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Van de redactie

In De Waag: Geschiedenis van een boerderij en haar bewoners geeft Michiel Valkenburcht een beschrijving 
van de boerderij die tot het midden van de jaren 70 heeft gestaan aan de Burgemeester de Withstraat.
Vervolgens wordt aan vier tweedeklassers van de Werkplaats Kindergemeenschap de gelegenheid geboden 
verslag te doen van hun project over de geschiedenis van de gemeente De Bilt. Zij schrijven over het 
landgoed Sandwijck.
In Opnieuw Phaedo doet de redactie verslag van de reacties die zij heeft ontvangen naar aanleiding van 
het artikel over Phaedo van Jitte Roosendaal in het septembernummer.
In dit nummer van De Biltse Grift wordt wederom een serie voortgezet en afgesloten. Het artikel 
Biografie Günther Prang van Gerrit van Ginkel betreft het Biltse deel uit het leven van Günther Prang 
die in onze gemeente woonde gedurende de oorlog.
Het Monument in dit nummer is het station in Bilthoven dat binnenkort grondig verbouwd gaat 
worden.
In Kent u de gemeente De Bilt goed? tenslotte, kunt u uw kennis van onze gemeente wederom testen.
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Geschiedenis van de boerderij 
Uit kadastrale informatie blijkt dat boerderij 
De Waag in 1887 in opdracht van Cornelis 
Barreveld werd gebouwd. De boerderij was niet 
de eerste bebouwing. Ter hoogte van het perceel 
was al sinds 1650 sprake van bebouwing. In 
de archieven van het dorpsgerecht Oostbroek 
en De Bilt zijn veel bronnen te vinden over 
de voorganger van de boerderij, die wordt 
gelokaliseerd ‘achter de kerk’.3 Deze voorganger 
zal gesloopt zijn nadat boerderij De Waag 
daarnaast gebouwd was.4 De eerste steen van 

boerderij De Waag werd op 11 augustus 1887 
gelegd door C. Barreveld, die toen 12 jaar oud 
was. Dit was de zoon van de eerdergenoemde 
Cornelis. 

In de tijd van de bouw hoorde er nog weiland 
bij de boerderij. Toen de Biltse landbouwer 
Jan Doornenbal de boerderij kocht, nadat 
deze in korte tijd al een paar keer van eigenaar 
was gewisseld, was dat al niet meer het geval.5  
Doornenbal kocht op 2 maart 1908 van de in 
Utrecht gevestigde 

DE WAAG: 
GESCHIEDENIS VAN EEN BOERDERIJ EN HAAR BEWONERS 

Michiel Valkenburcht    

Schuin tegenover de Oude School aan de Burgemeester de Withstraat in De Bilt staat een 
rijtje van drie eengezinswoningen uit het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw. Vroeger 
stond hier, op het adres Burgemeester de Withstraat 56, boerderij De Waag.1 Deze boerderij uit 
1887 werd van 1918 tot en met 1972 bewoond door de familie De Pijper. Nadat de laatste 
oude bewoners, de heer De Pijper en mevrouw De Pijper-Verweij, begin 1972 kort na elkaar 
waren overleden, raakte de boerderij sterk in verval. Na verkoop door de erfgenamen aan de 
gemeente De Bilt is de boerderij uiteindelijk in 1976 gesloopt. In dit artikel wordt stil gestaan 
bij de geschiedenis van het pand en de familie De Pijper, die er meer dan vijftig jaar in heeft 
gewoond.2 Tevens wordt de vraag beantwoord hoe de boerderij aan haar naam kwam. 
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N.V.’Nederlandsche Algemeene Maatschappij 
tot Exploitatie van Bouwterreinen en andere 
onroerende goederen’ ‘eene bouwmanswoning 
met erf, grond, schuur, vijfroedigen hooiberg en 
uitweg naar de Nieuwstraat (of Wilhelminalaan) 
aan den Blauwkapelschen Weg te De Bilt’.6 Na 
deze aankoop begint Doornenbal een sleperij 
ofwel vrachtrijderij. Hij verkoopt de boerderij 
en zijn transportbedrijf echter al weer na 10 jaar 
en wordt weer boer.  

Familie De Pijper
Op 19 januari 1918 koopt Gijsbertus de Pijper 
de boerderij van Doornenbal. Gijs de Pijper 
(geboren 1887) kwam oorspronkelijk uit 
een boerenfamilie in Tienhoven bij Utrecht. 
Nadat hij op 27 november 1908 met de op 
de boerderij De Mairehofstee uit Maarssen 
opgegroeide Aletta Verweij (geboren 1888) was 
getrouwd, vestigde hij zich met zijn echtgenote 
in het aantrekkelijke en in die tijd zeer snel 

Boerderij De Waag.
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groeiende dorp De Bilt.7 Zij betrokken daar 
eerst een kleine ‘nieuwbouwwoning’ in de 
Nieuwstraat (thans nr. 70) en begonnen er een 
melkhandel.8 Omdat het gezin zich uitbreidde, 
werd de woning aan de Nieuwstraat al snel te 
klein. Er deed zich een goede kans voor toen 
De Pijper de boerderij aan de Burgemeester 
de Withstraat kon kopen en het aldaar door 
Doornenbal uitgeoefende slepersbedrijf ‘firma 
J. Doornenbal’ met toebehoren kon overnemen.  

Hij kocht de woning met erf, grond, schuur, 
hooiberg en uitweg naar de Nieuwstraat 
aan de Burgemeester de Withstraat voor de 
som van 10.000 gulden Daarbij kocht hij 
voor een bedrag van 5.000 gulden een groot 
aantal ‘sleepersgoederen’, waaronder een 
tweewielige stortkar, twee driewielige karren, 
drie varkenskarren, zes polderkruiwagens, 
een verhuiswagen, vier boerenwagens, twee 
mallejannen9, vijf paarden, een haverkist, stro, 
vier paardendekens èn een varkenswaag met 
toebehoren en gewichten.10  

Beschrijving van de boerderij, het erf en de 
daarop gelegen bebouwing 
De boerderij had een woongedeelte en een 
aangebouwde stal of deel, die iets breder was. 
Beiden waren voorzien van een rieten zadeldak. 

De boerderij die eerder gebouwd was dan de 
thans nog bestaande huizenblokken aan de 
Burgemeester de Withstraat, lag ten opzichte 
daarvan teruggelegen en had als enige een 
voortuin. In de voortuin was onder andere een 
rozenperk en er stonden ligusters. Verder een 
grintpad met daarop twee vrolijk gekleurde 
tuinkabouters. De voortuin werd begrensd door 
een smeedijzeren hekwerk. Links van het huis 
stond een hoge linde. 

Het woongedeelte van de boerderij bestond uit 
één bouwlaag en een zolder, waarop in de tijd 
van de familie De Pijper de negen kinderen 
sliepen.11 De voorgevel van de boerderij had 
beneden drie negen-ruits schuiframen die 
waren voorzien van luiken, en een zolderraam. 
Helemaal rechts onderin de voorgevel bevond 
zich een steen die herinnerde aan het leggen van 
de eerste steen. De voorgevel werd in enige mate 
verlevendigd door een zogenoemde makelaar 
bij de nok.12 Verder was boven het zolderraam 
een wit houten bord bevestigd waarop in zwarte 
letters de naam van de boerderij stond: DE 
WAAG. Onder het zolderraam was op de muur 
een groot wit vlak geschilderd waarop met 
zwarte letters onder andere de firmanaam was 
vermeld.  
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Burgemeester de Withstraat en omgeving anno 1975.
Boerderij de Waag staat in het midden tussen Nieuwstraat en Torenstraat.
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Links van het huis bevond zich een pad naar de 
voordeur en het achtererf. Via de ‘voordeur’ in 
de linkerzijgevel van het woongedeelte kwam je 
direct in een grote keuken. In het verlengde van 
de keuken lag een ruime achterkamer.13 
Vanuit de keuken bereikte je via een paar treden 
de opkamer14, aan de straatzijde, gelegen achter 
het linker grote raam. Deze werd gebruikt als 
ouderlijke slaapkamer. Rechts daarvan bevond 
zich de voorkamer met de beide andere grote 
ramen, die gebruikt werd als woonkamer. In 

deze kamer bevond zich aanvankelijk tegen 
de rechtergevel een wand met twee bedsteden 
erin, die later werden vervangen door kasten.15 
Onder het huis was een voorraadkelder waar 
weckpotten en dergelijke stonden. 
 
