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Van de redactie
In het thema rond het ‘Einde van de Tweede Wereldoorlog’ dat we dit jaar in De Biltse 
Grift hebben, deze maand het verhaal van de Almeloër Gerard Vloedbeld die in de nada-
gen van de oorlog heeft bijgedragen aan het Biltse verzet. Het verhaal “Meer klook as 
dapper” is geschreven door zijn zoon die eveneens Gerard Vloedbeld heet.
Dr. C.W.M. Hazelzet heeft na haar stuk over de architectuur van Dudok in onze gemeente 
dit keer een andere grootheid onder de loep genomen in Rietveld in De Bilt.
In de rubriek De Bilt toen en nu wordt u weer een kijkje geboden op een kenmerkend 
stukje De Bilt dat in de loop der tijd danig veranderd is. 
Dit nummer wordt afgesloten met een stuk van dr. Anne Doedens over de roerige tijden 
in de aanloop naar de Franse revolutie. Dat de strijd tussen Prinsgezinden en Patriotten 
zich ook in onze gemeente deed voelen, blijkt wel uit De prijs van partijschap.
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Door Jitte Roosendaal

”Meer klook as dapper”

Gerard Vloedbeld

De Almeloër Gerard Vloedbeld (14-
11-1919 – 27-12-2012) woonde van 
11 november 1943 tot 2 januari 1945 
in De Bilt. Hij was een journalist 
in hart en nieren. Hij schreef veel 
brieven naar zijn vriendin in Almelo 
en hield een persoonlijk dagboek 
bij. Nadat hij was overleden,  eind 
december 2012, vond ik, als zijn 
oudste zoon, tussen zijn spullen nog 
stapels brieven en een groot deel 
van zijn dagboeken; soms in keurige 
schriften, soms alleen maar een paar 
kladblaadjes.

“Meer klook as dapper”       
Lid verzetsgroep De Bilt op 31 januari 
1945 ontsnapt uit Kamp Amersfoort

In 1944 was mijn vader lid van de 
Verzetsgroep De Bilt. Het einde van 
zijn verblijf daar verliep hectisch 
en bijna desastreus. Wat er precies 
gebeurde heb ik opgetekend uit de 
brieven en dagboeken, aangevuld met 
het weinige dat hij mij later vertelde 
en nog wat eigen onderzoek, o.a. via 
de Stichting 1940-1945.
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In De Bilt hadden ze zojuist “Oud-en-Nieuw” 
gevierd van 1944 naar 1945. Nou ja, ge-
vierd… Er viel weinig te vieren in de laatste 
maanden van de Tweede Wereldoorlog.
De Almeloër Gerard Vloedbeld, 25 jaar oud, 
die sergeant was geweest in het Nederlandse 
leger in de meidagen van 1940, woonde bij 
zijn oudste zus en zwager, de familie Thien, 
op het Burgemeester Heemstrakwartier 83. 
Hij was lid van de Verzetsgroep De Bilt. Daar-
voor deed hij administratief werk en hij luis-
terde naar Radio Oranje. De vorderingen van 
de geallieerden hield hij bij in een dagboek 
en op landkaarten. Hij maakte daar verslagen 
van die hij uittikte op stencils, die weer wer-
den vermenigvuldigd op een stencilmachine 
en in De Bilt en omstreken werden verspreid.
In de nacht van 1 op 2 januari 1945 werd 
Gerard Vloedbeld door de Duitsers van zijn 
bed gelicht…

Verraad
In 1943 ontstond er een reële dreiging, ze-
ker voor oud-militairen, om gedwongen te 
worden ver weg in Duitsland in de (oorlogs)
industrie te werken. Er was namelijk in Duits-
land, door de aanhoudende oorlog waardoor 
veel mannen naar het front moesten, een 
schreeuwend gebrek aan arbeidskrachten. 
NSB’ers en mensen die al in Duitsland of hier 
voor de overheid werkten waren uitgezon-
derd.
Om die dreiging af te wenden werkte Gerard 
de hele zomer van 1943 bij een Duitse boer. 
De dreiging bleef echter en daarom trad hij 

in november 1943 in dienst bij zijn zwager 
Harry Thien, die (waarnemend) Voedselcom-
missaris was in Utrecht en woonde in De Bilt. 
Gerard woonde in die tijd bij zus Riky en zwa-
ger Harry Thien.
Op het kantoor van de Voedselcommissaris 
heeft Gerard ruim een jaar gewerkt. Hij had 
er het gevoel dat hij iets deed voor het nood-
lijdende volk en had tegelijkertijd een goede 
dekmantel en een officieel excuus om niet 
naar Duitsland te hoeven. Als zijn fiets eens 
in beslag dreigde te worden genomen hoefde 
hij alleen zijn “Ausweis”, waar zijn werkgever 
op stond, te laten zien en hij werd, met fiets 
en al, met rust gelaten.

Als Voedselcommissaris had Harry Thien 
onder andere een groot aantal vrijstel-
lingen weten te regelen voor boeren in de 
omgeving, zodat ze hun paarden niet bij de 
Duitsers hoefden in te leveren. Dat liep een 
beetje de spuigaten uit en daarom werd 
Harry, op last van de Duitsers, uit zijn functie 
ontslagen. Bovendien kreeg hij een tip dat 
hij een tijdje uit beeld moest blijven omdat 
de Duitsers op hem loerden. Hij ging daarom 
op 3 september een paar maanden met 
zijn gezin naar het ouderlijk huis van Riky in 
Almelo en Gerard bleef alleen achter in het 
grote huis aan het Burgemeester Heemstra-
kwartier. 
De bevrijders zaten in die tijd al in Brabant 
en stonden voor de grote rivieren. Daarom 
moest Wageningen worden geëvacueerd, 
zodat er een vluchtelingstroom onder meer 
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richting De Bilt kwam. De toenmalige pas-
toor van De Bilt, later deken in Almelo, G.L. 
Veeger, vroeg aan Gerard of hij een gezin, 
de familie Buijs, tijdelijk kon huisvesten. Dat 
deed hij natuurlijk, maar dan wel onder de 
voorwaarde dat het tijdelijk was, totdat het 
gezin Thien weer thuis zou komen. 
Tegen de Kerst van 1944 wilden Harry en Riky 
weer terug naar hun eigen huis en moest de 
Wageningse familie dus ergens anders on-
dergebracht worden. Het gezin kon terecht 
op een boerderij in Veenendaal. Ze hadden 

het daar beter dan in De Bilt, maar waren 
toch ontstemd dat ze weg moesten. Daarom 
gaven ze, uit pure rancune, bij de Grüne Po-
lizei aan dat Gerard “verzetswerk” deed. Ze 
hadden zelf gezien dat hij naar de Engelse 
radio (Radio Oranje) luisterde, een dagboek 
bijhield met de vorderingen van de gealli-
eerden, een typemachine had en bovendien 
een stencilmachine, zodat hij berichten kon 
verspreiden.

