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o.a. naar de Groen van Prinstererschool gebracht en 
daar onder veel schimpscheuten van de hlrijke 
toeschouwers kaalgeknipt, soms werd met beer een 
hakenkmis op hrrn kale schedel aangebracht. Hae 
begrijpelijk dit ook als reactie was, het blijft een 
afschuwelijke Madzijdc in onze geschiedenis van de 
bevrijding. Zk heb zelf m'n volksgericht aanschouwd 
en ben met walghg weggelopen. 

We waren nu vrij, maas nog ver van een n o m l e  
toestand. Er waren eind apr8 voelseldropphg 
kgonnen, maar deze artikelen barnen pas na de 
bevrijding ter beschikking van de burgers omdat ze 
verdeeld werden volgens het bestaande distníutiesy- 
stcem. Intussen waren er echter ook vele donnes met 
voedsel het westen binnengereden, maar daar woonden 
miuioenen hongerende burgers, dus het voedselpeil 
ging maar langzaam omhoog. Het distrîbu tiesysteem 

moest nog jaren worden gehandhaafd. Qok duurde 
her nog vele weken voordat er m veel kden waren 
aangevoerd, dat de Electrisclie Centrales en 
Gasfabrieken weer konden produceren. Verder kon 
nu begonnen worden om al het afval op te mimen, 
dat overal in grote hergen lag te stinken. 

Noot van de auteur: 

Ekdom van het schildersBedrijf iagenvey aan de 
Utrechtseweg282 mkteeen grote serle foto's. De 
negatievern zijn nog aanwezig en op de tentoUnWmg 
194011 945 die eind apr11 f Q95 in WVT zal worden 
gehouden zijn nabectellingen te plaatsen. Velen zullen 
zichzelf of familie op deze foto's herkannen. 

Het herdenkingsrnonuntent bij Jngtlust 

Nog steeds worden er ia Nederland monumenten en gedemldekens opgericht ter nagedachtenis van g lacht offers 
van de tweede wereldoorlog. De littekens van de mdog zün nog steeds niet verdwenen. De monumenten vragen 
ons om te  denken aan de slachtoffers van toen, en om hen te eren die met inzet van hun leven tegen onrecht 
en ondtdmkking durfden op te staan. Ze z i n  ook een waarschuwing voor de toekomst: dat kan er  gebeuren 
als j e  niet optreedt tegen onrecht en oorlogszuchtigheid. Stond de periode na de oorlog vooral de strijd tegen 
de Iluitserrr en het eren van het verzet centraai, tegenwoordig wordt het herdenken van dc tweede wereldoorlog 
ook beleefd als een herdenken van slachtoffers van oorlog, onderdrukking en racisme ook uit de periode na 1945. 
Nu, vijfti  jaar na de bevrijding, wordt erover gedacht om deze verbrede betekenis vaa de dodenherdenking op 
de plaats van het herdenkingnmonument bij Jagtlust op bescheiden +ze uit te  drukkerr. Er zijn plannen bij 
liet gemeentebestuur om door het plaatsen van een tekstbord deze brede Ainctie te bevestigen. 

Gezien de functie win herden hingsmoiiumeoten is er 
vaak meer aanâacht voor hun betekenis dan vmr hun 
kunskimige achtegpnd Niet veel mensen realiseren 
zich dat er in De Blr een monument met een 
bijzondere bekroning staat van een getaknteerde 
Nederlandse beeldhouwer, van wie velen vast wel eens 
werk in Artis hebben gezien. En dat de wens om ecn 
manment op tc &ten ontstond tm B$W een aantal 
straten in de nicuwc wij k Brandenburg-West de namen 
van verzetsmensen wilden geven. 

De Bilt heeft meer gedenktekens gekend dan die bij 
Jagtlust. Zo heeft heeft er een kmis gestam op de hoek 
van de Soestdijkseweg en de Jan Steenlaan. Op nog 
enkele plaatsen in de gemeente schijnen zich kort na 
de oorlog herdenkltigstekens bevonden te  hebben, 
gepilaatst door nabestaanden van omgekomenen. Ook 
kennen vele bedrijven en instellingen gedenkstenen 
ter nagedachtenis van omgekomen. personceisladen. 

Aanvankelijk stond er bij Jagtlust een ruw 
berkehouten kruis, dat in de tweede helft van april 
1948 werd vervangen door een eerste monument, tot 
stand gekomen op initiatief van een commissie uit de 

Binnenlandse Stkijdkmdiaen, Onder de leden daarvan 
was een geldinzameling gehouden die gemiddeld per 
lid zes gulden opbracht. In de aanbiedingsbcief van 
B april 1848 van o u d a m d a n t  H3.H Heliendmm 
wordt de totstandkoming geschetst. Er is ' v n t m r a ,  
uit de gelederen der Binneniadse Strijdhchten in deze 
gemente, de wens nuar v o r e n g e h e n  om kts blijven& 
te 3aunnen oprichren ter ere van al dae piuaf-rgenoren, d i  
h m  wieven hebben gegeven in her vemt @gen de gehute 
on&rdmkker en voor & herrijzenh van het $Eerhare 
vaderland', De brief maakt gewag van enkele door de 
'plots verram' Provinciale Commissie (waarover later 
meer) niet goedgekeurde ontwerpen van een praatsge- 
noot-beeldhouwer. Daarnawordt gemeld dat ir. P. Brkt 
uit Hflversum een ontwerp heeft gemaakt dat de 
goedkeuring van de minister kon wegdragen eri dat 
nu 'kant en klaar naast Ja@& kan worden aunphfen'. 
Devoorbereidingssommiasie is waarschijnlijkbij ir. Brkt 
gekomen omdat hij ook de verbouw van Jaglust tot 
gemeentehuis van 1928 tor f932 geleid had. 

De ontwerptekening van Briët van 21 september 
1947 toont een rechtopstaand kruisvan ongcveer 1.20 
m hoog omgeven door een cirkel van biokkcn steen 
van 33 cm hoog en 33 cm haeed, met een doorsnede 
van ongeveer 3.20 m (zie afh.). Volgens het bij de 
miaister van OK&W. ter goedkeuring ingediende 
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ontwerp heeft dit gedenkteken halverwege de zuidelijke 
oprijlaan van Sagtlust gestaan. Een detail van dit 
ontwerp kon eerder in de ogen van de Provinciale 
Conmi& geen genade vinckzi. Bij het eerdere ontwerp 
van Briët, ingediend op 18 maart 1947, was namelijk 
een embleem op het kruis te zien: op het liggende 
gedeelte was een gespreide vleugel in bovenaanzicht 
aangebracht,waarbovenzi&op het verticalegedeeItc 
van het kruis een hand verhief, die het V-teken maakte. 
Andere bezwaren van de commissie waren de vorm 
van het kruis en het uit het oogpunt van architectuur 
niet bevredigende muurtje. Het kruis en het muurtje 
zijn later in ongevsijzigde vorm goedgekeurd. Kennelijk 
hebben Briët en de initiatiefnemers de bezwaren 
hiertegen in een overleg kunnen wegnemen. 

Volgens de brief van Hellendoorn, waarin de 
minister om goedkeuring wordt venoch t, w e d e n  de 
kosten van het monument voorlopig op f 3500,- 
geraam& Nagenoeg dit hele bedmgwas bijeengebracht. 
Het lag volgens Hellendoom in de bedoeling om als 
opschrift aan te brengen: 'Voor hen die vielen in het 
verzet 1940-1945'. Het materiaal zou bestaan uit ruw 
gehakte Oberkidner zandsteen, of wat daar het meest 
mee overeenkomt, indien Oberkirchner zandsteen niet 
verkrijgbaar was. 

Dat de inzameling onder de oud-leden van de B.S. 
gemiddeld zes gulden opbracht, zou overigens 
hetekenen dat de B.S. in deze regio t v n  de 600 leden 
geteld heeft. 

De aankondiging van de overdracht aan de 
gemeente op 4 mei 1948 1 de Biìm en Bilthovense 

spreekt van een simpel kruis boven een 
baksrenen muurtje dat in de vorm van een halve cirkel 
is opgetrokken. Het staat op de plaats van het eerder 
genoemde 'm berken M. De overdracht geschiedde 
volgens derelfde krant van 7mei 'zwijgend en dooreen 
syrnbelkche handeling. De commissie deponeerde een 
krans met prachtige w& lintera Ten teken dat zij dlf 
geschenk in dankaannam legde hetgemeenteRestuw een 
hans neernamem degemente'. Dat de krant spreekt 
van een bakstenen muurtje kan betekend hebben dat 
de Oberkirchner zandsteen niet verkrijgbaar is geweest. 

