wat het dagboek extra bij-
zonder maakt zijn de tientallen teke-
ningen. Fraaie tekeningen met een
vleugje humor. Van Hees:,,Ik heb
miin vader helemaal niet gekend als
iemand dieveelvuldig tekende."

'Toffe schuilplaats'
Bertus Koot besloot een dagboek bii
te houden vlak na de verkondiging
'dat alle mannen tussen 16 en 4o iaar
oud zich op last van de Duitsers
moesten melden voor de totale oor-
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Een baken
van licht?
'Buurthuis?'staat er op de Tent-
toren gekrast, die in 1981 nog op
zijn sokkel langs de Simplon-
baan staat. En dat is dan nog een
van de mildere teksten. Op de an-
dere kant van het kunstwerk
staan kreten als:'Dit is kut!'
'Volksverlakkerij."Dit roest kost
120.OOO gulden'.
Kortom, niet iedereen in de buurt
was gecharmeerd van de negen
meter hoge piramide die in 1978
aan de poort van Lunetten was
gezet. En ook de gemeente vond
het blijkbaar niet de moeite waard
om het kunstwerk fatsoenlijk te
onderhouden. In 1994 was het zo
ernslig veíroest dat het bijna uit
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logsinzet'. De r8-jarige Utrechter
weigerde zich echterte melden tus-
sen 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 be-
schrijven, misschien later.'

De schuilplaats wordt later niet be-
schreven, maar het ging waarschijn-
lijk om de zolder waar zevíaeen kast
op de overloop naartoe konden. Ber-
tus Koot kwam maandenlang niet of
nauwelifks buiten, bang om opge-

uurkwam iemand rrertellen dat mijn
vader en fan op de Koningsweg lie-
pen en dat iemand ze tegemoet
moest gaan, want ze konden niet
meer. Als een drommel ben ik zete-
gemoet€egaan en we ziin veilig
thuisgekomen. Doodmoe en ellen-
dig, maar met 1,5 mud aardappelen,
ro kg rogge,48 eieren,25 kgwitte bo-
nen en een zak duivenbonenmeel.
Een mooi resultaat, maarwat een lii-
densweg. Onderweg heeft een wa-
genmaker van't wagentie een slee
gemaakt.'

Bertus Koot schrijft sober en nage-
noeg emotieloos. Behalve op zzmaart
rg+S,op het moment dat de lente net
was begonnen. 'Ik 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 suggereerde een 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. Roosje Keijservan Het
Utrechts Archief zei het treffend: het
dagboek beschrijft het leven van een
gewone jongen in een ongewone
tijd."

Wie het volledige verhaal van Ber-
tus Kootwil lezen:
zie tracesofwar.nl/articles/562 6 lBer -

tus-Koot-dagboek-uit-de-laatste-
oorlogsmaanden-in Utrecht.htm

elkaar viel. Dus werd het wegge-
haald. Met de beloÍte dat er een
nieuw kunstwerk zou komen en
dat de wijkbewoners mochten
kiezen welke. En zo werd hier in

2OOO een gigantische ANWB-
paddenstoel op zijn voetstuk
gezet.
Voor de foto van nu wachten we
even tot het donker is. Want dan

verandert de reuzenchampignon
in een helderwitte nachtlamp; een
baken van licht voor iedereen die
Lunetten inrijdt. Althans, dat is de
bedoeling... Hee hallo, kan iemand

dat ding een keer een poetsbeurt
geven?! En draaier dan meteen
een nieuwe lamp in! We kunnen
wel een lichtpuntje gebruiken.

(Paula Swieringa)
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