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Van de redactie

Ook dit nummer begint weer met een artikel in het thema van dit jaar ‘Oude inwoners 
vertellen’. In deze reeks komen inwoners op leeftijd van De Bilt en Bilthoven aan het 
woord over belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Dat hoeft niet per se met onze 
gemeente in verbinding te staan, de bindende factor is dat de verteller inwoner is. De 
beurt is deze keer aan historicus en emeritus hoogleraar Hermann von der Dunk.
Het artikel van Kees Floor Handtekeningenactie voor villaparkengemeente vertelt over 
de dreigende opdeling van de gemeente De Bilt en de bijvoeging van Bilthoven bij 
Zeist, en vooral het protest daartegen.
In de rubriek De Bilt toen en nu wordt u weer een kijkje geboden op een stukje De Bilt 
dat in de loop der tijd weer aanzienlijk veranderd is. 
Lies Haan-Beerends ontdekte dat onze gemeente een heuse “postschool” rijk is 
geweest. Ze doet verslag van haar ontdekking in Centrale postschool voor plattelanders.
In Grafsymboliek uit de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw wijdt 
Wim Krommenhoek ons in in deze rijke vorm van grafversieringen. Uniek aan dit stuk 
is, dat het slechts gedeeltelijk in De Biltse Grift staat, het volledige artikel kunt u vinden 
op onze website.
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Steven Hagers

De onbeduidendheid stinkt ten hemel

“De onbeduidendheid stinkt 
ten hemel”     

Interview met                                           
Prof. dr. Hermann von der Dunk

Het is 1937, een Duitse familie wijkt uit 
op de vlucht voor het Naziregime dat de 
repressie van de Joodse burgers meer en 
meer opvoert. Het gezin Von der Dunk – 
Duitse vader en eveneens Duitse, maar 
ook Joodse, moeder, een dochter en een 
zoon – strijkt neer in Bilthoven. In Neder-
land wordt het gezin nog uitgebreid met 
twee meisjes. Sindsdien woont prof. dr. 
Hermann von der Dunk met slechts twee 
korte onderbrekingen in onze gemeente. 
88 jaar is hij nu.
Als laatste in de rij van oude inwoners 
van onze gemeente, dit keer een gesprek 
met deze historicus die bijna zijn hele 
leven in Bilthoven heeft gewoond.

Kees Boeke was de reden dat het gezin koos 
voor Bilthoven. Maar eerst werd nog een 
poging gewaagd in Zuid-Tirol in Noord-Italië 
waar een kleine nederzetting van Duits-
Joodse emigranten zich gevestigd had. Het 
schooltje had leraren nodig en vader Von 
der Dunk was in Duitsland leraar geweest 
tot hem wegens zijn Joodse vrouw het les-
geven onmogelijk werd gemaakt. Hij werd 
dus ontslagen en het gezin moest uitwijken. 
Het Italië van Mussolini was oorspronkelijk 
niet antisemitisch, daarom konden vluchte-
lingen uit Duitsland zich daar probleemloos 
vestigen, maar in 1936/37 trok het regime 
wel steeds meer richting Nazi-Duitsland. Toch 
was dat niet de reden dat het gezin uiteinde-
lijk voor Nederland koos: de vader kon daar 
niet in het levensonderhoud voorzien.

“Een oom en tante die voor ons geëmigreerd 
waren, hadden wat voorwerk gedaan en 
daarom besloot mijn vader naar Nederland 
te komen,” vertelt Von der Dunk. “Mijn vader 
kreeg de mogelijkheid om te gaan werken bij 
de Werkplaats van Kees Boeke. Boeke zocht 
altijd naar mensen die interessant waren en 
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ideeën hadden; hij keek niet naar examens. 
Mijn vader had wel Duitse diploma’s voor 
graficus, tekenaar en schilder en hij had ook 
een metaalbewerkingsbevoegdheid, maar 
die waren in Nederland niet geldig. En hoe-
wel hij nog jong was, had hij geen zin om het 
allemaal nog eens over te doen hier. Boeke 
interesseerde dat niet, die keek enkel naar 
wat hij als leraar aan je had.”

“In Nederland gold Kees Boeke als een zon-
derling, een zwart schaap zelfs, een idealist 
met een rare school in het oerconservatieve 
Nederland. Hoe conservatief dat is pas na de 

oorlog duidelijk geworden,” Von der Dunk 
vertelt het geamuseerd. “Maar de Werk-
plaats was niet gesubsidieerd en had geen 
geld. Vreemd genoeg was Boeke de enige 
Nederlandse pedagoog die in het buitenland 
bekend was. Mijn vader was heel bruikbaar 
voor Boeke, vooral met zijn kennis van de 
praktische vakken; hij kon bijvoorbeeld ook 
drukken. Boeke vond het prachtig, maar 

kon hem niet betalen.” Er was echter nog 
een andere mogelijkheid. Boeke wilde in-
ternaten stichten. “Boeke had altijd allerlei 
geniale plannen die vaak niet ten uitvoer 

De Werkplaats aan de Frans Halslaan in Bilthoven. Ansichtkaart collectie Historische Kring d’Oude 
School.
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zijn gebracht. Die internaten moesten geleid 
worden door native speakers: Engels, Frans 
en Duits, dat waren de voor de hand lig-
gende talen. Kinderen zouden één jaar in een 
internaat wonen en daar alleen maar die taal 
spreken. Na een jaar gingen ze dan weer naar 
een volgend internaat met de volgende taal. 
Op die manier 
zouden ze een 
fantastische 
talenopleiding 
krijgen. En op 
school werden 
de vakken dan 
gewoon in het 
Nederlands 
gegeven. Boeke 
wilde dat ook in 
andere landen 
dit soort inter-
naten zouden 
ontstaan. Zijn 
uitgangspunt 
was een paci-
fistisch ideaal: 
contacten tussen alle volkeren en dat moest 
bij de kinderen beginnen.”

Boeke wilde starten met een Duitstalig inter-
naat. “Dat kwam niet meteen van de grond. 
We hebben eerst een jaar bij een Bilthovense 
Werkplaatsfamilie ingewoond, maar in 1938 
zijn mijn ouders zo’n internaat begonnen op 
de Van der Helstlaan 27.” Het is het huis waar 
tot nu toe zijn oudste zuster heeft gewoond. 

In november van dit jaar is ze er uitgetrok-
ken; het werd te groot voor haar alleen. Dat 
huis speelt uiteraard ook een belangrijke rol 
in zijn jeugdherinneringen. Hij heeft daar 
als kind, vanaf zijn achtste, en als puber ge-
woond. Zelfs als student woonde hij er nog, 
behalve de twee jaren die hij in die periode 

op kamers in Utrecht heeft gezeten. Eind 
jaren vijftig en begin zestig heeft Von der 
Dunk drie jaar in Duitsland gewoond, toen hij 
in Mainz onderzoek voor zijn proefschrift ver-
richtte. Bij terugkomst in Nederland trouwde 
hij en vestigde hij zich weer in Bilthoven, 
dit maal aan de Nicolaïlaan, waar hij nu nog 
woont. Een echte Bilthovenaar dus. 

Nicolaïlaan.  Ansichtkaart collectie Historische Kring d’Oude School.