De kap van het stalgedeelte was oorspronkelijk 
even hoog als die van het woongedeelte. De deel 
had in de achtergevel een segmentboogvormige 
dubbele houten bedrijfsdeur met links en rechts 
daarvan een getoogde mestdeur en erboven 

een luik voor de hooizolder. Verder in de 
achtergevel een drietal stalraampjes. De 
beide zijgevels waren lichtgrijs gestuukt en 
ook voorzien van drie stalraampjes. In de 
tijd van de familie De Pijper werd de deel, 
die voorzien was van gruppen en voergoten, 
gebruikt om er paarden te stallen.16 Op 
de zolder van de deel was nog een klein 
kamertje voor een knecht, dat echter niet 
meer gebruikt werd.17 
Toen de deel begon te vervallen, is deze 
rond 1956 afgebroken en vervangen door 
een lagere aanbouw voorzien van een flauw 
hellend eternieten zadeldak, met in de 
achtergevel drie houten deuren. Dit nieuwe 
bedrijfsgedeelte werd niet meer als stal 
gebruikt, maar als bergruimte.18 

 Drumband De Nachtegaal op 5 mei 1965 op de Burgemeester 
de Withstraat voor boerderij De Waag.
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Het erf achter de boerderij kon ook via de 
Nieuwstraat worden bereikt. Op het erf 
stonden een paar loodsen en een hooiberg. 
Uit archiefstukken blijkt dat op 4 september 
1903 aan Jan Doornenbal een vergunning was 
verleend voor de bouw van een schuur en op 10 
april 1908 voor de bouw van een wagenloods 
die tweeëndertig meter lang was en vijf meter 
breed.19 Gijs de Pijper voegde helemaal achter 
op zijn erf nog een wagenloods toe die negen 
meter breed was en vier en een halve meter diep. 
Op 21 april 1942 had hij hiervoor vergunning 
gekregen.20 Op het erf achter het huis bevond 
zich tenslotte nog een tuin met vruchtbomen 
zoals, appels, pruimen en perziken, struiken 
met rode, zwarte en kruisbessen en bloemen 
zoals dahlia’s, duizendschoon, goudsbloemen en 
asters. Een kippenhok met kippenren en kippen 
maakte de zaak compleet. 

De sleperij en de waag 
Op de voorgevel van de boerderij was, tussen 
het bovenraam en het middelste onderraam, 
een wit vlak op de bakstenen muur geschilderd 
met daarop in zwarte letters: ‘G. de PIJPER 
v/h Doornenbal, sleeperij en verhuizingen, 
handel in mest en tuingrint’.21 Gijs de Pijper 
had, zoals gezegd, met de boerderij ook de 
sleperij overgenomen. De eerste jaren gingen 

de zaken blijkbaar goed, want hij had op een 
gegeven ogenblik 13 paarden die wel eens 
gehuurd werden door de gemeente. De Pijper 
haalde onder andere kolen voor de Elektrische 
Centrale, die toen nog in de Nieuwstraat was 
gevestigd, en deed ook verhuizingen. Verder 
had De Pijper een handel in mest en grint. Bij 
de Bunnikseweg was in de jaren ’20 langs de 
Biltse Grift een loswal aangelegd. Deze werd 

Gijs de Pijper, zittend op het achtererf
(mei  1969).
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begin jaren ’30 verplaatst naar de Jacobssteeg in 
verband met de aanleg van een rondweg om het 
dorp. Schippers haalden zand, stenen en grint 
uit Utrecht en losten het in het haventje, waarna 
de heer De Pijper alles op de wagen laadde 
en vervoerde. Hij had drie of vier mensen in 
dienst. Soms waren er meer nodig, die daarvoor 
tijdelijk werden ingehuurd.22

 
Gijs de Pijper was naast sleper, ook waagmeester 
geworden. Onder de slepersgoederen die 
hij van Doornenbal had gekocht, bevonden 
zich, zoals al eerder werd vermeld, ook een 
weeginrichting met toebehoren en gewichten 
en ook die kwamen goed van pas. Uit een 
bewijs van erkenning van 1936 blijkt dat Gijs 
de Pijper door de Nederlandsche Zuivelcentrale 
op zijn verzoek werd toegelaten tot de groep 
waaghouders.23 In de deel, de stal die aan 
de achterzijde tegen het woongedeelte was 
aangebouwd, was aan een balk de grote 
weegschaal bevestigd waarmee voornamelijk 
varkens en kazen werden gewogen. Als er 
varkens moesten worden gewogen, kon er 
aan één kant van de weegschaal een soort kist 
worden gehangen voor het varken, aan de 
andere kant werden grote gewichten van soms 
wel tien kilo geplaatst. Klanten waren boeren 
uit De Bilt en omstreken. Na het wegen kregen 

zij van de waagmeester een waagbriefje mee 
met daarop het gewicht. Na het voorgaande is 
ook duidelijk hoe de boerderij aan de naam DE 
WAAG kwam. 

De moderne tijd doet zijn intrede: einde van 
het bedrijf en de boerderij
De Pijper kon zijn bedrijf niet tot aan zijn 
vijfenzestigste aanhouden omdat er steeds 
minder vraag naar vrachtvervoer per paard en 
wagen was. Ook het vervoer over water (de 
Biltse Grift) hield op en het haventje (de loswal) 
werd niet langer gebruikt.

Waagbriefje.
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perceel, inclusief boerderij met opstallen, van 
A. de Pijper en J. de Pijper, voor een bedrag van 
65.000 gulden.24 Daarna stond het huis nog een 
tijd leeg en werd het zelfs even gekraakt. 
Op 28 oktober 1976 besloot de gemeenteraad 
een bedrag van 20.500 gulden vrij te maken voor 
afbraak van de boerderij, alsmede een bedrag 
van 11.500 gulden ten behoeve van de aanleg 
van een provisorisch parkeerterrein. Uiteindelijk 
werd de boerderij eind 1976 afgebroken. Op 
30 maart 1982 besloot de gemeenteraad tot 
verkoop van het perceel aan de Algemene Biltse 
Woningbouwvereniging ten behoeve van de 
bouw van wooneenheden.25 Uiteindelijk werden 
op de plaats waar de boerderij had gestaan drie 
moderne eengezinswoningen gebouwd, de 
huidige nummers Burgemeester de Withstraat 
56, 56 a en 56 b.  

Wat er nog aan de boerderij herinnert
Is er wellicht nog iets dat aan de oude boerderij 
herinnert? Aan de kant van de Nieuwstraat is 
aan het ontbreken van bebouwing nog de oude 
toegang naar het achtererf zichtbaar, daar waar 
nu een parkeerplaats voor bewoners is aangelegd. 
Verder zijn er behalve de foto’s en herinneringen 
nog enkele tastbare zaken van het pand en het 
werk op de boerderij overgebleven. Zo heeft 
de gemeente De Bilt de al eerder genoemde 

Al voor de oorlog werd het minder, maar 
daarna was het met de sleperij afgelopen, want 
tegen het veel snellere vervoer per vrachtauto 
was het bedrijf met paarden en wagens niet 
opgewassen. Langzamerhand moest De Pijper 
steeds meer paarden verkopen. Ook met 
zijn werkzaamheden als waagmeester kon hij 
waarschijnlijk niet veel meer verdienen en 
de grote weegschaal werd uiteindelijk, nadat 
de oude deel was afgebroken, in een boom 
gehangen.   
Na de oorlog beëindigde De Pijper – hij 
was toen ongeveer 60 jaar – zijn bedrijf en 
werd weer melkboer, zoals hij als jongeman 
ook ooit was begonnen. Hij werd aangesteld 
als waarnemer in een melkhandel aan de 
Julianalaan in Bilthoven, en hield daar de zaak 
aan de gang.

Nadat het echtpaar De Pijper in 1972 was 
overleden, werd een deel van de boerderij 
door de erfgenamen verhuurd voor opslag van 
goederen, onder andere voor het toen aan de 
Dorpsstraat gevestigde handelsbedrijf Depex. 
In de schuren konden mensen bovendien hun 
auto’s stallen. Op het laatst is de boerderij die 
steeds meer begon te vervallen, aan de gemeente 
De Bilt verkocht. Op 11 december 1975 
besloot de gemeenteraad tot aankoop van het 
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‘eerste steen’ uit de voorgevel bewaard: hij 
ligt in een kluis onder de trouwzaal van het 
gemeentehuis.26 Verder is in de familie de oude 
deurbel (met klepel) van de boerderij bewaard 
gebleven, de sleutels van voor- en achterdeur en 
een aantal grote en kleine gewichten. Leuk om 
te vermelden is ten slotte het volgende. Hugo 
de Pijper, de nu 81-jarige jongste zoon van het 
gezin De Pijper, woont al lang niet meer in De 
Bilt, maar in het Brabantse Aalst Waalre.27 Uit 
eerbetoon aan zijn ouders en het ouderlijk huis 
heeft hij zijn eigen moderne woning ook De 
Waag genoemd. Zo leeft ook de naam van de 
verdwenen boerderij nog voort. 

1  Pas vanaf 1909 kreeg de straat de naam Burgemeester 
de Withstraat. Daarvoor heette hij “Blauwkapelschen 
weg” en nog daarvoor: “Achterdijk”. Het huisnummer 
Burgemeester de Withstraat 44 werd later vernummerd 
tot 56. 

