
Oorlogsmonument 

Eikenwal, Vierhouten  

GPS: 52.373094/5.786009 

Onthuld: 30 april 1945 (boom verplaatst 16 november 2000) 

 

De Julianalinde stond aanvankelijk op het schoolplein van de school in Vierhouten. 

De oud-geëvacueerden uit Vierhouten uitten al op 30 april 1945 hun dankbaarheid door op het 
schoolplein van de ‘School met de Bijbel’ (later ‘De Hoeksteen) een linde (Latijnse naam Tilia 
vulgaris) te planten. Dat gebeurde door mevrouw Deura. Het hekwerkje werd geschonken door 
D. G. van Beuningen uit Vierhouten). 
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De Hoeksteen in 2000 met links de Julianalinde (foto Wilco van den Top) 

In de school kwam een oorkonde te hangen. De tekst luidde: 

‘Herinnering aan de plechtige overdracht van de Julianalinde door oud-geëvacueerden aan “de 
School met de Bijbel” te Vierhouten op maandag 30 april 1945’. 

 

Daarna volgden zo’n 33 handtekeningen van de schenkers. De namen zijn niet allemaal meer 
leesbaar. Nog wel te herkennen zijn onder meer de handtekeningen van Beunk, F. Bouman, J. C. 
Kersbergen, J. W. Scheffel, F. A. Scheffel, B. Spaans-Verheij, A. Eger-vd Sluijs en J. Verheij. 

Ook een pater behoorde tot de schenkers, evenals de Vereniging’ Ons Thuis’, Huize Royal met als 
directrice M. M. Perrein en Huize Parkweg met A. Rambonnet als directrice. 

Een deel van de evacueerden kwam uit Zuid-Arnhem en verbleef op diverse plaatsen in 
Vierhouten. De kinderen hadden gedurende een drietal dagen in de week op de school les 
gekregen. 

De bewoners van de beide bejaardentehuizen kwamen uit De haag en verbleven in hotel De 
Mallejan. 

In november 2000 werd de school afgebroken om  plaats te maken voor een aantal woningen. 
Voor een goede invulling van het terrein stond de boom in de weg. De historische boom 
met  inmiddels een stamomtrek van circa 260 cm werd op 16 november 2000 verplaatst. Een 
200 ton wegende telekraan van het bedrijf Bomenservice Intenational uit Baarn pakte de boom 
in zijn geheel op en zette hem in een nieuw plantgat. 
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De Julianalinde in 2000 op de nieuwe locatie. De huizen moeten nog gebouwd worden (foto 
Wilco van den Top). 
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