Dagboek van een kapelaan in oorlogstijd
Journalist en publicist Christa van Hees-Koot is
geboren en grotendeels opgegroeid in de Utrechtse
Rivierenwijk. In het voorjaar van 2020 stuitte zij
op de naam van kapelaan Egberts bij het bewerken
van het oorlogsdagboek van haar vader, Bertus
Koot. “Ik vroeg mij af wie die kapelaan was, die
vanaf de preekstoel
opriep tot
ongehoorzaamheid
tegen de bezetter.
Bij toeval kreeg ik
via de mail eerst
enkele bladzijden
en later een digitale
kopie van het
volledige dagboek.
Al bij eerste lezing
had ik het gevoel
dat deze tekst
het verdiende
om openbaar
gemaakt te
worden. Ze zou een
nieuw hoofdstuk
toevoegen aan de geschiedenis van Utrecht en
Twente in de laatste oorlogsjaren.”
Met het resultaat heeft ze haar gevoel bevestigd:
het eind augustus verschenen ‘Kapelaan in
oorlogstijd – dagboek van Theo Egberts’ is een
schitterend vormgegeven boek dat de lezer van
heel dichtbij mee laat kijken in het parochieleven
tijdens het laatste halve oorlogsjaar. Kapelaan Th.
W. Egberts (1906-1975) hield zijn dagboek van 17
november 1944 tot en met 13 mei 1945 bij. Het
was een tijd van toenemende schaarste, honger en
angst. Samen met pastoor Lambert van der Heijden
en medekapelaans Bernard Koopmans en Hannes
Vernooij was Egberts verantwoordelijk voor de
zielzorg in de Gertrudisparochie in Utrecht. Tijdens
deze hongerwinter ging het om veel meer dan
zielzorg alleen, “we zijn handelsreizigers geworden
en geen kapelaans meer,” zo schrijft Egberts. Hij
gaat samen met de in Twente geboren en getogen
medekapelaan Bernard Koopmans naar het Twentse
platteland om er voedsel in te zamelen voor hun
Utrechtse parochianen. Met heel veel succes, ze
krijgen bijna overal etenswaren mee die dankzij
chauffeurs van het Utrechtse transportbedrijf
Jongerius werden vervoerd. Deze voedseltochten
waren niet zonder risico, Egberts beschrijft de kou
en de beschietingen die onderweg getrotseerd
moesten worden. Zo positief als hij is over de
Twentse boeren, zo negatief is hij over de Utrechtse
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boeren: “Dat is tuig, in één woord gezegd!” Een
aantal van hen vraagt volgens hem hoge prijzen en
is weinig behulpzaam.
Egberts beschrijft ook de dagelijkse gang van zaken
op de pastorie: hoe de vier priesters ’s avonds
samenkomen in de enige verwarmde kamer om te
lezen en te praten. Ze spreken onder
meer uitgebreid over de wederopbouw
na de oorlog, “waarvoor de massa
weer gelovig moet worden.” Tussen
1920 en 1930 is de ontkerkelijking fors
gestegen, “op ons katholieken rust
dus de dure plicht na deze oorlog onze
geloofsovertuiging naar buiten uit te
dragen.”
Naarmate het dagboek vordert, wordt
de toon meer gekweld. Het eindeloze
gebel aan de pastoriedeur van wanhopige
parochianen die geen eten meer hebben.
Radeloze moeders, mokkende vaders,
krijsende baby’s. De volle huiskamers
waar met alles wat los en vast zit wordt
geprobeerd om het warm te stoken,
waar kinderen zonder ondergoed
spelen in de ondraaglijke stank van opgewarmd
gaarkeukenvoedsel. Egberts beschrijft ook hoe via
de parochie ruim driehonderd Utrechtse kinderen in
Twente ondergebracht kunnen worden. Daar is nog
wel eten voor de kinderen “met een ribbenkast waar
je dwars doorheen kan kijken.”
En Egberts ergert zich in toenemende mate aan
de trage opmars van de geallieerden in NoordNederland. Hij hoort over de successen in Duitsland
maar in Nederland schiet het maar niet op. Toen
hij zijn oorlogsdagboek begon, had hij niet gedacht

er in maart 1945 nog mee bezig
te zijn, schrijft hij op 10 maart.
Naarmate de honger in zijn
parochie toeneemt, groeit ook zijn
frustratie. Allerlei scenario’s voor
de bevrijding worden bedacht,
maar geen daarvan klopt. Er lijkt in
Midden- en West-Nederland niets
te gebeuren. Keer op keer klinkt
bij Egberts de verzuchting dat het
zo niet veel langer kan duren en
zijn opinie over de geallieerden
daalt. Op 14 april schrijft hij: “Ik
heb vandaag het begin van deze
herinneringen nog eens nagelezen.
