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De Woudkapel, een geloofgemeenschap

In het begin van de vorige eeuw richtten 
mensen in Bilthoven de religieuze vereniging 
op die nu De Woudkapel heet. Het initiatief 
daartoe kwam voort uit de behoefte van een 
aantal Bilthovenaren aan meer geestelijke 
vrijheid dan ze konden vinden binnen de 
traditionele kerken. Zij waren geworteld in 
het vrijzinnig christendom en het religieus 
humanisme. Ze zochten ruimte voor hun 
persoonlijke geloofsbele ving, voor een 
vrijmoedig omgaan met inspirerende teksten, 
al dan niet uit de bijbel. Tradities en dogma’s 
mochten ter discussie worden gesteld, vonden 
ze. Binnen hun vereniging moest plaats zijn 
voor kritische vragen en nieuwe antwoorden. 
Iedereen kon zich aansluiten; men hoefde niet 
gedoopt te zijn of belijdenis te hebben afgelegd. 
Lidmaatschap van een ander kerkgenootschap 
was geen bezwaar.
Interessant is dat er vanaf het begin twee 
stromingen bestonden om de vereniging vorm 
te geven: als religieuze kring met de bedoeling 
sprekers uit te nodigen van allerlei richting en 
streven, en als godsdienstige gemeenschap met de 

nadruk op het houden van kerkdiensten. Even 
belangwekkend is het dat beide stromingen nog 
steeds naast elkaar bestaan in De Woudkapel.

In 1863 was in De Bilt op de plek waar de pas 
aangelegde spoorlijn de Soestdijkseweg kruiste 
een halteplaats ingericht. Aanvankelijk liep de 
exploitatie van dit ‘station’ niet zo goed. Pas 
toen aan het einde van de eeuw aftakkingen 
van de spoorweg werden aangelegd naar 
Baarn en Zeist en het treinverkeer toenam, 
werd het ‘buiten’ wonen populair bij de beter 
gesitueerde Utrechtenaren. Met name voor 
Oud-Indiëgangers en spoorwegpersoneel bleek 
het wonen in de bossen erg aanlokkelijk.
Rondom het station schoot de bebouwing nu 
de grond uit. Commerciële bouwverenigingen 
werden opgericht die grote stukken terrein 
(parken genoemd) in exploitatie namen, daar 
naar eigen inzicht wegen aanlegden, percelen 
grond verkochten en huizen lieten bouwen. 
Toen nabij het station zich steeds meer 
winkels en horecabedrijven gingen vestigen, 
besloot de gemeenteraad in 1917 de zo 

DE WOUDKAPEL
EEN GELOOFGEMEENSCHAP (1)

Otto Tissing, archivaris 
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langzamerhand tot een dorp uitgegroeide wijk 
De Bilt Station te herdopen tot ‘Bilthoven’.
De Bilthovenaren - die snel in aantal 
toenamen - kregen langzamerhand ook behoefte 
aan voorzieningen die hen in immateriële zin 
konden voeden. Nadat in 1916 ten zuiden van 
de spoorlijn de Nederlands Hervormde ‘Biltsche 

Kapel’1 was gebouwd, kon het niet uitblijven 
dat ook in Bilthoven-Noord een groep religieus 
geënga geerden het plan opvatte zich te 
verenigen.
En zo gebeurde het dat in het voorjaar van 
1923 vier vrouwen2 een oproep deden tot 
oprichting van een religieuze gemeenschap.  

De explosieve groei van een villadorp: Bilthoven in 1920 en 1927.
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Hun opwekking vond gretig gehoor; er 
bleken in Bilthoven velen die zich in hun 
streven geestverwant voelden. Op 12 maart 
1923 vond in het  Blauwe Huis3 aan de 
Beetslaan4 de constituerende vergadering 
plaats van de vereniging ‘Vrijzinnige 
Godsdienstige Gemeenschap Bilthoven en 
Omstreken’5.

Een eigen kerkgebouw
Meteen al na de oprichting deed zich 
de behoefte aan een eigen onderkomen 
gevoelen, want het Blauwe Huis waar men 
tot dan toe bijeenkwam, ging particulier 
bewoond worden. Refererend aan de 
plannen voor een eigen gebouw werd een 
verzoek gericht aan de kerkenraad van 
de Biltsche Kapel om gebruik te mogen 
maken van hun kerkruimte. Het verzoek 
werd echter vriendelijk afgewezen wegens 
’onverenigbaarheid van beginselen’. 
Vervolgens richtte het bestuur zich tot de 
gemeente De Bilt met de vraag gebruik te 
mogen maken van het gymnastieklokaal 
van de U.L.O.-school6 aan de Van 
Dijcklaan. B. en W. beschikten afwijzend. 
Een rekest aan de gemeenteraad pakte 
echter positiever uit: de Gemeenschap 
mocht tijdelijk ‘s zondags enkele uren over 

De door ir. Van Heukelom getekende plattegrond.
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de ruimten van de school beschikken ‘voor ƒ 2,- 
per keer, wanneer aldaar niet gestookt wordt, en 
voor ƒ 7,- per keer, wanneer dit wel noodig is’. 
Voor ƒ 7,50 per jaar sleepte de conciërge/stoker 
van de school ‘s zondags de tachtig benodigde 
stoelen aan. 

Intussen trad het bestuur in gesprek met 
de directie van de N.V. Maatschappij tot 
Exploitatie van ‘Het Oosterpark’7. Die bleek 
de Gemeenschap zeer ter wille, beloofde alle 
medewerking te verlenen bij de aankoop van 
grond en was bovendien bereid een flink 

Het bouwterrein vanaf de Sweelincklaan. Op de achtergrond is vaag de villa Peterhof te zien.
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bedrag te storten in het bouwfonds van een 
kerkgebouw8. Men had als bouwplek een 
perceel op de hoek van de Beethovenlaan en 
de Sweelincklaan9 op het oog, naast de villa 
Peterhof10. Vooral de rustige ligging, de mooie 
omgeving en uiteraard het genereuze aanbod 
van de eigenaar, deden dit terrein zeer geschikt 
lijken.
De Gemeenschap had het geluk ir. G.W. 
van Heukelom, een in die tijd bekend 
architect, onder haar leden te hebben. Deze 
kwam met een ontwerp voor ‘een schoon en 

aesthetisch kerkje’ dat ‘een grote 
aantrekkelijkheid voor gemeente-uitbreiding 
kan zijn’. Op een bestuursvergadering in 
september 1923 viel voor het eerst de naam 
waaronder de Gemeenschap later bekend werd: 
’In de vergadering wordt nog besproken ‘t 
ontwerp “Woudkapel’11 van dr. v. Heukelom 
aan de Alg. Ledenvergadering voor te leggen en 
toestemming te vragen dit te mogen uitvoeren 
en als 2de punt dan de plaats voor ‘t bouwplan 
ter bespreking te brengen’. Het bestuur stelde 
een begroting op en meldde in genoemde 
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ledenvergadering dat ’buiten de kosten van 
een orgel minstens ƒ 41.000,- zal zijn te 
verkrijgen’. De helft van dat bedrag moet uit 
giften worden bijeengebracht en men hoopt dat 
‘een volgend geslacht bereid en in staat zal zijn 
om de andere helft van het gevorderde kapitaal 
samen te brengen, als thans die helft door eene 
rentegevende leening wordt opgenomen’. Aan 
de leden werd verzocht eenmalig ongeveer zeven 
procent van hun jaarsalaris in het bouwfonds te 
storten.
In februari 1924 meldden de bestuurs-notulen: 
’Voorstel van de Mij ‘t Oosterpark ons het 
terrein aan de Beethovenlaan af te staan à ƒ 2 
per m2 met een toezegging van een bijdrage 
groot ƒ 2000 voor de bouw van ons kerkje; een 
vlug besluit moet echter volgen, daar bij de Mij 
telkens aanvragen voor grond in 
de Beethovenlaan inkomen en 
deze grond daar nu reeds voor 
ƒ 3 per m2 wordt verkocht. 
Besprekingen volgen; men 
besluit op het mooie voorstel in 
te gaan, hoewel men beseft dat 
de afstand voor vele onzer leden 
groot is. Dit bezwaar zal zich 
echter altijd voordoen; men 
hoopt dat het autobusverkeer 
hieraan tegemoet zal komen; 

