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SCHRIJVERS- EN JOURNALISTENGRAVEN
IN DE BILT/BILTHOVEN
Wim Krommenhoek
Na in het vorige artikel een negental kunstenaarsgraven in onze gemeente onder de aandacht te hebben
gebracht, wil ik in deze aflevering het graf van een aantal schrijvers en journalisten presenteren en kort hun
levenloop schetsen. Wie kent ze nog en wie heeft wel eens wat van ze gelezen?
Ina Boudier-Bakker, schrijfster, geboren te
Amsterdam in 1875, overleden te Bilthoven
in 1966, en begraven op de begraafplaats Den
en Rust. Op de liggende grafsteen een bronzen
medaillon met haar afbeelding en profil en de
tekst:
INA BOUDIER BAKKER

Graf Ina Boudier-Bakker.
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Ina Boudier-Bakkers schrijverscarrière
duurde 60 jaar, van 1902 tot 1962. Na een
onderwijsacte en het toonkunstenaarsdiploma
voor zang behaald te hebben, huwt ze in 1902
met Henry Boudier en woont op diverse
plaatsen tot het echtpaar zich in 1929 te Utrecht
vestigt. Hier woonde ze aan de Oudegracht
333 tot aan haar dood op 91-jarige leeftijd. De
kinderloze schrijfster blijft tot op hoge leeftijd
actief en nog tijdens haar leven wordt in 1960
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in Utrecht een straat naar haar vernoemd.
Ina Boudier-Bakker debuteerde in 1902 met de
novelle Machten. Ze bleek een groot vertelster,
geinspireerd door het 19e eeuwse realisme.
Haar meest gelezen boek was de familieroman
De Klop op de Deur uit 1930 dat in 1970 nog
werd bewerkt voor televisie. Andere boeken
van haar zijn Kinderen (1905), Bloesem (1912),
Het Spiegeltje (1917), Goud uit Stro (1950),
Kleine Kruisvaart (1955),
Finale (1957) en Momenten
(1961). In 1963 werd haar
hele oeuvre bekroond met
de Tollensprijs.
Wanneer haar werk bij
een stroming zou moeten
worden ingedeeld, is dat
het huiskamerrealisme of
de damesroman, de door
ter Braak geïntroduceerde
term voor een vlot leesbaar
realistisch verhaal met
veel detailbeschrijvingen
en psychologische
uitweidingen. In dit genre
was zij de koningin.
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Willem Leonard (Boebie) Brugsma, schrijver,
journalist en commentator, geboren te Haarlem
in 1922, overleden te Bilthoven in 1997, en
begraven op de begraafplaats Den en Rust. Op
de staande grafsteen de tekst:
W .L. BRUGSMA
JOURNALIST
18.7.1922 4.9.1997

Graf W. L. Brugsma.
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’W.L. Brugsma’, zoals de meesten van ons
hem zullen herinneren als de landelijk
bekende commentator met de donkerbruine
stem, zat als jonge man tijdens de Tweede
Wereldoorlog in het verzet en overleefde, na
zijn gevangenneming bij een vluchtpoging
naar Engeland in 1942, meerdere
concentratiekampen waaronder Neuengamme
en Dachau. Deze ervaring heeft een levenslang
stempel gedrukt op het denken van Brugsma.
Na de oorlog begon hij in 1946 als journalist bij
de Haagse Courant tot hij in 1954 overstapte
naar de Grote Provinciale Dagbladen. In 1965
werd hij hoofdredacteur van het weekblad
Haagse Post en bleef in deze functie tot 1975
toen hij overstapte naar de televisie. In 1976
werd hij presentator en commentator van
de actualiteitenrubriek Achter het nieuws.
Van 1983 tot 1986 presenteerde hij het
discussieprogramma Het Capitool.
Brugsma heeft ook meerdere boeken
geschreven, vooral over Europa, zoals Europa,
Europa (1983), Lotgenoten: Europese verhalen
(1987), en Vrede is het alleen in de pauze (1993).
In 1995 ontving hij de Dr. J.P. van Praagprijs
van het Humanistisch Verbond.
In 1997 overleed Brugsma op 75-jarige leeftijd
aan een ongeneeslijke ziekte. Prins Claus, met
wie hij bevriend was, woonde de begrafenis bij.
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Brugsma woonde jarenlang in het kleine huisje
aan de Soestdijkseweg 114.
Albert Kuyle (pseudoniem van Louis
Maria Albertus Kuitenbrouwer), schrijver
en publicist, geboren te Utrecht in 1904,
overleden te Utrecht in 1958, en begraven op
de begraafplaats bij de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk
aan de Gregoriuslaan. Bovenaan het graf staat
een met klimop bedekte stenen zuil zonder
tekst. Onderaan het graf ligt een steen met de
tekst:
te weten dat er enkle dingen nooit vergaan
de dingen die te diep in ons geschreven staan.
Albert Kuyle was de schoonzoon van de
kunstschilder Otto van Rees (zie vorige artikel)
en ligt met zijn vrouw naast deze begraven,
evenals een van zijn negen zonen.
Kuyle was de motor achter het Katholieke
tijdschrift De Gemeenschap, maar hij werd
al in 1934 uit de redactie ontslagen vanwege
zijn antisemitische houding en fascinatie voor
het fascisme. Prompt richtte hij De Nieuwe
Gemeenschap op om verder te kunnen
provoceren. Na de oorlog kreeg hij enige tijd
een publicatieverbod, maar al spoedig schreef
hij weer in het Jezuïetentijdschrift De Linie tot
hij tenslotte ook daar niet meer welkom was. In
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Graf Albert Kuyle.

