
Van Tellingen-Pul Stichting faciliteert 
boek over Joodse onderduikers in Zeist
De komende maanden worden in de Stads-
Pers enkele projecten uitgelicht die recent 
steun ontvingen van de Zeister fondsen: 
Van Tellingen-Pul Stichting en SOZW Sti-
muleringsfonds voor Zorg en Welzijn in 
Zeist. Een voorbeeld van financiële steun 
door de Van Tellingen-Pul Stichting is de 
totstandkoming van een boek over Jood-
se onderduikers in Zeist, dat de titel ‘Dan 
komen angst en wanhoop aangeslopen’ 
draagt.

Het echtpaar Heleen bij ’t Vuur en Gerrit 
van der Vorst zijn de schrijvers van het ruim 
600 pagina’s tellende en 2,5 kilo wegende 
boek.”Het is echt een monumentaal werk ge-
worden,” zegt Gerrit. ”Dat wisten we niet toen 

we eraan begonnen. We hadden het aantal 
onderduikers net iets boven de 100 geschat. 
Maar toen we aan de slag gingen, merkten we 
dat er in Zeist wel 700 à 800 onderduikers zijn 
geholpen.”

Gerrit heeft al eerder boeken geschreven over 
de oorlog, waar hij een bijzondere interesse 
voor heeft door zijn vader, die politieman was 
tijdens de oorlog. Heleen was op haar beurt 
geïntrigeerd door dichteres Hanny Michaelis, 
de ex-vrouw van Gerard Reve, omdat die in 
hun huis aan de Waterigeweg in Zeist onder-
gedoken had gezeten. Toen Gerrit op de ten-
nisclub Dick van de Kamp sprak, die afkomstig 
is uit een onderduikgeversfamilie, kwamen de 
ideeën samen om een boek te maken.

Gerrit: ”Na de bevrijding werden Joodse over-
levenden kil ontvangen. Onderduikers had-
den maar ‘mazzel’. Er was weinig begrip en 
aandacht voor. Maar het is verschrikkelijk: je 
hebt altijd angst voor je leven en na de oor-
log bleken vaak veel familieleden vermoord. 
Wij vonden dat daar aandacht voor moest 
komen.”

Heleen vervolgt: ”In Zeist gebeurden mooie 
dingen. Op het gemeentehuis zaten amb-
tenaren die persoonsidentiteiten vervalsten 
voor joodse mensen. Bij sommigen heeft 
Zeist het imago van NSB-dorp, en het stikte 
hier van de Duitse instanties, maar je zou het 
ook onderduikdorp kunnen noemen.”

SOZW
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De Van Tellingen-Pul Stichting en SOZW 
Stimuleringsfonds voor Zorg en Welzijn 
in Zeist zijn op zoek naar meer projecten 
uit de Zeister samenleving om financieel 
te ondersteunen. Om voor steun in 
aanmerking te komen, moet een 
project draaien op vrijwilligers. Meer 
informatie: www.vantellingen-pul.nl en 
www.sozw-zeist.nl.
Nieuwe aanvragen voor financiele 
ondersteuning welkom voor 1 oktober 
2020.

Dankzij giften van fondsen als de Van Tellin-
gen-Pul Stichting is de prijs van het lijvige 
boek beperkt tot 40 euro. Omdat de onder-
duikadressen blijven binnenstromen na het 
uitbrengen van het boek, verschijnt er bin-
nenkort een supplement.

Informatie boek: heleen.bijtvuur@xs4all.nl

Schrijvers echtpaar Heleen bij ‘t Vuur en Gerrit van der Vorst en rechts Dick van de Kamp, die nauw betrokken was bij de realisatie 
van het boek.                                                                                                                                                                                                                                                 foto Mel Boas