Het dagboek
Zes maanden later pas vond Gerard de tijd 
en vooral de rust om de gebeurtenissen van 
begin januari 1945 op papier te zetten. In zijn 
dagboek schreef hij in juli 1945:

“We zijn dus bevrijd van de Duitse overheer-
sing! Maar zover ben ik nog niet eens met ’t 
vertellen! Laat ik eerst het hoofdstuk dat ik in 
maart aansneed afmaken! In die tijd was dat 
nog te gevaarlijk want, mochten de moffen 
dit boek nog eens vinden, dan zou dat nare 
gevolgen voor me gehad hebben. Zo is het 
ook erg gelukkig dat mijn aantekeningen van 
de laatste maanden van ’44 te De Bilt niet 
in hun handen gevallen zijn; dat zou me een 
mooi rond gaatje in m’n voorhoofd bezorgd 
hebben…
Op 1 januari 1945, juister gezegd: in de nacht 
van 1 op 2 januari te één uur, kwam Riky op 
mijn kamer me uit de slaap halen met de 
woorden: “Gerard, er zijn Duitsers in huis. Je 
moet opstaan.”
Nooit was ik zó snel kláárwakker! Ik schrok 

1940 Vlak voor het uitbreken van de 
oorlog.
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overeind: “Duitsers?” “Ja, je moet direct be-
neden komen.” Ik eruit! M’n hart sloeg in m’n 
keel, terwijl ik zenuwachtig naar m’n sokken 
zocht, die natuurlijk niet te vinden waren… 
Daar kwam zo’n “blonde Germaan” m’n ka-
mer binnen: “Schnell, schnell, nach unten!” 
Toen ik, zittend op de rand van m’n bed naar 
hem opkeek zag ik recht in de loop van een 
machinepistool… Vanaf het moment dat ik 
beneden kwam en daar in de koude kamer 6 
geüniformeerden aantrof (Feldgendarmerie!) 
en Harry en Riky met jassen aan in een stoel 
zag zitten, was ik echter weer helemaal de 
oude en had ik van zenuwen geen last meer.
“Sie sind Vloedbeld?”, richtte een onderof-
ficier zich tot mij. Ik antwoordde bevestigend 
en ging, op zijn bevel, vóór naar m’n slaap-
kamer, gevolgd door drie gewapenden. “Wir 
werden alles durchsuchen. Wenn Sie eine 
falsche Bewegung machen schiessen wir!” Ik 
verzekerde dat ik niet aan geintjes dacht en 
daarop kreeg ik bevel alle kasten en laden 
te openen. Zelf moest ik alles op de grond 
uitspreiden, terwijl een ander mijn bed over-
hoop haalde en de derde het zeil onderzocht 
en de wanden… Uit de muurkast kwam een 
stapeltje kranten tevoorschijn, wat “der Herr 
Unteroffizier” zeer verdacht vond. Ook een 
plattegrond van Hengelo, waarop met rode 
lijnen het bombardement van medio oktober 
stond aangegeven en, uit een andere kast, 
m’n knipselboek van de Jamboree1 (“Foei!: 
een internationale organisatie…!!”). Ook 
pikten ze een stapeltje brieven van Jo2 en van 
thuis mee, voor nader onderzoek.

Tenslotte kwamen de twee laden van de lin-
nenkast aan de beurt. Ik deed eerst alsof 
we klaar waren, maar de man wees met z’n 
zaklantaarn op de ene la en gebood me die 
te openen. Er zaten wat kinderkleertjes in 
van Riky. Ik verwachtte toen elk ogenblik ook 
de andere lade te moeten openen, waardoor 
een gedeelte van mijn dagboek tevoorschijn 
gekomen zou zijn. Ik had daarin op Nieuw-
jaarsdag nog zitten schrijven en het ’s avonds 
in het donker in de laden weggeborgen om 
het de volgende morgen op de verborgen 
plek te leggen. Gelukkig gaf de mof daar 
geen bevel toe en met een zucht van ver-
lichting hoorde ik hem bevelen me aan te 
kleden…
Toen we beneden waren doorstond ik nog 
even een benauwd ogenblik, toen de langste 
van het zestal opnieuw naar boven ging, 
maar gelukkig vond ook hij het dagboek niet; 
wél echter de rol van de stencilmachine die 
ik indertijd aan de ondergrondse in Breda 
had verkocht, maar die nog nooit was afge-
haald…
Alles met alles: het feit dat de radio speelde, 
dat het licht brandde, dat ik kaarten van de 
fronten had getekend en bijgehouden, dat ik 
lid was (geweest) van de Padvinderij, dat ik 
krantenknipsels verzamelde en een stencil-
machine in huis had, vond de Feldgendarme-
rie zo ernstig dat ik mee moest!
Riky mocht me nog een paar sneetjes brood 
meegeven, ik kreeg bevel de radio onder de 
arm te nemen en daar gingen we de donkere, 
koude vriesnacht in…
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Onderweg waren de kaffers op hun manier 
nog vriendelijk ook en probeerden ze een 
amicaal gesprek aan te knopen. Maar ik zag 
voor m’n ogen niets anders dan het verbaas-
de gezichtje van kleine Jan3, met z’n grote 
vragende kinderogen.
Ze brachten me naar het Biltse politiebureau 
waar ik aan de wacht werd overgegeven. Ik 
kon nog even zitten kletsen met de agenten, 
waarvan ik er een goed kende, en me lekker 
warmen bij de kachel, maar toen ging ik de 
cel in. Die nacht vergeet ik niet licht, evenmin 
als de volgende! 
Het was er koud en ik lag maar op de brits 
te draaien om de slaap te pakken te krijgen, 
wat niet lukte. Toen kwam me plotseling het 
gezichtje van m’n lieve meiske voor ogen. Het 
zweefde steeds vlak bij me, soms meende ik 
het te kunnen raken, maar dan ineens was ze 
hopeloos ver van me af, wanneer ik me mijn 
werkelijke toestand indacht.
De volgende morgen werd ik gewekt door 
een agent die met me had samengewerkt 
in de ondergrondse! Hij keek verbaasd toen 
hij me herkende; mijn naam wist hij immers 
niet. Ik verzocht hem Harry en ook Vermaak4 
even te waarschuwen en nadat ik me had 
gewassen werd ik weer alleen gelaten. Weer 
begon de marteling van het alleen zijn tussen 
4 enge muren en het warrelen van allerlei 
gedachten. Ik at zonder veel trek mijn boter-
hammen op en werd omstreeks half een ge-
haald door… Vermaak. Ik vertelde hem waar 
mijn dagboek en de administratie van de 
ondergrondse verborgen waren. Hij deelde 