besloten wordt in overleg met den bouwmeester 
ter plaatse te besluiten hoeveel grond gekocht 
zal worden en dan tot aankoop over te gaan’.
Op aandringen van ‘Het Oosterpark’ - die het 
aanbod van de lage grondprijs anders niet langer 
gestand kon doen - werd begin april opdracht 
gegeven tot aankoop van het bouwterrein. 
Meteen al bakende een geestdriftige Van 
Heukelom - die zich geheel belange loos inzette - 
het toekomstige kerkgebouw met paaltjes af.
In mei meldden de notulen: ‘Voorts wordt 
mededeling gedaan van den aankoop van den 
grond aan de Beeth.laan, groot 3750 12 m2 à 
ƒ 2 per m2, dus voor ƒ 7500, waarvan de 
bijdrage van de Mij ‘t Oosterpark à ƒ 2000 
dadelijk in mindering gebracht zal worden’13.
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Aan de slag
In juni 1924 kwam het bestuur met de heer 
Van Heukelom bijeen om te besluiten of 
men al dan niet de Woudka pel zou bouwen; 
er was namelijk nog niet aan alle financiële 
voorwaarden voldaan. ‘De Voorzitter geeft een 
exposé van cijfers en ook de heer van Heukelom 
deelt uitvoerig aan de vergadering mede hoe hij 
nog bezuinigingen heeft kunnen aanbrengen, 
zonder ‘t kerkje te schaden. Hij stelt ‘t Bestuur 
voor, zoo men tot den bouw zal overgaan 
deze te doen verrichten door het Spoorweg 
Bouwbedrijf dat ons de meest zekere wijze van 
bouwen biedt. Na ampele bespreking wordt 
besloten tot bouwen over te gaan. [...] Van deze 
besluiten zal in de verschillende bladen met 
gepast enthousiasme mededeling worden gedaan 
en wel door dr. van Everdingen, die tevens zal 
opwekken tot meerdere financieele bijdragen 
o.a. voor orgel en glas in lood. [...] 
De Voorz. meent, dat wij voor onze 
gemeenschap hedenavond belangrijke besluiten 
hebben genomen’”.
Het Spoorwegbouwbedrijf offreerde het kerkje 
te bouwen tegen kostprijs met als maximum een 
bedrag van ƒ 28.000.-. Van Heukelom toog aan 
het werk, zijn vrije tijd en vakantie aan de bouw 
van de Woudkapel opofferend. In september 
1924 werd de eerste steen gelegd14 en op 14 

Een oorkonde herinnert aan de eerstesteenlegging van 
de Woudkapel.
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december van datzelfde jaar vond de inwijding 
plaats, in een eenvoudige bijeenkomst zonder 
officiële formaliteiten, maar in aanwezigheid 
van de burgemeester.

Van Heukelom schiep met de bouw an de 
Woudkapel een eenvoudige, symmetrisch 
opgezette kruiskapel, met boven de ingangs-
partij een lage rechthoekige klokkentoren. 
De vormgeving van het gebouw vertoont 
invloed van de Amsterdamse-Schoolstijl, 
zoals bijvoorbeeld de geometrische baksteen-
detaillering. In de voorgevel is boven de deur in 
baksteen het woord VREDE gemetseld.
Veel zorg werd besteed aan het interieur,  
dat gedomineerd wordt door een spel van 
boogstellingen. Op de verdiepingen van 
het transept bevinden zich galerijen met 
boogvormige openingen. In de bakstenen 
vloer werden accenten aangebracht van in een 
regelmatig patroon gelegde groene tegels. De 
binnenmuren zijn ambachtelijk gemetseld met 
donkere specie. Net als bij Berlage is voor de 
lambrisering gebruik gemaakt van veelkleurig 
verglaasde baksteen. De eveneens stenen kansel 
is afgezet met eikenhouten ornamenten.
De in stalen kozijnen gezette kleurrijke glas-
in-loodramen van de Delftse glazenier Jan 
Schouten zorgen ook vandaag nog voor een 

intieme sfeer. Zelf schreef Van Heukelom in 
1925: ‘Het licht in de kerk is gedempt en 
door de gekleurde ramen en diepe toon van 
de wanden is beoogd een intieme-mystieke 
stemming te bereiken. De architectuur 
uitwendig is zeer sober gehouden - ernst en 
eenvoud, bescheiden ligt de kapel tegen een 
heuvel bedekt met dennen’.
De Woudkapel staat op de gemeentelijke 
monumentenlijst van De Bilt; de latere 
uitbouwen zijn van bescherming uitgesloten.

Bouwmeester Van Heukelom
Dr. Ir. George Willem van Heukelom (Tilburg, 
29 maart 1870) studeerde civiele techniek 
in Delft. Op 21-jarige leeftijd trad hij in 
dienst van de Maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen te Utrecht, in de loop der 
jaren opklimmend tot Chef van Dienst van 
Weg en Werken. Tot zijn pensionering in 1935 
ontwierp en realiseerde hij voor de Spoorwegen 
vele bouwwerken. Als architect is hij beïnvloed 
door de ideeën van H.P. Berlage. Belangrijke 
scheppingen zijn de stationsgebouwen van 
Baarle-Nassau, van Maastricht en vooral dat van 
Roosendaal.
Zijn grootste werk is het Derde 
Administratiegebouw (HG-III, 1921, 
tegenwoordig officieel De Inktpot genaamd) 



42

De Woudkapel, een geloofgemeenschap

aan het Moreelsepark in Utrecht voor de uit 
een fusie ontstane Nederlandsche Spoorwegen. 
In de periode net na de Eerste Wereldoorlog 
wist Van Heukelom de schaarste aan materialen 
handig te omzeilen. Hij richtte het Bouwbedrijf 
op, dat een baksteenfabriek in Brabant 
opkocht en percelen bos in Zuid-Limburg 
ging exploiteren. Met de stenen en het hout 
daarvan zijn zowel de Inktpot als de Woudkapel 
gebouwd. Wat vormentaal betreft, sluiten beide 
gebouwen opmerkelijk bij elkaar aan, vooral 
voor wat het interieur betreft.
Ongeveer gelijktijdig met het 
Administratiegebouw maakte Van Heukelom 
het ontwerp voor zijn eigen woonhuis Woud-
zang15 aan de Schubertlaan in Bilthoven, dat hij 
in 1920 betrok. Met zijn vrouw Henriëtte van 
den Brandeler en zijn gezin heeft hij daar 32 
jaar gewoond.
Van Heukelom leefde en werkte vanuit een sterk 
religieus karakter, een eenvoudig, ondogmatisch 
geloof, zich bewust van de steun en de 
inspiratie van een Hogere Leiding. Vanuit deze 
levenshouding schiep hij op 54-jarige leeftijd de 
Woudkapel. Niet een kostbaar bouwmateriaal 
bepaalt de waarde van zijn schepping, maar de 
soberheid en de klaarheid van de verhoudingen. 
De idee van een ‘religieu ze kring’ die hem en 
zijn vrouw voor ogen stond, komt tot uiting in 