101De Biltse Grift december 2016

Het internaat was de inkomstenbron voor 
het gezin en dat is het gebleven tot na de 
oorlog toen de Werkplaats als school erkend 
werd en rijkssubsidie kreeg. Het gezin op de 
vlucht voor de Nazi’s kwam naar Nederland, 
omdat Boeke een mogelijkheid bood. Het 
had evengoed Noorwegen of Denemarken 
of nog een ander land kunnen worden. “De 
familie van mijn moeder is over de hele we-
reld verspreid. Twee tantes die in Duitsland 
gebleven zijn, zijn gedeporteerd en omge-
komen.” Hoe willekeurig verschillend het lot 
van Joden soms ook in Hitler-Duitsland kon 
zijn, blijkt wel uit een anekdote die Von der 
Dunk vertelt over een oom die op een gege-
ven moment weliswaar geïnterneerd werd, 
maar niet gedeporteerd of naar een vernieti-
gingskamp gestuurd. Hij kwam in de Eifel te-
recht in een werkkamp. Toen de Amerikanen 
bij het Ardennenoffensief praktisch voor de 
deur stonden, liep hij appel etend het kamp 
uit en dook succesvol tot de bevrijding onder.

“Als in een gemengd huwelijk de man niet-
Joods was, dan was dat misschien net even 
iets veiliger, omdat de man als het hoofd 
van het gezin beschouwd werd, zeker in 
Duitsland,” zegt Von der Dunk. Daarom kon 
het gezin uiteindelijk toch in Bilthoven op 
de Van der Helstlaan blijven wonen en het 
internaat runnen. “Er waren wel dreigingen. 
Mijn moeder kreeg een oproep voor depor-
tatie, maar toen is mijn vader naar de Joodse 
raad gestapt en heeft aangetoond dat hij niet 
Joods was en daarmee was de kous af. Pas 

later, na hun overlijden, hebben wij kinderen 
ontdekt dat ook wij als kinderen brieven 
van de Joodse raad kregen. Wij kwamen in 
aanmerking voor emigratie, zoals de Joodse 
raad dat noemde. En dat betekende uiter-
aard deportatie. Dat hebben onze ouders ons 
nooit verteld.”

De oorlog kende nog meer dreigingen. “Mijn 
vader had nog zijn Duitse paspoort en hij 
kreeg een oproep voor de Wehrmacht. Hij 
moest zich melden in Eindhoven en daar 
werd hij goedgekeurd. In het gesprek met 
de officier dat daarop volgde, vertelde hij 
dat hij een Joodse vrouw had. Daarop zei 
die officier: ‘Mann haben Sie ein Schwein.’ 
Een vuurvaste Nazi heb ik hem in mijn boek 
genoemd. Mijn vader kreeg een Ausweis 
met een stempel dat hij niet in aanmerking 
voor de Wehrmacht kwam, hij was besmet 
met Joods bloed. Mijn ouders hebben altijd 
gezegd, ze hebben elkaar gered.” Het lijkt 
eerder een beloning dan een straf, dat zijn 
vader niet voor de dienstplicht in aanmerking 
kwam. Daarvoor heeft Von der Dunk wel een 
verklaring: “Het hele systeem hing van de 
onlogische dingen aan elkaar. Er waren twee 
stromingen: een die de gemengde families 
niet wilde deporteren. De andere stroming 
wilde die families juist in zijn geheel deporte-
ren, als het ‘Arische’ deel niet wilde scheiden. 
Maar uit die impasse kwamen ze niet en dat 
is onze redding geweest.” Ook een beroemde 
zanger als de Nederlandse bas-bariton Her-
mann Schey (1896-1981), eveneens van 
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Duits-Joodse afkomst, zat in Nederland in 
een arbeidskamp, volgens Von der Dunk en 
hij voegt er de anekdote aan toe, dat Schey 
zijn concerten vaak afsloot met de ironische 
opmerking: “Das war Schey’s Gesang.”

Zelf heeft Von der Dunk geen herinnering 
aan anti-Duitse sentimenten die gericht wa-
ren op hun gezin, maar hij relativeert: “Je 
vergeet veel en verdringt veel, dus ik kan het 
niet met honderd procent zekerheid zeggen. 
We leefden van het internaat, daar woonden 
gewone Nederlandse kinderen vanuit het 
hele land, die op de Werkplaats zaten. Ze 
begrepen dat mijn ouders geen Nazi’s waren. 
Je zou je ook antisemitische geluiden kunnen 
voorstellen. Mijn moeder moest een ster dra-
gen, maar daar is ze al heel gauw weer mee 
gestopt. Wel hadden we één kind in huis, dat 
vond dat ze wel een ster moest dragen. Wij 
als kinderen waren vrij snel geacclimatiseerd 
en geïntegreerd, wij voelden ons hier gauw 
thuis, zeker op de Werkplaats. Mijn ouders 
hebben natuurlijk wel altijd hun accent ge-
houden. Mijn vader sprak goed Nederlands, 
maar je kon het wel horen, bij mijn moeder 
nog duidelijker, maar bij ons niet.”

De naturalisatie van het gezin volgde pas 
jaren na de oorlog in het begin van de jaren 
vijftig. Dat het zo lang duurde, ligt onder 
meer aan het feit dat alles en iedereen onder 
één noemer werd genomen: (Duitse) Joden 
werden soms samen met Nazi’s en NSB’ers 
geïnterneerd. Wat dat betreft heeft Von der 

Dunk geen goed woord over voor de Neder-
landse aanpak en mentaliteit: “Nederland 
had decennia ingekapseld geleefd in het 
neutraliteitsdenken: ‘Wij zijn een uitermate 
hoogstaand en moreel volk, tolerant. Wij 
nemen vluchtelingen op.’ Een geweldig meer-
derwaardigheidscomplex dat ook nu nog 
absoluut niet verdwenen is. Een beetje de 
mentaliteit van een onttroonde koning.” In 
zijn visie is er door de ontzuiling een bijzon-
der grote onzekerheid ontstaan, vandaar de 
identiteitscrisis en vandaar ook dat er steeds 
weer de vraag gesteld wordt, wie zijn wij 
Nederlanders.

Na de oorlog, in 1946, maakte Von der Dunk 
zijn schoolcarrière niet op de Werkplaats 
af. “Ik was eigenlijk nooit van plan histori-
cus te worden. Ik heb veel aan muziek en 
toneel gedaan, daar was op de Werkplaats 
natuurlijk alle ruimte voor. Daarnaast heb 
ik dankzij de familiegenen veel getekend en 
geschilderd. Ik voel me ook meer kunstenaar 
dan wetenschapper. Maar de laatste drie jaar 
heb ik op het Nieuwe Lyceum gezeten. Het 
begrip ‘gewone school’ was een beetje de-
nigrerend op de Werkplaats. Dat is het soort 
superioriteitsgevoel dat je overal tegenkomt 
in kleine gesloten gemeenschappen en sek-
ten.” Op Het Nieuwe Lyceum had hij een hele 
leuke klas. En op de vraag of hij die overgang 
niet als een cultuurshock ervoer, antwoordt 
hij: “Ik heb nooit helemaal zonder kritiek 
tegenover Boekes ideeën gestaan. Hij en 
zijn aanhangers waren allemaal sektarische                
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Auteur: 
Steven Hagers is Japanoloog en heeft 
sinds 2012 een eigen tekstbureau. 
Sinds 2008 is hij lid van de 
Historische Kring D’Oude School en 
hoofdredacteur van De Biltse Grift. 

vegetariërs, er werd niet gedronken. Boeke 
kwam uit Quakerkringen, een beetje antro-
posofisch angehaucht. Mijn ouders kwamen 
niet uit die kringen. En als kind neem je die 
opvattingen over. Ik was wel toe aan een an-
dere school. In 1946 heb ik pas het ‘normale’ 
Nederland leren kennen.”