me mee dat Harry het dagboekgedeelte dat 
in de lade van de linnenkast lag inmiddels 
al verbrand had. Harry en Riky hielden zich 
goed, zei hij en zij en hij zouden alle moge-
lijke moeite doen om me weer vrij te krijgen. 
Hij stelde me gerust dat alle sporen die naar 
mij wezen in de ondergrondse zouden wor-
den uitgewist en zei erop te rekenen dat ik 
mijn mond zou houden. Dat kon ie! 
Buiten wachtten me de twee onderofficieren 
met een autootje. De een bood me sigaretten 
aan en een stuk Duitse kuch. Toen we reden 
deelde hij me mee dat we naar de “SD” gin-
gen. “Sie wissen was das ist?”. Ik verzekerde 
hem dat ik dat maar al te goed wist. Als ik 
alles vertelde zoals het werkelijk was, zei hij, 
dan kon me niets overkomen en zou ik gauw 
weer thuis zijn. “Ich habe keine Angst”, zei ik, 
“es kann mich nichts ankommen”. Op mijn 
verzoek beloofden ze ’s avonds nog even 
naar Harry te gaan om te zeggen dat hij niets 
naar huis moest schrijven om Jo en moeder 
en vader niet ongerust te maken. (Ze hebben 
dat inderdaad gedaan.) Ik werd achtergela-
ten in het pand Maliebaan 74 te Utrecht, het 
meest beruchte bureau van de “Sicherheits 
Dienst”5. Een Hollander (!), in burger gekleed, 
bracht me in een cel. Het was op de halklok 
toen half twee. De cel was in het souter-
rain, donker, 4 pas lang, 2 ½ breed en niet 
erg hoog. Het was er koud. Een houten brits, 
een voet boven de stenen vloer, en een oude 
stoel vormden het meubilair. Een deken was 
er niet, maar gelukkig had ik mijn zware win-
terjas! Eerst zat ik een poos op de stoel, toen 

”Meer klook as dapper”
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ging ik wat op de krib liggen maar dat was 
te koud, zodat ik m’n vier passen op en neer 
ging afmeten. Soms benauwden me die enge 
muren en moest ik even zitten.
Om 6 uur, weer volgens de halklok, werd ik 
gehaald. Ik kwam boven in een grote kamer 
met dikke tapijten en prachtige meubelen. 
Een Hauptmann zat achter een bureau. Toen 
ik binnenkwam keek hij me eerst erg donker 
aan en stopte toen, heel demonstratief, een 
houder met patronen in een F.N.-pistool. Ik 
zag dat hij de slede niet achteruit haalde en 
dat er dus geen kogel in de kamer zat…
Het verhoor begon. De inbeslaggenomen 
spullen lagen netjes uitgestald over twee 
tafels en ik gaf van elk een verklaring: hoe ik 
eraan kwam en waarom ik het had.
Hij vond dat ik een eigenaardige interesse 
voor het front had en voor krantenberichten 
over de oorlog en kon níet begrijpen dat 
iemand zulke dingen verzamelde. Dat ik Pad-
vinder was geweest betekende voor hem dat 
ik connecties had in Engeland of Amerika; de 
radio bewees dat ik naar “der Feindsender” 
luisterde en de trommel van de stencilma-
chine dat ik berichten van “Londen” doorgaf 
aan anderen… Tenslotte was voor hem de 
plattegrond van Hengelo hét bewijs dat ik 
spionagewerk voor de “Engländer” verrichtte. 
Ik ontkende dat natuurlijk! “Junger Mann, Sie 
machen es schwer für Ihnen”, waarschuwde 
de mof op vaderlijke toon, “Wenn Sie al-
les anerkennen kommen Sie mit fünf Jahre 
Gefängnis frei, aber die Lügner bleiben gefä-
hrlich für uns und werden erschossen…!” Ik 

beweerde niets te bekennen te hebben, maar 
hij zei het beter te weten en noemde me “spi-
on”. “Das bin ich nicht!”, zei ik zo beslist mo-
gelijk. “Jawohl!”, “Nein!”, “Jawohl!”, enz. Dat 
ging zo misschien zes of acht keer, tot ’t mij 
verveelde en ik mijn mond dicht hield. “Kön-
nen Sie nicht reden!?”, riep de Hollander die 
er ook bij stond en meteen kreeg ik een vuist-
slag op mijn rechter wang. Ik zei dat ik vaak 
genoeg ontkend had, zodat ik het niet meer 
behoefde te herhalen, maar daarvoor kreeg 
ik te horen: “Reden Sie so?” En meteen had ik 
een pats op m’n linker bovenkaak te pakken 
die beter aankwam: ik voelde tenminste even 
geen grond en toen ik weer houvast had aan 
mijn benen merkte ik dat er een paar brok-
ken van mijn voorste kies los in mijn mond 
zaten. Dat maakte me woest en ik deed dan 
ook mijn lippen niet meer van elkaar, hoe de 
Hauptmann ook tekeer ging en met het pis-
tool zwaaide; ik wist immers dat hij eerst nog 
de haan zou moeten spannen vóór hij kon 
schieten en dat gebeurde nog steeds niet. 
Ik werd weer weggebracht, nadat ze me de 
verzekering hadden gegeven dat ze me wel 
zouden leren spreken…!

Terug in mijn cel – op de klok in de hal zag 
ik dat het geval één uur en tien minuten ge-
duurd had – grabbelde ik met m’n tong eerst 
de tandensplinters uit m’n mond en merkte ik 
dat er een behoorlijke gaping in de tandenrij 
gekomen was. Pijn deden me die klappen 
echter niet meer. Ik dacht aan de woorden 
“We zullen je leren spreken” en ging op de 
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brits liggen om zo rustig mogelijk te zijn. Ik 
was ervan overtuigd dat ze nu hun “beproef-
de methodes” zouden proberen, maar nam 
me voor hard te zijn. Ik dacht aan Jo en zei in 
gedachten tegen haar ”Trek je er niets van 
aan; ze zullen geen plezier om mij hebben. Ik 
kán immers niet bekennen!”
Slechts korte tijd later werd ik gehaald. Ik 
weet niet hoe laat het was want ik werd di-
rect naar een kale kamer gebracht, eveneens 
in het souterrain. Ditmaal waren het SS’ers, 
twee man, die ik eerder al eens in de stad 
had zien lopen. Er stond een tafel in die ka-
mer, meer niet. De Hauptmann was er ook: 
“Wollen Sie reden?” “Jawohl, ich habe alles 
erzählt was ich weiss.” “Sie sind ein Spion!”, 
schreeuwde hij me plotseling toe en ging 
opeens vlak voor me staan met z’n kop heel 
dicht bij me. Ik zou z’n gezicht nu nóg terug 
kennen, een echt barbarengezicht! Op dat 
moment zag ik dat de beide SS’ers leren zwe-
pen in de hand hadden en vergat ik te ant-
woorden. Die ene weifeling maakte de maat 
vol. De dikkop gaf een commando en trad de 
kamer uit. Ik kreeg van de kleinste SS-man in 
’t Hollands bevel mijn bovenlijf te ontbloten 
en moest voorover over de tafel bukken. Toen 
sloegen ze!