1954 verscheen zijn laatste literaire boek
Kinderen der mensen. In 1958 overleed Kuyle op
54-jarige leeftijd aan een maagbloeding, geheel
verzuurd en toepasselijk volgens zijn critici. Aan
zijn overlijden werd niet veel aandacht besteed.

Clare Lennart (pseudoniem van Clara Helena
Klaver), schrijfster en vertaler, geboren te
Hattem in 1899, overleden te Utrecht in 1972,
en begraven op de begraafplaats Den en Rust.
Op de zwerfsteen die haar graf dekt de tekst:
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Graf Clare Lennart.

M.W. V.D. BOOGAARD
1888 - 1960
C.H. V.D. BOOGAARD - KLAVER
CLARE LENNART
1899 - 1972
Clare Lennart was de dochter van kunstschilder
Luite Klaver. In 1918 behaalde zij haar
onderwijsakte en werkte o.a. in Utrecht, waar
ze haar toekomstige man leerde kennen. Omdat
deze nog gehuwd was en zijn echtgenote niet
wilde scheiden, kwam Lennart in conflict
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met het gemeentebestuur en besloot
in 1927 ontslag te nemen. Vervolgens
hield ze op een reeks van adressen
pension en begon met schrijven. Door
bemiddeling van Frans Coenen werd haar
debuutverhaal Liefde en Logica in Groot
Nederland geplaatst. Haar romandebuut
volgde in 1935 met Avontuur. Ook
publiceerde ze ondertussen in De
Groene Amsterdammer en schreef ze
jeugdliteratuur.
In 1939 vertrok ze naar Rotterdam om
in de buurt van haar toekomstige man te
kunnen zijn, maar na het bombardement
van 1940 vluchtte ze weer terug naar
Utrecht en opende wederom een pension.
In 1947 kon ze eindelijk huwen met
haar geliefde Wim v.d. Boogaard en in
de nu volgende periode tot 1960 schreef
zij verschillende boeken. De novelle
De twee negerpopjes werd in 1949 bekroond
als Boekenweekgeschenk. Ook deed ze veel
vertaalwerk, o.a. Pearl Buck, Truman Capote,
Charles Dickens en Dorothy Sayers werden
door haar in het Nederlands vertaald. Daarnaast
was ze bestuurslid van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde en redacteur van
Elseviers Weekblad, Het Parool, Het Boek van
Nu en Het Utrechts Nieuwsblad.
In 1960 stierf haar echtgenoot en vanaf dat
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moment nam haar productiviteit af. In 1972
overleed zij op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen
van een hartinfarct. Theun de Vries was een van
de sprekers op haar begrafenis. In Almere is een
straat naar haar genoemd.
Willem Oltmans, schrijver en journalist,
geboren te Huizen in 1925, overleden te
Amsterdam in 2004, en begraven op de
begraafplaats Den en Rust. Hij is bij zijn ouders
begraven en aan de staande grafsteen is de tekst
toegevoegd:

september 2011

Handelsblad en het jaar daarna bij United Press.
Weer een jaar later werd hij correspondent
voor de Telegraaf in Rome. Hier interviewde
hij Soekarno en bepleitte hij de overdracht
van Nieuw-Guinea aan Indonesië. Als
gevolg hiervan werd hij door de Nederlandse
overheid als landverrader beschouwd en
verhuisde hij naar de V.S. Hier schreef hij
een memorandum aan president Kennedy,