Na zijn eindexamen ging Von der Dunk in 
Utrecht geschiedenis studeren en aanslui-
tend deed hij onderzoek in Mainz aan het 
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte. 
Overigens is hij wel in Utrecht gepromo-
veerd. Zijn interessegebied is de moderne ge-
schiedenis. Over zijn tijd in Mainz is hij heel 
lovend; het was een hoogstaand instituut, 
met excellente studenten. Velen zijn net als 
hij hoogleraar geworden en met velen heeft 
hij altijd contact en vriendschap onderhou-
den. Na zijn terugkeer in Nederland, nam zijn 

carrière een vlucht. In 1967 
werd hij – ook weer in Utrecht 
– hoogleraar. Hij heeft altijd 
met veel plezier college gege-
ven, maar toch koos hij ervoor 
om in 1990 op de leeftijd van 
62 jaar, met vervroegd emeri-
taat te gaan. Het waren vooral 
de vercommercialisering, de 
reorganisatiedrift en de macht 
van de managers die in de 
gehele maatschappij, maar 
zeker ook in de academische 
wereld begon door te dringen, 
die hem tot dat besluit heb-

ben gebracht. “Het stuitte mij dermate tegen 
de borst dat ik te weinig aan eigen werk zou 
toekomen.” Hij wijst trots de aanzienlijke rij 
(ongeveer één meter) publicaties aan, waar-
van tweederde is ontstaan na zijn pensioen. 
“Als ik mijn productie zie dan zeg ik achteraf 
dat ik een goede stap heb gedaan.” Zeker als 
hij ziet hoe de middelmatigheid regeert: “De 
onbeduidendheid stinkt ten hemel.”
 

Prof.dr. Hermann von der Dunk.
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Kees Floor

Handtekeningenactie voor villaparkengemeente

Handtekeningenactie voor 
villaparkengemeente 

In het begin van de twintigste eeuw kreeg 
de gemeente Utrecht steeds meer behoefte 
aan grond waarop ze de voor de groei van de 
stad benodigde nieuwbouw kon realiseren. 
Door de aanwezigheid van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie aan de oostzijde van de 
stad werd die groei richting De Bilt echter 
ernstig belemmerd. Er golden rond de verde-
digingswerken namelijk verbodsbepalingen 
voor het bouwen in steen, het aanleggen van 
wegen en het veranderen van waterlopen 
(1). Het stadsbestuur probeerde hier onder-
uit te komen, maar het Ministerie van Oorlog 
ging daar niet in mee. 
Een andere, tegelijkertijd uitgevoerde 
Utrechtse strategie was erop gericht zo ver 
naar het oosten uit te breiden dat de aanwe-
zigheid van onbebouwde gebieden tussen 
Utrecht en De Bilt voor lief genomen kon 
worden. Zo was er onder andere een plan 
van het gemeentebestuur van Utrecht uit 
1924 om De Bilt (groen aangegeven in figuur 
1) te annexeren en Bilthoven (rood) aan zijn 
lot over te laten of bij Zeist te voegen. 

Een gemeente met rustige wijken vol 
schitterende villa’s, bewoond door ver-
mogende of op z’n minst tot de gegoe-
de burgerij behorende gezinnen, wie 
zou daar niet willen wonen? Liever 
dan na een dreigende opdeling van De 
Bilt bij Zeist gevoegd te worden, wil-
den bewoners van Bilthoven in 1925 
een nieuwe gemeente vormen samen 
met de nabijgelegen buurtschappen 
Bosch en Duin, Den Dolder en Huis 
ter Heide, maar zonder de rest van 
Zeist.
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868 handtekeningen
De communicatie over de uitbreidings- en 
annexatieplannen liet destijds te wensen 
over. De besprekingen waren vaak geheim, 
vooral als defensie erbij betrokken was en de 
bouwverboden rond de verdedigingswerken 
ter sprake kwamen. Toch hadden inwoners 
van Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter 
Heide er lucht van gekregen; dat kwam mede 
doordat het Utrechts Nieuwblad af en toe 
over de plannen schreef, bijvoorbeeld als ze 
besproken werden in de gemeenteraad van 
Utrecht (2-5). Daarom richtten ze een schrij-
ven aan Gedeputeerde Staten van Utrecht 
waarin ze vroegen de mogelijkheid na te 
gaan van een samenvoeging van hun buurt-
schappen met Bilthoven, na een eventuele 
annexatie van het zuidelijk deel van De Bilt 
door Utrecht (6). De briefschrijvers voerden 
aan dat Bilthoven wat aard, samenstelling en 
belangen betreft veel overeenstemming ver-
toont met de andere buurtschappen, terwijl 
deze onder Zeist vallende villaparken zeer 
heterogene eigenschappen vertonen ten 
opzichte van de rest van die gemeente.
Een dergelijke samenvoeging leek ook de 
inwoners van Bilthoven wel een goed idee. 
De ‘vereeniging “Plaatselijke Belangen” Bilt-
hoven’ stelde in juni een verder uitgewerkt 
en onderbouwd verzoek op en richtte dat 
eveneens aan het College van Gedeputeerde 
Staten der Provincie Utrecht (6, 7, 8). Daarin 
vroeg zij in het geval van een annexatie van 
het zuidelijk gedeelte van De Bilt serieus te 
overwegen Bilthoven samen te voegen met 

Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide. 
Het verzoek was ondertekend door 868 van 
de ongeveer duizend gezinshoofden uit Bilt-
hoven (figuur 2), in het totaal twintig A4’tjes! 
(6, 7). In Bosch en Duin tekenden volgens het 
Utrechts Nieuwsblad (8) de meeste bewoners 
een vergelijkbaar rekest en met ’Den Dolder 
Vooruit’ was overleg opgestart om gezamen-
lijk op te trekken. 
Op een bij het Bilthovense verzoek gevoegd 
kaartje (figuur 1) werden de gebieden waar 
het om ging nog eens aangegeven: het van 
De Bilt door Utrecht te annexeren gebied in 
groen, Bilthoven in rood en Bosch en Duin, 
Den Dolder en Huis ter Heide ten noorden 
van de Amersfoortseweg in geel. De nieuw te 
vormen gemeente zou dus het rode en gele 
gebied moeten omvatten.