Wat ik gevoeld heb weet ik niet meer; wel 
weet ik, toen ik even later weer in de cel zat 
en in het donker me aankleedde, dat ik vond 
dat het nogal meegevallen was, al deed mijn 
rug pijn. Eén keer moeten ze met het dikke 
eind geslagen hebben, want vlak onder mijn 

rechter schouderblad voelde ik pijn als van 
een lichte kneuzing. Het was een opluchting 
te weten dat ik de verdere nacht wel met 
rust gelaten zou worden. Mijn maag jeukte 
wel wat, maar het stuk kuch was al op. Ik 
kroop zo warm mogelijk onder mijn overjas 
en trachtte te slapen, maar toen kwamen de 
gedachten! Jo dwarrelde maar steeds dicht 
voor m’n ogen langs en toen ik er aan dacht 
dat ik al zo lang niets van haar gehoord had 
werd ’t me wat te machtig. Opeens voelde 
ik mijn rug weer branden en tegelijkertijd 
verlangde ik er zo héél erg naar nu met m’n 
hoofd tegen het hare te kunnen liggen en 
zo door haar getroost te worden. De tranen 
braken door en ik heb gehuild, een lange tijd, 
tot ik eindelijk in slaap sukkelde.
Toen ik wakker werd was het nog donker. 
Nog steeds waren mijn gedachten in Almelo, 
bij Jo en bij Vader en Moeder. Nog lang lag 
ik te draaien, oppassend niet op mijn rug te 
moeten steunen, totdat het eindelijk héél 
langzaam ging schemeren tot aan hetzelfde 
sombere halfduister van de vorige dag.”

Gerard hoefde geen gevangeniskleding aan 
omdat hij blijkbaar ter beschikking van de 
Hauptmann moest blijven. De volgende dag 
(4 januari) hoorde hij op de gang bij de cellen 
opeens duidelijk zeggen dat de gevangene 
in cel nummer 77 opgehaald moest worden. 
Maar ze haalden hém op; waarschijnlijk een 
vergissing want hij zat in cel nummer 75! 
Hij kreeg enkele persoonlijke spullen terug, 
behalve zijn portefeuille met daarin 470 

”Meer klook as dapper”
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gulden (voor die tijd ongeveer twee maand-
salarissen) en moest, met een grote groep 
gevangenen, lopen naar Kamp Amersfoort bij 
Leusden. “Zo lang ik loop, loop ik nog”, dacht 
hij en ging dus braaf mee.

De ontsnapping
Van de duizenden gevangenen in Kamp 
Amersfoort waren een paar honderd in 
afwachting van hun proces. Veel van hen 
hadden bijvoorbeeld hun radiotoestel niet 
ingeleverd toen dat op 13 mei 1943 werd 
voorgeschreven.6 Gerard behoorde tot deze 
groep “lichtere” gevallen. In het kamp werd 
hij in een barak ondergebracht. Hij moest 
aan het werk in de bossen in het zogenoem-
de “Boskommando”, bomen omzagen en 
-hakken die als bouwmateriaal dienden voor 
geschutsopstellingen en dergelijke. 
In Kamp Amersfoort heeft hij veel meege-
maakt: executies en straffen die werden uit-
gedeeld omdat mannen hadden geprobeerd 
te ontsnappen. Zo wist hij zich later nog te 
herinneren dat zo’n straf bestond uit het op 
blote voeten de hele dag in de sneeuw staan 
met een zak zand op de rug. De plek waar de 
gestraften moesten staan was een met veel 
prikkeldraad aan grote palen afgezet stukje 
grond. De gevangenen in Kamp Amersfoort 
noemden die plek de “rozentuin”, vanwege 
dat prikkeldraad. Als je niet meer op je be-
nen kon staan viel je in het prikkeldraad.
Ondanks de dreigende omstandigheden was 
Gerard vast van plan er vandoor te gaan. Hij 
wist dat het riskant was, maar blijven was 

voor hem ook geen optie (in 1945 vonden in 
Kamp Amersfoort nog 87 executies plaats, 
vaak van willekeurige gevangenen). 
Later beoordeelde hij zijn eigen ontsnap-
pingsplan niet als een dapper plan, maar 
meer als een slim plan, in het Twents: “Meer 
klook as dapper”.
Hij bereidde zijn ontsnapping goed voor. Hij 
won het vertrouwen van bewakers door ze te 
wijzen op de mogelijkheid in de buurt, buiten 
het kamp, bij boeren en bakkers roggebrood 
te kopen, een welkome aanvulling op het 
zeer karige rantsoen. Door met de bewakers 
buiten het kamp rond te rijden op zoek naar 
brood, verkende hij de omgeving en plande 
hij zijn vluchtroute.
Gerards groep, het Boskommando, werd 
bewaakt door drie à vier Oekraïense krijgsge-
vangenen die, onder dwang, dienst hadden 
moeten nemen in het Duitse leger en niet 
erg goed opletten. Gerard had zich dus goed 
georiënteerd en na een tijdje ging hij stee-
vast vooraan lopen als het Boskommando de 
bossen in trok.

Op woensdag 31 januari vond hij de tijd rijp 
en de omstandigheden gunstig. Met een 
smoes (sanitaire stop) zonderde hij zich af 
in het bos. Zodra hij achter een heuveltje uit 
het zicht was verdwenen ging hij er vandoor. 
Hij kwam bij een huis waarvan hij de bewo-
ners kende vanuit zijn werk bij de Voedsel-
commissaris en die hij kon vertrouwen. Hij 
kon er even schuilen tot het donker was en 
zij wezen hem de weg. Zo ging hij ’s nachts 
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te voet terug naar De Bilt. Telkens als er een 
auto aan kwam (dat kon alleen maar een 
Duitse auto zijn want andere auto’s reden er 
’s nachts niet) dook hij achter een boom of in 
een sloot, totdat die auto voorbij was.
In de ochtend van donderdag 1 februari, 
tegen een uur of vijf, kwam Gerard in De Bilt 
aan. Hij wist daar de Duitsers c.s. te blijven 
ontwijken en toch zijn aanwezigheid bij Harry 
en Riky te melden.