2  Schrijver van dit artikel (8 februari 1970), is een 
achterkleinzoon van Gijsbertus de Pijper (10 juli 
1887- 8 maart 1972) en Aletta de Pijper - Verweij (14 
augustus 1888 - 17 januari 1972). Zijn grootvader 
Joost de Pijper (9 januari 1912 – 20 maart 1992) en 
diens drie broers en vijf zussen zijn op de boerderij 
opgegroeid. Zijn moeder, Aletta de Pijper (3 maart 
1946) is op de boerderij geboren en heeft er de eerste 
vijf jaar van haar leven gewoond.

3  Informatie verkregen van Ellen Drees, Historische 
Kring d’Oude School. 

4  Uit een krantenartikel van 22 december 1976 

blijkt dat er bij de sloop geen bijzonderheden zijn 
aangetroffen, zoals zeer oude fundamenten. 

5  Toen de ondernemende landbouwer Adrianus 
Roodvoets jr. rond 1900 boerderij De Waag en het 
omliggende land in eigendom kreeg, ging hij er al snel 
toe over om het merendeel van de landbouwgrond 
te verkopen in aparte percelen ten behoeve van 
woningbouw in de Nieuwstraat; De Bilt, Wonen en 
Werken, Ellen Drees en Frans Nas, 2000, p. 48.

6  Dit blijkt uit een namens de Raad van bestuur van 
genoemde N.V. getekende kwitantie van 14 mei 
1908 waaruit blijkt dat Doornenbal tweeduizend 
tweehonderd gulden heeft betaald ter voldoening van 
het restant der kooppenningen voor de boerderij. De 
originele kwitantie bevindt zich in het archief van H. 
(Hugo) de Pijper (12 februari 1929).  

7  Deze boerderij van de familie Verweij bestaat 
nog steeds en is gelegen aan de Europalaan 1 te 
Maarssen. De boerderij is sinds 1972 een beschermd 
rijksmonument (monumentnr. 26353).

8  Ze ventten melk met een zogenaamd melkstel. Dit was 
een kar die met de hand geduwd werd of getrokken 
werd door een hond.

9  Een mallejan is een wagen met één as, twee hoge 
wielen en een dissel, bedoeld om boomstammen mee te 
vervoeren. De wagen werd getrokken door één of meer 
paarden. 

10 Dit blijkt uit de akte van overdracht d.d. 19 januari 
1918, verleden voor notaris W.C.J.M. Stokvis, te 
Utrecht. De originele akte bevindt zich in het archief 
van dhr. H. de Pijper.  

11 De jongens (4) en meisjes (5) sliepen apart, van elkaar 
gescheiden door een gordijn.  

12 Een makelaar is een stuk hout dat in de top van een 
kap is aangebracht en dient als versteviging van de nok, 
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de hoekkepers en de zijspruiten. 
13 Van 1945 tot ongeveer 1950 woonden de grootouders 

van de auteur, Joost de Pijper en diens uit de Oekraïne 
afkomstige vrouw Zenja Pawlenko (8 januari 1921 – 
14 juni 2010), bij de familie in. De achterkamer werd 
voor het paar, dat op 3 maart 1946 een dochtertje 
Aletta kreeg, ingericht. Er werd een houten wand 
geplaatst zodat ze vanuit de voorkamer via een gangetje 
naar de keuken konden komen en zodoende enige 
privacy hadden.

14 Een opkamer lag een of enkele treden hoger dan de rest 
van de begane grond omdat zich daaronder een kelder 
bevond.

15 Mondelinge informatie van mevrouw Maria (Rie) 
Visser-de Pijper (4 maart 1920 – 14 mei 2009).

16 De aanwezigheid van gruppen (mestgoten) wijst er op 
dat het oorspronkelijk een koeienstal was.

17 Mondelinge informatie van de heer H. de Pijper.
18 Voor het nieuwe bedrijfsgedeelte werd door 

Burgemeester en Wethouders van de Bilt op 21 
december 1955 een bouwvergunning verleend. Stukken 
betreffende verleende bouwvergunningen van gesloopte 
panden, B. de Withstraat, GA De Bilt 1932-1987. 

19 RHC Vecht en Venen, GA De Bilt 1811-1931, inv.nrs. 
160, volgnr. 472 en 165, volgnr. 277 

20 Voor de vindplaats, zie noot 18
21 Op oude foto’s is door deze letters heen nog vaag de 

naam J. Doornenbal te lezen.
22 “Biltse herinneringen” van de heer J. de Pijper, artikel        
     in de Biltse/Stichtse post, 10 april 1990.
23 Dit bewijs van erkenning bevindt zich in het archief 

van de auteur
24 RHC Vecht en Venen, GA De Bilt 1932-1987, inv.nr. 

599
25 RHC Vecht en Venen, GA De Bilt 1932-1987, inv.nr. 

662
26 Bedoelde steen is bij de sloop in 1976 bewaard 

gebleven. De gemeente De Bilt heeft haar collectie 
herinneringsstenen onlangs (in 2010) geïnventariseerd 
en zal deze binnenkort waarschijnlijk overdragen aan 
het Provinciaal bodemdepot Utrecht.

27 Van het gezin met negen kinderen zijn er op dit 
moment nog twee in leven: behalve Hugo de Pijper is 
dat mevrouw Gijsbertha (Bep) Jansen- de Pijper (20 
december 1922). Zij woont in De Bilt. 
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Erfgoedproject op de Werkplaats.

Inleiding
In de weken voor de zomervakantie hebben de tweedeklassers van het voortgezet onderwijs van 
de Werkplaats Kindergemeenschap zich beziggehouden met een project over de geschiedenis van 
de gemeente De Bilt. 
Dit project is enkele jaren geleden opgezet door Landschap Erfgoed Utrecht en docenten van de 
Werkplaats. Het doel hiervan is de kinderen op een praktische en onderzoekende manier iets te 
leren over de omgeving en geschiedenis van De Bilt en Bilthoven in het algemeen, en de school 
en oprichter Kees Boeke in het bijzonder.
De leerlingen konden kiezen uit een breed scala van onderwerpen. Voor ieder onderwerp werd 
een opdrachtgever gezocht. Zo werd de redactie van De Biltse Grift benaderd om op te treden 
als opdrachtgever voor een artikel over een bijzondere plaats of monument in de gemeente.
Tijdens de presentatie hebben we uit de vele mooie eindproducten er twee uitgekozen, die in De 
Biltse Grift worden gepubliceerd. In dit nummer vindt u het eerste artikel.
Bedenkt u wel dat dit artikel geschreven is door 14- 15jarigen. Wij waarderen hun inzet zeer 
en hopen dat dit mag bijdragen aan een historisch besef.
C.v.d.H.

Erfgoedproject
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uiteindelijk een nieuwe eigenaar. Die nieuwe 
eigenaar was Adriana Voet van Winssen.
De boerderij werd in 1770 vervangen door 
een buitenhuis, waarschijnlijk heeft ze dat 
zelf gedaan. Ook het park werd aangelegd in 
een landschappelijke stijl. Dit park werd in 
1833 heel erg veranderd door een lid van de 
familie van Lunteren. In 1854 komt Sandwijck 

Oorspronkelijk was Sandwijck een uithof van 
het klooster Oostbroek. In 1644 werd het 
landgoed verkocht aan jonkheer 
C. Utenhoven. Nadat jonkheer Utenhoven 
overleed verkochten zijn nabestaanden 
Sandwijck aan de familie van Hattum. Als Frans 
van Hattum overlijdt blijft zijn vrouw Metgen 
Versteech er wonen. In 1759 kreeg Sandwijck 

SANDWIJCK
Luna Voors, Dulcie Bovenlander, Joyce Ndagijimana en Franka Willemars.

Huize Sandwijck.
(Foto J.W.H. Meijer)
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uiteindelijk in het bezit van mevrouw Both 
Hendriksen en haar man, Vincent Lodewijck 
van Boetzelear.  In datzelfde jaar wordt het huis 
verkocht aan de stad Utrecht, en daarna wordt 
het in 1967 doorverkocht aan de Universiteit 
Utrecht.

De Universiteit wilde het huis gaan gebruiken 
als huisvesting voor gasten. Ook wilde men 
dat de tuin onderdeel werd van de Botanische 
Tuinen. Van die plannen kwam niets terecht, 
omdat de A28 werd aangelegd tussen de 
Uithof en het huis Sandwijck. Daarna stond 
het huis Sandwijck 16 jaar lang leeg, waarbij 
het landgoed verwaarloosd werd. Daardoor 
raakte het in verval, en bovendien werd bijna 
alles van waarde meegenomen en of gestolen. 
Tenslotte werd er zelfs een sloopvergunning 
aangevraagd. Dat ging gelukkig uiteindelijk 
niet door, doordat in maart 1980 het huis werd 
gekraakt en door de bewoners werd opgeknapt. 
Ook werd door de werkgroep het achterstallige 
onderhoud van het landgoed aangepakt.