Het monument werd door de raad op 31 mei 1948 
formeel aanvaard. De gemeente nam ook het 
onderhoud op zich. Blijkens het raadsbesluit is dit 
gedenkteken opgericht '&r nugeduchtenk aan die 
inwoners, die in het wmt in & jaren 1940-2945 voor 
de bevrijding van ons land zijn gevallen'. 

Wat er van dil gedenkteken geworden is heb ik 
niet kunnen ontdekken. Het ligt voor de hand, dat het 
verwijderd is ten tijde van het oprichten van het huidige 
berdenkingsmonument. 

Bij de gemeente leefde in de Jaren vijftig het idee om 
straten in het nieuwe plan Brandenburg-West te 
noemen naar verzetsmensen. Een plein in dewijk zou 
de naam Plein 1940-1945 moeten krijgen. De jaarlijkse 
dodenherdenking zou daar kunnen worden gevierd 
en er zou een herinneringsplaquette kunnen worden 

aangebracht of een monument kunnen worden 
opgelicht. 

Op 16 februari 1955 installeerde burgemeester 
Fabhs van De Biit een commissie van deskunsien 
om de gemeente over deze plannen van advies te 
dienen. Leden van de commissie waren ir. P. Maas 
Geesteranus, Wie-voorzitter van de Anti-Revoluti& 
naire Partij in de gemeenteraad (vmnïrter), J.A. van 
Tellingen, chef Burgerzaken bij de gemeente 
(secretaris), Jhr. G3. ren Holthe, GJ. Smits, directeur 
van de Nederlandse Haadel Maatschappij, k Penten- 
assuradeur, A. Top, grossier, H.J. Vermolen, 
assuradeu f. 

In de eente vergadering van deze 'commissie ad 
hoc' bleken de gedachten van de leden uiteen te lopen. 
E n  der leden zag al direct het meest in een monument. 
Enkele leden w e d e n  de middeien d a a m r  niet bijeen 
te h e n  brengeu Een meerderheid acfitte het onnirox- 
pen Plein 1940-1945 niet geschrM voor bet houden van 
de dodenherdenking vanwege de geprojecteerde water- 
partij2 die te weinig ruimte zou: hten en vanwege de 
te verwachten verkeersdrukte van een nabijgelegen 
weg. De commhie ging deze eerste vergadering uiteen 
zonder een duideIijke conclusie te trekken, maar uit 
het verslag kan gedistilleerd worden dat er een 
meerderheid was voor het vernoemen van straten. 

Op 11 maart kwam de comissie weer bijeen. Na 
een uitgebreide gedachtenwisselhgbamen de leden 
tot de slotsom dat de relatie tussen het venet in de 
tweede wereldoorlog en de straatnaamgeving met het 
versirijken van de tijd verloren zou kunnen gaan. De 
o o m i s i e  zag daarom meer in bet oprichten van een 
goed monument, Dat zou "zien de aard van d e p l a a ~  
waar wij wonen een monument van hnshvaa& moeten 
zzjn'. De enige ia aanmerking komende plaats achtte 
de commissie vanwege de centrale ligging en de 
beplanthg hel kruis bij Jaslust, waar bovendien nu 
al tien jaar de jaarlijkse dodenherdehg was gevierd 
Indien het niet mocht lukken om een monument te 
realiseren, dan zou de commissie een verzetswijk d e n  
voorsteflen met een beperkt aantal namen. De cummis;- 
sie verklaarde zich hereid om over de naamgeving nog 
nader advies aan B&W re geven en ook om de 
familieleden van verzetsstrijders over het vernoemen 
te benaderen. 

Het advies van de comissie werd in een brief 
van 18 maart 1955 verwoord. Een monument zou onze 
mooie gemeente waardg moeien zijn. Jagtlust zou een 
goede plaats zijn omdat het gelegen was tussen beide 
dorpskernen. Vernoemen van straten achtte de 
mmmissie alleen wenselijk als het oprichten van een 
monument om financiële redenen n iet haalbaar zou 
blijken. De commissie wilde voor de straatnaamgeving 
of voor het vermelden op een monument een selectie 
maken van daarvoor in aanmerking komende 
omgekomen venfitsmensen. Zij moesten inwoners zijn 
gewcest van onze gemeente ten tijde van dc bezetting, 
aangesloten zijn geweest bij het verzet in één of andere 
vorm in wze directe omgeving, en tengevolge van hun 
aandeel in het venet zijn gevangen genomen en 
omgekomen. 
De commissie kon df namen nwmen van wmtmen- 
sen die aan &ze criteria voldeden en daarenboven vier 



namen van personen, uit onze gemeente geboortig, 
die in oorlogstijd z t j j  uitgeweken naar andere plaatsen. 

l Deze namen had de commissie laten controleren bij 
het Rijks Instituut voor Oorlogsdocumentatie. 

I 
Op 13 januari 1956 informeerden B&W de raad 

over het advies van de commi%ie. W W  lieien weten 
zich zeer wel met het advies van de commissie te 
kunnen verenigen en ook de raad stemde ermee in. 

be voorbereidingen 

Op 1 maart 1%6, dus bijna een jaar nadat de commissie 

l ad hoc haar advies uitbracht, werd een comité bijeenge- 
roepen om verder te spreken over het oprichten van 
een monument Dit bestond uit dezelfde mensen 

I I als de eerdere commissie ad hoc Burgemeester Fabius 
had de nodige bemoeienis met de gang van zaken. Iu 
veel correspondentiewordt hij, ook door de leden, als 
voorzitter van het m i t é  aangeschreven of vermeld. 
Er is dan ook sprake van een 'comissie van acht 
pernonera". 

Het co& had zich rillereemt rekewap te geven 
van bet feit dat voor het oprichten van een monument 
toestemming van de minister nodig was. Bij Koninkiijk 

1 Besluit van 15 oktukr 1945 was bepaald dat het 
oprichten, plaatsen, of aanbrengen van cxirlogs- of 
d q p k n k t e k e n s  op de openbare of w de openbare 
weg af zichtbare plaatsen slechts geoorloofd was na 
goedkeuring van het ontwerp door de minister van 
OK&W. 

Het KB riep in elke provincie en centraal. een 
adviescommissie in het leven. Het kwam voort uit de 
vrees in kringen van Nederlandse beeldhouwers voor 
'onwaardige beunhw~y'. Of om '& chaos & in Belgie' 
en Fmnkrijk na 1918 Ls onman te vourkomen, waar 
e l h  negorij één of a&ruie&I~S in de vomgeving en 
plaatsing slecht mnlogsm~1nument hep. Bovendien 
waren vele beeldhouwers actief geweest in het verzet. 
Maar weinigen hadden zich aangesloten bij de vanwege 
de bezetter in het leven geroepen Kultuurkamer en 
de meeste beeldhouwers waren daarom zonder werk 
komen te &ten. Zij hoopten na jaren weer opdrachten 
te mgen. De minsteriele toetsing was tamelijk serieus 
(zie de problemen beschreven bij het eerste 
gedenkteken) en leidde Ui een enkel gevat zelfs tot 
het veiwijderen van een gedenkteken. Het kwam echter 
ook wnir dat de minister afweek van het hem verstrekte 
kunstzinnige advies, 

Op woensdagmiddag 2û maart I956 werd professor 
P. GFégoire van dc Rijksacademie voor Beeldende 
Kunst uitgenodigd om met het volledige comitk over 
de verwezenlijking van een monument van gedachten 

f 
te wisselen. Deze gedachtenwisseling leidde tot de af- 
smaak dat een 'commkie wn advies' De Bîit zou 
&meken 'om hun gedackkn k zeggen over helgeera de 
plaaíselijh commissk aan &e* verzameld zal hebben, 
over de ~1aat.s waar het beeld zal mmtePa staan. over de 
hsben dtè her wnverenl$~n van het plan url m&brengen 
en last bu6 mi kast over de mannen dk eventueel in 
a a m r h n g  komea om &z bepaalde opdracht uit te 
weren'. Het ging hier om de commissie van advies van 
de Nederlandse Kring van Beeldende Kunstenaars 
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(NKB). De NKE probeerde de opdrachwerlenmg vmr 
kunstopdrachten te reguleren. 