De Verzetsgroep De Bilt zorgde voor valse 
papieren en Harry Thien gebruikte zijn con-
necties om transport te regelen via Zwolle 
naar Almelo. Daar heeft Gerard tot aan de 
bevrijding van Almelo – 5 april 1945 – on-
dergedoken gezeten op de zolder van zijn 
ouderlijk huis.

Voetnoten:

1 Internationale bijeenkomst van padvinders die in 
1937 in Nederland had plaatsgevonden en waar 
Gerard in de organisatie had gezeten.
2 Jo Nijhuis was Gerards vriendin en werd later 
mijn moeder. Ze hadden in 1945 al zeven jaar 
verkering.
3 Jan Thien, die toen zes jaar was, oudste zoon van 
Harry en Riky en petekind van Gerard, kan zich het 
voorval nu nog heel goed herinneren.
4 J.W. Vermaak was de buurman van de familie 
Thien op nummer 85. Hij behoort volgens drs. 
Hans Brugman, in zijn artikel “Het verzet in onze 
gemeente”, tot de leden van de Verzetsgroep De 
Bilt die de oorlog niet hebben overleefd. Volgens 
een officiële getuigenverklaring van Harry Thien 
voor de Stichting 1940-1945 is Vermaak op Goede 
Vrijdag, 30 maart 1945, op straat door de Duitsers 
doodgeschoten.
5 Op Maliebaan, nummer 74, zat de Duitse Si-
cherheitsdienst. Dat was in feite het Utrechtse 
centrum van terreur. In dat pand zijn veel verzets-
mensen hardhandig verhoord en gemarteld. Er 
zijn schokkende verhalen over bekend, vergelijk-
baar met die uit andere SD-verhoorcentra in het 
land.
Direct na de bevrijding betrad een Utrechtse tolk 
in Canadese dienst het pand. Hij zei er later over: 
“In de kelder waren cellen, en er lag een grote plas 
bloed. Daar is het een en ander gebeurd. Je houdt 
het niet voor mogelijk.”
6 bron: Nationaal Monument Kamp Amersfoort

”Meer klook as dapper”
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Dr. C.W.M.Hazelzet

Rietveld in De Bilt 
Aan de Groenekanseweg-hoek De Akker in De Bilt ligt een woning die is ontworpen door 
de beroemde architect Gerrit Rietveld (afb. 1). Dat is algemeen bekend en de karak-
teristieke bungalow staat ook op de gemeentelijke monumentenlijst. Minder bekend 
is dat Rietveld nog meer woningen in deze gemeente heeft ontworpen. Als de plannen 
doorgegaan waren, zou De Bilt zelfs hele appartementencomplexen van Rietveld rijk ge-
weest zijn. In dit artikel worden twee villa’s besproken en wordt vooral de bouw van de 
bungalows aan de Groenekanseweg 33 t/m 41 belicht. Recent onderzoek werpt nieuw 
licht op het werk van Rietveld in De Bilt, met name op zijn kleurgebruik. De foto’s tonen 
zoveel mogelijk de huizen in hun originele staat.

1. Rietveld, woning Bolte, Groenekanseweg 33. 
Foto Frans Ferdinand van der Werf ca. 1958. Centraal Museum Utrecht.
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Inleiding
De Utrechtse architect Gerrit Thomas Riet-
veld (1888-1964) is wereldberoemd gewor-
den door één huis en één stoel. Het Rietveld 
Schröderhuis (afb. 2) en de rood-blauwe 
Rietveldstoel (afb. 3) zijn iconen geworden 
van het 20ste-eeuwse modernisme. Ze 
behoren tot de canon van wat iedereen over 
architectuur en design behoort te kennen en 
mooi, of in ieder geval belangrijk behoort te 
vinden. 
Persoonlijk ben ik niet zo’n fan van deze 
ontwerpen. Mijn favoriete ontwerp van 
Rietveld ontdekte ik in 1983, toen ik op een 
stille zomerochtend per roeiboot een won-
derschoon huis passeerde op een eilandje in 
de Loosdrechtse Plassen (afb. 4). Er omheen 
varend leek het me wel een sculptuur dat 
zich tegen de lucht aftekende, in alle drie 
dimensies even sprekend en spannend. Toen 
ik later hoorde dat dit een huis van Rietveld 
was, wilde ik het eerst niet geloven. Zo’n 
rustiek, strogedekt huis met gepotdekselde 

planken van Rietveld? Jazeker. Dat was het 
geniale van Rietveld: hij wist zijn modernis-
tische woonconcepten ook in traditionele 
materialen te realiseren. Rietveld ontwierp 
het vakantiehuis, De Braamakkers geheten, 
kort voor de Tweede Wereldoorlog voor zijn 
kennis Gerard Verrijn Stuart, hoogleraar eco-
nomie aan de Utrechtse universiteit.

Rietvelds experimenten
Rietveld was van huis uit meubelmaker 
en ontwikkelde zich tot architect, maar 

 3. De beroemde rood-blauwe stoel van Rietveld

2. Rietveld Schröderhuis, 1924, Prins Hendriklaan 
Utrecht .
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eerst en vooral was hij een man van het 
experiment. Zowel in technisch als in sociaal 
opzicht was Rietveld vervuld van de idealen 
en de experimenteerlust die de artistieke 
en intellectuele elite tussen de twee 
wereldoorlogen deelde met progressieve 
wereldverbeteraars. In die kringen kwam hij 
te verkeren door zijn opdrachtgeefster en 
partner Truus Schröder-Schräder. Rietveld 
ging het niet zozeer om het artistieke 
experiment, maar om de ontwikkeling van 
goede en betaalbare woningen en meubels. 
Met de fabrieksmatige productie daarvan 
beoogde Rietveld de mensheid te dienen, 
niet meer en niet minder.
Rietveld experimenteerde in het idioom 
van De Stijl: elementaire vormen en de 
primaire kleuren rood, blauw en geel en 
de niet-kleuren wit, zwart en grijs. Maar 

dat betekent niet dat hij een Stijlarchitect 
was. Hij was er de man niet naar om zich 
in een hokje te laten plaatsen, welk dan 
ook. Ook op roem en rijkdom was hij 
bepaald niet uit. Tekenend is een anekdote 
van mevrouw Brandt Corstius die met 
Rietveld in een comité zat voor hulp aan 
de Republikeinen tijdens de Spaanse 
burgeroorlog. Zij vertelde aan Rietveld dat 
zij slechte ervaringen had met de architect 
die voor haar een vakantiehuis ontwierp en 
toen Rietveld aanbod om het te doen, riep 
zij uit: ‘Ben jij dan die beroemde Rietveld, de 
architect?’ Het is ironisch te noemen dat een 
peperdure restauratie van de Braamakkers 
in 1986 geheel betaald kon worden met de 
opbrengst van een paar Rietveldmeubels op 
een veiling bij Sotheby’s. 
Rietveld zelf zag zijn experimentele vroege 

meubels en interieurs 
als noodzakelijke 
overgangsfase om 
los te komen van 
de traditionele, 
decoratieve vormentaal 
die hij van huis uit 
had meegekregen. In 
een artikel uit 1932 
maakt hij dat duidelijk 
en hij excuseert zich 
expliciet tegenover de 
vele mensen die “het 
slachtoffer geworden zijn 
van deze proeven”, zoals 
hij schrijft. En hij vervolgt: 

