
  

BEVRIJDINGSBANK DOLDERSEWEG - HERTENLAAN (DEN DOLDER)
In de vroege ochtend van vrijdag 10 mei 1940 viel het Duitse 
leger Nederland binnen. De inwoners van Bosch en Duin en Den 
Dolder werden opgeschrikt door de gevechtshandelingen op het 
nabij gelegen militaire vliegveld Soesterberg, een van de doelen van 
het Duitse leger. Na de capitulatie werd het vliegveld door de Luft-
waffe in gebruik genomen en omgebouwd tot een moderne militaire 
vliegbasis. 
De bewoners van Bosch en Duin en Den Dolder werden direct 
met de gevolgen hiervan geconfronteerd. Het gebied begrensd door 
Amersfoortseweg-Dolderseweg en de spoorlijn – grenzend aan het 
vliegveld – werd eind mei 1940 tot spergebied verklaard. De be-
woners van de Hertenlaan moesten voor eind juli 1940 hun huizen 
ontruimen. In 1941 werd de avondklok ingesteld voor het gebied 
ten oosten van de Dolderseweg.

De geallieerde luchtstrijdkrachten begonnen in 1944 met bombar-
dementen op het vliegveld en de spoorlijn. Tussen 8 maart 1944 en 
20 maart 1945 werden Bosch en Duin en Den Dolder zeven keer 
zwaar getroffen door ruim 1 miljoen kilo bommen van de Engelse 
en Amerikaanse luchtmacht waarbij 24 burgerslachtoffers vielen en 
enkele Duitse militairen. Uit het politierapport van het bombar-
dement van 15 augustus 1944: ‘beschadigingen aan de water- en 
gasbuizen, vernielingen aan hoogspanningsleidingen, storingen in 
de ondergrondsche telefoonleidingen, versperring van wegen door 
ontwortelde boomen en bomtrechters in het wegdek’. Zeker zeven 
mensen komen die dag om het leven. Er zijn acht zwaargewon-
den en een twintigtal lichtgewonden. Ook sterven er twee paarden, 
drie konijnen, een hond, een geit en twee katten. Er worden drie 
woningen verwoest, 25 onherstelbaar beschadigd, 34 zwaar en 148 
licht beschadigd.  Aan het eind van de oorlog lijkt het gebied op een 
oorlogsslagveld.

Het Comité tot opbouw van Den Dolder en Bosch en Duin zorgde 
in 1945 samen met de Oranjevereniging Den Dolder voor deze 
be vrijdingsbank, het eerste oorlogsgedenkteken in de gemeente 
Zeist. De monumentale bank werd ontworpen en gemaakt door de 
Dolderse Evert-Jan Oudenes en onder veel belangstelling aange-
boden aan burgemeester Visser op 30 augustus, een dag voor de 
verjaar dag van de teruggekeerde koningin Wilhelmina.
In de rugleuning van de bank is een plaquette gemetseld en aan 
de linkerkant is een kleine gedenksteen. Op een onbewaakt ogen-
blik is de bevrijdingsbank vervangen door een normale zitbank, 
maar op initiatief van de Historische Vereniging Den Dolder is de 
bevrij dingsbank opnieuw gebouwd volgens de originele tekeningen.

GENIET VAN DE CULTUURHISTORIE VAN ZEIST! WANDELEN OF FIETSEN LANGS DE MOOISTE MONUMENTEN.
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I- Huidige locatie

Gedeelte van de kaart “Fliegerhorst Soesterberg, situatie najaar 1944” uit 
het boek ‘een eeuw militaire luchtvaart in Nederland 1913-2013’

Hertenlaan 24 werd zo ernstig beschadigd bij het bombardement van 
15 augustus 1944 dat het moest worden afgebroken.
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VAN HARTE WELKOM

Zeist, Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide 
en Austerlitz vormen een prachtige gemeente. De 
naam Seijst werd al in het jaar 838 voor het eerst ge-
noemd. Inmiddels heeft de gemeente Zeist een rijke 
geschiedenis en prachtige monumenten opge bouwd. 
De erfgoedpartners Zeist werken samen om het 
verhaal van Zeist onder de aandacht te brengen. Op 
www.geheugenvanzeist.nl, de website over de ge-
schiedenis van Zeist, vindt u foto’s, kranten, prenten, 
verhalen, interviews, fi ets-en wandelroutes en alle in-
formatie over de activiteiten van de erfgoedpartners. 
 
BORDEN MET CULTUURHISTORISCHE 
INFORMATIE

Dit informatiebord maakt deel uit van een serie 
borden bij cultuurhistorisch interessante bezienswaar-
digheden in Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Huis ter
Heide en Den Dolder. De informatie op deze borden 
is samengesteld door het Geheugen van Zeist. Langs 
deze informatieborden zijn diverse fi ets- en wandel-
routes. Deze routes kunt u downloaden via de web-
site www.geheugenvanzeist.nl.  

Het herstelde monument is op 14 oktober 2016 feestelijk onthuld. Op de bank van links 
naar rechts: Petra Koek, voorzitter Historische Vereniging Den Dolder, Sander Jansen, 

wethouder gemeente Zeist, Josca en Harry Oudenes, respectievelijk achterkleindochter 
en zoon van de maker van de bank, Jannie van Ee-Blankensteijn (zie zwart-wit foto links 
waarop te zien is dat zij op 30-08-1945 als klein meisje bloemen aanbiedt aan de vrouw 

van burgemeester Visser), Ria Efdee, historica woonachtig in Den Dolder. 
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