Op basis van het overleg mm GrCgoire en de 
commissie van advies schreef burgemeester Fabius in 
mei 1956 Mari Andriessen, Dirk Wolbers, Pieter d'Hont 
en Jaap Kaas aan. De leden van de commissie wilden 
deze beeldhouwers op 13 juli op hun atelier te bezoeken 
om over het verstrekken van een opdracht te spreken. 
Het comite koos Jaap Kaas, een beeldhouwer en 
tekenaar van dieren. Waarom het comite Jaap Kaas 
koos, heb ik niet kunnen achterhalen. De meest voor 
de hand liggende verklaring is dat thema's in de 
ontwerpen van deze kunstenaar de leden van de 
commissie hebben aangesproken. Jaap Kaasgeeft dat 
aan in een brkf aan Mari Andriessen, die nog aan de 
orde komt. Wellicht dat ook de leeuw die Jaap Kaas 
als bekroning h veel van zijn ontwerpen voorstelde, 
appelleerde aan de raderIandslievende gevoelens van 
de leden van het comité. En h een brief waarop ik 
nog temg kom laat H.J. Vermo!en udi Iwend uit over 
de leeuw. 

Jaap Kaas 

Jaap Kaas werd in 1898 als kind van vrijzinnig joodse 
ouders in Amsterdam geboren. Door economische 
tegenspoed verhuisden zijn ouders al spoedig naar 
Antwerpen. En de Antwerpse 500, een genootschap 
dat niet alleen natuurhistorisch, maar ook cultuteet 
zeer actief was, zrtg hij als kleine jongen beroemde 
beeldhouwers als Rembrandt Bugatti aan het werk. 
Nog voor zijn tiende jaar ging Jaap Kaas schildleren 
en boetseren in de Zoo en vanaf zijn maalfde studeerde 
hij aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
in Ancwerpcn. Zijn werkterrein en insphtkbron bleef 
de dierentuin. In 1914 vluchtte hij met zijn ouders voor 
het geweld vau de eerste wereldmrbgnaar Arn.derdam. 
Daar werd hij toegelaten tot de Rijksacademie voor 
Beeldende Kunsten. De opleiding tot beeldhouwer 
onder leiding van Bronner duurde vier tot zes jaar. 
h de beeldhouwklas studeerde Kaas met onder andere 
Temote, Vos en Andriessen. Artis nam de plaats in 
van de Antwerpse Zoo. Ook Artb was een natuurhis- 
torisch en een cultureel genootschap, hetgeen ook de 
betrokkenheidvanvele kunstenaarsverklaart, Na zijn 
ahderen  werkte hij tussen de wereldoorlogen bngdri- 
rig in de steunregeling van de gemeente Amsterdam, 
voornamelijk aan opdrachten bij de bouw van het 
nieuwe Amsterdam-Zuid. Hiervoor ontving hij ook 
rechtstreekse opdrachten. Gezien de ondergeschikte 
positie van de kunst aan de architsduur, en de afhanke- 
lijkheid van de kunstenaars van opdrachten van de 
gemeentearchitecten, die grote invloed op de verdeling 
hadden, is dit voor hem geen plezierige tijd geweest'. 
Hij maakte ia deze periode weinig vrij werk. In 1936 
aanvaardde hiji een aanstelling als docent aan het 
Instituut vwr Kumtn@rheid, dic bem minder afha& 
lijk maakte van de verkoop van beeldhouwwerk. Van 
1927 tot in de oorlog beschikte hij over een atelier in 
Artis en deed bij veel voor Art is, zoals he t maken van 
heelden en teeldengoepen een het hetsen  van dieren. 
Ook ontwierp hij ia Bauhausstijl het pinguinverblijt 
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Voor julderende perneeMeden maakte hg op w m k  
van de perneehereniging buiaengmoon b i e  oor- 
konden, met h waterverf een voorstelIing van de 
jubiiaris, van zijn functies en een herdenkingstekst. 

Jaap Kaas had met de j& gemeenschap en 
met het joodse geloof als zodanig niet veel te maken 
gehad; pas de tweede wereldoorlog confronteerde hem 
met zijn joodse afkomst. I n  november 1940 werden 
allejoodse ambtenaren ontslagen. Bij de ovewal door 
natbnaal-socialisten op de ijssalon K m  op 15 februari 
1941, waarbij hij ah buurtbewoner te hulp wilde snellen, 
werd hij door een grmpje NSBers mishandeld en kreeg 
hij drie messteken in zijn mg. Dit overleefde hij 
 tern nauwer nood. 

Op l september 1941 werd de scheiding tussen 
joden en niet-joden In het ondems brgevoerd. Jaap 
Kaas werd vanwege zijn theoretische en praktische 
kennis gemagd om de leiding op zich te nemen van 
de joodse Middelbare K m s t d p r h e U o d  Hij noest 
worden overreed, want hij vond dat de bezetter in de 
b a d  gespeeld werd door een aparte joodse school 
op te richten. Uit verdagen. k m t  hij naar voren als 
een groot pedagoog en cen tactvol directeur, die de 
school in deze moeilijke tijden voortreffelijk geleid 
heeft. Juni 1943 sloot de school; in september 3943 
werd de Joodse Raad opgeheven. Jaap Kaas en zijn 
vrouw slaagden erin onder te duiken. Vanaf januari 
1944 verblevenzij hij een Rotterdams arbeidersgezin. 

Na de oodog was Jaap Kaas een getekend man. 
Vrijwel zijn volledige familie en vele van zijn jonge 
laerlmgen waren omgekomen. Voor het MÏIitair Gezag 
deed hij onderzoek naar de gedragingen mi 
kunstenaars in de bezettingstijd. Hij nam deel aan de 
eerste grote kunsttentoonstelling van na de mdog 

'Kunst in vrijheid'. Twee stillevens die opzien b r d e n  
wade hij niet verkopen aan het Rijksmuseum of de 
gemeente Amsterdam, omdat bij een nieuw begin wilde 
maken. Hij koos daarom ook voor een docentschap 
aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Techni- 
sche Wetenschappen h Rotterdam in plaats van aan 
zijn oude school. in Amsterdam. Hij werd secretaris 
van de ballotagecommissie van de NKB en was 
bestuurslid van de Federatie van Berwpsverenigingen 
van Kunstenaars. Hierdoor en door zijn ondewjsact îvi- 
teiten was er weinig tijd WQr een vnj kunstenaarschap. 

Na de oorlog kwamde beeldhouwkunst tot bloei 
Na de periode van ondergeschiktheid van de 
beeldhouwkunst aan de architectuur - bij Cuypers en 
in de Amsterdamse School, waar veel kunstenaars in 
de kader van de ondersteuningsregeIing werkzaam 
waren geweest -werden beelden weer als op zichzelf 
staande kunstuitmgen gewaardeerd De NKB had veel 
invloed op de toewijzing van kunstopdrachten. De 
hemoeie+n&n m de NKB met de qdmch~rlenhgen 
leidden tot onderlinge strubbelingen. Jaap Kaas 
bedankte uit bombeid over oncollegiaal gedrag in 1954 
voor het lidmaatschap. Hij gaf in die tijd geen 
toestemming voor het opnemen van zijn naam in een 
ovenicbtspublkatie van moderne Nederlandse 
beeldhouwers. Weilicht verklaart dit naast zijn - in 
vergelijking met meer bekend geworden beeldhouwen 
- geringe pmduktie zijn relatieve onbekendheid, 

Jaap Kaas voerde na de oorlog een enkele opdracht 
uit voor Artis en de gemeente Amsterdam. Door zijn 
docentschap was hij onafhankelijk. Misrctiien door zijn 
ervaring in de steunverlening accepteerde hij weinig 
bepe-11 van z@ opdrachtgevers. De hem vemkte 
eervolle opdracht voor het maken van het grote monu- 
ment aan de Weeprstraat, dat de j& gemeenschap 
uit erkenteIijkheid aan de stad Amsterdam heeft 
aangeboden, gaf hij om die reden terug. Hij maakte 
naast het monument van Biithoven ook het wrlo&mio- 
aument van Edam. Woedend over een door de 
gemeente Amsterdam afgedwongen verhuizing naar 
een kleiner atelier, vernietigde hij een gedeelte van 
zijn werk. Tot zijn pensionering in i963 leidde hij de 
beeldhouwkksvan de Rot t erdamse Academie. Naast 
zijn kunstzinnige kwaIiteiten kwamen hier ook zijn grote 
pedagogische gaven en zijn grote kunstkennis tot hun 
recht. I Iij organiseerde op perfect e wijw buitenlandse 
studiereizen voor zijn leerlingen. 