In 1834 heeft de familie van Boetzelear 
tuinarchitect J.H.J. van Lunteren de 
opdracht gegeven om de tuin in een Engelse 
landschapstijl aan te laten leggen.
In 1984 werd de werkgroep Sandwijck 

opgericht. Die enthousiaste groep vrijwilligers 
ging het pand opknappen. Het terrein is 
uiteindelijk door het Utrechts Landschap in 
1989 gekocht. Door de werkgroep en het 
Utrechts Landschap is het prachtige landschap 
een hele mooie plek geworden.

Sandwijck is een heerlijke plek, met een mooie 
omgeving om te gaan wandelen. Terwijl je 
geniet van de natuur kun je je gedachten 
loslaten en bij iedere stap nadenken over de 
prachtige geschiedenis die het huis –en de 
omgeving- met zich meedraagt.

Erfgoedproject

De duiventil landgoed Sandwijck.
(Foto J.W.H. Meijer)
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OPNIEUW PHAEDO

Het artikel Herinneringen aan Phaedo 
1939-1943 van Jitte Roosendaal in het 
septembernummer van 2010, heeft een aantal 
reacties en aanvullingen opgeleverd. Hieronder 
hebben we deze reacties en aanvullingen 
gebundeld.

Reactie van dr. J.Ph. Wolff
De eerste reactie is van dr. Wolff. Hij tekent 
aan, ‘dat de heer Brinkerink zich wel psycholoog 
noemde, maar daartoe niet bevoegd was omdat 
hij niet was afgestudeerd in die wetenschap. In 
overeenstemming daarmee waren zijn pretenties 
en onrealistische plannen, waarvan niets is 
terechtgekomen.’

De heer Wolff vervolgt: ‘De heer Brinkerink 
slaagde erin, het vertrouwen te winnen 
van enige invloedrijke personen, zoals de 
toen populaire huisarts M. Brouwer, de pas 
benoemde nieuwe rector van Het Nieuwe 
Lyceum, dr. J. Gunning, en blijkens de foto 
op blz. 68 kennelijk ook de burgemeester van 
De Bilt. De huisarts Brouwer wendde zich ook 
tot mijn vader met het verzoek om financiële 
steun voor de plannen van Brinkerink, die de 

aanmatigende pretentie had, een tegenwicht 
van de Rooms Katholieke internaten zoals het 
Canisius College te Nijmegen te zijn. Ik weet 
niet of mijn vader daarop is ingegaan.’

Verder heeft Wolff bezwaar tegen, ‘de 
commentaarloze weergave van het fragment uit 
het Dagblad voor Amersfoort. Dat bericht als 
iets anders dan onzin te beschouwen, is toch 
wel wat naïef. Tot “de vele problemen waarvoor 
Nederland zich na de Bevrijding geplaatst zag”, 
behoorde immers niet het onderwijsvraagstuk, 
maar de wederopbouw en wat later Indië. 
Dat de heer Brinkerink “de oplossing voor 
alle onderwijs- en opvoedingsproblemen 
gevonden had”, was en is evident als hoogst 
onwaarschijnlijk te beschouwen.’

Tenslotte geeft Wolff in zijn reactie nog wat 
anekdotische informatie:
‘De op de foto op blz. 68 staande Nico 
Dorresteijn en Wouter van Bommel van Vloten 
zaten in 1939 samen met mij in de vierde klas 
van de Van Dijckschool (maar niet meer in de 
5e).
Aan de eveneens in het artikel genoemde Benno 
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Bink bewaar ik goede herinneringen, omdat hij 
als bekwaam pianist met mij op de contrabas 
tijdens SCHC-feesten herhaaldelijk met name 
de titelsong van de film “Laura” ten gehore heeft 
gebracht. Verder is er mijn vroegere klasgenoot 
Wim van der Poel uit Sneek, die kortstondig 
een interne leerling van Phaedo is geweest, en 
die, omdat hij daar naar zijn zeggen niets leerde, 
in 1943 in de tweede klas van Het Nieuwe 
Lyceum werd geplaatst.
In het in 1948 door Brinkerink geopende 
“Jeugdland Phaedo”, in het door hem gehuurde 
kasteel Sterkenburg, werden na enige tijd 
de groepen die taallessen kregen gehuisvest. 
In mijn studententijd speelde ik vaak in een 
gelegenheidsbandje op slotfeesten van die 
cursussen. Later verhuurde Brinkerink het 
kasteel voor feesten en partijen, waarbij ikzelf 
een keer als saxofonist in een jazzband ben 
opgetreden.’

Reactie van mevrouw M. Balk
De tweede reactie is afkomstig van mevrouw 
Balk. Zij heeft een waardevolle aanvulling op de 

namen van de personen op de foto op blz. 68. 
Voor het gemak van de lezer drukken we hierbij 
nogmaals deze foto af met het silhouet waarop 
de personen genummerd zijn. De eerste twaalf 
namen stonden ook al bij de foto in het vorige 
nummer van De Biltse Grift.

De heer en mevrouw Brinkerink met een deel 
van de leerlingen van Phaedo achter het huis 

op Rembrandtlaan 78, zomer 1939. 1 De heer 
Brinkerink, 2 Mevrouw Brinkerink, 3 Jaap Weenink, 

4 Wouter van Bommel van Vloten, 5 Ernst Veen, 6 
Freddy Stuyvesant Meijen, 7* Constant van der Borch 
(zoon van de burgemeester van De Bilt) 8* Archibald 
McLaine Pont, 9 Kees ter Laan, 10* Floris Heshuizen, 
11* Dolf Heshuizen, 12 Nico Dorresteijn, 13 Jan de 

Muimck Keizer, 14 Valk ter Weeme, 15 Koen Meischke, 
16 Maartje Balk, 17 Miep de Geus, 18 Heiko Meischke 

(neef van de vriend van Jaap Weenink), 19 Jan de 
Geus.  *externe leerlingen. 

Opnieuw Phaedo
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Reactie van Hans de Groot
De derde reactie is van Hans de Groot. Het 
stuk riep bij hem herinneringen op aan hoe hij 
als jongen na de oorlog speelde op het Ensah-
terrein.

‘Bij het lezen van het artikel kwamen ook bij 
mij herinneringen los. Niet als leerling van 
dit internaat, zoals Jaap Weenink. Wel als 
schooljongen. Samen met vriendjes liepen wij in 
1945 door Phaedo, zoals wij dat noemden, naar 
het station om in Utrecht naar school te gaan. 
Het was de kortste weg vanaf de Bilderdijklaan. 
Wij doken tegenover de villa Zonneheuvel 
langs de bunker het bos in en verder langs een 
appelboomgaard. Even later kwam de ruïne van 
Phaedo in het zicht. Overal puin. Alleen een 
schuurtje stond nog overeind. Wij hadden er 
toen nog geen idee van dat deze puinhoop ooit 
ENSAH had geheten en de eerste in Bilthoven 
Noord gebouwde villa was geweest.

Pas in 2003 kwam de naam Phaedo mij 
opnieuw onder ogen. Voor een nieuw artikel 
over huisnamen onderzocht ik de achtergrond 
van de huisnaam Essenburg op Soestdijkseweg 
265 Zuid. In de oude bouwdossiers vond ik een 
brief van 21 januari 1946 van de Begrafenis-
Onderneming F.B. Tap aan Burgemeester 

en Wethouders van De Bilt. Hierin wordt 
verwezen naar een brief van 19 januari waarin 
F.B. Tap het Bureau Huisvesting verzocht om 
hem toestemming te verlenen tot het betrekken 
van de woning op Soestdijkseweg 265 Zuid, het 
tegenwoordige Phaedo.

Al verder zoekend in de oude gegevens over de 
bewoning van Essenburg verscheen als bewoner 
Frans C. Brinkerink, zonder datum van 
inschrijving. Op 16 juli 1945 werd ingeschreven 
als dienstbode Marijke Beuckens, afkomstig 
uit Gaasterland. Vanaf 1 juli 1945 wordt een 
serie jongens ingeschreven. Het is vrij duidelijk 
dat omstreeks die tijd het internaat weer is 
opgestart. 
De heer Frans C. Brinkerink wordt op 14 mei 
1948 uitgeschreven naar zijn nieuwe woonplaats 
Driebergen. De heer F.B. Tap betrekt dan de 
villa en deze krijgt de oude huisnaam Essenburg 
weer terug.’