Reactie Zeist
Nadat Gedeputeerde Staten de schrijvens 
hadden ontvangen, gaven ze de gemeen-
tebesturen van De Bilt en Zeist elk de ge-
legenheid hun zegje te doen over het door 
de eigen inwoners ingediende verzoek. De 
gemeente Zeist reageerde als door een wesp 
gestoken. Ze voelde er absoluut niets voor 
de genoemde villaparken af te staan aan een 
nieuw te vormen gemeente (6). Ze had dat 
in 1923 ook al op niet mis te verstane wijze 
te kennen gegeven, nadat de suggestie van 
opdeling van Zeist in de Tweede Kamer te 
berde was gebracht en de Minister van Bin-
nenlandse Zaken en Landbouw er aan Ge-
deputeerde Staten van Utrecht advies over 
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Plan tot samenvoeging van Bilthoven (rood), Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide ten noorden 
van de Amersfoortseweg (geel) voor het geval dat het zuidelijk gedeelte van de Bilt (groen) zou worden 
geannexeerd door Utrecht. Bijlage bij het door de ‘vereeniging “Plaatselijke Belangen” Bilthoven’ 
opgesteld en door 868 gezinshoofden ondertekende schrijven aan gedeputeerde Staten van Utrecht. 
Bron: Het Utrechts Archief (6).
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had gevraagd. Ook sprak Zeist zijn twijfels uit 
over het draagvlak van de opstellers van de 
brief van de eigen inwoners. Bij de onderte-
kenaars zat niemand, laat staan een gezins-
hoofd, uit Den Dolder en de belangenvereni-
gingen ‘Bosch en Duin e.o.’ en ‘Den Dolder 
Vooruit’, waar de gemeente wel zaken mee 
deed, waren toen nog niet in het initiatief 
gekend. De bewoordingen in de brief vond 
de gemeente vaag en de bedoelingen van de 
opstellers kwamen onvoldoende uit de verf. 
Verder hadden de bewoners van het onder 
Zeist vallende gebied volgens de gemeente 
niet te klagen. Ze werden niet stiefmoederlijk 
bedeeld, want de wegen werden behoorlijk 
onderhouden en voorzien van straatverlich-
ting, het huisvuil werd opgehaald, er was 
politietoezicht, water en elektriciteit, de 
brandweer functioneerde goed, er was een 
school gebouwd en men had medewerking 
toegezegd bij het aanleggen van een gasnet. 
Of die toegezegde medewerking veel inhield, 
valt overigens te betwijfelen. Op een voor-
lichtingsbijeenkomst over de gasaansluitin-
gen in Den Dolder die in februari 1925 had 
plaatsgevonden, had de burgemeester van 
Zeist zich namelijk laten ontvallen dat het de 
eigen keuze was van de bewoners van die 
buurtschap om zich in the middle of nowhere 
te vestigen (9).

Reactie De Bilt
Later volgde een reactie van het gemeen-
tebestuur van De Bilt op het verzoekschrift 
met de 868 handtekeningen. Gedeputeerde 

Staten vonden het niet meer nodig Zeist erop 
te laten reageren, omdat die gemeente haar 
afwijzende standpunt in reactie op de brief 
van de eigen inwoners voldoende duidelijk 
uiteen had gezet en er geen reden was om 
aan te nemen dat ze haar standpunt had 
gewijzigd.
Burgemeester en Wethouders van De Bilt be-
nadrukten dat het verzoek van de Bilthove-
naren betrekking had op een situatie die zich 
eventueel zou kunnen voordoen, namelijk in 
het voor de Gemeente De Bilt onacceptabele 
geval van een annexatie van het zuidelijk 
deel van De Bilt door de gemeente Utrecht. 
In de argumenten die in het verzoekschrift 
werden aangevoerd kon men zich wel vin-
den; men achtte het echter prematuur en 
adviseerde Gedeputeerde Staten de inhoud 
ervan voor kennisgeving aan te nemen, om 
er te zijner tijd indien nodig rekening mee te 
houden (6).
Toch konden B&W de verleiding niet weer-
staan om eraan toe te voegen dat ze de 
uitbreiding van Bilthoven met Den Dolder, 
Bosch en Duin en Huis ter Heide ten noorden 
van de Amersfoortseweg een idee vonden 
dat zeker de moeite van het overwegen 
waard was. Zeist was er immers nog steeds 
niet in geslaagd de gasvoorziening te regelen, 
terwijl het doortrekken van de Bilthovense 
gasleiding naar Den Dolder een fluitje van 
een cent was. Verder kon de Biltse politie 
de surveillance van de naburige villawijken 
er gemakkelijk bij doen. Ook had De Bilt zijn 
onderwijsvoorzieningen goed op orde.
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Reactie Gedeputeerde Staten
Gezien de afwijzende reacties van de betrok-
ken gemeentebesturen en het premature ka-
rakter van de verzoekschriften, wilden Gede-
puteerde Staten niet te veel woorden aan de 
zaak vuil maken. De opstellers van de brieven 
kregen in augustus een ontvangstbevestiging 
met het verzoek de andere ondertekenaars 
daarvan in kennis te stellen. Dat was alles.
Naderhand is er van de plannen weinig 
meer vernomen. Ze waren alleen relevant 
als de annexatie van het zuidelijk deel van 
de gemeente De Bilt definitief doorgang 
zou vinden. De besluitvorming rond de uit-
breidingsplannen van Utrecht sleepte zich 
echter jaren voort (6, 10, 11, 12). Eind jaren 
twintig werd duidelijk dat het Ministerie 
van Defensie vasthield aan het bouwverbod 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Latere 

plannen tot grenswijzi-
ging moesten daarmee 
dus rekening houden. 
Utrecht reageerde door 
in 1930 een nog verdere 
uitbreiding in oostelijke 
richting voor te stellen. 
Daarbij zou niet alleen 
De Bilt, maar ook Biltho-
ven, Den Dolder, Bosch 
en Duin en Huis ter 
Heide ten noorden van 
de Amersfoortseweg 
bij Utrecht getrokken 
worden. Plannen van 
Gedeputeerde Staten 

van Utrecht lieten de gemeente De Bilt 
echter geheel (1932) of grotendeels (1933) 
onaangetast. 
Uiteindelijk hakte de Minister van Binnen-
landse Zaken in 1934 de knoop door: voorlo-
pig moesten alle voorstellen tot gebiedsuit-
breiding van Utrecht als definitief afgewezen 
worden beschouwd (13). De Bilt haalde niet 
alleen opgelucht adem, maar vierde ook 
uitbundig feest (14, 15, 16). De plannen voor 
samenvoeging van Bilthoven, Den Dolder, 
Bosch en Duin en Huis ter Heide konden, nu 
de annexatie van het zuiden van de Bilt van 
de baan was, de prullenbak in.

Bericht uit het Utrechts Nieuwsblad van 27 juni 1925, p. 6.
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Lies Haan-Beerends

Centrale postschool voor plattelanders

Centrale postschool voor 
plattelanders 

Onze historische kring kwam in het bezit van 
een boekje getiteld ‘Centrale Postschool voor 
Plattelanders’, waarschijnlijk uitgegeven rond 
1930. Tegelijkertijd kwam er een vraag bin-
nen bij onze kring betreffende een door dit 
instituut uitgereikt diploma. De geslaagde 
cursist had kennelijk in de jaren 1930-1931 
de cursus ‘Algemeene Ontwikkeling’ gevolgd. 
Op het diploma wordt uiteraard de naam van 
de cursist genoemd, die volgens de vraagstel-
ster in Almelo woonachtig was. Zij vroeg zich 
af hoe het kwam dat iemand die in Almelo 
woonde een diploma had van een school die 
kennelijk in Bilthoven gevestigd was. Middels 
het gevonden boekje kon ik haar antwoord 

geven. Het betrof een schriftelijke cursus. In 
de slotzin betreffende bedoelde cursus werd 
de hoop uitgesproken dat het diploma ‘Alge-
meene Ontwikkeling’ een aansporing zou zijn 
‘tot voortdurende betrachting van het devies 
van de school ‘Bekwaamheid – Werkzaam-
heid – Volharding.’ 

