
Piet Adelaar is Tubbergen tachtig 

jaar later nog steeds dankbaar 
 

Piet Adelaar (1932) uit de Waalstraat in 

Utrecht was 7 jaar oud toen de oorlog 

begon. Naarmate de oorlog vorderde, 

verslechterde de situatie zienderogen. 

Begin 1945 sliepen de zes kinderen 

Adelaar en hun ouders met zijn allen 

beneden in de achterkamer. Daar werd 

gekookt, zo goed en zo kwaad als dat 

ging, en was het nog een beetje warm. 

Toen de kans kwam om de twee oudste 

kinderen, Piet en Ben, via de kerk aan te 

laten sterken in het oosten van het land, 

grepen Henk en Mien Adelaar die kans 

met beide handen aan. Piet was de oudste 

en is tot op de dag van vandaag dankbaar 

voor de gastvrije ontvangst in Tubbergen. 

In 2022 schreef hij voor de tweede maal 

een open bedankbrief die is geplaatst in 

het plaatselijke weekblad dat in 

Tubbergen verschijnt. 

 

 

Pieter Joseph Adelaar (roepnaam Piet) werd op 5 augustus 1932 geboren als oudste 

kind van boekbinder Hendrik Cornelis Anthonius Adelaar (1907) en tuindersdochter 

Maria Wilhelmina Koot (1905). Er zouden nog drie jongens en vier meisjes volgen: 

Ben (1934), Tiny (1936), Rikkie (1937), Willy (1939), Henk (1944), Trees (1946) 

en Hans (1948).  

Het gezin woonde in de Waalstraat 13A, in een vooroorlogse woning met erker. De 

kinderen sliepen op zolder. Piet herinnert zich nog goed hoe hij op 10 mei wakker 

werd van een hoop gebonk. Door het dakraam zag hij allemaal kleine vliegtuigjes,  

(2-dekkers met dubbele vleugels) van Duitse en Nederlandse makelij met elkaar in 

gevecht. Zijn vader, die naast hem stond sprak plechtig: “Piet, het is oorlog”. 

Niet veel later zag Piet de eindeloze troepen Duitse militairen op de Jutfaseweg 

voorbijkomen die via Vreeswijk, Vianen en de veerpont over de Lek, naar het 

zuiden marcheerden. Vergezeld van karren en paarden, weet hij nog. 

PietAdelaar in 2022 bij bakkerij Koopmans in 
Tubbergen (foto: Herbert Koopmans) 



Gehaktballen voor onderweg 

Vlak over de brug over de Vaartsche Rijn was de wijk Hoograven in aanbouw. In 

mei 1940 telde de nieuwe wijk, die toen bij de Gertrudisparochie behoorde, nog 

maar enkele straten. Omdat het gemeentebestuur van Utrecht na de vreselijke 

bombardementen op Rotterdam bang was dat hierna Utrecht aan de beurt zou 

komen, werd een evacuatie van de bevolking naar de Veluwe voorbereid. De 

inwoners van Hoograven waren al geëvacueerd; het gezin Adelaar stond er klaar 

voor. Piet herinnert zich nog goed hoe zijn moeder op het plankje onderin de 

kinderwagen schalen met gehaktballen voor onderweg klaar had staan. Die bleken 

niet nodig. De evacuatie werd afgelast, omdat de overgave en Duitse bezetting een 

feit werd.  

De eerste jaren merkten de kinderen, die gewoon naar school gingen, weinig van 

de oorlog. Piet herinnert zich wel dat er naast hen in de straat een Duits echtpaar 

woonde, dat volkomen anti-Duits was. Ook de komst van de Jodenster en het 

wegvoeren van Joodse mensen in de straat merkte hij wel op. Al had hij geen weet 

van het vreselijke lot dat hen wachtte. Hij kende ze ook niet persoonlijk. 

Angstige momenten 

“Natuurlijk vonden we de oorlog met zijn verduistering en het alarm dat vaak 

afging wel beangstigend. Als we op school waren en het alarm ging af moesten we 

onder de schoolbankjes gaan zitten.” 

Naarmate de oorlog vorderde namen de angst 

en de ellende toe. Zoals toen in 1944 

geallieerde bommen neervielen in de 

nabijgelegen Runstraat. Of toen zijn vader 

door een NSB-er van twee huizen verderop 

werd bedreigd op zijn werk (de drukkerij van 

De Volkskrant waar toen Volk & Vaderland 

werd gedrukt). En toen de razzia’s begonnen 

om mannen tussen de 16 en 40 jaar oud op te 

pakken die gedwongen in Duitsland te werk 

zouden worden gesteld. 