de opzet van het gebouw. Om de ruimte voor 
veelsoortige activiteiten te kunnen gebruiken, 
koos hij voor stoelen in plaats van kerkbanken. 
Heel bewust hield hij het interieur aards en 
stemmig; waarbij het gedempt binnenvallende 
licht een mystieke sfeer oproept. In latere 
tijden werd de bedoeling van de bouwmeester 
niet meer aangevoeld; men vond het interieur 
te donker. In de loop der jaren is steeds meer 
kunstlicht aangebracht.
Na de bouw van de Woudkapel hield Van 
Heukelom zich vooral met de restauratie van 
belangrijke monumenten bezig, waaronder de 
Utrechtse Domtoren (gereed in 1929) en de 
Martinito ren in Groningen (1948).
Op 17 februari 1952 overleed G.W. Van 
Heukelom op 81-jarige leeftijd.

(Wordt vervolgd)

Voetnoten:
1 Thans de Zuiderkapel.
2 Het zijn de dames N. Huender-de Jong, H. van 
Heukelom-van den Brandeler (componiste en 
echtgenote van G.W. van Heukelom, architect), 
W.A. Ketting-Nijgh (echtgenote resp. moeder van de 
componisten Piet en Otto Ketting) en L. Stokmans 
(de latere echtgenote van ds. E.D. Spelberg, 
oprichter van de VPRO).
3 Het Blauwe Huis werd geëxploiteerd door 
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de Kunstgroep Bilthoven, die kennelijk ook 
vergaderruimtes verhuurde.
4 Thans Ten Katelaan 18. Aanvankelijk liep de 
Beetslaan vanaf de Soestdijkseweg tot aan de 
Bilderdijklaan. Eind 1923 werd het middelste deel 
van de Beetslaan opgeheven, namelijk het stuk dat 
liep van ongeveer het punt waar de Sweelincklaan 
begint tot waar de toen nog korte Ten Katelaan 
er vanaf de De Genestetlaan op aansloot. Waar de 
Beetslaan en de Sweelincklaan bijeenkwamen werd 
de Beetslaan met een bocht doorgetrokken naar 
de De Genestetlaan. Het gedeelte van de Beetslaan 
dat lag tussen de Ten Katelaan en de Bilderdijklaan 
werd omgedoopt in Ten Katelaan (vergelijk ook de 
afgebeelde kaarten van Bilthoven in 1920 en 1927).
5 In het bestuur namen zitting mw. H. van 
Heukelom-van den Brandeler, mw. W.A. Ketting-
Nijgh, mej. L. Stokmans voornoemd, en tevens dr. 
W. van Everdingen (wethouder voor onderwijs in De 
Bilt en naamgever van de Van Everdingenschool). 
Tot voorzitter werd gekozen de heer J. Huender 
(medeoprichter van het Nieuwe Lyceum).
6 Thans de Van Dijckschool voor openbaar 
basisonderwijs.
7 Het gebied van het voormalige Oosterpark is nog 
altijd herkenbaar aan de klinkerbestrating.
8 Een van de oprichters van de Gemeenschap, 
Laurina Stokmans, was de dochter van de directeur 
van dit bedrijf.
9 Hoewel al decennialang Beethovenlaan 21 als 
bezoekadres wordt gebruikt (de Beethovenlaan 
is immers als zijlaan van de Soestdijkseweg 

gemakkelijker te vinden) is Sweelincklaan 48 het 
officiële adres van De Woudkapel.
10 Thans Beethovenlaan 25.
11 Het moet haast wel zo zijn dat de naam 
‘Woudkapel’ door Van Heukelom of door zijn 
vrouw is bedacht. De overeenkomst met de naam 
van hun woonhuis ‘Woudzang’ aan de Schubertlaan 
2 wijst sterk in die richting. 
12Volgens de transportakte gaat het om “Een 
perceel bouwterrein, gelegen te Bilthoven aan de 
Beethovenlaan, kadastraal bekend gemeen te de 
Bildt, sectie E. nommer 881, groot achtendertig 
aren en vijf en zeventig centiaren”. Dit komt overeen 
met de recente kadastrale gegevens van het perceel.
13 Effectief is voor het Woudkapelterrein dus ƒ 1,42 
per vierkante meter betaald.
14 Een oorkonde herinnert aan deze gebeurtenis.
15 Villa Woudzang is rond de eeuwwisseling 
gesloopt. De architectuur van het huis deed sterk 
aan die van de Woudkapel denken. Vooral de 
hoofdingang, met daarboven vier smalle glas-
in-loodvensters, toonde grote gelijkenis met de 
voorgevel van de Woudkapel.
Bronnen:
www.collectieutrecht.nl
www.stationsweb.nl
www.historischekringdebilt.nl
Otto Tissing, “De Woudkapel, 75 jaar in de stroom van de 
tijd”, 1997
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Evert Cornelis, dirigent en organist, geboren te 
Amsterdam in 1884, overleden te Bilthoven in 
1931 en begraven op de algemene begraafplaats 
Brandenburg. Op het graf een staande steen 
met een bronzen plaquette met de tekst:

EVERT CORNELIS
5 Dec. 1884 - 23 Nov. 1931

---als dann vom Tod’ erwecke mich,
dasz meine Augen sehen Dich

in aller Freud’ ---

Cornelis bezocht het Amsterdams 
Conservatorium en behaalde reeds op 20 
jarige leeftijd de Prix d’Excellence voor or-
gel. Omdat zijn belangstelling meer uitging 
naar het dirigeren, werd hij in 1904 repetitor 
bij de Koninklijke Vlaamse Opera in Ant-
werpen. In 1907 maakte hij met de sopraan                     

KUNSTERNAARSGRAVEN IN DE BILT/BILTHOVEN

Wim Krommenhoek

De serie artikelen over graven van bijzondere personen op het kerkhof van de Dorpskerk wordt voortgezet met 
een artikel over een aantal kunstenaarsgraven die in onze gemeente begraven zijn. In dit artikel komen de 
toonkunstenaars, schilders en beeldhouwers aan bod. Sommigen van hen zijn nog uitdrukkelijk in ons geheu-
gen aanwezig, anderen deels of bijna vergeten. Hoe kortstondig is soms aardse roem.

Graf van Evert Cornelis.
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Alida Loman-Lutkemann een tournee door 
Nederlands Indië en Australië. In 1909 volgt 
zijn benoeming tot tweede dirigent van het 
Concertgebouworkest onder Willem Mengel-
berg en in de volgende jaren breidde hij het 
repertoire van het orkest uit met zowel eigenti-
jdse klassieke muziek als oude muziek. Na een 
conflict met Mengelberg in de jaren 1918-19 
volgt in 1922 zijn aanstelling als chef-dirigent 
van het Utrechts Stedelijk Orkest (USO) dat 
hij tot grote bloei wist te brengen. o.a. door de 
introductie van 20e- 
eeuwse muziek van Stravinsky, Honegger, 
Bartok, Schönberg en Webern. Ook program-
meerde hij symfonieën van Bruckner, iets wat 
weinig dirigenten in die dagen deden, en zette 
hij Britse muziek van Delius en Vaughan Wil-
liams op het repertoire. Vanaf 1927 leidde hij 
ook de Nederlandse Bachvereniging.
Kort voor zijn 47e verjaardag overleed Evert 
Cornelis aan een ongeneeslijke ziekte te 
Bilthoven. Hij was getrouwd en vader van een 
zoon en dochter. Behalve de plaquette op zijn 
graf, bevindt zich een bronzen borstbeeld van 
hem in Muziekcentrum Vredenburg en een 
olieverfportret in de dirigentenfoyer van het 
concertgebouw in Amsterdam. In Bilthoven is 
een straat naar hem genoemd.