4. Zomerhuis De Braamakkers voor Verrijn Stuart. Foto Nico Jesse 1941. 
Centraal Museum Utrecht
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“Ik persoonlijk voel 
me tenminste erg 
schuldig tegenover 
veel menschen, wier 
blik in dit opzicht 
niet groot genoeg 
was, om te zien dat 
dit alles als overgang 
noodig geweest is of 
die pleizier hadden in 
’t geval” (Rietveld p. 
8). Rietveld bleef dan 
ook niet hangen in de 
elementaire vormen 
en primaire kleuren. 
Al in de tijd dat hij 
dit artikel schreef, 
paste hij pasteltinten 
toe bij het interieur 
van de modelwoning 
van het huizenblok dat hij bij het Rietveld 
Schröderhuis aan de Erasmuslaan bouwde. 
Het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk 
Dagblad van 5 oktober 1931 prees de “frêle 
nuances van groen, paars en grijs” die op de 
verschillende wanden waren aangebracht 
en merkte op: “Wat zijn we hier ver van den 
hartstocht voor primaire kleuren die een 
vijftal jaren geleden nog woedde”. Bij de 
bouw van de woningen aan de Erasmuslaan, 
waarvan het modelinterieur inmiddels is 
gerestaureerd, was de bouwkundige Jan 
Bolte betrokken als uitvoerder. Deze zou later 
de eigenaar worden van de bungalow aan de 
Groenekanseweg 33, een woning waar de 

originele tinten nog bewaard zijn. 

Villa’s in De Bilt
De eerste opdracht in De Bilt kreeg 
Rietveld van Jan Nijland, de eigenaar van 
de Utrechtse bioscoop Vreeburg, die aan 
de Hercules Segherslaan een stuk bos had 
gekocht waar hij een woning voor zijn zoon 
wilde laten bouwen (afb. 5). Dat was aan de 
vooravond van de Tweede Wereldoorlog, 
toen voor Rietveld een nog moeilijker tijd 
aanbrak dan hij al had. Om de armlastige 
architect te steunen had Nijland hem al in 
1936 zijn bioscoop aan het Vredenburg laten 
moderniseren. En voor zijn gezin minstens 

5. Woning Nijland (Villa Vredenburgh), Hercules Segherslaan 18. 
Foto Nico Jesse ca. 1942. Centraal Museum Utrecht.

Rietveld in De Bilt
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zo belangrijk, Rietveld mocht gratis boven 
de bioscoop wonen en zijn zes kinderen 
mochten gratis naar de film. Ouderen zal het 
ultramoderne uiterlijk met de opvallende 
gevelverlichting van de in 1974 gesloten 
Vreeburgbioscoop nog voor de geest staan.
De villa voor Jan Nijland jr. doet door zijn 
traditionele rieten kap niet erg modern aan. 
Dat was echter net als bij De Braamakkers 
niet Rietvelds keuze, maar een vereiste van 
schoonheidscommissies. Op de bewaard 
gebleven bouwtekening is het schuine dak 
schoolmeesterachtig met rood potlood door 
het platte dak heen gekrast (afb. 6).

Niettemin wist Rietveld traditie en 
vernieuwing in villa Vredenburgh harmonieus 
te paren en is er misschien zelfs sprake 
van ironie. Opmerkelijk is de spectaculaire 
glaswand die het huis doorsnijdt en 

waarvoor de rieten kap ter plaatse als een 
opgetrokken wenkbrauw is opgelicht. In de 
strak wit gepleisterde gevelvlakken werkt 
het ovale raam als vrolijke noot, waarmee 
Rietveld wellicht verwijst naar zijn “barokke’’ 
collega en vriend Sybold van Ravesteyn. 
Hij paste ook groen verglaasde en paarse 
baksteen toe en de kolom van de ingang 
kreeg een keramische versiering in de vorm 
van een afbeelding van kasteel Vredenburg. 
Overigens woonde op nummer 6 aan de 
Hercules Segherslaan professor Lanjouw die 
in 1956 een verbouwing door Rietveld liet 
uitvoeren en die een exemplaar had van de 
Hopmi-stoel. 

Rietveld bedoelde zijn ontwerpen voor 
woonhuizen en meubels voor massafabri-
cage, maar ze werden vooral gewaardeerd 

6. Ontwerp woning Nijland met in rood de door de 
welstandscommissie vereiste kap. 
Het Nieuwe Instituut.

7. Woning Schmidt, Wagnerlaan 21. 
Foto 1961 uit Rodijk.
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door de intellectuele en artistieke elite. Zo 
was het ten behoeve van een schilderes voor 
wie Rietveld in 1960 van haar echtgenoot 
G. Schmidt de opdracht kreeg een woning 
met atelier te bouwen aan de Wagnerlaan 
21 (afb. 7). Hier kreeg Rietveld de kans om 
B2-blokken toe te passen, een recente ont-
wikkeling van Bredero’s Bouwbedrijf. Voor 
het hoofd van Bredero’s laboratorium Theis-
sing ontwierp Rietveld in diezelfde tijd het 
als promotieobject bedoelde huis aan de 
Breitnerlaan 11 in Utrecht. Aan de Wagner-
laan kwam het uit B-2 blokken opgetrokken 
atelier aan de achterkant te liggen, nauwe-

lijks zichtbaar vanaf de straat. De woning zelf 
werd in baksteen opgetrokken waarvan enkele 
delen wit gepleisterd werden. Voor het interi-
eur ontwierp Rietveld fraaie en genuanceerde 
kleurplannen. Hier is duidelijk dat Rietveld na 
de modelwoning aan de Erasmuslaan door is 
gegaan met de ontwikkeling van kleur in het 
interieur, waarbij pasteltinten gecombineerd 
zijn met accenten in primaire kleuren (afb. 8).