Op de omslag van het boekje werd vermeld 
dat de school ‘Reeds ongeveer 6 duizend 
geslaagden’ telde, dit met de aanmoediging: 
‘Men leze de schitterende beoordeelingen’. 
Ik denk dat de in Bilthoven gevestigde Post-
school een van de velen was in die tijd. Op 
internet vond ik een aanbieding van een 

enveloppe van een dergelijke 
postschool in 
Groningen anno 1928. De in 
dit artikel bedoelde Postschool 
was gevestigd in Villa Zonne-
wende, die volgens de adres-
boeken uit 1922 en 1927 aan 
de Gezichtslaan op nummer 
40 te vinden was. Als bewoner 
wordt dan H.L. van Tets, ing. 
vermeld. Op de omslag van het 
boekje wordt de naam van de 
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directeur van de Postschool vermeld, zijnde: 
‘M. van der Broek, leeraar M.O’. Of hij ook 
op genoemd adres woonde heb ik niet kun-
nen achterhalen. Wellicht was het omstreeks 
1930 slechts het werkadres van de school. 
Op bladzijde 3 van het informatieboekje 
is een groot schip afgebeeld waarop staat: 
‘Opleiding per brief……………. Duizenden 
Geslaagden’. Het onderschrift daarbij luidt: 
‘Forsch, groot en sterk als een machtige 
oceaan-stoomer kiest onze school haar weg 
op de levenszee: benijd om haar succes, 
begeerd om haar resultaten, helaas soms be-
smeurd door kleinen, die vergingen in haar 
ziedende kielsop of wier scheepje omsloeg 
op de deinende golven van het hooggaande 
boegwater. Beheerscht door één wil, één 
wens, één gedachte: ‘een zegen te zijn voor 
het Nederlandsche volk’, vervolgt ze recht-
uit, rechtaan haar weg. En in den machtigen 
romp loeien de vuren, ronken de motoren, 
sissen de turbines en zingen de vliegwielen 
met steeds forscher geluid het lied der over-
winning ------- de overwinning voor duizen-

den.’ Hierbij lette men op de 
dikgedrukte woorden die ken-
nelijk vooral indruk moesten 
maken.
Op bladzijde 5 ziet men een 
afbeelding van de kaart van Ne-
derland waarboven staat: ‘CEN-
TRALE – POSTSCHOOL snelste 
postverbinding met alle deelen 
van Nederland’. Verspreid over 
de kaart van Nederland staan 
de woorden: DE OUDSTE, DE 

GROOTSTE, DE BESTE, waarbij voor DE BESTE 
in kleinere letters staat ‘en steeds’. In het 
hart van Nederland staat het woord BILTHO-
VEN.

De cursus ‘ALGEMEENE ONTWIKKELING’ had 
als motto: ‘Kennis is een sleutel, Die op alle 
sloten past’. Het lesgeld, alle leermiddelen 
inbegrepen, bedroeg: 1 x f. 17 of 2 x f 10. 
De eerste zin betreffende deze cursus luidt: 
‘Onze cursus in algemeene ontwikkeling en 
beschaving is wel een der mooiste werken, 
die ooit op onderwijsgebied in Nederland tot 
stand zijn gekomen.’ Let ook hierbij weer op 
de dik gedrukte woorden. 
Bekwame mensen gaven les en bedoelde 
cursus gaf inzicht in de eisen die het maat-
schappelijk leven toen vroeg. Een verge-
lijking met de andere cursussen die door 
de postschool gegeven werden was niet 
mogelijk. Die cursussen leidden op tot spe-
ciale examens. Met de cursus ‘ALGEMEENE 
ONTWIKKELING’ zou men ‘onvergelijkelijke 
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levenskennis en groote beschaving’ verkrij-
gen. Naast de gewone schoolkennis zoals 
schrijven, rekenen en taal werden diverse 
onderwerpen behandeld waaronder ‘practi-
sche oppervlakte-berekening, inhoudsbere-
kening van greppels en slooten, dijken’. Ook 
werd aandacht besteed aan verschillende 
soorten verzekeringen ‘waarmede de plat-
telandsbewoner in ’t bijzonder in aanraking 
komt’. Ook aan snelrekenen werd aandacht 
besteed. Men leerde via de cursus hoe men 
in een toekomstige betrekking met superieu-
ren moest omgaan, iets waardoor de lessen 
eigenlijk onbetaalbaar zouden moeten zijn! 
Men hoefde, na het volgen van bedoelde 
cursus, in geen enkel gezelschap ‘verlegen te 

staan’. Men wist precies hoe men zich moest 
gedragen, onverschillig waar en in welke 
kring men zich bevond. Zowel: ‘thuis, op reis, 
of wel als spreker op de een of andere verga-
dering.’ Dat wil toch iedereen! Vandaar waar-
schijnlijk het grote aantal aanmeldingen!
Achter de vraag voor wie bedoelde cursus 
bestemd is, stonden onder andere de volgen-
de antwoorden: ‘… voor alle menschen die 
niet of weinig meer onderwijs genoten dan 
de lagere school, doch wier tegenwoordige 
werkkring wat meerdere ontwikkeling en be-
schaving gewenscht maakt. … voor jongelui, 
die toegelaten wenschen te worden op land-
bouw- en tuinbouwscholen, huishoudscho-
len, ambachtsscholen, jongens- en meisjes-
vakscholen, voor secretarissen en voorzitters 
van vereenigingen, taxateurs, zaakwaarne-
mers enz. … voor alle jonge menschen, die 
later betrekkingen wenschen te bekleeden, 
doch die daarvoor thans nog te jong zijn. Zij 
kunnen met dezen cursus dan alvast begin-
nen, hun tijd nuttig te besteden. Een rijke 
schat van algemeene ontwikkeling en men-
schvorming vinden zij in dezen cursus. De 
lessen blijven hun eigendom. Zij kunnen ze 
dus steeds weer herhalen. Laten deze jonge 
menschen dus vooral niet wachten, want de 
examens, waaraan zij later wenschen deel 
te nemen, zijn vergelijkend. Wie zich dus het 
best voorbereidt, heeft de meeste kans van 
slagen. Een mooi en waardevol diploma kan 
bovendien nog het einde der studie zijn.’ 
Een geslaagde leerling, D. Daniels, uit Stads-
kanaal schreef: ‘Het is mij een behoefte, een 
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woord van bijzondere tevredenheid te rich-
ten tot uw school, omdat de wijze waarop 
zij leiding geeft aan haar leerlingen, een zeer 
aanbevelenswaardige is. De toezending der 
lessen is correct, de inhoud leerzaam en 
goed te volgen. Overal wordt op gewezen, 
alles wordt duidelijk gemaakt. Begrijpt men 
een en ander niet, uw school geeft alle in-
lichtingen. Ik kan ze ten zeerste aanbevelen.’ 
Een andere cursist, J.J. Brugge uit Breskens, 
schreef: ‘Wat mijn studie betreft, moet ik 
eerlijk bekennen, dat ik veel en nog nooit 
met zooveel lust heb geleerd. Bij een ande-
ren cursus moest ik steeds door mijn ouders 
aangezet worden, bij uw cursus is dit nooit 
het geval geweest.’ Een beter compliment 
kan een onderwijsinstituut toch niet krijgen!
Zoals reeds gezegd was de cursus ‘Algemeene 
ontwikkeling’ maar een van de aangeboden 
schriftelijke cursussen. Men kon niet alleen 
opleidingen volgen voor ‘Kommies bij de 
Belastingen, Politie Beambte, Marechaus-
see, Politie - Troepen, Rijksveldwachter 
of (gevangen) Bewaarder’, maar ook voor 
Hulpkeurmeester of Rijksklerk. Ook kon 
men, schriftelijk dus, een opleiding volgen 
voor Leerling-verpleger(ster). Daarnaast 
waren er Landbouw-Winter-Cursussen en 
een opleiding voor het diploma Landbouw-
Boekhouder, alsmede cursussen betreffen-
de Bemestingsleer en Mr. Landbouwer. 
De verschillende cursussen bleken heel suc-
cesvol te zijn. Zo schreef J. v. Ham: Geachte 
Heer. Door dezen kan ik U berichten, dat ik 
te Rotterdam voor politie geslaagd ben. Wij 