Mar (Marinus Cornelis Wilhelmus) Diemèl, 
kunstschilder, geboren te Utrecht in 1903, 
overleden te Bilthoven in 1983 en begraven op 
het katholieke deel van de algemene begraaf-
plaats Brandenburg. Op het graf een staande 
steen met de tekst:  

M.C.W. (MAR) DIEMEL
KUNSTSCHILDER

1-5-1903           11-12-1983
 PUCKY

3-4-1918           17-4-1997
“WIJ ZIJN WEER SAMEN”

Pucky is de koosnaam van Diemèls tweede 
vrouw, Elisabeth van Eijk.
Mar Diemèl was het vierde kind van een 
Utrechtse kleermaker en woonde en werkte 
het grootste deel van zijn leven in Groenekan. 
Na zijn jeugd in een besloten katholiek milieu 
volgde hij twee jaar avondlessen tekenen bij 
Cris Agterberg en leerde via hem kunstenaars 
kennen als Janus de Winter, Jo Verger en Karel 
van  Seeben. Zijn leven veranderde hierdoor 
ingrijpend en hij wist zich als artiest het hoofd 
boven water te houden dankzij reclame- en 
illustratie-opdrachten. Ondertussen volgde hij 
vier jaar cursussen kunstbeschouwing   bij  Wil-
lem Vogelsang. Rond 1940 kwam er een breuk 
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had weinig op met abstracte kunst, een 
houding die hem in de jaren ’60 prob-
lemen bezorgde omdat veel studenten 
naar Amsterdam vertrokken. In 1970 
zorgden rebellerende studenten voor 
chaos en werd de academie gesloten. 
Na een aantal reizen naar Italië con-
centreerde hij zich op de schilderkunst 
in Groenekan. 
Het werk van Mar Diemèl valt het best 
te karakteriseren als traditioneel- real-
istisch. Zijn eerste solotentoonstelling 
was in 1935 in de toen net geopende 
kunstzaal Quintijn en omvatte por-
tretstudies, naakten, landschappen en 
een stilleven. Diemèl werd geprezen 
om zijn techniek. In latere jaren schil-
derde hij steeds vaker landschappen. 
Zijn werk kent niet één dominante 
stijl, maar getuigt van goed vakman-

schap. Omdat zijn vrouw van mening was dat 
zijn werk niet de waardering kreeg die het ver-
diende, heeft zij na zijn dood tentoonstellingen 
georganiseerd in Maartensdijk, Eindhoven, 
Groenekan en Utrecht en richtte zij de Stichting 
Mar Diemèl op.

Kunstenaarsgraven in De Bilt-Bilthoven

in de relatie met Agterberg die erg pro-Duits 
was, terwijl Diemèl zeer anti-Duits was en wei-
gerde zich aan te melden bij de Kultuurkamer. 
Rond die tijd werd hij gevraagd als docent bij 
het genootschap van zondagsschilders Arti-
bus en onder zijn leiding groeide het Stichts 
Genootschap Artibus uit tot een volwaardige 
middelbare beroepsopleiding die in 1968 als 
Academie voor Beeldend Kunstonderwijs deel 
werd van het Hoger Beroepsonderwijs. Diemèl 

Graf van M.C.W.Diemèl.
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Piet (Petrus Hendrikus Joseph) Jungblut, 
beeldhouwer en monumentaal kunstenaar, ge-
boren te Utrecht in 1909, overleden te Zeist 
in 1988 en begraven op de begraafplaats bij de 
Onze-Lieve-Vrouwe-kerk aan de Gregoriuslaan . 
Op de rand van het graf de tekst:

PIET JUNGBLUT BEELDHOUWER

Piet Jungblut was als beeldhouwer vanaf 1940 
in Bilthoven werkzaam. Hij onderhield onder 

andere contact met de schilder/beeldhouwer 
Henk Chabot. Veel van zijn onderwerpen zijn 
religieus van karakter. Een deel van zijn werk is 
te zien op het terrein van het voormalige ziek-
enhuis Berg en Bosh te Bilthoven, onder andere 
St. Franciscus en een piëta naast de voormalige 
kapel. Ook maakte Jungblut oorlogs- en verzets-
monumenten voor Vleuten, Raalte en Losser.

Graf van Piet Jungblut.



48

Rogier van Otterloo, componist, arrangeur 
en dirigent, geboren te Amsterdam in 1941, 
overleden te Bilthoven in 1988 en begraven op 
de begraafplaats Den en Rust. De opstaande 
steen van het graf draagt de tekst:

TER NAGEDACHTENIS AAN
WILLEM ROGIER VAN OTTERLOO

11 DECEMBER 1941   29 JANUARI 1988 
     

Rogier van Otterloo was de oudste zoon van 
componist en dirigent Willem van Otterloo.  
Hij studeerde piano en fluit aan het Conserva-
torium te Utrecht. In de jaren ’60 was hij pia-
nist bij de cabaretgroep Lurelei en schreef onder 
andere voor Gerard Cox en Jasperina de Jong. 
Bekend werd van Otterloo door zijn filmmuziek 
bij succesvolle Nederlandse films als Turks Fruit 
(1973), Help, de dokter verzuipt (1979), Keetje 
Tippel (1975), Soldaat van Oranje (1977), 
Grijpstra en de Gier (1979), en Op Hoop van 

Zegen (1986). Maar ook zijn samen-
werking met Thijs van Leer op diens 
Introspection-elpees droegen aan zijn 
bekendheid bij. Hij ontving tweemaal 
een Edison, in 1971 en posthuum in 
1988. In 1980 volgde van Otterloo 
Dolf van der Linden op als chef-diri-
gent van het Metropole Orkest en was 
vijfmaal dirigent bij de Nederlandse 
bijdrage aan het Eurovisie Songfestival.
In 1988 overleed Rogier van Otterloo 
op 46-jarige leeftijd te Bilthoven aan 
een ongeneeslijke ziekte. In Almere is 
een straat naar hem genoemd. De sax-
ofonist Thijs van Otterloo is zijn zoon.    