WILLEM OLTMANS
1925 - 2004
Op de steen staat de tekst:
EXEGI MONUMENTUM AERE
PERENNIUS
(Ik heb een monument opgericht dat
duurzamer is dan brons).
Willem Oltmans groeide op in Bosch en
Duin als zoon van een jurist. Hij kreeg in
zijn jeugdjaren Duitse les van Mevr. Büringh
Boekhoudt die later, in de jaren ‘50, aangesteld
werd als begeleidster van de prinsessen.
Oltmans studeerde aan Nijenrode en Yale
University. In 1953 begon hij bij het Algemeen

Graf Willem Oltmans en ouders.
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waarop de Amerikaanse regering zich door
Prins Bernhard liet voorlichten over de kwestie
Nieuw-Guinea. Toen vervolgens minister van
Buitenlandse Zaken Joseph Luns in Washington
de Nederlandse zaak kwam bepleiten, zou hij
te verstaan hebben gekregen dat Nederland
Nieuw-Guinea diende te verlaten. Sinds die
gebeurtenis werd Oltmans op alle mogelijke
manieren door Luns tegengewerkt en vertrok
hij naar Zuid- Afrika. Uiteindelijk kwam
hij berooid terug in Nederland. Uiteindelijk
werd hem na een jarenlang proces tegen de
Nederlandse staat in 2000 een bedrag van 8
miljoen gulden uitgekeerd ter compensatie
van alle gederfde inkomsten. In de jaren
‘90 werd hij een bekende gast in diverse
televisieprogramma’s.
Oltmans schreef tientallen boeken en hield
sinds zijn 8e een dagboek bij, waarvan het de
bedoeling is dat het in 76 delen zal worden
uitgegeven. In 2004, op 79-jarige leeftijd,
werd het leven van Oltmans door euthanasie
beëindigd, hij leed al geruime tijd aan kanker.
Nog voor zijn overlijden was de grafsteen
al voorzien van zijn naam, geboortejaar en
sterftejaar.
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Eduard (Elias) Veterman, schrijver en
dramaturg, geboren te Den Haag in 1901,
overleden te Laren in 1946, en begraven op
de begraafplaats Den en Rust. Op de staande
grafsteen de tekst:
EDUARD VETERMAN
ROMANCIER DRAMATURG
9-11-1901
28-6-1946
KATY VETERMAN - VAN WITSEN
22-11-1910
28-6-1946
Eduard Vetermans was de zoon van een Haagse
verhuizer. Hij studeerde aan de Academie voor
Beeldende Kunsten in Den Haag. In zijn jonge
jaren schreef hij al een groots bijbels drama
(Zonde), richtte een eigen toneelgezelschap op,
begon een literair cabaret en schreef een roman
(Hoornen van de maan) die hij zelf illustreerde.
De meeste van deze ondernemingen was echter
geen lang leven beschoren. In 1935 verhuisde
hij naar de Franse Riviera en ontmoette daar
zijn latere vrouw Katy van Witsen bij wie
hij één dochter kreeg. In 1939 keerde het
gezin terug naar Nederland en vestigde zich
te Blaricum. Onder de pseudoniemen Allard
van Pelt en D. Rawde schreef hij tientallen
boeken, vooral detectives, en toneelstukken.
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Graf Eduard Veterman en Katy Veterman-van Witsen.

Tijdens de oorlogsjaren nam hij de naam
Eduard Jacques Necker aan en maakte nu
vooral valse persoonsbewijzen. Hij werd in 1943
opgepakt door de Duitsers, maar overleefde de
gevangenschap omdat de Duitsers niet door
hadden dat hij joods was. Na de oorlog nam
Veterman geen blad voor de mond en nam de
autoriteiten amateuristisch gedrag kwalijk en
was van plan in een boek, Balans der Misere,

de hoge politieke kopstukken in een ander
daglicht te zetten. Op 26 juni 1946 schreef
Veterman dat er een ’vrij gore campagne’ tegen
hem werd gevoerd door de autoriteiten. Toen
hij twee dagen later met zijn vrouw bij een
verkeersongeluk om het leven kwam, werd er
druk gespeculeerd over een liquidatie, vooral
toen bleek dat het manuscript onvindbaar was.
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