waren met ons zessen van uw cursus op ’t 
examen en mochten het genoegen smaken, 
alle zes te slagen. Alle vragen, mij gedaan, 
had ik in uw lessen gehad en kon ik zonder 
de minste moeite beantwoorden. Wilt U 
mijn vriend … … Uw prospectus zenden? Hij 
had les gehad van een onderwijzer, doch 
kon de vragen over staatsregeling enz. niet 
beantwoorden en moest later maar eens 
terugkomen. Uw onderwijs kan ik ten zeerste 
aanbevelen.’ 
En dit was dan maar een van de lovende 
brieven die het instituut kreeg van cursis-
ten. Ook de Nederlandse Pers oordeelde 
eenstemmig gunstig over de opleidingen. Er 
staan in het boekje lange lijsten vermeld met 
namen van personen die na het volgen van 
de lessen onder andere bij de ‘Directe Belas-
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tingen’ werden geplaatst. Ook het Land-
bouw Vak - Onderwijs werd zeer goed 
beoordeeld. Het kon gevolgd worden 
door ‘Hoog en Laag, Arm en Rijk, Klein en 
Groot’. De Nederlandse Pers oordeelde 
over dat onderwijs eenstemmig gunstig. 
Bijzonder vermakelijk zijn ook de spreu-
ken bij afbeeldingen. Zo staat er bijvoor-
beeld bij een plaatje van een verkeer 
regelende agent: ‘DE POLITIE-BEAMBTE 
IN DIENST DER VERKEERS-REGELING … 
Geheel het raderwerk staat stil, als zijn 
machtige arm dat wil!’ 

Een andere prent laat een drenkeling 
zien die een zwemband om heeft waarop 
Centrale Postschool staat. Onderstaande 
tekst luidt: ‘Zijt gij een drenkeling op de 
levenszee? Hebt gij reeds eerder getracht, 
uw levenspositie te verbeteren, uw inkomen 
te vergrooten en is U dat mislukt? Grijp dan 
onze hand en wij zullen U opheffen tot een 
mooier, beter en rijker leven.’ En onder een 
prentje waarop een jongeman in gedachten 
een mooie auto ziet, een spaarbankboekje 
en een mooi huis en brommer staat: ‘Door 
onze school kunt gij verkrijgen … DE WERKE-
LIJKHEID VAN UW DROOMEN’.
Tot hoelang de Centrale Postschool voor 
Plattelanders bestaan heeft, heb ik niet kun-
nen achterhalen. Maar dat er destijds veel 
gebruik van werd gemaakt lijkt bewezen. Tot 
slot wil ik eindigen met de spreuk die op de 
achterkant van het besproken boekje staat:
God gaf twee Hemelsche geschenken 

Den mensch – in alle vreugd’en smart:
Verstand – om scherp en goed te denken.
Om zacht en goed te doen – het Hart.

Ook hier weer enkele woorden dik gedrukt!

Bron:
Boekje: CENTRALE POSTSCHOOL VOOR PLAT-
TELANDERS, waarschijnlijk uitgegeven omstreeks 
1930.
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Wim Krommenhoek

Grafsymboliek uit de 
negentiende en de eerste 
helft van de twintigste eeuw 

Bij Koninklijk Besluit van 22 augustus 1827 
werden gemeenten met meer dan duizend 
inwoners verplicht een begraafplaats buiten 
de stad aan te leggen. De jaren daarna zien 
we overal romantisch ontworpen kerkhoven 
ontstaan met grafmonumenten die veelal 
werden voorzien van symbolische afbeel-
dingen die zowel aan de levensovertuiging 
van de overledene als aan het gevoel van 
de nabestaanden over de dood uitdrukking 
gaven. In onze regio was de begraafplaats 
Soestbergen aan de Gansstraat in Utrecht 
de eerste die in 1830 gehoor gaf aan deze 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de 
lijkbezorging. De gebruikte symboliek was in 
vele gevallen erg oud en terug te voeren op 
de Klassieken. We kennen haar ook van een 
aantal zeventiende en achttiende eeuwse 
VOC-grafstenen uit India en Sri Lanka. Na het 
ontstaan van de kerkhoven bleef deze sym-
boliek nog traditioneel van aard en afbeel-
ding gedurende ruim een eeuw, totdat rond 
het midden van de twintigste eeuw, eigenlijk 

na de Tweede Wereldoorlog, een kentering 
optrad. Persoonlijke vormgeving en invulling 
van het grafmonument traden steeds meer 
op de voorgrond, tegelijk met een snelle 
ontwikkeling in het gebruik van nieuwe ma-
terialen en toepassingsvormen in grafmonu-
menten. Tegenwoordig wordt nog maar een 
deel van de oude symboliek gebruikt en in 
een grote verscheidenheid aan uitvoeringen 
zoals ik eerder heb beschreven in dit blad. 
Een grafmonument uit de negentiende en 
eerste helft twintigste eeuw gaf in de meeste 
gevallen uitdrukking aan een bepaalde ge-
loofsovertuiging of ideologie. De bezoeker 
van het kerkhof kon het geloof of levensover-
tuiging van begraven personen aflezen van 
het grafmonument door de weergave van 
bepaalde tradioneel afgebeelde symbolen 
en combinaties daarvan. Zo toonden katho-
lieken hun overtuiging door het aanbrengen 
van een kruis, een ecce homo of lijdend 
Christushoofd met doornenkroon en soms 
met een kruis dat Christus draagt, en vele 
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lettercombinaties. Deze symboliek is feitelijk 
nog het best bewaard gebleven, zij het in 
meer bescheiden mate. Protestanten tonen 
hun geloofsovertuiging door een kruis zon-
der Jezusfiguur en door het weergeven van 
bijbelfragmenten of verwijzingen daarnaar in 
een opengeslagen boek. Joden hebben hun 
eigen karakteristieke symboliek waarvan de 
Davidster wel het bekendst is. Vrijmetselaars 
zijn te herkennen aan het symbool van de 
passer en de winkelhaak, en mensen van het 
Leger des Heils aan de crest. Maar daarnaast 
was er een overvloed aan rouwsymbolen die 
uitdrukking gaven aan de sterfelijkheid van 
de mens die echter langzaam maar zeker zijn 
verdwenen uit het beeld. Zij gaven eveneens 
uitdrukking aan de gevoelens van rouw van 
de nabestaanden en de gedachten over de 
zielenreis van de overledene. In dit artikel 
wil ik de lezer juist met deze laatste catego-
rie laten kennismaken in de vorm van een 
aantal klassieke grafsymbolen en hun bete-
kenis zoals die te vinden zijn op kerkhoven 
uit vooral de negentiende eeuw. Een deel 
van deze symbolen wordt nog toegepast in 
een moderne vormgeving, maar een groot 
aantal is geheel of bijna geheel uit het beeld 
verdwenen. 
 