Aanvulling bronvermelding
Tot slot nog een aanvulling bij het overzicht 
van oorlogsactiviteiten op blz. 71. Hier is 
de bronvermelding weggevallen. Deze moet 
zijn: J.C. Brugman, De Bilt en Bilthoven in 
oorlogstijd, uitgegeven in eigen beheer, 1993.
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Inleiding
Toen de Nazi-Duitsers in mei 1940 slechts en-
kele dagen nodig hadden om Nederland onder 
de gelaarsde voet te lopen, telde ons land on-
geveer vijftigduizend Rijksduitsers; slechts een 
klein percentage ervan was praktiserend nazi-lid, 
zodat de nieuwe machthebbers in Nederland 
daar wat aan wilden doen. Zij bevolen o.a. dat 
kinderen van Rijksduitsers naar hun Deutsche 
Schule gingen om daar de ‘oprechte’ Nazi-leer 
te ontvangen. Hun vaders moesten zich melden 
in actieve militaire dienst en zo gebeurde het, 
dat eerzame huisvaders zeer tegen hun zin zo’n 
vervloekt uniform moesten aantrekken. Merk-
waardig dat alleen het bescheiden Biltse straatje 
De Looydijk drie van die Rijksduitsers telde, 
namelijk de heren Van Büren, Iemels en Prang. 
Zij waren in de loop van de jaren volledig ge-
integreerd in de Nederlandse samenleving en 
beoefenden het vak van respectievelijk slager, 
melkhandelaar en meubelmaker. 
De zoon van de meubelmaker, Günther Prang, 
is de hoofdpersoon in mijn verhaal.
Hij was de zoon uit een vrij talrijk gezin, be-

staande uit verder louter dochters, die Neder-
landse namen droegen: Roosje, Edith, Gerda, 
Tilda, Erika en Martha.. Prang sr. was  Neder-
lands in de beleving van zijn godsdienst, name-
lijk rechtzinnig Gereformeerd. Het gevolg was 
dat hij zijn kinderen met strenge hand regeerde 
en de kinderen de School met den Bijbel aan de 
Hessenweg bezochten.
Begrijpelijk dat Günther in zijn jeugd ver-
tier zocht in de nabije bossen Beerschoten, 
Houdringe en De Pan. Met zijn grote liefde 
voor de natuur voelde hij zich daar goed thuis. 
Ook voelde Günther zich in die jaren thuis bij 
de familie Köhler, buren in de Looydijk. Echt 
beschaafde, intelligente mensen, met een brede 
belangstelling voor Günther’s ontluikende 
kunstzinnigheid.
De heer Köhler organiseerde een nachtwande-
ling met een vijftal leeftijdgenoten van Günther 
en zo zagen of liever gezegd hoorden zij hoe het 
er in een pikdonkere nacht in de natuur aan toe 
gaat. 
Een andere familie waar Günther toentertijd als 
kind aan huis was, was de familie Van den Berg 

BIOGRAFIE GÜNTHER PRANG, 
GEBOREN TE AMERSTERDAM OP 17 MAART 1928

Gerrit van Ginkel

Biografie Günther Prang
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in de nabij gelegen Tuinstraat. Gastvrij waren  
ze daar. Men had allerlei dieren, een groot ge-
zin met zeven kinderen in diverse leeftijden en 
vooral een aantrekkelijke dochter, Jannie! Geen 
wonder, dat Günther een veelvuldig bezoeker 
werd van het adres Tuinstraat 35.

Verklaring enkele namen en bijnamen van 
personen.
Bur – bijnaam van Günther (Nb. deze naam 
wordt in het boek slechts een enkele keer ge-
bruikt) 
Blub – bijnaam voor Henk Meerding, Günther’s 
oudste vriend, later autorijschoolhouder
Pen Zeven of Pen – bijnaam voor Henk van 
den Brink, jeugdvriend van Günther, overleden 
+1960
Kobus Knabbel – bijnaam voor Kobus Koet-
sier, later eigenaar van een schildersbedrijf in 
Utrecht.
Men bedenke wel dat de bijnamen zeker niet als 
scheldnaam werden bedoeld, maar als namen 
die de jongens elkaar spontaan gaven en die dan 
een eigen leven gingen leiden. 

Vader Peter was meubelmaker en kon zich on-
danks de moeilijke economische tijd redelijk 
staande houden door zijn goedkope en vakkun-
dige werk. Spoedig was hij in De Bilt bekend 

als ‘die Duitse meubelmaker van de Looydijk’. 
Günther’s jeugdjaren speelden zich af rond 
Looydijk no. 30.

Gekooide vogel-jeugdjaren De Bilt – diverse 
scholen – de kerk.

Kleuterschool
Een vast traject dat Günther, met zijn beide 
oudste zusjes, in zijn kleutertijd aflegde was 
een smal pad, in de volksmond ‘de tuintjes’ ge-
noemd.  De tuintjes verbonden de Looydijk en 
de Burgemeester de Withstraat, waar de kleu-
terschool stond die de Prangetjes bezochten. Op 
last van moeder Prang moest Günther met de 

Looydijk 30.
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beide oudste zusjes hand in hand lopen, dit zéér 
tegen zijn zin als ‘kerel’. Het pad was de kortste 
verbinding tussen huis en kleuterschool, veilig 
in die toch verkeersarme tijd. Het pad was on-
geveer 500 meter lang. Aan de westkant waren 
er bonenheggen, als afscheiding van grote moes-
tuinen, aan de andere kant een niet-officiële 
vuilnisstortplaats waar manshoge brandnetels 
welig groeiden. Ook distels en hoornbloemig 
fraai onkruid. Dit laantje was voor de wat 
dromerige kleuter en natuurvriend een steeds 
weer terugkomende ontdekkingsreis met al die 
wonderlijke insecten en kleurrijke vlinders. In 
het voorjaar wemelde het er van de meikevers, 
die de jongens met jampotjes vingen. In De Bilt 
noemde men meikevers meulenaars. Zelfs het 
‘Biltse volkslied’ is gebaseerd op dat insect.
Als Biltenaren in een feestelijke stemming waren 
zong men:

‘meulenaar gaat vliegen,
Anders zal ik je bedriegen,

Anders zal ik je je kop afhakken,
Meulenaar gaat vliegen,

Huis-ke-se, huis-ke-se, huis-ke-se!’

Wel kreeg onze ‘vrije vogel’ voor het eerst bui-
ten de ouderlijke woning te maken met orde en 
discipline. Ja, in de kleuterschool werd in de rij 

gelopen en er werd met twee woorden gespro-
ken. En dat ging Günthertje maar moeilijk af! 
De kleuterschool was toen nog de enige in de 
gemeente en heette in de volksmond de ‘kak-
school’.  Hoewel de school niet specifiek Chris-
telijk was, deed men toch vrij veel vrome liedjes 
in het kleuterrepertoire. De hoofdleidster was 
juffrouw Goudhart, die haar naam alle eer aan 
deed door voor die kleuters die naar haar me-
ning niet of te weinig kleertjes van hun ouders 
kregen, die kleding in de schooltijd en in haar 
vrije tijd voor hen te breien. Nog weet Günther 
ruim vijftig jaar later zich de gekleurde platen 
van Rie Kramer te herinneren. Platen die zijn 
fantasie erg aan het werk zetten. Was die kleu-
terschool tot op zekere hoogte spielerij, de tijd 
kwam ook voor hem, dat de verplichting lager 
onderwijs te volgen niet ver meer was.

Lagere school
Welke school? Dat was voor pa Prang vanzelf-
sprekend. Immers, zelf rechtzinnig Gerefor-
meerd te zijn opgevoed en onder druk van zijn 
ouders, moesten zijn kinderen Prang naar de 
School met den Bijbel aan de Hessenweg.  Voor 
de jonge vrijbuiter Günther was het moeilijk 
zich in dit leefklimaat aan te passen. Voor zijn 
medescholieren was hij echter de glorieuze aan-
stichter tot menig kattenkwaad. Zo was meester 

Biografie Günther Prang
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Kroon altijd zó trots, dat hij te allen tijde 
zijn spullen blindelings kon vinden. Hij 
tastte dan met zijn ogen dicht in een lade 
van zijn lessenaar en triomfantelijk legde 
hij zijn spullen op de tafel: de liniaal, een 
schrift enz. enz.. Telkens weer voerde mees-
ter Kroon zijn act op. Grijnslachend be-
weerde hij dan dat iedereen zijn spullen zó 
zou moeten vinden. Dat grijnslachje beviel 
Günther helemaal niet.
Op zekere dag vond Günther een egel, die 
hij op een gegeven moment stiekem in de 
lessenaar stopte. Waar op gehoopt werd, 
gebeurde inderdaad! Meester Kroon’s hand 
verdween in de lade van de lessenaar en hij 
prikte zich flink. ‘Auw!’ Grote hilariteit in 
de klas, vooral toen de deksel op de mees-
ter’s hand viel. Dubbel auw, dubbel plezier!! In 
principe werd er in de School met den Bijbel 
nimmer gevloekt, wel werd er geslagen met een 
Spaans rietje. In vele gevallen was het niet moei-
lijk, de juiste billen in de klas te vinden. Nu, 
Günther had van nature al een flinke uitstaande 
bilpartij.
Merkwaardig was dat de rapporten van Günther 
tegen de tijd van overgang naar hogere klassen, 
nog juist voldoende waren. Dit had verschillen-
de oorzaken. Ten eerste: Toch wel een redelijke 
intelligentie. Ten tweede: Een goede eindsprint. 