“Mijn vader ging via allerlei sluiproutes naar 

zijn werk en is gelukkig nooit opgepakt. Ik 

herinner me dat er eens werd aangebeld en 

dat mijn vader mijn moeder snel naar haar 

bed dirigeerde en tegen een blozende jonge 

Duitse militair die aan de deur stond zei dat 

zijn Frau “krank (ziek)” was. De Duitsers 

waren bang voor besmettelijke ziekten, maar 

dit was een goeie soldaat. Veel van die jonge 

Door een bomaanslag getroffen huizen in de 
Runstraat 9-19.Op nr. 17 was het secretariaat van de 
afdeling Rechtsfront van de NSB gevestigd (foto: Het 
Utrechts Archief) 



mensen werden natuurlijk ook maar gedwongen om oorlog te voeren.” 

Vluchten door de sacristie 

“Angstig vond ik die razzia’s wel. Ik 

herinner me dat op een zondag 

pastoor Van der  Heijden op de 

preekstoel verscheen en zei: ‘Alle 

mannen moeten de kerk zo snel 

mogelijk via het altaar en de sacristie 

verlaten.’ Er was een verbinding 

tussen de kerk en de pastorie, dus ik 

denk dat de mannen daar gebleven 

zijn tot de kust weer veilig was.  

Het eten werd natuurlijk steeds 

minder. Ik herinner me dat we via de 

kerk nog wel eens wat te eten 

hebben gekregen, bijvoorbeeld twee 

steelpannetjes rogge. Dat werd gebracht door verkenners (scouting) zonder 

uniform (verboden door de Duitsers, red.) die het eten verdeelden.  

We hadden in de achterkamer een potkacheltje staan, waarop mijn moeder kookte. 

Natuurlijk werd het steeds moeilijker om aan brandstof te komen. Boven had mijn 

vader al alles gesloopt wat los en vast zat. En ook de houten schuur uit de tuin was 

al in de kachel verdwenen. Toen ik na de oorlog thuiskwam was er geen kastplank 

meer in huis te vinden.” 

Bomen gekapt  

“De bomen in onze straat – 

een prachtige dubbele rij 

platanen – hadden er in die 

laatste koude winter ook al 

aan moeten geloven. 

Iemand in de straat begon 

met er een om te hakken en 

binnen een paar uur waren 

ze allemaal verdwenen. Mijn 

vader was in die dingen niet 

zo slim, dus die had alleen 

een paar takken. De 

schuilloopgraaf die hier was 

aangelegd was trouwens 

volkomen ongeschikt. Bij 

regen stond er een diepe 

laag water in. Als kinderen 

Schuilloopgraaf Waalstraat (foto: Het Utrechts Archief) 



vermaakten we ons door over de banken te rennen. We gingen toen ook niet meer 

naar school. Onze bedden stonden in de achterkamer en daar lagen we vaak hele 

dagen te lezen. Mijn moeder ook, die kon breiend lezen en lezend breien. Er was bij 

ons een bibliotheek in de straat, dus aan boeken hadden we geen gebrek.”  

Een gehoorzaam kind 

“Ik kan me niet zo herinneren hoe ik het vond om bij mijn ouders weg te gaan. Je 

accepteerde dat gewoon als een gehoorzaam kind. Voor mijn ouders zal het feit dat 

ze twee monden minder te voeden hadden vast een hele opluchting zijn geweest. 

Zeker omdat ze er dankzij de bemiddeling van de kapelaans op konden vertrouwen 

dat wij daar in elk geval goed te eten zouden hebben. 

Op 6 januari 1945 ben ik samen met mijn 

broertje Ben (1934) en een aantal andere 

kinderen uit de parochie vertrokken. Eerst 

met een vrachtwagen van Jongerius, later 

stukken lopend en op platte boerenwagens 

met een witte vlag erop, zodat we niet vanuit 

de vliegtuigen beschoten zouden worden. De 

reis liep via Amersfoort, Zwolle, Nijverdal en 

Almelo en duurde meerdere dagen. In 

Amersfoort voegde zich een groep kinderen 

uit Amsterdam bij ons met allemaal kale 

koppen (waarschijnlijk vanwege hoofdluis) en 

ik weet wel dat ik blij was dat wij die niet 

hadden. Ik geloof dat we in Nijverdal in een 

parochiehuis hebben geslapen.” 