Kunstenaarsgraven in De Bilt-Bilthoven

Graf van Willem Rogier van Otterloo.
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Gerrit Patist, beeldhouwer en keramist, ge-
boren te De Bilt in 1947, overleden te De Bilt 
in 2005 en begraven op de algemene begraaf-
plaats Brandenburg. Op zijn graf dat gedekt 
wordt door een onaf beeld staat een plaat met 
de tekst:

Hier rust
Gerrit Patist

beeldend kunstenaar
28 8 1947  -  2005 2 8

Gerrit Patist volgde zijn 
opleiding bij Artibus in 
Utrecht en de opleiding 
Steenhouwers. Tiental-
len jaren heeft hij al zijn 
energie en tijd gestoken in 
het bewerken van steen en 
later het maken van kera-
miek. Patist maakte vooral 
beeldhouwwerken waar-
voor hij zijn grondstoffen 
haalde in steengroeven 
in België, Frankrijk en 
Italië. Hij heeft meer dan 
140 beeldhouwwerken 
van allerlei formaat en van 

ruw tot gepolijst geproduceerd. Daarnaast was 
hij ook een goed schilder en tekenaar. Door zijn 
gedrevenheid om te creëren had hij nauwelijks 
belangstelling voor het tonen of exposeren van 
zijn werk. Patist werkte tot zijn laatste dag in 
zijn atelier en stierf in 2005 op 57-jarige leeftijd 
aan leukemie.

Graf van Gerrit Patist.
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Piet Pijn, beeldhouwer en schilder, ge-
boren te Den Haag in 1926, overleden 
te BIlthoven in 2002 en begraven op 
de begraafplaats Den en Rust. Op 
zijn graf een beeldje van een liggende 
figuur en de tekst:

Kunst was zijn leven   
Zijn leven was haar leven

Piet Pijn
11-3-1926          5-1-2002

Mia A.H. Pijn - van der Hoeven
27-5-1922         31-3-2004

Piet Pijn was de kleinzoon van de bek-
ende kunstschilder en restaurateur Piet 
in ’t Hout. Van 1944-48 studeerde hij 
aan de 
Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunsten in Den Haag. Op 17-jarige leeftijd 
werd hij 
actief lid van de Nederlandse Kunstkring 
waarmee hij regelmatig exposeerde. Na zijn 
opleiding werkte hij als beeldhouwer, vooral in 
opdracht van kerken en kloosters. Pas veel later, 
vooral vanaf 1960, was Pijn actief als schilder. 
In zijn werk speelt het zonlicht een grote rol, 
evenals de schoonheid van het lichaam. Hij 
schilderde in olieverf op paneel en nog weer 

later, in de jaren ’80, werkte hij in diverse tech-
nieken op papier. 
Van 1963 tot 1984 gaf Pijn les aan de Academie 
voor Beeldende Kunsten Minerva in Groningen. 
Hier zou hij de ‘aartsvader van de noordelijke 
realisten’ worden, de typisch figuratieve strom-
ing waar Minerva bekend door is geworden. Na 
zijn dood werd in 2004 de Stichting Piet Pijn 
opgericht met het doel zijn werk te beheren en 
tentoon te stellen. Tijdens zijn leven stelde Pijn 
zijn werk niet tentoon.  

Kunstenaarsgraven in De Bilt-Bilthoven

Graf van Piet en Mia Pijn.



51

De Biltse Grift                          juni 2011

Otto van Rees, kunstschilder, geboren te 
Freiburg (Duitsland) in 1884, overleden te 
Utrecht in 1957 en begraven op de begraaf-
plaats bij de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk aan de 
Gregoriuslaan. Op de grafsteen in de vorm van 
een eenvoudig stenen kruis de tekst:

OTTO VAN REES
20 APRIL 1884     
19 MEI 1957  

Onderaan het graf ligt een steen met 
de tekst:

Otto van Rees kreeg zijn eerste schil-
derslessen van onder andere Jan Too-
rop en deze adviseerde hem in 1904 
naar Parijs te gaan, waar hij 
Picasso en Braque leerde kennen en 

bevriend raakte met Kees van Dongen. In 1909 
huwde hij met Adya Dutilh en kort daarna 
werd hij actief betrokken bij de Parijse avant-
gardisten en werd zijn werk abstracter. Zijn 
kubistisch werk werd in het begin van de jaren 
‹10 in Parijs, Keulen en Berlijn geëxposeerd. In 
1915 reisde van Rees met zijn gezin naar Italië 
en voegde zich in Ascona bij de vrijdenkerskol-
onie Monte Verita, waar hij in contact kwam 
met Arthur Segal en Hans Arp. Hun in galerie 
Tanner in Zürich geëxposeerde werk wordt be-

Graf van Otto van Rees.

DE WERELD IS VAN VREES 
ONTDAAN 

DE WEG DE WAARHEID 
 INGEGAAN

VANGT LEVEN ONVERWOEST-
BAAR AAN
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schouwd als het startpunt van het Dadaïsme. In 
1918 ondertekende hij het Dadaïstisch Manifest 
te Berlijn. Ondertussen hadden de verschrik-
kingen van de Eerste Wereldoorlog grote indruk 
op van Rees en zijn vrouw gemaakt, en beiden 
bekeerden zich tot het katholicisme.
In 1919 raakte de familie betrokken bij een 

treinongeluk waarbij hun dochter om het leven 
kwam. Van Rees ging terug naar Nederland en 
kwam hier in contact met de Bergense school 

met als gevolg dat zijn werk weer meer figuratief 
werd. Tijdens de crisisjaren raakte van Rees in 
financiële moeilijkheden, maar hij kreeg door 
bemiddeling van zijn schoonzoon de beschik-
king over een atelier aan de Oude Gracht 35 te 
Utrecht waar ook Gerrit Rietveld werkte. Hij 
trad toe tot het Utrechtse genootschap Kun-
stliefde. Na 1945 trad van Rees niet meer op 
de voorgrond. Vanaf 1952 kreeg hij financiële 
steun van de overheid als erkenning van zijn 
betekenis voor de Nederlandse kunst. In 1957 

overleed van Rees op 73-jarige leeftijd 
als gevolg van een verkeersongeluk. In 
Culemborg is een straat naar hem ver-
noemd.  

Graf van Otto van Rees en echtgenote.
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Julius Röntgen, violist, geboren te 
Amsterdam in 1881, overleden te 
Bilthoven in 1951 en begraven op 
de begraafplaats Den en Rust. Op de 
kleine zwerfkei die als grafsteen dient 
staat de tekst:

JULIUS RÖNTGEN
20.5.1881 - 23.1.1951

Julius Röntgen was een zoon van de 
pianist, componist en dirigent Julius 
Engelbert Röntgen (1855 - 1932) die 
als jongen omging met beroemdheden 
als Johannes Brahms, Clara Schumann 
en later bevriend was met Edward 
Grieg. Hij kwam in 1878 naar Am-
sterdam en was in 1884 medeoprichter 
van het Amsterdams Conservatorium. 
In 1924 kwam de familie naar Bilthoven en be-
trok in het jaar daarop het door zoon Frants het 
in Amsterdamse stijl ontworpen huis Gaude-
amus (= laten wij ons verheugen) aan de Gerard 
Doulaan.Het bijzondere van dit huis is dat het 
in de vorm van een concertvleugel is gebouwd. 
Tot zijn dood in 1932 woonde Röntgen sr. in 
het huis en schreef er meer dan honderd com-
posities. In die jaren was Gaudeamus een tref-
punt van musici. Tegenwoordig staat het huis 
bekend als Walter Maas Huis, genoemd naar de 

in 1933 uit Duitsland
gevluchte musicus Maas die een aantal oorlog-
sjaren ondergedoken zat in het huis en nader-
hand veel betekend heeft voor het muziekleven 
in Nederland.

Zoon Julius is bekend van het Röntgentrio, dat 
bestond uit Julius, viool, zijn broer Engelbert, 
cello, en vader Julius, piano.
In Bilthoven is een straat naar de familie    
genoemd.