Achtpuntige ster. De achtpuntige ster of 
octagram is een verwijzing van de overgang 
van het aardse naar het bovenaardse. In de 
christelijke symboliek geeft de ster met acht 
punten de dag van de hemelvaart van 
Christus aan. 

Afgebroken zuil. De afgebroken zuil symboli-
seert het einde van het aardse leven dat vaak 
plotseling toeslaat. Vaak ook versierd met 
bloemkransen.

Alziend oog. Het Alziend Oog van God temid-
den van zonnestralen of in een driehoek met 
naar boven wijzende top, is in de christelijke 
symboliek het symbool van de alomtegen-
woordigheid van God, respectievelijk de drie-
vuldigheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.

Alziend oog in driehoek
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Anker. Het anker is het symbool van stand-
vastigheid en in de christelijke symboliek 
ook van hoop. Samen met het hart en het 
kruis symboliseert het de drieëenheid geloof, 
hoop en liefde.

Attributen van een mohel. Tot de attributen 
van een mohel of joods ritueel besnijder 
behoren een mesje en klemmetje. Ook is een 
sjofar of ramshoorn afgebeeld, zie aldaar.

Bazuin. De bazuin, hier met twee wierook-
scheepjes en een zandloper afgebeeld, 
symboliseert het Laatste Oordeel. Nadat de 
doodsengel op de bazuin heeft geblazen, 
zullen de graven zich openen en vindt het 
Laatste Oordeel plaats.

Bloem. De bloem, evenals de geknakte 
bloem is het prototype van de ziel en zoals 
de bloem het hart naar het licht opent, zo 
opent een mens zijn ziel voor God.

Boek. Een opengeslagen boek is vaak een 
verwijzing naar de bijbel als boek des levens. 
Vaak staat er dan een tekst in gegraveerd. 
Ook kan het als beroepsaanduiding verwijzen 
naar schrijverschap. Bij de joden verwijst een 
boek naar het graf van een rabbijn.

Christus aan het kruis. Christus aan het kruis 
symboliseert de christelijke (katholieke) ge-
loofsovertuiging en het lijden van de mens 
tijdens zijn leven.

Christusmonogram met alpha en omega. 
Het Christusmonogram is samengesteld uit 

Bazuinen met zandloper en wierookscheepjes

Bloem
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de Griekse letters X en P die de eerste letters 
van Christus vormen. Alpha en omega sym-
boliseren God als het begin en het einde van 
alle dingen.

Cirkel. De cirkel, evenals de bol, is het sym-
bool voor het tijdloze, oneindige, de eeuwig-
heid, en de niet tastbare wereld zonder begin 
of eind.

Davidster. De Davidster is vanouds een joods 
symbool. Het is een zeshoek die bestaat uit 
twee gelijkzijdige driehoeken. De driehoek 
met de punt naar boven zou het aardse dat 
naar de hemel streeft kunnen voorstellen, 
die met de punt naar beneden het hemelse 
dat naar de aarde streeft.

Doodshoofd. Een doodshoofd of schedel, 
vaak in combinatie met gekruiste beenderen, 
is het symbool voor de vergankelijkheid van 
het leven. 

Doodshoofd met zeis, zandloper en gedoof-
de fakkel. Dit is een zeldzame combinatie 
van vier symbolen voor dood en de vergan-
kelijkheid van het leven.

Doornenkroon. De doornenkroon is het sym-
bool van het lijden van Christus. Wordt voor-
al door katholieken als symbool gebruikt.

Druiventros. De druiventros verwijst naar de 
eucharistie en de offerdood van Christus.

Duif. De duif is het symbool van liefde, on-
schuld en eenvoud. Een zittende duif symbo-
liseert de ziel van de overledene die krachten 
verzamelt voor zijn reis naar de hemel.

Duif met palm- of olijftak. Een duif met een 
palm- of olijftak symboliseert vrede en ver-
zoening.

Doodshoofd

Doodshoofd met zeis, zandloper en gedoofde 
fakkel
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Ei . Het ei is het symbool van geboorte en 
nieuw leven. en verwijst in de christelijke 
symboliek naar de opstanding van Christus.

Eikentak met eikels. De eik werd al heel 
vroeg beschouwd als onverwoestbaar en 
werd daarom symbool van de onvergankelijk-
heid. In de oudheid kregen overwinnaars een 
lauwerkrans van eikenbladeren als teken van 
onvergankelijke eer. Blad en eikels zien we 
later als symbool van onsterfelijkheid en eeu-
wig leven op grafmonumenten.

Engel. De engel is het christelijk symbool van 
de boodschapper van God. De vleugels staan 
voor de goddelijke opdracht. De evangelist 
Mattheus wordt eveneens als engel afge-
beeld.

Doodsengel met bazuin. De engel met ba-
zuin is in de christelijke symboliek het sym-
bool van het Laatste Oordeel dat zal plaats-
vinden nadat de doodsengel op de bazuin 
heeft geblazen. Zie ook bazuin.

Fakkel. Een brandende fakkel verwijst naar 
hernieuwd leven en de wederopstanding. Zie 
ook omgekeerde fakkel.

Geknakte bloem. De bloem is het prototype 
van de ziel en zoals bloemen hun hart naar 
het licht openen, zo opent een mens zijn ziel 
voor God.

Guirlande. Een guirlande of festoen is een 
slinger van bloemen of planten. Het symbo-
liseert de levensloop, de eindigheid van het 
leven en de rouw en droefenis van de nabe-
staanden.

Handen van een cohen. Dit is een joods sym-
bool van de handen van een priester. De han-
den werden zo gehouden bij het uitspreken 
van de zegen in de synagoge.

Handen, uit elkaar glijdend. Uit elkaar glij-
dende handen zijn het symbool van afscheid 
tussen dierbaren.

Hart. Het hart is het christelijke symbool van 
de liefde. Gecombineerd met kruis en anker 
symboliseert het de drieëenheid geloof, 
hoop en liefde.

Engel
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Kan en schaal van een leviet. De water-
schenkende kan en schaal van een leviet of 
tempeldienaar worden gebruikt bij de rituele 
handwassing van een cohen voorafgaand aan 
de zegenspreuk.

Keter Tora. De Keter Tora, de kroon van de 
Tora, is het symbool van een rabbijn. De 
afbeelding van een boek verwijst naar het 
graf van een rabbijn. De handen werden zo 
gehouden bij het uitspreken van de zegen in 
de synagoge.

Klaver drie. Klaver drie is het symbool van de 
heilige drieëenheid: de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest.

Klimop. De klimop is vanwege de altijd groe-
ne bladeren het symbool van eeuwig leven 
en verbondenheid tot in de dood.

Krans. De krans is het symbool van de sterfe-
lijke roem.

Kruis. Het kruis als christelijk symbool komt 
in verschillende vormen voor. Het bekendst 
is het zogenoemde Latijnse kruis. De rozen 
verwijzen zowel naar Maria als het lijden van 
Christus.

Kruis met IHS. De letters IHS staan voor Iezus 
Hominum Salvator (Jezus, redder der mens-
heid), of In Hoic Salus (Hierin ligt de zalig-
heid), of In Hoc Signo (In dit teken [zult gij 
overwinnen]).

Kruis met RIP. De letters RIP staan voor Re-
quiescat in Pace (Rust in Vrede).

Kruis met tekst EGO SUM RESORRECTIO ET 
VITA. Deze tekst staat voor IK BEN DE OP-
STANDING EN HET LEVEN.