Volkshuisvesting
Rietveld hield zich gepassioneerd bezig met 
de ontwikkeling van volkshuisvesting. Zijn 
meest gekoesterde geesteskind, zoals op 
bijgaande foto wel te zien is, was zijn rond 
1929 gelanceerde ‘kernwoning’ (afb. 9, zie 
voorblad). Hierbij werd de woonruimte 
georganiseerd rondom een centrale kern 
waarin de functionele voorzieningen zijn 
ondergebracht zoals de trap, badkamer, het 
toilet, kasten, leidingen en afvoerkanalen. De 
kern zou prefab gemaakt worden en in zijn 
geheel vanuit de fabriek op de bouwplaats 
aangeleverd. Zo zou sociale woningbouw 
doelmatig en goedkoop verwezenlijkt kunnen 
worden. 
Pas in de jaren 50, tijdens de Wederopbouw, 
kreeg Rietveld de gelegenheid volkshuisvesting 
te realiseren. In Utrecht werd hem de bouw 
van honderden woningen toevertrouwd in 
de nieuwe wijken Tolsteeg en Hoograven. Hij 
ontwierp hiervoor verschillende typen hoog- 
en laagbouw die langs doorgaande wegen en 
in hoven werden gebouwd. Nu pleisteren te 
kostbaar was geworden, gebruikte Rietveld 

8. Kleurplan voor de ouderslaapkamer woning 
Schmidt. Het Nieuwe Instituut

Rietveld in De Bilt
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voor het uiterlijk diverse kleuren baksteen 
en kleurige houten borstweringen. Waar-
schijnlijk heeft Rietveld door dit project ir. A. 
Scheffer leren kennen, die als hoofdingeni-
eur-directeur van de centrale directie van de 
volkshuisvesting en de bouwnijverheid in de 
provincie Utrecht betrokken was bij de ont-
wikkeling van deze wijken. Hij had nogal wat 
kritiek op de bouw van goedkope woningen, 
beducht als hij was voor gettovorming. Om 
dat te voorkomen zijn Rietvelds Utrechtse 
arbeiderswoningen recent gerenoveerd, 
met voorbeeldig veel zorg en aandacht voor 
zowel het originele ontwerp als de huidige 
wooneisen.

Ingenieur Scheffer liet voor zichzelf een 
bungalow bouwen aan de Groenekanseweg 
39. Deze was er een van vijf die Rietveld ont-
wierp voor het uitbreidingsplan voor volks-
huisvesting De Akker dat de gemeente De Bilt 
aan het begin van de jaren 50 entameerde. 
Op het gebied tussen de Groenekanseweg, 
Soestdijkseweg-Zuid, Looydijk en de achter-
zijde van de Hessenweg zouden meer dan 
500 woningen verrijzen, waaronder etage-
woningen en eengezinswoningen, maar ook 
een groot ‘tehuis voor ouden van dagen’ 
zoals dat destijds werd genoemd (de huidige 
serviceflat De Akker) en een tiental grote 
bungalows (afb. 10).

10. Deel van plan De Akker 1955. Bovenaan in rode blokjes de vijf bungalows aan de 
Groenekanseweg 33-41. RHC Vecht en Venen.
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In Rietvelds plattegronden voor sociale 
woningbouw, voor zover die is gerealiseerd, 
is wel iets van zijn ideeën terug te vinden, 
maar de productiewijze bleef traditioneel en 
veel bleef ongebouwd. Zo ontwierp Rietveld 
voor de hoek Kerklaan/Utrechtseweg een 
imposant flatgebouw, waarvan een maquette 
bestaat, maar dat nooit is gebouwd (afb. 11). 

Eveneens is een maquette (en een tekening) 
bewaard gebleven van een fraai ontwerp 
voor etagewoningen dat volgens de 
literatuur (Küper & Van Zijl) en op gezag 
daarvan volgens het architectuurinstituut 
in Rotterdam uit 1956 zou dateren en dat 
voor de Groenekanseweg bestemd zou zijn 
(afb. 12). In de archieven is daarvan echter 
niets terug te vinden en bovendien is reeds 
in 1955 het plan De Akker goedgekeurd 
waar op die plek al de vijf bungalows zijn 
ingetekend. Van wanneer dit fraaie ontwerp 
dan wel dateert en of de bestemming 

inderdaad de Groenekanseweg of een 
andere was, behoeft nader onderzoek.

De bungalows aan de Groenekanseweg
De archieven omtrent de bouwgeschiedenis 
van de vijf bungalows aan de Groenekanse-
weg zijn verre van compleet. Gelukkig weet 
Rob Stegeman, voormalig procuratiehouder 
van Van Laar’s bouwbedrijf dat de bungalows 
nummer 37 en 39 heeft gebouwd, zich nog 
heel wat te herinneren en heeft de familie 
Van Laar nog tekeningen en andere gegevens 
bewaard.

Duidelijk is dat Rietveld vijf woningen voor 
de Groenekanseweg heeft ontworpen en dat 
het stedenbouwkundig ontwerp, waarvoor 
een maquette bewaard is gebleven, ook is 
gerealiseerd (afb. 13). Voor de individuele 
woningen ligt het anders, heel wat ingewik-
kelder ook. 

11. Maquette voor appartementencomplex 
hoek Kerklaan/Utrechtseweg 1955-1960, niet 
gerealiseerd. Het Nieuwe Instituut

12. Maquette voor etagewoningen, ongedateerd, 
onbekende bestemming, niet gerealiseerd. Het 
Nieuwe Instituut.

Rietveld in De Bilt
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Rietvelds opdrachtgever voor de vijf bunga-
lows was de N.V. Bouw- en Aannemingsmaat-
schappij Bakhuizen uit Hilversum, voor wie 
Rietveld vaker werkte. Deze projectontwik-
kelaar bouwde een flink deel van het uitbrei-
dingsplan De Akker, met name de flats aan 
de Abt Ludolfweg. Bakhuizen liet Rietveld 
twee type bungalows ontwerpen (type 1 
voor 33, 39 en 41, type 2 voor 35 en 37) en 
hoewel hij op 13 december 1956 een afwij-
zende beschikking van de gemeente kreeg 
voor het plan, werden de bouwtekeningen 
in de loop van het volgend jaar uitgewerkt. 
De afwijzing had te maken met het feit dat 
Bakhuizen eigenlijk teveel woningen op de 
beperkte strook wilde hebben. Rietveld 
moest daardoor woekeren met de ruimte, 
door bijvoorbeeld de garage onder de wo-
ning te schuiven. Ook de toegang voor de 
vijfde woning aan de achterliggende Mamu-
chetweg te situeren leek een oplossing, maar 
dat zou nog weer anders lopen. In juli 1958 
verkreeg Bakhuizen alsnog de vergunning, 
maar uiteindelijk bouwde deze projectont-

wikkelaar geen van de woningen. Dat maakt 
nieuwsgierig.