Graf van Julius Röntgen.
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Piet Vermeulen, schilder, geboren te Nijmegen 
in 1908, overleden te Bilthoven in 1996, en 
begraven op de begraafplaats bij de Onze-Lieve-
Vrouwe-kerk aan de Gregoriuslaan. Op de ge-
polijste liggende steen de tekst:

PIET VERMEULEN
1908              1996
LIA VERMEULEN
SCHLAGHECKE

1910 - 2003
                            1911    

 
Tussen de namen zijn een schilderspalet en een 
notenbalk afgebeeld, onderaan de tekst

 ICH LIEBE DICH

Piet Vermeulen kwam in 1936 naar Bilthoven 
met zijn vrouw Lia Schlaghecke met wie hij 
twaalf kinderen kreeg. Hij zou zijn leven lang 
hier blijven wonen en werken. In 1942 werd hij 
lid van het Utrechtse Genootschap Kunstliefde, 
wat hij meer dan een halve eeuw zou blijven en 
hem in 1993 de Maartenspenning opleverde, 

door de stad Utrecht toegekend voor 
zijn culturele verdiensten. Vermeulen›s 
werk was aanvankelijk impression-
istisch, later werk schommelt tussen 
realisme en surrealisme. Hij schil-
derde veel portretten en Utrechtse 
straattaferelen, vaak met een Salvador 
Dali-achtige surrealistische sfeer. Piet 
Vermeulen is de vader van de beeld-
houwer Lika Mutal en de grootvader 
van de schilderes Lia Laimböck.

Graf van Piet en Lia Vermeulen.
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KENT U DE GEMEENTE DE BILT GOED?
TEST UZELF.

Op 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: Utrechtseweg 89.
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G.P. (Peter) Hoefnagels is op 26 oktober 1927 in Bilthoven geboren. Hij studeerde 
rechten en psychologie. In de periode 1950-1954 werkte hij bij de krijgsraad en daarna 
tot 1956 bij de voogdijraad. Hoefnagels promoveerde in 1957 op een methode van 
rapportage voor de Raad voor de Kinderbescherming. Hij was van 1965 tot 1993 
hoogleraar criminologie en jeugd- en familierecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Van 1987 tot 1995 was hij senator in de Eerste kamer voor D66.

Hoefnagels werd bekend door zijn werk voor de kinderbescherming en de jeugdzorg. Hij 
was in 1974 de grondlegger van de scheidingsbemiddeling in Nederland en lange tijd een 
van de belangrijkste pleitbezorgers ervan. 
Hoefnagels schreef veel over bovengenoemde onderwerpen, maar ook over andere thema’s, 
zoals criminologie, kunst, architectuur en Neerlandistiek. Daarnaast schreef hij ook proza 
en gedichten, onder meer onder het pseudoniem Bella Teloor. Veel van zijn werk is in het 
Duits vertaald.
Hij is sinds 1997 Officier in de Orde van Oranje Nassau.

EEN BILTHOVENSE JEUGD

Steven Hagers 

Als tweede deel in de serie over de gemeente De Bilt in de literatuur, bespreken we twee boeken van Peter 
Hoefnagels. Omdat hij in Bilthoven is geboren en er zijn jeugd heeft doorgebracht, is het niet verwonderlijk 
dat zijn romans met jeugdherinneringen grotendeels in Bilthoven spelen. Dat geldt voor de eerste roman Aan 
God die mijn jeugd verblijdt dat begint met een klein achtjarige jongetje dat over de lange beukenlaan (de 
Gezichtslaan) naar sanatorium Berg en Bosch fietst. In mindere mate geldt het voor De vleesheuvel ondanks 
de uiterst ‘Bilthovense’ titel ervan. 

Een Bilthovense jeugd
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Hoe autobiografisch deze romans zijn, is een 
vraag die lastig te beantwoorden is. Niet alleen 
door het adagium uit de literatuurwetenschap 
dat de ik-persoon niet zomaar vereenzelvigd 
mag worden met de auteur. Als de ik-persoon 
echter dezelfde naam draagt als de auteur, lijkt 
mij die link wel geoorloofd. Maar wat als de 
namen alleen sterk op elkaar lijken? In het geval 
van Peter Hoefnagels is dat gecompliceerd. 
Het achtjarige fietsende jongetje heet Tommie, 
maar dat komen we als lezer pas een bladzijde 
verderop te weten, als de regisseur van het 
toneelstuk waarin Tommie meespeelt, hem 
zegt dat hij hem voortaan Thomas zal noemen. 
‘“Tommie is geen echte naam. Thomas is veel 
beter. Dat past goed bij je”, verklaarde hij 
aardig.’ Als lezer denk je vanaf dat moment dat 
het kereltje enkel een romanfiguur is. Totdat 
je veel verderop in het boek verneemt dat zijn 
achternaam gewoon Hoefnagels is. Feitelijk doet 
het er natuurlijk niet toe of het kind geheel dan 
wel gedeeltelijk of zelfs helemaal niet samenvalt 
met de auteur. Het verhaal wordt er niet minder 
levensecht om. En sympathie voel je toch wel 
voor hem.

Thomas is een gewoon – maar heel slim – kind. 
Als lezer word je deelgenoot van zijn gedachten, 
zijn twijfels, zijn verlangens en zijn begeerten. 

Hoefnagels heeft die gevoelens heel goed en 
inlevend beschreven: lichtvoetig, poëtisch 
en met ingehouden humor. Hij moraliseert 
niet en schildert een kind op de lange weg 
naar volwassenheid. De herinneringen die 
hij beschrijft zijn vaak maar schetsmatig. Hij 
begint een gebeurtenis te vertellen op het 
moment dat die ook daadwerkelijk plaatsvindt, 
maar soms zijn er in de herinnering elementen 
opgenomen die alleen maar later – als gevolg 
van een ontwikkelingsproces – hebben kunnen 
plaatsvinden. Dat maakt hij dan niet expliciet, 

G.P.Hoefnagels.
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wat een licht bevreemdend, maar daardoor ook 
betoverend en comprimerend effect heeft. Een 
voorbeeld hiervan is Thomas’ ontmoeting met 
Roswita. Zij is een zwarte non, afkomstig uit 
Suriname, die hem gedurende vele jaren zangles 
geeft. Ze speelt goddelijk orgel en ze wordt niet 
alleen door Thomas bewonderd. De regisseur 
stuurt hem naar haar toe, omdat hij solo zal 
moeten zingen in de volgende productie. Al op 
zijn eerste ontmoeting zingt hij het Ave Maria 
van Schubert en corrigeert Roswita hem op een 
fis die hij niet te lang, slechts anderhalve tel, 
moet aanhouden. Ook geeft ze hem een zak 
dropjes voor zijn stem: ‘Eén tegelijk, voor het 
zingen.’
Een ander voorbeeld is Thomas’ worsteling 
met de doodzonden en dan vooral die der 
onkuisheid. Berg en Bosch aan de ene kant 
en het dorp met de kerk en de school aan de 
andere kant van de beukenlaan, vormen voor 
Thomas twee tegenpolen. Berg en Bosch is 
haast als het paradijs, waar hij alleen vrienden 
heeft en prettige belevenissen, hoewel ook daar 
het noodlot een maal onbarmhartig toeslaat. 
Terwijl het strenge regime op de slechte school 
– de Sint Theresia – en de onaangename pastoor 
het symbool van het tegendeel zijn. Al als 
achtjarige begaat Thomas de doodzonde van de 
onkuisheid doordat hij op een ongeoorloofde, 

‘vieze’ wijze aan vrouwen denkt. Hij wil zo graag 
de borsten en buik zien van Ans, de oudere 
zuster van zijn beste vriendje. Als lezer zien wij 
hem bij zijn worsteling hiermee. Ondanks de 
dreigende en ronduit angstaanjagende woorden 
van meneer pastoor, laat hij zich uiteindelijk 
niet op zijn kop zitten en is hij in staat om de 
dingen in hun juiste perspectief te zien. Ook 
hier lijken meerdere ervaringen uit een langere 
periode te zijn samengebracht tot de belevenis 
van één dag.