Lam Gods. Het Lam Gods (Agnus Dei) afge-
beeld met kruis en nimbus (teken van de 
Drie-eenheid) dat de zonden van de wereld 
draagt, is het christelijk symbool van de offer-
dood van Christus.

Lauwerkrans. De lauwerkrans is het symbool 
van onvergankelijkheid en eeuwig leven, 
overwinning, roem en eerbetoon.

Klaver drie
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Leger des Heils. Het symbool van het Leger 
des Heils, de crest, bestaat uit het kruis als 
christelijk symbool, de S die staat voor Salva-
tion of Heil, de zon die het licht en vuur van 
de Heilige Geest voorstelt, zwaarden die de 
strijd voor het Heil symboliseren, kogels die 
de kracht van het evangelie aangeven, en 
een kroon als symbool van eeuwig leven.

Lelie. De lelie is het symbool van zuiverheid 
en maagdelijkheid en dus van Maria. Ook is 
de lelie het symbool van christelijke barm-
hartigheid.

Menora. De menora of zevenarmige kande-
laar is een belangrijk symbool voor de staat 
Israël en het jodendom. Het symboliseert 
ook het brandende braambos dat Mozes zag 
op de berg Sinai.

Miskelk. De miskelk symboliseert de chris-
telijke religie en de eucharistie. Dit symbool 
komt vrijwel uitsluitend op priestergraven 
voor.

Obelisk. De obelisk is in de christelijke sym-
boliek een symbool van standvastigheid en 
deugd. In het Oude Egypte was het een teken 
van macht en symbool voor het eeuwige 
leven.

Omgehakte boom. De omgehakte boom 
is een joods symbool voor een afgebroken 
leven.

Olielamp. De olielamp is het symbool van het 
eeuwige licht, verwijzend naar de eeuwig-
heid en onsterfelijkheid. Het is ook het sym-
bool van Christus, die het Licht der Wereld is. 
Bij de klassieken was de lamp symbool van 
waakzaamheid.

Olijftak. De olijftak is het symbool van ge-
rechtigheid, vroomheid en vrede. Tevens ver-
wijst hij naar Gods zorg voor zijn kinderen.

Omgekeerde fakkel. De omgekeerde fakkel is 
het symbool van het gedoofde leven en at-
tribuut van de dood. Vaak zijn twee gedoofde 
fakkels gekruist afgebeeld.

Leger des Heilssymbool, de crest
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Ouroboros. De ouroboros of staartbijtende 
slang symboliseert de vergankelijkheid van 
de mens in de oneindige kringloop van het 
leven. De slang is oneindig, alpha en omega 
en wijst erop dat alles besloten is binnen de 
goddelijke macht en de oneindigheid.

Palmtak. De palmtak symboliseert in het 
christendom de overwinning op de dood 
door en in Christus. Bij de katholieken is het 
tevens een verwijzing naar de intocht van 
Jezus in Egypte.

Papaver(bol). De papaver of slaapbol is be-
kend om de slaapverwekkende werking van 

papaverzaad, en is het symbool van Hypnos, 
de god van de slaap en zijn zoon Morpheus, 
de god van de dromen. Hypnos is de twee-
lingbroer van Thanatos, de god van de dood.

Parochet. De parochet is een draperie met 
twee kwasten en verwijst naar het voorhang-
sel van de heilige Arke in de synagoge.

Pelikaan. De pelikaan is het symbool van 
Christus die zich voor de mensheid heeft 
opgeofferd.

Roos . De roos als christelijk symbool verwijst 
naar Maria en het lijden van Christus.

Schelp. De schelp is in de christelijke symbo-
liek het beeld van het graf dat de mens na 
zijn dood omsluit tot aan de opstanding. Bij 
katholieken is het ook Mariasymbool.

Sjofar. De sjofar of ramshoorn wordt in de 
joodse eredienst gebruikt tijdens het joodse 
nieuwjaar (Rosj Hasjana) en op grote ver-
zoendag (Jom Kipoer).

Ouroboros met gevleugelde zandloper en zeis

Sjofar, boek en mesje
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Slang. De slang is een oud symbool voor 
leven en dood en het symbool van “moeder 
aarde”.

Ster. De vijfpuntige ster staat in de christe-
lijke symboliek voor Christus, nieuw leven en 
de hemel, alsmede voor de vijf wonden van 
Christus.

Treurboom. De treurboom of treurwilg is het 
symbool van rouw en verdriet. De hangende 
takken symboliseren de tranenstroom die in 
de aarde verdwijnt.

Treurende vrouwenfiguur of pleurante. Een 
treurende figuur, meestal een vrouw en vaak 
levensgroot afgebeeld, symboliseert de rouw 
van de nabestaanden.

Uil. De uil is het symbool van de nacht en de 
dood.

Urn. Een urn is een symbool van rouw. Het 
woord urn is afgeleid van het Latijnse urere 
dat verbranden betekent.

Urn met rouwsluier. Een rouwsluier om een 
asurn gedrapeerd symboliseert het afdekken 
van het leven. Het woord urn komt van het 
Latijnse urere dat verbranden betekent.

Vlinder. De vlinder, hier in combinatie met de 
tekst HORA RUIT (het uur snelt heen), 

Ster

Treurende vrouwenfiguur  of pleurante
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Slang

Anker

Christus aan het kruis 

Gevleugelde zandloper, 
zeis en fakkel en de tekst 
SEPULTURA (Graf) Anker

SchelpHanden van een cohen Schelp
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Kan en schaal van een leviet 

Eikentak met eikels

Vlinder
Omgehakte boom

Vrijmetselaarsteken

Geknakte bloem
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Noot van de redactie: bij dit artikel is slechts 
een deel van de begrippenlijst en de bijbe-
horende afbeeldingen geplaatst. Voor de 
volledige lijst verwijzen we naar de website 
van de Historische Kring 
www.historischekringdebilt.nl
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symboliseert de onsterfelijkheid van de ziel 
en door zijn korte levensduur en teerheid 
ook de kortstondigheid van het leven.

Vrijmetselaarssymbool. Het vrijmetselaars-
symbool bestaande uit passer en winkelhaak, 
verwijst naar de klassieke metselaarsgereed-
schappen.

Weegschaal. De weegschaal is het attribuut 
van de aartsengel Michaël. Het is het sym-
bool van de rechtvaardigheid en het afwegen 
van goed en kwaad tijdens het Laatste Oor-
deel.

Wierookscheepje. Het wierookscheepje sym-
boliseert de wil tot opoffering en het gebed 
van de christenen.

Zandloper. De zandloper verwijst naar het 
kortstondige leven op aarde en het naderen 
van het stervensuur. De meeste zandlopers 
zijn gevleugeld als verwijzing naar de tijd die 
vervliegt en de vergankelijkheid van de mens. 
Meestal betreft het duivenvleugels, maar 
een enkele maal is er één duiven- en vleer-
muisvleugel, symboliserend dat het leven 
vervliegt bij dag en bij nacht.

Zeis. De zeis, hier met zandloper en omge-
keerde fakkel, is het attribuut van de dood 
die al sinds de vroege middeleeuwen de 
grote maaier wordt genoemd en vaak werd 
afgebeeld als een skelet met een zeis.

Zuil, afgebroken. De afgebroken zuil is het 
symbool van het einde van het aardse leven 
dat vaak plotseling toeslaat.


	2016-4 december cover
	2016-4 december