Zijn oorlogsherhnerhgen lieten hem niet met 
rust. In de jaren zestig sluit hij zij n autobiografische 
notities af nset een 'Oproep'. De7k was gericht aan 
zijn j a h e  leerlingen die hij nog moed had hgecpmken 
voor hun deportatie. De oproep begon aldus: 'Twintig 
jaar geleden is het, dat 2 jullie weghalden, maar dag 
en nacht vml ik jdlk m g  om mg k e n .  Jullie vomien 
het skamien van al mijn g e h h t e n '  De oproep eindigde: 
'Sta dm op, Sam en Atdries, en Is en Neoe, en Eli en 
hen* en KeeSe en Henri, en jg ook Chr*, die m 
gul kon l a c h  epi blV&hap om je heen aalde, en Ruth 
met & dmm ogen en het grote a n t ,  en 5 a q  & hmer 
goedmoedig was, en huz ie  ook die tot het einde harer 
dagen zorg& en sloofde en gaj J d t è  allemaal, dk  hele 
onafadare nj, &&k& &zdumndeps miljoeneq 
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die het omhuidige slachtoflt?rzrjtgeworden vapr de brute realistisch beeld van de ondergane verschrikicingen 
redeboosheiri, sta op m bescherm rnOR en ~schem? door oproepen. 
het wrhaal van jullie lof de mmheuiM. Op 30 oktober 1956 klaag Kaas schrihelijk bij 

Op 4 oktober 1972 overleed Jaap Kaas h Amster- burgemeater F a b  n& vernomen te hebben en emn 
dam. uit te gaan dat de opdracht niet aan hem verleend 

Jaap Kaas aan het werk. 
Fato: Ad Kon 

Het onkerp 

Het comité heeft na het atelierbezuek van 93 juli kén 
of meerdere malen met Jaap Kaas over een ontwerp 
van gedachten gewisseld. Op 26 september 195 6 zond 
Jaap Kaas een ontwerp in, waarin hij 'twee eerder 
gekozen ontwerpen' getracht had te mmbheren. Een 
schetsboek van Jaap Kaas, dat zich in het Jaap Kaas- 
archief van het Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie bevindt, laat vijf geaquareNeerde 
ontwerpen zien. Dcze heeft hij vcmoedclijk met het 
comite besproken. De thema's van enkele van deze 
ontwerpen zijn terug tevinden op de zij reliëfs van ons 
huidige monument. In de laatste regel van de brief 
vermeldt hij op verzoek van de heer van Teltingen ook 
de oude schetsen weer h te zenden. In vergelijking 
met de ontwerpen uit het schetsboek valt op dat op 
de reliëfs zoals zij nu geworden zijn, de soldaat op het 
rechterreliëf en de verzetsman met fakkel op het 
linkerreliëf, keurig ie unifonn @n afgeheeld'. Jaap Kaas 
schetste in zijn schetsboek verzetsmensen zonder 
uniform en soldaten in een vrij slordig uniformzonder 
helm, waardm zijn aanvankelijke ontwerpen een meer 

wordt .%ij verzoekt hem de a fgcsproken vergoeding 
van f 500,- voor het maken van de ontwerpen te 
betalen. Gelukkig valt het mee. Na een bespreking op 
1 december komt Jaap Kaas op 3 december met een 
definitieve offerte. Het zou om een monument gaan 
van Sm hoog, bekroond door een leeuw van 130m 
hoog. De reliefs aan weerszijden zouden 2401x11 hoog 
worden en 10cm diep. Zo mogelijk zou het monument 
voor 5 mei 1958 gereed zijn. 

Op 13 december hvestigde het coma& de offerte. 
Met de aanschaf (exclusief fundering) is een bedrag 
van f 25.500,- gemoeid- Het comité was bang dat dit 
bedrag niet bijeen gebracht zou kunnen worden. Het 
vroeg daarom aan Jaap Kaas de werkzaamheden zo 
h te delen dat tot mei 1957 het aanbrengen van 
vereenvoudigingen, bijvoorbeeld bet weglaten van de 
reliëfs aan de zijkanten, mogelijk m zijn, mochten 
de resultaten van de inzamelingen tegenvallen. Kaas 
achtte het niet mogelijk zonder later hogere kosten 
te maken (mor het aanbrengen van een ruime 
bouwkeet en reis- en verbiijfkosten voor degene het 
hakken later zouverzorgen) de reliefsaan te brengen. 
Haas schrijft: 'Na de vemhiElePa$e scheefl die ik reeds 
aan uw commissie heb voot&egd, komt het mij voor, 
&t het weinig nut heefi een ptikuw ontwerp te maken, 
waarbq dan de goedkoopte de gro~i%te rol zou spelen'. 
Hij adviseerde liet comitb om zijn keus alsnog te laten 
vallen op hct eerste door hem ingezonden ontwerp 
met de leeuw. Dit monument zou Ur totaal 4m hoog 
worden, met re1Kfs van 50cm hoog en 3 m  dik. Kaas 
schrijft dat hij dit ontwerp 'als geheel interessanter en 
geslaagder' vindt. Dit ontwerp kon Kaas realiseren voor 
f 20500,-. Het zou rekfs bevatten vair circa 50cm hoog 
en 3cm dik. 

Het comitk was het niet met b a s  eens. Vond men 
van dit ontwerp de reliefs te klein, juist omdat deze 
een herkenbare voorstelling van de thematiek moesten 
geven? Of vond met het geheel niet monumentaal 
genoeg? Uit een brief van 20 december 1956 van J.A. 
Vermolen bliikî dat het m r t é  eind december opnieuw 
beraadslaagde over het ontwerp. Vermolen vero~tschul- 
di@ zich op deze bijeenkomst niet aanwezig te kunnen 
zijn. Hij schrijft: 'U weet wel dat rk de simpele leeuw 
altijd het moo& ontwepgevonden heb, mhr voor mij 
persoonlijk de beslikittg nies moeilijk zou i j m v .  

Na een op dit beraad volgend onderhoud met de 
heren Maas.Geesteranus en Smits van het mmitk 
bevestigde Kaas in een brief van 8 januari 1957 zijn 
aanvankelijke mlwerp met de grotere reEfs en ~ g d e  
toe te milen proberen het monument nog voor 4 mei 
1958 te leveren, hoewel bij de tijd voor de uilvmring 
van het werk zeer krapbemeten achtte. Kaas zou ook 
de gwdkeuringsproEedure bij de minister regelen Tot 
eind mci 1957 zou hij geen kosten hoger dan f 15.000,- 
maken, Het comitd wiIde echter niet dat hij de steen 
voor het monument alvast vooruitlopend op de 
goedkeuring zou besteLien. 



De Biltse Grift ripril 1995 
. - .- .. . ,,. 

Het uiteindelijke mmurnen t i? gemaakt van goedc, 
weervaste Franse blkstwn. De totale hoogte is 54Scn1, 
waarvan 4 5 m  voor de grondplaat. Hct bekroncnd 
beeldhouwwerk wordt gevormd door een leeuw in af- 
weerhouding, 130x1 2Ox78cm. Op de leeuw kom ik aan 
hei eind vaii dit artikel iiog ierug. Hei rechte~-/,ijreliëi 
toon t een Nederlandse sddaat, overweldigd door een 
adclaar, die in éCn van zijn klauwen een swastika 
vasthoudt. Het linkerzijreliëf toon t een verzetsman in 
het uriifom van de Hiriiieiilandsc St rijdkracbten dic 
een fakkel overneemt vrin een gesneuvelde kameraad. 
De omvang van deze heide reliëfs LL 240x1 60x1 k m .  
Kijkcnd in het schetsbock met de ontwcrpcn van Jaap 
Kaas, valt te overpeiii;ccii dat het comil6 vrij sirak hij 
een traditionele voorstelling van oorlog en verzet is  
gebleven. Het comitk had daarbinnen kennelijk gecn 
voorkeur voor een wat sterkere verheelding van 
oiitreddering en solidariteit, mals die iri enkele 
ontwerp van Jaap Krim te vinden wat?. Merkwaardig 
genoeg toont de tekening die door Jaap Kaas ter 
goedkeuring lij heet ministerie is ingezonden een reliëf 
met een ver7~tsman in burgerkleren, dusniet in uniform 
van de B.S. Het reliëf werd ook zo afgebeeld bij een 
publikat ie in de Bilhe en Bdfhoi~ense C:ourani van 12 
april 1957. In het hijbehorende art ihel wordt vermeld 
dat het linkerrelkf het verlies van onze vrijheid 
uitbeeldt, het rechterrelief beeldt de bevnjding uit. 