Ten derde: De strengheid en meedogenloosheid 
van Günther’s vader kennende, wilden de on-
derwijzers niet op hun verantwoording hebben 
dan hun leerling in elkaar geslagen werd! Ook 
hadden lesvakken als biologie en geschiedenis 
en vrij tekenen, de oprechte belangstelling van 
onze Günther.
Gedrag, regel en orde, waren echter zeer ne-
gatief in hun beoordeling. Wel hadden de 
schoolplaten aan de wand Günther’s oprechte 
belangstelling. Het natekenen van bestaande, 
vooral geometrische tekeningen van een plaat 
voor de klas, lag Günther niet zo goed, wel als 

Schoolfoto van de School met den Bijbel met Günther Prang 
en zijn zusters.
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hij volgens zijn nogal vreemde fantasie mocht 
tekenen; dan waren de resultaten zo opmerkelijk 
en dan mocht hij er alle klassen mee rond. Ook 
kreeg Günther zijn prille eerste, doch volstrekt 
onschuldige ervaringen met de erotiek met een 
vroeg rijp meisje op school. Behalve kleuter-
school en lagere school en de onvermijdelijke 
zondagschool, kreeg Günther ook nog te maken 
met de avondschool van de heer Peters in de 
voormalige Tuinstraat-school.

Avondschool
Ook hier had Günther het niet naar zijn zin. 
Het vervaardigen van tekeningen met behulp 
van liniaal en haak, gaven hem geen ruimte 
voor zijn steeds zwangere fantasie. Toen hij eens 
in een hoek van een blanco vel een steigerend 
paard op een rots schetste en de heer Peters dit 
ontdekte, scheurde deze nijdig het vel stuk en 
smeet het in de prullenbak. Er ging een afkeu-
rend gemompel door de rijen jongens. Overi-
gens had de heer Peters er wel voor gezorgd dat 
het steigerend paard met rots in zijn bezit was.
Nijdig gooide Günther zijn gom tegen de heer 
Peters’s hoed, die aan een kapstokje hing, pre-
cies boven de prullenbak. Natuurlijk gooide 
Günther raak! Onder grote hilariteit viel de 
hoed precies in de prullenbak. De heer Peters 
stond met zijn rug naar de klas en zag niets. 

Plotseling moesten alle jongens zo nodig om 
beurten hun potloden grondig slijpen! Natuur-
lijk op die keurige hoed van de heer Peters.

Uit alles blijkt, dat Günther geen hoofd had 
voor een regelmatige intensieve studie. Later 
zou blijken, dat als Günther maar oprecht ge-
motiveerd was, ja, dan zouden de resultaten 
opmerkelijk beter zijn. Het scherp op alles in de 
natuur letten, deden hem later fraaie olieverf-
schilderijen maken en brachten hem een zekere 
nationale faam met het kunstzinnig prepareren 
van dieren, speciaal vogels.

Oorlogsjaren
10 mei 1940.
Die dag kwam het Duitse leger in ons land. Na 
eerst Rotterdam te hebben platgegooid, braken 
de wilde Hunnen door onze onneembare Greb-
belinie om Nederland het ware Nazi-geloof te 
brengen. Met de leeftijdgenoten Pen, Knabbel 
en Blub stond Bur (Günther) zich te vergapen 
bij de Soestdijkseweg aan de legioenen gehelm-
de Duitse troepen. Nog meer vergaapten zij zich 
aan de (Rijksduitse) mevrouw Van Büren, die 
bijna hysterisch brullend de soldaten de nazi-
groet bracht, de arm schuin omhoog brengend: 
“Zieg Heil!”. De effen kijkende soldaten mar-
cheerden onverstoorbaar voort. Dat zou ook 

Biografie Günther Prang
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met Günther het geval zijn, maar dat zullen we 
nog wel lezen!

Deutsche Schule – spijbelen.
De nieuwe Duitse overheid verordonneerde 
o.a. dat alle kinderen van de zgn. Rijksduitsers 
verplicht waren naar hun Deutsche Schule te 
gaan. De bedoeling was duidelijk, dat hen de 
juiste nazi-leer ingepompt werd.  De jongens 
kregen een paramilitaire opleiding zoals schie-
ten, exerceren, kaartlezen e.d.. Vooral  kreeg ook  
de verfoeilijke nazi-leer, inclusief Jodenhaat de 
nadruk. Het uniform van die knaapjes van de 
Hitler-Jugend was zwart-rood, de schrikkleuren.
Duidelijk was echter dat de kleuren van het vol-
gende uniform groen zouden zijn, namelijk van 
het Duitse leger!
Zo trokken de kindertjes Prang dagelijks naar de 
Deutsche Schule in Utrecht in de Biltstraat.
Als iets Günther helemaal niet beviel, dan 
was daar dat rauwe gesnauw en gedril. En 
spoedig kwam de dag dat hij ging spijbelen 
van de Deutsche Schule. Het spijbelen van 
de Deutsche Schule stond ongeveer gelijk aan 
het deserteren van een militair in oorlogstijd!                
Dus…….ging Günther dagenlang naar de Bilt-
se bossen en als een schicht bewoog hij zich daar 
en werd het liefst door niemand gezien. Als een 
ware tarzan van de apen slingerde hij zich via 

overhangende takken over de brede sloot achter 
het herenhuis Houdringe en kwam dan op deze 
manier als enige in het dorp in het privébos van 
de familie Van Boetzelaer. Dit bos was toen al-
leen legaal te bereiken via het grote herenhuis en 
via het ijzeren draaibruggetje, dat meestal dicht 
was. Alleen de baron had een sleutel om te brug 
te openen. Maar Günther nam de meer atleti-
sche weg via overhangende takken.
Zolang het zomer was kon Günther zich wel 
in leven houden door wild te stropen in het 
bos. Het wild dat hij te veel had, ruilde hij via 
Blub voor diverse kruideniersartikelen. Ook 
aan fruit had hij geen gebrek: appels en peren 
waren ‘zomaar’ voor het grijpen. Voor vitamine 
heeft Günther dus terdege gezorgd. Vooral toen 
in de subtropische broeikassen van die andere 
baron Van Boetzelaer van ‘Sandwijck’, druiven, 
perziken en abrikozen verleidelijk achter het 
glas voor de kijker hingen te pronken. Günther 
vond de sleutel van de deur van de broeikas. 
De jonge zwerver ging voor dag en dauw op 
strooptocht en ‘leende’ het kostelijke fruit van 
de edele heer. De tuinman begreep er niets van. 
Hij had zorgvuldig de tuin aangeharkt en nooit 
voetstappen in het geharkte aangetroffen. Dat 
klopte! Günther harkte zorgvuldig zijn voetstap-
pen weg bij zijn vertrek, met de hark van de 
tuinman zelf. Zo had Günther een avontuurlijk 
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leventje, maar daaraan kwam een eind toen de 
Duitsers hem van zijn ouderlijk huis weghaal-
den. Thuis sliep hij, dus zij pikten hem daar op.
De leiding van de Hitler-Jugend wist niets be-
ters met hem te doen dan hem naar een soort 
vakantieoord te sturen in Wüzihofen, een zgn. 
Kürort in het natuurschone Beieren. Na te zijn 
genezen en weer terug gekomen op de Deutsche 
Schule kreeg Günther te maken met akelige ver-
nederingen van zijn kameraden.
De eerste de beste gelegenheid benutte Günther 
weer om te spijbelen. Zo verdween hij weer in 
de Biltse bossen, waar hij nu alle paadjes en 
bomen goed kende. Zijn Duitse leermeesters 
probeerden hem thuis weer op te pikken, maar 
altijd tevergeefs. Hij was overdag nooit thuis. 
Zij deden hun beklag bij Günther’s ouders. De 
verzuchting van moeder Prang was: ‘Maar ik 
kan hem toch niet aan een touwtje leggen!’ Het 
antwoord van de inmiddels in Duits uniform 
getooide vader was kenmerkend voor hem: 
“Sturen jullie de Grüne Polizei maar om hem te 
arresteren”. En die kwamen dan ook! Ze pakten 
hem op en brachten het 16-jarig manneke naar 
hun gevangenis, in het verre Scheveningen. 
Daar kreeg hij hun ‘wijze’ lessen, o.a. in het be-
geleiden van hun treintransporten.
Na enige tijd werd hij goed genoeg gevonden 
om met een stel leeftijdgenoten treinwagons te 

begeleiden. Die treinen reden meestal 
’s nachts richting Berlijn met waardevolle spul-
len. Die spullen moesten zij beveiligen. Dat 
reizen, meestal in het duister, was nodig omdat 
de geallieerde vliegtuigen de treinen beschoten. 
Overigens vanaf de treinen werd volop terug-
geschoten, overal waren bombardementen van 
steden te horen en enorme branden te zien.
Teruggekomen ging de jonge Prang bij de eerste 
de beste gelegenheid weer naar de Biltse bossen, 
waar hij zich veilig voelde. Eén van de weinige 
voordelen van die beroerde tijd was dat er van 
kerkbezoek geen sprake was. Toen gebeurde er 
iets heel bijzonders, dat de hele situatie grondig 
zou veranderen!! 