En met een glimlach teruggelezen
hoeveel keren ik heb gezegd: ‘Het
kan zo niet langer duren.’ Nu, we
zijn er immers nog. Dat is zo, maar
je moet niet vragen hoe. Je hoort
steeds meer van mensen die zo maar enkele malen
van hun stokje vallen.”
Ook de nerveuze laatste dagen van de oorlog legt
Egberts vast, wanneer nog niet duidelijk is of de
strijd voorbij is. En de vreugde over de bevrijding:
“We waren radeloos (en ook redeloos) vanwege
de honger, wat hoop ik duidelijk blijkt uit de
aantekeningen. We waren zelfs zo redeloos dat we
maar hoopten dat de geallieerden met één machtige
stoot het moffentuig hier zouden opruimen.
Vanwege de honger dachten we bijna niet aan de
verwoestingen die daarvan zeker het gevolg zouden
zijn. En nu, nu zijn we vrij en hebben ook te eten.
En dat laatste op een manier die we een moderne
mannaregen zouden kunnen noemen, mogelijk
gemaakt door de moderne oorlogstechniek” (12
mei).
Christa van Hees vulde het dagboek aan met een
postuum portret van de man die het schreef en een
aantal toelichtende verhalen. Over de kinderen die
in Twente de laatste oorlogsmaanden doorbrachten,
de gezinnen die ze opvingen, pastoor Van der
Heijden en kapelaan Koopmans en het bedrijf
Jongerius.
Egberts spreekt in zijn oorlogsdagboek de wens
uit om ooit pastoor in Twente te worden. Die wens
komt uit, na een pastoorsbenoeming in EmmerCompascuum werd hij in 1962 pastoor van de
parochie Maria Vlucht in Glanerbrug. Daar overleed
hij in 1975. Ook als pastoor was hij charismatisch
(onafscheidelijk van zijn sigaar) en duidelijk in
zijn taal en in zijn handelen – hij gaf weinig om
uiterlijk vertoon en liet daarom de beelden uit de

kerkgebouwen weghalen. Zonder
overleg en weinig respectvol,
wat tot gemor leidde.
Van Hees: “Het opvallendst
in zijn dagboek vind ik de
bijzondere taal van Egberts:
heel direct, onverbloemd
en beeldend. Hij beschrijft
situaties en als lezer zie je
het voor je alsof je er zelf bij
bent. Ook viel me op dat hij
zijn gevoelens liet blijken. Vaak
zijn oorlogsdagboeken vooral
registrerend. Egberts registreert
ook, maar hij schrijft hij ook wat
hij ervan vindt.”
Van Hees sprak met een aantal
mensen die Egberts nog hebben
gekend en die ook aanwezig
waren bij de boekpresentatie. “Zij bevestigden
het beeld dat uit het dagboek naar voren komt.
Egberts kon charismatisch, eenvoudig en recht uit
het hart spreken. Daar kon hij de mensen echt mee
treffen. Ik denk ook dat de combinatie met zijn
medekapelaan Koopmans, meer een warme man en
verbinder, ervoor zorgde dat ze zoveel voor elkaar
kregen in de Tweede Wereldoorlog. Ze vormden een
gouden duo.”
De uitgave van het oorlogsdagboek heeft in de
parochie Maria Vlucht in Glanerbrug tot hernieuwde
belangstelling voor hun oud-pastoor geleid, vertelt
Van Hees. “Zo zijn in het archief jeugdfoto’s
tevoorschijn gekomen. Die had ik graag in het boek
gebruikt.”
Het originele dagboek, zestig broze en vergeelde
velletjes A-4 aan twee zijden van onder tot
boven vol getypt, is onlangs door de parochie
overgedragen aan Het Utrechts Archief. Daar zal
het worden gedigitaliseerd en vervolgens ook te
raadplegen zijn. Daar is Van Hees blij mee: “De
parochie heeft zich als eigenaar van het dagboek
laten leiden door het feit dat Het Utrechts Archief
ook het archief van het Aartsbisdom Utrecht
beheert. Ik ben vooral blij dat het dagboek op een
veilige manier bewaard wordt. Het is bijzonder
genoeg.”
door Roland Enthoven
‘Kapelaan in oorlogstijd’, 204 blz. (A4 formaat)
met harde kaft en rijk geïllustreerd,
€ 19,90 (exclusief verzendkosten),
bestellen: www.kapelaaninoorlogstijd.nl.
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