Aan de grimmige kant van de beukenlaan 
slaat Thomas zich door het leven. Maar ook 
daar is lang niet alles onaangenaam. Hij heeft 
vriendjes en liefhebbende ouders die hem 
waarderen en stimuleren. Zijn oudere broer 
steunt hem in zijn strijd tegen de domme en 
hardvochtige onderwijzer Trilsma. Hierdoor 
besluit zijn vader hem het laatste jaar op de 
Van Dijckschool te doen, omdat die school 
wél hbs’ers aflevert. In die wereld wordt hij 
ook misdienaar en verdedigt hij zich tegen de 
dreiging van Sinterklaas. In deze tijd is het haast 
niet meer voorstelbaar, maar de kindervriend 
en goedheiligman die hij tegenwoordig is, 
was hij niet in de jaren dertig. Sinterklaas was 
een van de middelen om het gezag er bij de 
kinderen onder te kunnen houden, al was het 
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maar gedurende de maand november en de 
eerste week van december. De dreiging van in 
de zak meegenomen te worden naar Spanje was 
zeer reëel, want als je Hoefnagels mag geloven, 
was dat een pedagogisch pressiemiddel dat elk 
jaar wel twee of drie kinderen op de school 
overkwam. (Ik herinner me trouwens dat in 
1968 of 1969 toen ik zelf op de Theresiaschool 
zat, er ook een jongetje in de zak gestopt werd. 
Wat een tranen leverde dat op, niet alleen van 
het slachtoffer zelf.)

Aan de paradijselijke kant – in Berg en Bosch 
– speelt Thomas toneel, heeft hij zangles van 
Roswita en heeft hij vele, vaak oudere vrienden. 
Allen zijn patiënten van het sanatorium, met 
tuberculose onder de leden of in volle hevigheid 
daaraan lijdend. Ook daar slaat het verdriet 
soms heftig toe. Het eerste deel Fragmenten 
in het boek sluit met deze aangrijpende 
herinnering. Thomas’ vriend Leo is ziek 
geworden en hij mag hem niet meer bezoeken. 
Misschien dat hij over een jaar weer mee kan 
spelen.
‘Een jaar. Het leek een eeuwigheid. Maar het 
duurde geen jaar. Tijdens de repetities van het 
volgende stuk hoorde ik dat hij gestorven was. 
En begraven. Zelfs daar hadden ze me buiten 
gehouden. Ik wist dat ze het goed met me voor 

hadden. Ze wilden de dood voor me verbergen. 
Daarom liet ik hun niet merken hoe erg ik het 
vond. Pas toen ik onder de bomen fietste, begon 
ik te huilen. Ik stapte af en ging in het bos 
tegen een boom zitten. Ik dacht aan Leo in het 
souffleurshokje. Ik dacht aan hem in de kapel. 

De kapel van Berg en Bosch.
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Hij was oprecht godsdienstig. Ik probeerde 
mezelf te troosten met deze gedachte, maar 
het hielp niet. Ik bad voor hem. Ik kon er met 
niemand over spreken hoe erg ik het vond. Met 
de patiënten niet, omdat ze zelf zo bang waren 
en mij voor de dood te jong vonden. Thuis niet, 
omdat ze niet konden begrijpen dat ik zulke 
oudere vrienden had. Ik was alleen met een 
uitzichtloze, zo maar toeslaande dood.
Ik heb er nooit aan gedacht met Roswita erover 

te praten. Roswita was een 
ander bestaan. Zij behoorde 
niet tot de dood, maar tot het 
leven.’
Dit eerste boek heeft nog 
twee andere delen Oorlog en 
Bevrijding. Aan het begin van 
de oorlog is Thomas twaalf. 
Hij zit dan op de hbs in 
Utrecht, de Rijks, het ‘enorme, 
saaie blok’ in de Kruisstraat. 
Alweer een strenge school, met 
een Bintachtige directeur, die 
echter wel ‘goed’ was. Een keer 
wordt Thomas aangehouden 
op het Vreeburg door een 
paar Duitse soldaten die hem 
vragen of hij Jood is, want hij 
is klein en donker. Hij doet 

het in zijn broek van angst, ook omdat hij zo 
‘laf ’ is zijn Joodse vrienden te ‘verraden’ door te 
ontkennen. Hij mag doorlopen naar school.
De oorlogstijd is zwaar, ook omdat vader 
Hoefnagels door de reuma invalide is geworden 
en niet meer kan werken als vertegenwoordiger. 
Hij zit aldoor thuis gekluisterd aan een stoel 
en verbitterd af te geven op de moffen. Het 
gezin heeft het arm. In de Hongerwinter gaat 
Thomas op hongertocht naar boeren in de 

Rechtdoor de Gezichtslaan, rechts af De Prof.Dr. Bronkhorstlaan.
Foto Beeldbank Historische Kring D’Oude School.
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buurt van Wijk bij Duurstede. Hij treft vele 
nurkse en onwillige mensen, maar ook wordt 
hij liefdevol opgenomen voor één nacht bij 
een groot katholiek boerengezin dat hem ruim 
te eten geeft en hem een slaapplaats biedt. Na 
zijn slopende tocht krijgt hij dysenterie en in 
de hoop hem te redden, sturen zijn ouders 
Thomas naar Overijssel, waar hij in ieder 
geval te eten zal hebben. Zijn oudere broer zit 
daar al ondergedoken, vanwege een mislukte 
verzetsdaad. In De Bilt maakt hij kennis met 
een vreemde zwerver die om onduidelijke 
redenen ook meelift met het kindertransport 
naar de overzijde van de IJssel. De man heeft 
een gebraden kat bij zich die hij deelt met 
Thomas.
In Overijssel treft hij het niet. Bij de 
boerenfamilie die hem tegen wil en dank in huis 
neemt, krijgt hij nauwelijks te eten. De enige 
troost voor hem is dat de familie zelf, vanwege 
hun schraapzucht, ook slecht te eten heeft. Hier 
wordt hij echt volwassen en na de oorlog keert 
hij na gevaarvolle omzwervingen terug in zijn 
ouderlijk huis in Bilthoven.

In het tweede boek De vleesheuvel beschrijft 
Hoefnagels voornamelijk zijn studententijd 
na de oorlog. De rode draad in dit boek is een 
meisje waarvoor Thomas sinds lang bijzondere 

gevoelens koestert. Het is een onmogelijke, 
verboden liefde. Bella Heiboer is een 
‘moffenhoer’, althans zo wordt ze bestempeld. 
Het verhaal begint voor de oorlog, want toen 
al kende Thomas haar. De vleesheuvel was 
een van de duinen in het Natuurbad aan de 
Julianalaan. Pas vanaf je twaalfde kwam je daar 
en de zinderende spanning was natuurlijk dat 
alle puberale, hormonale gevoelens vrij spel 
kregen. Bella’s vader was NSB’er en zij zat bij 
de Jeugdstorm en ging in de oorlog met een 
Duitser. Er werd zelfs gefluisterd dat Bella met 
een jongen naar bed was geweest, en dat gold 
natuurlijk zeker voor die Duitser. De Duitsers 
kwamen overal, maar niet op de vleesheuvel. 
Bella lag daarom met haar beschermer elders in 
het zwembad.