De inzamelingsactie 

Rij de stukken over de gcdenktekcns bij Jagtlust zit 
een brief van R&W van 25 juli 1946 waaniil blijkt dat 
het wmid Oprichting PIerdenkingsmonurnent zou 
hebben kunnen beschikken over heb batig saldo van 
de in het seizoen 1945- 1946 door de Nkuwc Kunstkring 
georganiseerd voorstelliiigen. Dit saldo was voorlopig 
geraamd op ruim f 1 SM,-. Aanvankclijk was dÎtkdmg 
bestemd voor de landelijke organisatie Neerlands 
Volksherstel. Bij nadere afweging stelden B&W het 
bestuur van de Nieuwe Kunstkring voor het hatig slot 
te gebruiken voor bct opricliten v211 eet1 gedenkteken 
voos de in de jaren f 94.0 - 1945 gevallenen. Za werd 
voorkomen dat 'de geiden heschikbuur zouden komen 
&n hate van a h r e  gemeenkn' betgeen het college in 
dit geval niet gehecl jukt achtte. De lijst van inkomsten 
van het comité vermeldt enkele anonieme giften, 
waaronder tbn vítii f 1.975493. Of dit hoge merkwaardi- 
ge bedrag, opvallend lussen alle andcre ronde bcdrugcn, 
wellicht de mogcllijke positieve saldi van de Nieuwe 
Kunstkring zijn, Is mij niet kkend.  Het is mik denkbaar 
dat de mogelijkheid om dit geld te gebruiken in 1957 
geheel uil heb bIikvcld van de lietrokkcnen was 
verdwenen. 

Begin 1957 startte de inzameling. Brieven in het 
dossier getuigen ervan dat de secretaris, de heer 
J.A. wii 'T'eUingen vele welvdrcndc niwoners ei1 hedrij- 
vcn hezocht en aanschreef met de vraag o m  een 
bijdrage of totwgging voor het startkapitaal. Ongeveer 
150 personen, bedrijven cn instellingen gavcn soms 
grote Iwdxagen, 7 ~ a l s  dc UIT~L$LW Waterleiding Maat- 
schappij, Inventurn, Reckitts N.V. (een grote fabriek 

aan de Utrechtseweg) cn dc Grontmij, dic icdcr 
f 1.000,- gavcn. 

Va11 29 :ipril tol cn niet 4 nici I957 wcrd cr cindcr 
alle inwoners gccollcctccrd. Dc aillcczantcn wcrdcn 
gcworven onder hcn dic ecrder voor de Stichting 
1940-1945 haddcn gccollcctecrd. In dc H i l ~ ~ e  en 
IIiIh~~ense Cbu~wnl van 12 april vcrschccn ccn oproep 
ondcr dc litc I ';/A wordt Ittt IliI~.~x> V ~ ~ I S I ~ ~ O I I R I I I ~ I I ~ ' ,  
me t als suht itcl 'Vroheidsheeld komt hij .lugdIt~.rl'. Na 
cen inleiding wcrd pschctst dat hchwfic hcstond aan 
ecii nioiiunient van allure. 1 let gcdcii ktckcn zou 
ongcvccr Am hoog wordcn. Volgcns dit artikel wordt 
op dc voorzijde 'Je herinnering I t i w t r l i g  gehouden (..) 
aan ullen die waar o o k  vielen iloor orrx i)rijheid, in 'i 
bijzonder me1 i~crmelding i~ui t  de numen i~u)i de pluuls- 
genolen die i ~ i  het i~emt  omkwsmen'. AJs gcmiddcldc 
bijdrage aanii de coHcctc dnclit lict coniird aar1 50 cc111 
per inwc*ier:'Niel elkgmin zal dil kunnpn mi.v.wn. I,urett 
zij imor wie dil geen bem~uur is meer geven om tol dil 
gemiddelde te hionirii'. I)c wllecte hudil  f 3146,8h op. 
Dit iq hij de 23.000 uiworiers vaii die lijd pcr iiiwoiier 

ongcvccr 14 ccnt. 
Als extra inkomstenbron werd op 27 april dc 

1)eeiisc ver/tisfJni rode ctrrrdc.' in dc ti~clitvotirstcl- 
lingin het City Theatcr in Utrecht vertoond. Hct City 
Theatcr was eigcndom van dc Bdtliiwnsc Enmik WolF. 
Dc plaatscn kosttcn j 1 ,-,f 2,- of  f 3,-. Er rcdcn cxtrri 
bussen, een retour Utrccht kostte zestig ccnt. Dc op- 
hretigst van deze voiirsrelling was f 1.565,05. I Iet 
ilieareru)iiccrii Wolfí tiad eerder ook al f 1.000,- 
gcgcve n. 

De stand van de inkomsten van ctimit6 hcdrocg na 
de collecte f 26.950,90. Voldoende dus om dc totale 
kmten te kunnen bctakn. Dc funderinpckmrnhcdcn 
moesteti echter tcxn nog plnalsviiiden, niaar zijn 
vermoedclijk door dc gcrnccntc verricht. Wat hct 
ccimitk met het mt~glijk Ratig saldo heft gcdaiin, is 
mij nict bckcnd. 

Ministeriële goedkeiiring 

Hij bricl vali 28 jiiiiuari l937 vcrztidii Jaap Kaas, ge- 
machtigd door hct comitc, oni dc gocdkcuring v;in dc 
minister van OK& W Uiteraard ondcr hijvticging van 
een ontwcrp cn schets voor dc plaatshcpaling, maar 
ook van 'Jolo's valt hl ~vmetinlrhuis Jagdud k Hilrhuilrti, 
nuast welkgebouw het moiiumenr zal n~orclen g~pIuarst'. 
Dil vcr~oek niwst allcrccrsi door dc Prtwi~ici:ilc 
Cornniissit. behandeld wordcn, dic daari~vcr dan wccr 
dc Ccntralc Commissic kon adviscrcn. Dc laatste 
ridvisccrdc dc minister. 

I>c icdcii vali dc Proviricialc C:oniniissic zo~ideri 
de stukkcn naar clkaar door, Daaruit blijkt het oordcc1 
van cnkcle lcdcn9. I)c hckcndc artaiitcct Rktvcld &@fi 
in zijn bricfjc van 4 fcbruari 1957: 'Ilil L zo'n onaucp 
clalge~n e p ~ n l j ,  m u i -  cwkgeen eir~ho.asius~ne wekr. Om 
. W ~ ~ I ~ & I ~ L T  vind het etg mm?. Hct k jammcr dat Rictveld 
gccri toeliclitirig op xijii oordeel eii op dut vuii dc: 
secrct;iris van de Provinchlc Commissic gccft. Stcdc- 
huwkundigc H.M. Wcalaar kan zich mct hct ontwerp 
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vcrcnigcn : 'Ik piaars wuur het monumet.lal w1 h)meir 
ken ik triei~alIiy. OcA deze lijki mij juisi'. Hct I Ed J .W. M. 
Sluitcr, tuina rc$izcct cn landsc~apmchriwur, mwnt zich 
te Iicriiiticrcii dal xuidefij k win hci nioriunictii crl viii 

dc oprit zwnrc hrigc k u k c n  staan, zcidat dc zuil crg 
in dc sdiaduw staat. Dit is minder gunstig voor hct 
aiinzien cn nict k s t  voos dc Frzinsc kafkstccn. Ook 
vrccsdc liij op grond viiii dc siiuniicickciiieg d:ii dc 
iichiergrtind mct dc hocrdcrij viin 1)twimcnhsl'" nict 
crg f a s i  uiu  zijn, maar hij kan zich de situatic: 

l- onvold<icndc vrior dc gecst hiilcn om raad tc kunncn 
L gcvcn. 'N~(~rrfunus, daar, is noxul een ~ o ~ x d  "hmfd 

I heflunsingen'? dip mwi hl dun maar iwxippr i !  7. h h h n  
xker geert berm plnn&s kkrriiiiu ~ ~ ' ~ I I J L ' I I  '. Uil i(11o's U i( 
dic tijd blijkt dat bct rntinurncnt nct zoiils nu o o k  toen 
al aardig in hct gnwn stond. De ahtand tot dc hcuken 
valt mcc. Flct wckt enige vchnzing kit  mct numc 
Sluiicr, dic ira Anicrsfwrt W ~ H N I ~ ~ ,  niet dc: niociic hcc Tl  
gcncirncn cim zclf tc komen Lijkcn. Dat zou tatrch dc 
tricgcvt~gdc waardc van ccn provincinlc commissic 
kunncn ziin. Wczchar. dic dc situatii: wc1 kcndc, 
wociildc ovcrigcns i11 Anisicrda ni. Kcniiclijk wa rcn dc 
vcahoudingcn nict zo dat Sluiter op hca <nirrFccl van 
Wczclaar afging. De ccirnrnissic rntxst hct cwcrigcns 
mca ccn situ;zticschcts doca dic wcl dc wcgcn cn dc 
gcliciuwc.ii aniigaf, maar nict de beplailting cn de 
'hrimcn. Mct oiidccl van Sluitcr n i  Iaatstc datccft van 
8 fchruari 1957. Mct undcac wc~irdcn, dc Prtivincialc 
Cmmasic WA? limnen andcrfialvc weck na het indicntri 
vafl dc aniivraag klaar mica bcl pvcti vati ccii ptwiiieh 
advies aan dc Ccnt wlc Commissk. Dit bctckcnt dat 
hct 'trdineren'wiar M a i  hdricmcn in een s3rak.s wccr 
tc gcvcn br t f  van sprcckt, wawmhijnlijk nict in het  
Utrcchnsc hcch plnatsgcvondeii. 