Aankomst in Tubbergen 

“In Tubbergen kwamen 

we aan in hotel Hollink, 

waar de kinderen over 

de diverse gezinnen 

werden verdeeld. Bennie 

en ik kwamen in 

verschillende gezinnen 

terecht. Ik kwam in 

eerste instantie bij de 

familie Wassink die vlak 

bij de havezate De 

Eeshof woonde. Ze 

hadden daar zelf ook 

kinderen. Kennelijk was 

ik nogal druk, want al 

vrij snel werd ik overgeplaatst naar Hendrik en Trui ter Haar op de Fleringerweg 

Evacuatie Utrechtse kinderen Gertrudisparochie 1945  

(tekening: Bertus Koot) 



B50. Trui was een verschrikkelijk lieve vrouw. Zelf had het echtpaar geen kinderen, 

maar ze hadden familie met een timmerwerkplaats aan de Almeloseweg of 

Oranjestraat als ik me goed herinner, waar ook kinderen waren en waar we alle 

ruimte hadden.  

Ik heb het er heel goed gehad bij Trui en Hendrik. ’s Ochtend kreeg ik een snee 

roggenbrood met uitgebakken spek. Dat was voor mij een ongekende luxe.   

Nee, we gingen daar niet naar school, de andere kinderen ook niet. Ik speelde veel, 

soms moest ik naar Geesteren om roggenbrood te halen en ik weet dat ik mee heb 

geholpen om nieuwe aardappelen met een klomp te ontvellen. Dat kende ik niet. 

Al die tijd is er geen enkel contact met thuis geweest. Toch kan ik me niet 

herinneren dat ik heimwee heb gehad. Er was daar zoveel te beleven…..” 

Straatstenen aan de kant 

“Ja, de bevrijding van Tubbergen op 7 april 1945, 

dat was me een spektakel. Eerst hadden we vanuit 

Tubbergen ’s nachts Münster al zien branden, 

vervolgens zag je de paniek bij de Duitsers en 

NSB-ers die weg vluchtten. En daarna die 

eindeloze optocht van de geallieerden door de 

Grotestraat. Bij bakker Koopmans moesten ze de 

bocht nemen om bij de kerk te komen. Ik zie nog 

zo voor me hoe die tanks door die manoeuvres alle 

straatstenen aan de kant schoven en ze op zand 

reden. Van Tubbergen ging het door naar Vasse en 

de rest van Nederland.” 

 

Pas in juli 1945, kwam Piet Adelaar terug in Utrecht. Per vrachtwagen en via de 

kerk. Dat het zo lang duurde had te maken met alle oorlogsschade aan bruggen en 

wegen. Zijn ouders waren heel erg blij met zijn terugkeer.  

Lang is Piet niet thuis geweest. Na de schoolvakantie ging hij naar het internaat van 

het kleinseminarie van de Witte Paters in het Brabantse Sterksel. Een opleiding die 

hij na enkele jaren verruilde voor de kweekschool in Zeist. Daar waren zijn ouders 

inmiddels ook heen verhuisd. Hij werd achtereenvolgens directeur van een 

woonwagenschool in Loosdrecht, een school voor geestelijk gehandicapte kinderen 

in Den Dolder en een school voor langdurig zieke kinderen in Goirle. Hij woont met 

zijn vrouw in Tilburg.  

 

 

 



Twee keer publieke bedankbrief 

Kort na de oorlog is Piet enkele keren terug geweest in Tubbergen. Dan vertrok hij 

heel vroeg op de fiets. Tegen het middaguur was hij dan in Tubbergen, waar hij een 

paar dagen bleef.  

In 2014 aan de vooravond van 70 jaar bevrijding, schreef Piet Adelaar een 

bedankbrief aan de bevolking van Tubbergen, die in de plaatselijke krant is 

gepubliceerd. Hij roemde de goede verzorging en schreef hoe hij genoten had van 

een heerlijke jeugd in het dorp waar hij ‘deugd en ondeugd’ had kunnen beleven.  

    

 

In de zomer van 2022 was hij opnieuw terug in Tubbergen met de grote behoefte 

om nogmaals zijn eeuwige dank uit te spreken voor de geweldige ontvangst die 

hem en al die andere kinderen in Tubbergen ten deel is gevallen. Zittend op het 

terras bij bakkerij Koopmans, bij de achterneef van kapelaan Bernard Koopmans 

die in de oorlog zo’n grote rol speelde bij de evacuatie, kwamen veel dierbare 

herinneringen boven. “Het voelde als thuiskomen”.       

Tilburg, september 2022 

 

    