Thomas heeft het moeilijk met zijn gevoelens. 
Hij is verliefd, maar weet ook dat het niet 
kan, niet mag. Na de bevrijding vertelt zijn 
Joodse vriend Bram hoe Bella door ‘goeden’ 
uit haar huis gehaald is, vernederd, half naakt 
uitgekleed, kaalgeknipt ‘met van die plukken’ 
en uiteindelijk met lotgenoten als moffenhoer is 
afgevoerd. Beide jongens hebben het er moeilijk 
mee.



62

Een Bilthovense jeugd

Thomas gaat studeren. Hij wil arts worden, 
maar kan geen beurs krijgen om de simpele 
reden dat die nog niet gegeven worden. Het 
gezin is door de invaliditeit van de vader, 
straatarm, maar Thomas’ vader staat erop dat 
hij gaat studeren. De enige beurs die hij kan 
krijgen is voor de studie Indologie waaraan hij 
dan maar begint in Utrecht. Het vervolg van dit 
eerste deel Na de bevrijding… is gewijd aan zijn 
studententijd. De ontgroening bij Veritas en 
Thomas’ verzet daartegen. Hij laat zien dat hij 
een eigen wil heeft.

In het tweede deel Afscheid van de bevrijding… 
ontmoet Thomas Bella weer. Hij ziet haar 
winnen met hordelopen als Groningse studente 
op een studentensporttoernooi, waar hijzelf ook 
een prijs in de wacht sleept. ’s Avonds hoopt 
hij haar te spreken, maar ze komt niet opdagen 
op het afscheidsfeest, een medestudente heeft 
de prijs voor haar in ontvangst genomen. 
Een lange zoektocht volgt. Uiteindelijk speelt 
Thomas het klaar om Bella in Groningen, 
waar ze bij haar vader en moeder woont, 
te ontmoeten. Dan hoort hij van haar het 
vervolg van haar vernedering als moffenhoer 
in Bilthoven. ‘Ze hebben me drie dagen 
vastgehouden in de kazerne. Thomas, wil je 
me nooit vragen wat daar gebeurd is? Ik hoop 

je er ooit iets over te kunnen vertellen, maar 
ik kan het je niet beloven.’ Een commandant 
van de Binnenlandse Strijdkrachten had zich 
over haar en haar lotgenoten ontfermd. Deze 
man maakte zich kwaad over hun behandeling. 
‘Ik schaam me voor wat hier gebeurd is. Jullie 
zullen wel fout geweest zijn, maar dit zijn niet 
de manieren van bevrijd Nederland. Proberen 
jullie te vergeten wat hier gebeurd is. Dit was 
nog de rottigheid van die vuile rot-oorlog.’ Dan 
verneemt Thomas ook dat Bella nog maagd is. 
Ze vertelt het zo oprecht dat hij niet anders kan 
dan haar te geloven. De Duitser waarmee ze 
in het zwembad kwam, was meer als een vader 
voor haar, een galante, ridderlijke heer.

Toch kan hun opbloeiende liefde niet 
voortgaan. Niet alleen zou Thomas’ vader het 
niet accepteren, hetzelfde geldt ook voor Bella’s 
voormalige NSB-vader. Uiteindelijk neemt 
Bella zelf afstand van Thomas ‘om na te kunnen 
denken’. Thomas blijft achter met een hopeloze 
liefde en een nutteloze studie, want eenmaal 
afgestudeerd is Nederlands-Indië Indonesië 
geworden en in oorlog met het moederland. 
Er zullen geen bestuursambtenaren meer nodig 
zijn.
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Vrijheidslust, dat in 1860 werd afgebroken, 
lag aan de straatweg De Bilt, vlak bij de 
huidige Kerklaan, op het terrein waar nu park 
Arenberg ligt. Op 19 september 1797 meldde 
J.C. de Graaf, de schout van De Bilt, bij 
het Hof van Utrecht dat uit de kwekerij van 
Vrijheidslust meer dan 200 perziken waren 
gestolen. Het buiten was toen verhuurd aan 
de Amsterdamse bankier Pieter de Smeth van 
Alphen, de latere eigenaar van Beerschoten en 
Vollenhoven. De Smeth kweekte, zoals het een 
echte buitenplaatsbezitter betaamde, bijzondere 
vruchten op Vrijheidslust. Helaas werden zijn 
perziken geroofd door minstens twee onbekende 
daders:

Den ondergetekende, schout van Oostbroek 
en de Bilt, Cum Suis, geeft aan den Hove van 
Utrecht aan: dat op de Buitenplaats Vrijheids - 
lust, gelegen onder gemelde Gerechte, in huure 

gebruikte wordende bij de Heer Pieter de Smeth, 
in de nacht tusschen den 18e en en 19e deezer, 
volgens affirmatie van den tuinman Harmanus 
Meubeling gestolen zijn geworden tusschen de 200 
en 300 persikken. Dat de dieven, naar aanduiding 
der voetstappen, ten minsten twee in getal moeten 
geweest, en gekomen zijn van de weg leggende 
agter gemelde buitenplaat door den moestuin 
en dat zij langs denzelven weg weder zijn terug 
gekeerd, zonder iets geforceerd of gebroken te 
hebben. Declareerende gemelde tuinman verder op 
niemand eenige suspicie te hebben.

Tien jaar later, in 1807, werd de bijzondere 
oogst van Vrijheidslust opnieuw belaagd. De 
buitenplaats was toen in het bezit van Johan 
Frederik Hofman, die het buiten in 1806 had 
gekocht. Ditmaal werden er in de nacht van 
1 op 2 september 25 trossen blauwe druiven 
en twee meloenen gestolen. De Graaf gaf de 

DIEFSTAL OP VRIJHEIDSLUST 

Rond 1800 werden er op de buitenplaats Vrijheidslust enkele diefstallen van exotische 
vruchten gepleegd, waarvan de aangiften bij het Hof van Utrecht bewaard zijn gebleven. 
Ze zijn te vinden in het streekarchief te Breukelen, RHC Vecht en Venen, Archief 
Dorpsgerechten, inv.nr. 1591. 
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diefstal de volgende dag door aan het Hof 
van Utrecht en veronderstelde daarbij dat de 
vruchten wel op de Utrechtse markt aangeboden 
zouden worden:

Den ondergetekende, Schout van Oostbroek en de 
Bild C.S., geeft den Hove van Utrecht aan: dat 
op de buitenplaats van de Heer J.F. Hoffman, 
genaamd Vrijheidslust, gelegen onder gemelde 
Gerechte, aan de Steenstraat, in de gepasseerde 
nacht, gestolen zijn uit eene lessenaar 25 trossen 

blauwe druiven en 2 meloenen van 
middelbare grote, te weeten ééne Spaansche en 
ééne zogenaamde Spekmeloen; dat er wel geen 
presumptie op iemand gemaakt word, maar dat 
‘t waarschijnlijk is dat de daders dezelve aan 
de fruitverkopers te Utrecht zullen tragten te 
verkopen, zoo dit niet reeds geschied is.

Buitenplaats Vrijheidslust.

Diefstal op Vrijheidslust
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