Ecn ccrstc tckcn van ac?ivitcia van dc Centrale 
Commissic vindcn wc En cc0 brief van Man Andri~rwn 
Idc 'hckcccnrh: k l d h t i w r  van onder andm dc Di~kwcn- 
kcr cii opvtilgcr vnii profcsstjr 1-0. Wcnckcl~acli in 
dc Ccn t ralc Crimmiqic). Hij hcvft Wih met het rintwerp 
van Jaap K;iashemwid". Andricssen schrijft Janp ktas 
in cen bricf van 6 mci 1957: 

'lL.~k Juap Kaa.s, Ik heb hel onprluk deei ud .!e 
maken van de co&we iwr 4)orlow- cn Vrede~~denk- 
le1Gen.s. la a k e  k w d a n w d  iï me een onhueF iioritgdegd 
van monument !Ie f l ik  Iler schijnt mij &i men m 
cv m e  gekraimcrà heefl. Ik wil m niel graug rtPenReti 
ifa '6 werk vun anderen, noch ei~nwi i ,s  dm4 muar wij 
zon oude vrienden. nh? ie@tiw: di% woràl naluudijfi 
uiLskknd. Pk h/? allee4 en ik kory dur je 2 m &)z pxde 
houdi, enk hezwciur 2 i w e ~ k .  !)i1 is  ren 

i 
uhuring, muur een opmer&ng, i k m  dat v o e w k  Eiever 
z(16 zien, een retti)r)tldige schach~ Misnhkn kun ie en 
over denken letwijl jrt aan d& keuw kxiní  - wunl h u n  - 
kun je aun hc~innen -&t heb ik me1 h Ymm&r PmJ 
Wiepr I4ruirt a fp.yrc)kc)n. Veel ,swccs er m @n hahlijk 
gmkin d+.). I'.S. V.qaefme 'I slechle schrq. Ik heh mnil 
schrijven (en hddhouwen) krrnnen lcewn? 
In dc hricf is ccn simpel schetsje vcrwerkt dat ccn wat 
hogcrc schacht laat zien. Jaap Kaas antwoordde op 
11 nici 1957 als volga: 

'Fhste Mciri Andri~sre". Ik mu wel wer onrrdeiiik 
zijn wurancer ik je jri goed gemecndt> mud kwalijk nam. 

Mija onhvetp is refl cr~rnprornis, =MIS lilles in LEil leiten, 
crt het WSUIUCII iiair hei gewone geharrewur ml de 
opi.i~~hsin~~~romrni.~~'i~~. Ik k b  h sfommikil hyaan om 
iwr.\r.hillende .srhkn k muhn, ujuurbij ik in s ~ ~ r n i ~  
imrhlk: in de ~ s t  ijula de c. om mi si.^ EL' werken. IIPZCI 
Iurr&vt~~ sr.he&stn ,sloegen, jummer gmtwx, her1 e q  i ~ t  en 
her hetfl mij u1 mtwi~c ~~eitorgpekr).~~, mijt# Iee~~lt i)1 de=# 
vorm in de w a h l  IC .~.I~pt:n. Ik ijot!l nu hqAvkr uwink i90crx 

meerder pemur en murl d11.s muur ujwai~hlrn, wat de 
FEt~qrntg~aide I l m n  Ae,diis.~fn. Waurst.k ijnbijk i.v dil 
onhuc~p niet U ~ Y L ~  slet~hkr &n ~~ )nana ig~ '  uncit~re, dal 
hei ufiijzing hilitjhn. In elkge i7ui tfc1gmau1.i. horsdijk 
h n k  ivmr de dtwrjim @rz(>pmrn witwikr. Ilur&I@h ICIZ 
(..)'l1. 

Bij Licsluit van 15 juli 1957 hcchttc dc rninistcr 
zijn g(wd kcu ring aiin hci (intwcrp 'met dieli iwr.stund(j, 
dol de iirahouù en ~iorrn van een eiwa~ueeI uun h hwtzAwn 
Irksl u l w ~ g  &r,qwdke1~1~p~i~ dkwn woden i~mqcIq6. 
Uil dc niinuui mii hcl hslual blijkt d:ib dc vci»r/.ittcr 
van dc Ccntralc Gimmissic advisccrdc Lot hct rnakcn 
van dit vtuirkhoud tcn aanzicn van dc ackst. Hcs 
mnkcn van hct wxirkhoud WilS c ~ l d c ~ r p  van cnkclc 
anilitclijk aantckcniaige~i. Kcniiclijk was íwii dcrgcl ijkc 
gang van wbcn nict gchruikclij k. 

Dankzij de hricf van Mari Andricsscn kon Jaap Kaas 
op  Ei mi 1957 aan de pnninkmcc\?cr :rv;in hct crimite, 
(;.J. Srnias, herichien dal hij mct hcl hwtscrcn van 
dc Iccuw k p n n e n  was, en kon hij om ccn winmhot 
vragen. Op 30 augustus 1957 schrijft Kliiis iirin 
burgcrnecstcr Fahius dat hij binnenlorî klaar zal zijn 
mct hcb nitxlcl vitn de Imuw cn nick dc ci~irwcrpicltciiin- 
gcn van dc rcliefs. Hij n d g t  hcct comitb uit dczc tc 
kmen h ich t igen .  Her comite WLF kcnnclijk t t w ~ d c n  
civer dc oatwcrpcn. 

CSp 13 novcrnher vergadcrdc hcl coniild ovcr dc 
tckst cip hct mifinment. R u r g e m w ~ t c r  Fahius had ari;ils 
hijzctf schrccf als hewonderaas van VondcF cnkclc 
r n o ~ l i j k  t~wpd~wlijkt: @dichten en tckstcn van Vondd 
cn nndcrc Ncdcrlaiidsc sclrrijvcrs aiin dc ledeti 
ovcrgclegd. Dit inspirccrdc H.J. Vcrmolcn rot ccn 
soongclijkc hijdragr: mct pm!mtckstcn cn gcdichtcn. 
Uiteindclijk kricis het comitb voor dc tckst 'Ilet 
i~udsrlund gclroulve, I3Iijfik lol in d m  &~d, d~ laat ~f C 

sugest tic van dc hurgcmccstcr. Hct uhcrst summicrc 
wnlng v;iii dcw hijwnkornst Jaal iliia r dc twemcgingcn 
gkscn, maas de kcuze 11s wcl enigszins In dc wat 
traditionele lijn van eerden: keuzcn hij Rch ontwerp. 
Dcu: tckst ligt o o k  in hct vcrlcngdc van de opdracht 
van Iioi mciiionierii mals die in Iicl kranlcaflikel iirtar 
voren komt: de hcrinncring lcvend houden aan allen 
die waar ook vkien vcwr onzc vrijheid. 

In deccmher warm, wiosuivcr zij rc achterhalen 
vicbn, dc *almtaanden Iwiiadcrd nicr hct vcr/iiek oni 
tocstcmrning vrwr het vcrmeldcn win de naam van de 
gcwllcncn. Het n)rnitd maaktc hcwust ccn wlcctic 
uit 21 drwir dc ldcn van hct ccirnitk vcmrnctdc narncn 
vuil gcva Ileil vcr~cissrrijrfcrs. I lel koos cl T iiamcii u ii. 
Hct monumcnt wcd meáe aan hen opgcdaagcn. Met 
verslag van dcw: hijecnkornst is nict mctr dan ccn 
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besluitenlijst. Ovewegingen worden niet vermeld Het 
is wijwel zeker dat het comité de criteria gehanteerd 
heeft van de voormalige commissie ad hoc. Dit blijkt 
ook uit een notitie van ir. Maas Geesteranus op een 
informatief briefje van burgemeester Fabius van 22 
mei 1959. Flierin wordt vermeld dat een op het ereveld 
in Bloemendaal begraven verzetsstrijder onder 
erkenning van zijn verdiensten niet op het monument 
h Bilthoven is genoemd omdat hij de oodogslechk 
w n  juni '40 t o r  aug '40 in onz Gemeenk (vertoefde). 
VemCh& ijn vern.tiwerk buiten de Gemeenk en werd 
buiten De Bidb gearresteerd, voldeed daasmee n i ~  aan 
& door de ccommrssie geste& mmren'. De gemeente 
berichtte degene die deze kwestie had aangekaart 
nadien in dezelfde zin. 