 Een ijsje en de gevolgen
In de donkere dagen van de oorlog was er toch 
in de zaal Concordia in Bilthoven een feestje 
met muziek. Op een gegeven moment kwamen 
sommige jongens in de schuur van het aangren-
zende hotel Heidepark  en wat vonden zij daar? 
Lange lijnen met vlaggetjes, die hadden dienst 
gedaan als versiering van een feest. Tot zover was 
er nog niets aan de hand , maar de vlaggetjes 
waren destijds gemaakt voor het huwelijk van 
Prins Bernhard en Prinses Juliana in 1937. De 
vlaggetjes hadden de kleur oranje met de afbeel-
ding van de prins en prinses. Dat werd nog een 

Biografie Günther Prang



121

De Biltse Grift                          december 2010

woorden nauwelijks uitgesproken of Günther 
was al met het vlaggetje onderweg! Onder grote 
belangstelling en spanning van de jeugd maakte 
hij zijn faam van Tarzan van de apen waar en 
klom tegen de pijp op. De Negum-fabriek was 
een fabriek van elektrische apparatuur en de 
pijp was ca. 30 meter hoog en torende hoog bo-
ven het dorp. De fabriek was in vervallen staat.
De gebogen klimhaken van de pijp waren 
doorgeroest en de klimpartij was een levens-
gevaarlijke onderneming. De klimmanoeuvre 

slaagde en weldra waren er 
gniffelende dorpelingen die 
elkaar wezen op het oranje 
vlaggetje, dat in de sombere 
oorlogsjaren fier boven De 
Bilt waaide.
In De Bilt woonde in de 
Nieuwstraat precies tegen-

over de Negum-fabriek de kapper Anepool, die 
een beruchte N.S.B.-er en fanatiek landwachter 
was.
Hij was in het dorp het toonbeeld voor alles wat 
in de oorlog maar ‘fout’ was. Hij moet er wel de 
hand in hebben gehad dat de Duitse Feldgen-
darmerie geholpen, door de plaatselijke politie, 
een felle jacht gingen maken op de dader die de 
moed had gehad om dat provocerende vlaggetje 
op te hangen. In hun overspannen oorlogshys-

hele toestand; in paniek werden door het hotel-
personeel de slingers met vlaggetjes teruggeno-
men en zorgvuldig opgeborgen. Stel je eens voor 
in de donkerste oorlogsjaren: oranjevlaggetjes! 
Je vroeg om moeilijkheden! Te laat. Eén van die 
jongetjes, Steef Vervat, zag kans een enkel vlag-
getje te bemachtigen en stak dat in zijn zak.
De ijsverkoper, Van Doorn in de Nieuwstraat, 
had in die oorlogsjaren helemaal niets te doen, 
er was immers van alles niets meer. Ten einde 
raad ging hij maar klompen verkopen.
Vindingrijk als hij was, wist 
hij waarachtig iets te ver-
vaardigen dat hij onder de 
naam “ijsje” in een wafeltje 
te koop aanbood. In ieder 
geval bestond het product 
uit bevroren water, de ove-
rige samenstelling was voor 
iedereen een raadsel; waarschijnlijk was het dit 
ook wel voor de brave heer Van Doorn. Wel was 
het gevolg dat vele ‘grote jongens’ die over geld 
beschikten, zoals Riet Beld, zomaar ijs aten, net 
als vóór de oorlog.

Trots toonde Steef Vervat iedereen zijn oranje 
vlaggetje. Iemand zei: ‘Degene die dit vlagge-
tje boven op de Negum-pijp durft te hangen, 
mag net zo veel ijs eten als hij wil!’  Hij had de 
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terie dachten die moffen er direct het kwaadste 
van. Zou de ondergrondse beweging er achter 
zitten? Zouden die dat symbool van de vrijheid 
zo hoog boven De Bilt laten waaien om de be-
volking van De Bilt een riem onder het hart te 
steken? Wellicht kwam men wel op het spoor 
van de hele gevreesde ondergrondse! Reden ge-
noeg om de zaak terdege uit te kammen!

Het was de tijd dat de moffen onverwachts 
razzia’s hielden en mannen oppikten om naar 
Duitsland te sturen voor de oorlogsindustrie. 
Günther zat die tijd in de wachtkamer van dok-
ter Van Wijk aan de Bilthovenseweg. Plotseling 
stopte in die weg een Duitse overvalwagen en 
een stel gehelmde soldaten van de Feldgendar-
merie sprongen eruit. Die kerels herkende men 
direct aan die vreemde schildjes die ze op hun 
uniform hadden hangen. Ze hadden altijd haast 
en ook nu renden ze met klepperende laarzen 
richting doktershuis. Alle mannelijke patiënten 
in de wachtkamer namen geen enkel risico en 
renden via de gang, keuken en achterdeur het 
nabije Van Boetzelaerpark in. Alleen Günther, 
zich van geen kwaad bewust, bleef zitten. Enke-
le gehelmde soldaten stormden de wachtkamer 
binnen, vergezeld van een Biltse politieagent. 
Deze wees op Günther: ‘Dat is hem!’ Günther 
werd afgevoerd o.a. naar een groot gebouw in 

Utrecht aan de Maliebaan: veel ondervragingen, 
dreigementen en geschreeuw.
Voor onze brave Günther, als vroege teenager, 
kwam nu de tijd dat hij naar een heuse gevan-
genis werd vervoerd. De beruchte gevangenis 
aan het Wolvenplein in Utrecht. Aanvankelijk 
kwam hij in een grote cel met elf kerels, die er 
een rauwe conversatie hielden met veel vieze 
praatjes over sex; praatjes die zeker niet ge-
schikt waren voor een jochie van de leeftijd van 
Günther. Gelukkig werd hij overgeplaatst naar 
een cel waar al geruime tijd een eenzame Lim-
burger zat, die tot tranen toe ontroerd was een 
celgenoot als gezelschap te krijgen.
Toen hij het ijs-vlaggetjes-verhaal van Günther 
te horen kreeg, kon de man zowaar weer lachen. 
De cipiers waren redelijk met de behandeling 
van de gevangenen. Het fijnste was wel het 
luchten buiten, d.w.z. in een kring lopen en wat 
kniebuigingen maken. Toch geloofden de mof-
fen zelf niet meer in hun verzetsgroepentheorie. 
Na alweer een scherpe ondervraging moest 
Günther lange tijd met zijn handen op de rug 
op een gang staan. En zie, hij werd afgehaald 
door een afvaardiging van oude Deutsche Schu-
le-kameraden onder leiding van Erix Pathsis, 
een echte grote blonde germaan, zoals de Duit-
sers die graag zagen. Günther kreeg een mentor, 
dit werd Erix Pathsis. Samen met hem mocht 
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Günther een proefweekend naar De Bilt. Nog 
weten sommige Biltenaren hoe dit vreemde ge-
uniformeerde duo in het dorp rond liep. Daarna 
zocht Günther naar de eerste de beste gelegen-
heid om er weer alleen op uit te trekken.

Unieke slaapplaats in het bos.
Nogmaals ging hij zich schuilhouden in de vei-
lige Biltse bossen. Maar nu durfde hij niet meer 
in zijn ouderlijke woning te slapen. Immers, 
daar zochten de moffen hem het eerst. Was zijn 
voedselvoorziening nimmer een probleem: stro-
pen van wild in de bossen, ruilen via Blub voor 
diverse kruidenierswaren, ‘lenen’ van fruit e.d., 
het slapen was het wel terdege! Günther vond er 
echter een geweldige oplossing voor.
In een zeer dikke boom, volgens Biltenaren 
chauvinistisch de dikste boom van Nederland 
genoemd, vond hij in een hol gedeelte van een 
enorme zijarm zijn primitieve slaapstede, te 
midden van rot hout en blad. Die slaapplaats 
was wel 20 meter boven de grond en volstrekt 
onvindbaar. Het was een geweldige grote boom. 
Een Canadese populier van wel 50 meter hoog 
en een stamomtrek op borsthoogte van 7 meter. 
De boom had de tand des tijds doorstaan en 
was 180 jaar oud.
In de vijftiger jaren was een blikseminslag hem 
te veel en men zaagde de boom in grote stuk-