Op 3 februari S958 veniocht Jaap Eias de minister 
om het ontwerp van de tekst goed te keuren. De 
toestemming hiervoor werd op 1 mei 1958 verleend. 

Op 24 juni 1858 laat Kaas weten op 1 juli naar 
Bilthoven te willen komen om de plaats voor het 
monument aan te w@m en te overleggen met de desbc- 
treffende ambtenaar van Openbare Werken over de 
vorm van de betonplaat voor het fundament. Het was 
dus blijkbaar niet gelukt om het monument voor 4 mei 
1958 af te krijgen. Er is overigens geen blijk van 
contacten of prohlemen hierover. De lange tijd die 
het wrhijgen van mhkterkle pdkeuraig gekast hecft, 
zal mede debet zijn geweest aan het overschrijden van 
de streeftermijn, Op 16 september 1958 laat Jaap Kaas 

weten dat met het steíien van het monument begonnen 
kan worden. I-lij vraagt met storten van het beton te 
beginnen. Dit is echter iets te voortvarend. De 
burgemeester bericht Jaap Kaas op 20 september dat 
de gemeenteraad eerst akkoord moet gaan met de 
aangewezen plaats. Dat ml op 29 september gebeuren. 
Ook wfi Fabiusnogeensmet het comite spreken over 
het juiste tijdstip van plaatsing en overdracht van het 
monument. 

Op 30 september vraagt 'burgemeester Fabius aan 
de Koninklijke Bibliotheek om raad over de juiste * 
schrijfwijze van de gekozen tekstregel uit het Wilhelmus. 
Van deze regel waren verschillende versies bekend. 
Het eoniit6 wilde de oudst bekende tekst gebruiken, 
die te Wrden zou .eija in het Nieu Gewen Lieden 
Boecxken van 1581, dat zich in de K3 zou bevinden. 
Die kon gelukkig per omgaande - de tijd drong - 
bericht geven over de authentieke tekst, die overigens 
h spelling afweek van de door de minister goedge- 
keurd~ tckst. 

Op 3 november schrijft Jaap Kaas aan G,J. Smits 
dat het monument niet op T. 1 november onthuld kan 
worden omdat op het laatste ogenblik de tekst nog 
veranderd moest worden en omdat de bespreking in 
de raad 70 laat plaatsvond, Ook was een brief van hem 
met vragen en opmerkingen over de tekst op het 
gemeentehuis zoekgemakt, Hij hoopt nu het monument 
&én of twee weken na I1 novemkr te kunnen aflevere11. 
Later stuurt de steenhouwer aan Jaap Kaas een hogere 

Rede van de heer Ir. P. Maas Geesteranus ter gelegenheid van de onthulling van het verzetcmonument. 
Gemeentearchief De BiR. 
Foto: A,D. Kon 
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rekening. Van de f l.la),- meerkosten van de 
steenhouwer, die Jaap Kaas overigens voor eigen 
rekening neemt, wordt ongeveer f 100,- verklaard door 
werkzaamheden in Bilthoven *Ut rnkt, kot& en regen'. 

Op het monument is uiteindelijk de volgende tekst 
gehakt. 

'h vaderiant ghâmwe blijf ick rot inden doof. 
Mede opgedmgen aan: 
Hd. van Aalderera, M. Balk, PJ. ter Beek, A.P.M. 
Fawhey, A J: van Ginkel, MJ. Gmn,  J. GA. van 
Mehnbach i& Rouij, J. Stckenga, U . H .  van 'Sarel, 
J; W Vermak; S, de Woij Gemenknarengevallen 
in en door heb wmt. 

hnbieàing en overdracht a a m  de gemeente De Bilt 

Op 25 augustus 1958 bericht het comitd aan B&W dat 
Jaap Kaas heeft Iaten weten dal hij in oktober tot plaat- 
sing van het monument kan overgaan, nadat het 
daarvoor benodigde voetstuk in gereedheid zal zijn 
gebracht. Het wmite zal het op prijs stellen het monu- 
ment h november aan de gemeente de Bilt aan te  
bieden. Het comité wil het monument plaatsen 'ter 
rechtemjde van de alleeenstade lindeboom, ongeveer 
6 M. UA e@afschding van de hoerrdenj Doornenbal'*, 
m geplaatst dat het allijd zichtbaar ih- van de Smstd(iIcse- 
weg over h t  gazon van Jagtltlst. Deze platah is daos opas 
a lah  g e k n  op advies van Commkik- van deshudigen 
dk Jagfiusf daaribe h e f l  bezocht*. Op 22 september 1958 
besluit de raad het monument te aanvaarden en de 
verantwoode1ijkheid voor het onderhoud op zich te 
namen. Het herdenkingsmonument is blijkens het 
raadsbesluit bedoeld om 'de nageduchtenis levend te 
houden van k n  die in de janen f 940 - S945 vkien, m e i  
dmr oodogsharadei~t~ als h het w m ~  e n  h h # e r  
van ons land'. 

Op 13 december 1958 vindt de overdracht plaats. 
Het gemeentebestuur ontving het comitd en de 
nabestaanden. om 12.30 uur voor een 'eenvoudige 
koffìmaaltijd' in Hotel Heidepark De raad had 
hiervoor op 24 november een krediet verleend, waarbij 
gedacht werd aan het besteden van f 3,- h f 4,- per 
persoon. Er werden ongeveer 50 mensen venvacht. 

Volgens de uitnodiging moet Jaap Kaas tijdens 
de maaitijd een toelichting gegeven hebben op zijn 
schepping. Daarna zou het gezelschap naar Jagtlust 
gaan, waar de overdracht om 15.00 uur was gepland. 
Ir. Maas Geesteranus droeg het monument namens 
het comite over aan de gemeente. Burgemeester Fabius 
aamaardde het. Het Vrik Volk van 15 decRmkr spreekt 
van een indrukwekkende plechtigheid en de Bìitse EB 

Bilthovense Courant vermeldt de lovende woorden aan 
het adres van de enthousiaste secretaris JA van Tellin- 
gen die 'zoveel Biltenaren heeft weten te bereiken (..) 
dat het mogelijk bleek om dit zeer waardige monument 
op te richten'. 

Volgens de Bats,? en Bdthuwme Cotvani hield de 
hervormde predikant van De Bilt, ds. EH. van 
Herwerden, een korte herdenkingsstond aan de hand 

van Romeinen 8, de verzen 31 tot 3915. Pastoor J A  
Geelen van de Biltse St.- Michaelparochie bad het 
Onze Vader. De gereformeerde predikant ds. HAL.  
w der Linden hield een toespraak. Volgens het verslag 
in deBihe en Bilthovense Courant zag hij in de adelaar 
op het zijreliëf 'de machten van twijfel, van o~geloof 
en wanhoop efi wanhoop aan Gods leiding. Ze h n e n  
ons doen zegge=* alles Is waamklws. Maar bovenop het 
i n o w n t  staat & leeuw, $e iem.. in afuieerhuding, 
ChrShrs is dw leeuw en Hij overwint: 

Familieleden uitten in de weken na de plaatsing 
schriftelijk hun dank. Mevrouw Van Tarel-Henriques 
de Castro laat weten: 'De &ge m a n k  waarop wG 
aUen hebben kzmten pmkn hefl  ons zeker goed giodnm'. 
N. Sickenga schrijft dat het hem spijt dat er namens 
de nabestaanden geen dankwoord is gesproken, maar 
dat hij h dat tekort nu schriftelijk wil voorzien. Hij 
dankt, doelend op ir. Maas Geesteramus, 'de mnit ter  
van ket comitd voor po~ l ige  toespraak die waar 
hij meerderen van de gevallenen persoonlGk goed k e f t  
gehnd, voor k m  aoedzjk moed zin geweest. (..j Het 
Wdhelmus -lagen h o r  het op de ach&mnd 
onrlchtbaargeiaou&n mannenkoor kithkt nog na"6.Tot 
slot schrijft hij: ' O m  wereld Iodt weliwaar nk# meer 
onder $e gael vaPt ket hkhls, maar wel wordt re 
getekterd door vlagen van haai, dte evenzeer mogen 
opwekken tot ver&; en hier geldt s d i g  de boo&hap 
rnQ door een der vemhrshijhrs mede namens andewn 
opgedmgen, welh luidt als volgt "En als van mqgeërit 
wordt ook de l a a ~ &  cansequenlie te aanvaarden dan 
hoop ik, ddat dit er &h toe a l  bvdragen, hoe vreemd 
het ook m g  Minhn, ons de haat in deze wereld te doere 
verminderen, omdat &m laatst% comqwnbte aanvaard 
wd rijn in de geest van her Chrik&>fdona, in een geest 
van begr~pra". En in zijn afJche&brkf mocht ik lezen: 
"Daarmn wü ik dat er nkts van haat in jdIie harten 
achterbldfrH'. Waarna Sickenga h zijn brief de hoop 
uilspreekt dat de gedachte yan. het blijvend ven& tegen 
de haat aan dit monument verbonden mag blijven. 