ken. Het werd nog een hele toestand om daar 
vanaf te komen: het hout was versteend en 
wilde maar niet branden. Ten einde raad vulde 
men de holle boom met oude autobanden en 
pas in 1964 is de zaak in brand gestoken. Die 
autobanden hebben het lang uitgehouden. Ze 
verspreidden huizenhoge walmen rook. In over-
vliegende straaljagers dacht men dat een collega-
vlieger was neergestort en door hen gewaar-
schuwd, kwam zelfs een brandweerauto van het 
vliegveld Soesterberg met loeiende sirene hulp 
verlenen. Gelukkig was het maar de voormalige 
slaapstede van Günther die in de fik stond. Nu 
was het wel echt gebeurd met deze merkwaar-
dige boom. De Latijnse naam was Populus Can-
demnsis; Günther wist dat toen natuurlijk niet. 
Voor hem was destijds belangrijk er een hoge, 
droge maar vooral veilige slaapplaats te vinden.
Toen het te koud werd voor zijn unieke slaap-
stede zocht hij tijdelijk een andere gelegenheid, 
die vond hij in een primitief schuurtje compleet 
met hooi van de Tuinstraatbewoner Nol Heger.
Dit schuurtje was in de ’tuintjes’ naast de toen 
nog bestaande schiettent van de plaatselijke 
schietvereniging. Lange tijd ging dit prima, tot-
dat hij eens bij zijn slaapstede de stemmen van 
Nol en zijn vriend Adriaan van den Berg hoorde 
zeggen: “En toch moet hij hier ergens zijn!”
Er had zich in De Bilt de geheimzinnige mythe 
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verspreid dat die duistere Günther Prang slechts 
af en toe zichtbaar was in de bossen en daar als 
een schicht rondzwierf; die schimmige Günther 
Prang was voor gewone mensen ongrijpbaar!
Toen Günther dan ook voorzichtig de dakpan-
nen van het schuurtje schoof en dwars door de 
moestuinen sprintte en trachtte een goed heen-
komen te vinden, rende Adriaan achter hem aan 
en greep hem, en brulde hem toe: “Zo donder, 
nu heb ik je”. Günther kwam er gemakkelijk af, 
want Adriaan en Nol waren in wezen gemoe-
delijke kerels. Günther moest het dak van het 

schuurtje repareren.
De oorlog liep eindelijk op zijn einde. Günther 
en zijn kornuiten rommelden maar wat in de 
bossen en deden dikwijls gevaarlijke spelletjes. 
Zo stalen ze bij de moffen kogels, door van een 
passerende militaire kar in het bos een hele kist 
munitie te stelen. 
Om van gevaarlijke spelletjes te spreken! Uit de 
kogelhulzen haalden zij het kruit en dat legden 
ze op de tramrails bij het café Plant (het hui-
dige restaurant De Biltse Hoek). Als de toen 
schaars rijdende tram passeerde, leek het of er 
een mitrailleur afging tot grote schrik van de 
passagiers, die in de oorlog toch al met gespan-
nen zenuwen reisden. Voor de jongens was het 
echter een bron van vermaak.

Een ander gevaarlijk spelletjes, waar Günther 
een hoofdrol vervulde, was het schieten met de 
katapult. De naam Günther Prang stond boven 
aan de lijst van alle politieagenten en boswach-
ters, als die jongen, die in de gaten moest wor-
den gehouden. Reden daarvoor was het feit, dat 
Günther een bijzonder kundig schutter was met 
de katapult. Vooral de boswachters Gijsbertse en 
Leeflang waren niet gecharmeerd van zo’n niet 
te grijpen vrijbuiter in hun bossen.
En toen, na vijf lange jaren, waren ze er ein-
delijk! De bevrijders, Engelsen, Canadezen, 

Günther Prang .
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Amerikanen; in lange rijen kwamen ze gemo-
toriseerd voorbij. Iedereen, ook Günther, keek 
zijn ogen uit. Hoera! In iedere straat barstten 
de buurtfeesten los, en optochten waren er aan 
de lopende band. Die optochten waren dik-
wijls gebaseerd op gebeurtenissen uit de oorlog. 
Günther en vriend Blub hadden succes met de 
uitbeelding van een onderduiker, Günther op 
blote voeten en in pyjamapak en Blub in Duits 
uniform en met geweer in de aanslag.

Na de oorlog werkte Günther een tijdje als 
preperateur bij Oostveen. In 1948 ging hij op 
vakantie naar Zeeuws Vlaanderen. Die streek 
beviel hem zo goed dat hij er besloot te blijven. 
Hij trouwde en kreeg twee kinderen. 
Hij overleed 5 februari 2009 te Breskens.

Günther Prang aan het werk als preperateur.
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‘Ik vertrok met den middagtrein uit Utrecht 
naar Zwolle. (...) Binnen zeer weinig tijds 
hielden wij stil aan de Bilt, een klein station, dat 
zich mag verhoovaardigen op een dennenbosch 
en er zoo verlaten uitziet als eene volksplanting 
in de binnenwouden van Amerika.’ De Engelse 
graficus Charles Wood, die hier aan het woord 
is, mag tot de oudste beschrijvers van het station 

gerekend worden: hij schreef deze 
impressie in 1877 en legde zijn 
reis met een stoomtrein af. Wood 
zag een ander stationsgebouw dan 
het tegenwoordige. Het station 
van Bilthoven, toen nog halte De 
Bilt, was in 1863 geopend. Het 
stationnetje had zijn bestaan te 
danken aan de eigenaar van Jagtlust, 
jhr. Van den Bosch, die de grond 
voor de spoorlijn en het station had 
geschonken op voorwaarde dat de 
trein tussen Utrecht en Amersfoort 
er ‘s morgens en ‘s middags zou 
stoppen. Het was inderdaad nog 
een leeg gebied, daar bij het station: 
heide, bossen; van bebouwing 

was er nog geen sprake. Het eerste huis ten 
noorden van de spoorlijn werd pas in 1899 
gebouwd, voor J.E. Ameshoff, de secretaris van 
de spoorwegmaatschappij. In hetzelfde jaar 
werd de woning voor de stationschef gebouwd 
(Soestdijkseweg Noord 303). Het huis van 
Amershoff kreeg de naam villa Ensah, waar 
later Phaedo, dat in de laatste nummers van De 

HET MONUMENT
HET STATION VAN BILTHOVEN 
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Biltse Grift is beschreven, werd gevestigd. De 
villa werd, op het koetshuis na, in de Tweede 
Wereldoorlog verwoest.     
Het was aan Ameshoff te danken dat de 
treinenloop bij De Bilt werd uitgebreid: hij 
zorgde ervoor dat in 1898 de spoorlijn van 
Baarn naar Den Dolder en in 1901 die van 
De Bilt naar Zeist werd geopend. Dat had een 
groei van reizigers tot gevolg, waardoor in 1901 
een nieuw station werd gebouwd, dat nu nog 
aanwezig is. Het perron met de overkapping, 
die gesteund wordt door ijzeren kolommen, 
vakwerkspanten en doorgaande liggers, bevindt 
zich tussen de spoorlijnen, waardoor het een 
zg ‘eilandstation’ is. De oorspronkelijke bouw 
uit 1901 is nog steeds te herkennen, al zijn 
er uiteraard wijzigingen en moderniseringen 
geweest. Een van de eerste had al snel plaats: in 
1913, waarbij de overkapping werd verlengd. 
We keren nog even terug naar Charles Wood, 
die het uitzicht na De Bilt in 1877 vanuit zijn 
stoomtreinraam beschreef: ‘Nu komt er eene 
lange streek heide: zandvlakten, gedeeltelijk 
begroeid met priem- en purper heidekruid; dan 
eene uitgestrektheid jong geboomte, gedeeltelijk 
bestemd om in minder woeste en verlaten 
streken overgeplant te worden, gedeeltelijk tot 
nuttige en huiselijke doeleinden. Voorbij al die 
boomen, dat zand en heidekruid, zou men zich 
bijna verbeelden de zee te hooren loeien, want, 

hoewel verborgen, is zij hier. Nu komt er weder 
eene open plek, waar men eene kerk, en een 
paar windmolens, naar ‘t schijnt tweelingen, 
ziet. De lange streek dorre heide verdeelt zich 
in miniatuur-zandheuvels, hier en daar door de 
zon verguld. De trein vermindert zijne snelheid 
en houdt stil. Dit is Soest.’

Gebruikte literatuur:
S.Barends en S.Broekhoven, De Bilt, geschiedenis en 
architectuur. Zeist, 1995. pp. 209 - 210.
Ch.W.Wood, Een reis door Nederland in 1877. [ 
Through Holland ] Uit het Engelsch door C. Baarslag. 
Haarlem,1878. Facsimile. Z.pl., z.jr. pp. 183 - 184.

De middagtrein uit Utrecht naar Zwolle stopt nog steeds bij 
Bilthoven, net als in 1877. 
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KENT U DE GEMEENTE DE BILT GOED?
TEST UZELF.

Bij welk adres in De Bilt is dit detail 
te vinden? In de volgende aflevering 
zal het antwoord te vinden zijn. In de 
tussentijd kunt u eens bij uw tochten 
door De Bilt proberen het adres zelf op 
te sporen. 

De oplossing van de vorige maal: 
Emmalaan 8.

Kent u de gemeente De Bilt goed?
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