De leeuw van Jaap Kaast7 

Het beeldhouw-, teken- en schilderwerk van Jaap Kaas 
is realistisch. Het werk van Jaap Kaas is te zien als 
een venrolgap dat van de zogenaamde animaliers. Zij 
vormden ia de 19e eeuw een stroming in de westerse 
beeldhouwhnst die dieren (voor het eerst) als een 
volwaardg onderwerpvoor een kirnsniverk bescboirwde. 
Jaap Kaas had een groot talent om tor een natuurge- 
trouwe weergave van zijn onderwerpen te komen. De 
grote kwaliteit van zijn werk werd ook gerealiseerd 
door hard werken en studeren. Jaap Kaas had een p t e  
kennis van de anatomie en het gedrag van dieren en 
was op dit gebied zeer belezen. Niet alleen de beelden 
van dieren van Jaap Kaas zijn de moeite van bet 
bekijken waard, ook zijn geschilderde en getekende 
portretten,nreest&i van Bern dierbare mensen, en zijn 
stillevens maken grote indruk, 

Jaap Kaas wilde door een mmq$mwe 
het innerlijk van een dier blootleggen. De grootheid 
van zijn kunstenaarschap is geweest dat hij bovendien 
aan zijn dierfiguren menselijk emoties meegeeft: wij 



De Biltse Gnfr april 1995 

zien een dier, dat aprpelleert aan menselijke gevoelens. 
Zijn beelden krijgen daardoor een diepcre betekenis. 
De bekraneode leeuw op het oorlogsmonument laat 
dat goed zien1" Anders dan bij veel van ;Lijn eerdere 
dierenbeelden, heeft Kaas hier gekozen voor een wat 
minder realistische weergave. De mmp is gestileerd. 
Dit stoort niet, integendeel, onze aandacht wordt zo 
geIeid naar poten en kop, die weer sterk realistisch 
zijn. De leeuw straalt door zijn hele houding kracht 
uit. Zijn sterke voorpoten dringen zich aan ons op. 
De houding is gespannen maar teruggetrokken. Hij 
heefi iets alkhuwelijks waargenomen. Hij iJ geschrok- 
ken en gespannen. Maar hij i? duidelijk ook paraat 
om als dat moet krachtig in te grijpen. Deze leeuw 
is in mijn ogen m een subtiele voorstellmg van wel 
facetten van oorlog en verzet: van angst voor de 
onderdrukker, van afschuw over zÎjn daden, van de 
wens lot lijfsbehoud, van de noodzaak om je te 
verzetten en van de kracht die daarvoor nodig t. De 
omschrijving 'afweerhouding' doet de w>orstelIhg 
tekort, De leeuw ïnspireerde ds. Van der Linden bij 
de onthuliiag tot de woorden 'Christw is die leeuw en 
Hij ovenvint. Jaap Kaas schreef in zijn eerder 
aangehaalde oproep: 'Jullie allemaal, (..) dle het 
slachtoffer zijr geworden van brute red ei os he^ sta op 
en b e s c k m  mij, een hesehemi door het wrhaal vanjuì12 
lot de mensheid'. 

De leeuw van Jaap Kaas is van een universele 
symboliek en maakt de plaats van het monument een 
plaats waar niet alleen de gevallenen in de tweede 
wereldoorlog,maar allen die omkwamen door oader- 
drukking en door oorlog, herdacht kunnen worden. 
Z o  krijgt de commissie ad hoc, die voor het levend 
houden van de herinnering aan hen die vielen In de 
tweede wereldoorlog koos voor een monument van. 
kunstwaarde, het gelijk aan haar zijde. 

Bronnen: 
J. Teeuwisse Leven en MM van de beeldiiouww- 
t e k w J q o  K m ,  Moonsteiiingscat. A ' d m  H W  
Museum I Kon. Maatsch. v. Dierk. Antwerpen, UmhE 
1987. Verkrijgbaar bij de auteur, op werkd. tel. 070 - 
3471 51 4. 
J.C. Brugman Bezet en Vene$ De Bfl en Bi/thoven 
in Uodogst&d Bilthoven 1 993. Verkrijg baar bil; de 
auteur. 
M m  Ramaker &een qpxMksti% Mmmmtenboek 
l # O / f W  teksten bij een beeldregistratie van Ben 
van Bohemen, Kampen 1980. Arch. OK&W 
Zoetemeer. 
Rijksbur. v.d. Kunsthist. DocJArch. Jaap Kaas, Den 
Haag. Prov. Arch. Utrecht. 

Noten: 
T .  De meeste van de leden hadden een rol gespeeld 

in het lokale vetzet. Zie J.C. Brugman, op.&. 
2. Gedeelten van het huidige dierenparkje aan de 

Planetenbaan hebben de bernmrng 'watei' gehad. 
Het Plein 1 940-1 945 iswaarcchijnlilk in deze omgeving 
gedacht. 

3. Op bepaalde momenten is ir. Maas Geesteranus het 
'gezicht naar buiten'. Bijv. in deaanbiedingsbrief aan 
de gemeente. Pn he? persbericht wor  de collecte in 

april 1957 wordt de burgemeester zeik niet als lid 
genoemd. Feitelijk fungeerde burgemeester F&iuc 
als voorzitter van het comi6 behalve daar waar zijn 
rol a!s vertegenwoordiger van de gemeente dat 
verhinderde. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de 
onthulling. 

4. Zoars de landschaparchitect prof. Bijlmer, lid van 
de Centrale Commissie, het m r d d e .  W. Ramaker 
en B.v.Bohemen, op& p. 23. 

5. Jaap Kaas zei in sen interview in 1928: Hos gaat het 
met de moderne beeldhouwkunst? Een stuk moet 
zich voegen in de horizontale en verticale lijnen van 
het gebauw, als lijnenspel aansluiten bij het geheel. 
Maar mijns inziens gaat het. versierende element eruit 
en komt er iets doods in. Ik probeer nu uit die 
verstarring los te komen, ik wil iets geven dat sterk 
leeft, voor mij is expressie het hoogste'. J. Teeuwisse, 
op.cito p. '133. 

6, J. Teeuwisse, up. cR1 p. 109. 
7. De venetsman draagt het uniform van de Binnenland- 

se Strijdkrachten, hetgeen bijv. aan de armband om 
de linkerarm te zien is. 

8. Bijv., weliswaar buiten de thematiek, eenvoorstelling 
van de hongerwinter. 

!3. Met dank aan R.  van Olderen van het Provinciaal 
Archief, een m de auteurs van het boek tX&gsmo 
numenten, dl. V in de Stichtse Monumenten-rreeks. 
l k werd door een collegei nog net voor de inleverdaíum 
van dit artikel op het verschijnen op Q maart 1995 
van het boek geattendeerd en kwam zo op het spoor 
vm het archiefmatenaal van de ProvincfaîeComrnissie, 
waarvan ik eerder gedacht had dat het verloren was 
gegaan. 

10. De lotgevallen van de vermelde en van andere 
venetsstrijders staan beschreven in J.C. Brugman, 
op. cit 

ll. J. Teeuwisse, up. cit p, 141 
12. De schrijffout staat in de originele brief, 
13. Beide brieven zijn in het bezit van het Rijksbur. v.d. 

Kunshist. Doc. in Den Haag, arch. Jaap h. 
14. De boerderij van Doornen'baI is thms wrdwenen. 

Deze stond op de huidige parkeerplaats van het 
administratiekantoor bil; Jagtlust. 

15. Romeinen 831  -39. De zekerhek9 des @OU& 
'i 6. Dit wijst ook op een dichte beplanting om hetmonu- 

ment. 
17. Ik ben mij ervan bewust mij op onbekend terrein Ze 

wagen bij het pogen het werk van Jaap Kaas. te 
duiden. Wellicht komt ztjn eigen toelichting, die hij 
bij de onthulling g q w n  heeft, nog eens voor de 
dag. Ik hoop dat het volgende met dank aan 
JanTeeuwisse de lezers zal helpen dit werk van Jaap 
Kaas beter te begrij pen. 

Met dank aan: 
J. Teeuwisse, Rijksb, v.d. Kunsthit. Doc,; J.C. Brugman; 
H. Rietveld, gem.erch. De Bilt; L. Bli'dorp arch. O M W ;  
n. ven Olderen, prov. ~rch. ;  gem. de ~ i i i .  