Het eerste perceel, Groenekanseweg 33, 
werd verkocht aan de bouwkundige Jan Bolte 
(afb. 1). Dit was een kennis van Rietveld. 
Bolte was, zoals gezegd, uitvoerder geweest 
bij Rietvelds woningen aan de Erasmuslaan 
en bouwde zijn woning, waarvoor hij de 
vergunning op 28 maart 1958 kreeg, in nauw 
overleg met zijn vroegere baas. Dat verliep 
via Rietvelds medewerker Van Grunsven. 
Dit blijkt uit een aandoenlijk kattenbelletje, 
waarop Rietveld duidelijk gehaast en vol 
doorhalingen instructies voor de situering 
van de bungalows geeft (afb. 14). ‘Grunsven’, 
krabbelt de drukbezette architect (Rietveld 
werd dat jaar 70 en werd, tegen zijn zin, 
enorm gefêteerd), “ik heb alle huizen omge-
draaid, met keuken en ingang meer naar ’t 
noorden gericht. Ik heb deze verbetering op 
’t laatste ogenblik ingezien. de garage ingan-
gen zitten dus weer aan de ingang zijde en 
links ingangen van 4 rechtse huizen zijn nù 
meer aan Groenek. dijk.”

Woning Bolte heeft een rechthoekige plat-
tegrond en bestaat uit twee bouwdelen 
met plat dak. Het voorste bouwdeel be-
staat uit een souterrain met garage en een 
verdieping met badkamer en slaapkamers. 
Dit bouwdeel heeft een gesloten karakter. 
Het achterste bouwdeel bestaat slechts uit 
één bouwlaag en heeft een meer open ka-
rakter als gevolg van het ver overstekende 

13. Maquette vijf bungalows Groenekanseweg 33-
41. Het Nieuwe Instituut.
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platte dak en de grote vensters. Het huis is 
opgetrokken uit baksteen en was aanvanke-
lijk slechts gedeeltelijk wit geschilderd. 
Voor de bungalows ontwierp Rietveld niet 
alleen het exterieur maar ook het interieur, 
zoals de keuken en een kamerwandkast, 
waarvoor gedetailleerde tekeningen zijn 
bewaard. Bolte beschikte over de bouwteke-
ningen die bureau Rietveld al in 1957 voor de 
bungalows had uitgewerkt, maar daarnaast 

maakte Rietveld speciaal voor Bolte schetsen 
voor specifieke onderdelen, waardoor deze 
bungalow een persoonlijk karakter heeft 
gekregen. Het is een verrassend huis. Zoals 
steeds bij huizen van Rietveld, die op het 
eerste gezicht recht toe recht aan blokken-
dozen lijken, blijkt de woning Bolte bij nader 
inzien heel gecompliceerd te zijn en vol 
technische details, slimmigheden en snufjes 
te zitten. Lijnen, vlakken en ruimtes lopen 

14. Notitie Rietveld voor Grunsven over vijf bungalows Groenekanseweg. 
Het Nieuwe Instituut.
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zowel horizontaal als verticaal door elkaar. 
Er zitten prachtige vloeren van massief wen-
géhout in. De treden van de kleine trap in 
de hal zijn mooi aan het verouderen. In de 
badkamer zitten twee klapramen die via een 
stangenconstructie getweeën vanuit het bad 
geopend kunnen worden. Van keuken naar 
woonkamer is een doorgeefluik aangebracht. 
De betegeling van de wanden in de keuken 
is zo aangebracht dat deze met het stucwerk 
in één vlak loopt, zodat er geen vuil op de 
tegelrand kan komen te liggen. En, als klap 
op de vuurpijl, tussen de woonkamer en de 
ouderslaapkamer zit een inbouwkast. Van dit 
detail is een schetsje van Rietveld bewaard 
gebleven: het is een inbouwkast voor de 
televisie. Dat was in 1958 nog een bakbeest 
van een apparaat met een beeldbuis die 
een behoorlijke hitte produceerde. Met een 
scharnierbare plank kon de televisie in en 
uit de van ventilatiegleuven voorziene kast 
gedraaid worden. Het is ontroerend hoeveel 
aandacht en liefde er in zo’n bescheiden 
project is geïnvesteerd. 
Over Groenekanseweg 35 kunnen we 
kort zijn. Het perceel bleef lang onbe-
bouwd en de woning werd pas na het 
overlijden van Rietveld (1964) gebouwd. 
In 1968 vroeg de bouwondernemer Jan 
de Jong jr. een bouwvergunning aan. Dit 
gebeurde echter wel op basis van teke-
ningen van Rietveld, zodat de woning 
wel degelijk past in het stedenbouwkun-
dig plan van de vijf bungalows. Maar al 
in 1972 werd het beeld veranderd door de 

toevoeging van een raam aan de zuidzijde en 
in 1979 vroeg De Jong vergunning aan voor 
een overdekt zwembad in de tuin, dat sinds-
dien het beeld domineert. Rob Stegeman kan 
zich de ergernis van Gerrit van Laar over de 
bebouwing van dit perceel nog herinneren.

Groenekanseweg 37 en 39 (afb. 15 en 16). 
Nummer 37 staat in de Rietveldliteratuur 
bekend als “woning Van Laar” en nummer 
39 als “woning Scheffer”. Minder bekend is 
dat ook 39 een woning van Van Laar is. “Wij 
hebben 39 ook gebouwd”, verklaart Rob 
Stegeman desgevraagd. Deze voormalige 
procuratiehouder van Van Laar weet ook wie 
die Scheffer was en ook hoe het komt dat Jan 
Bolte te maken had met de overdracht van 
de bouwgrond aan Van Laar door Bakhuizen. 
Het zit zo: “Bolte heeft een blauwe maan-
dag met Van Laar samengewerkt, maar dat 
is niets geworden, het klikte niet. Nummer 
37 is gebouwd door Rien van Laar voor zijn 

15. Woning Van Laar, Groenekanseweg 37. 
Foto archief Van Laar ca 1960.
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vader Gerrit. Die had zich eigenlijk al uit de 
zaak teruggetrokken en was in Putten gaan 
wonen. Maar daar kon hij niet wennen. Hij 
was blij weer aan het werk te kunnen in De 
Bilt en was vaak op de bouwplaats te vinden. 
Gerrit – opa Van Laar zoals we hem noemden 
– was heel precies en had altijd een notitie-
boekje bij de hand.”
Rob Stegeman is in 1955 als 24-jarige boek-
houder bij Van Laars bouwbedrijf (Rien en 
broer Henk waren directeuren) in dienst ge-
komen, toen zijn vrouw Lenie al bij de familie 
als hulp in de huishouding werkte. Beide 
families raakten nauw met elkaar verbonden 
in de 55 jaar dat Rob er heeft gewerkt. Hij 
weet ook meer over de opdrachtgever van 
nummer 39: “Dat hebben we gebouwd voor 
ingenieur Scheffer die iets was bij volkshuis-
vesting aan de Maliebaan in Utrecht.” Van 
bemoeienis van Bakhuizen met de woningen 
heeft Stegeman geen weet.

Scheffer was de ingenieur die zoals 
gezegd uit hoofde van zijn functie met 
de lange naam bemoeienis had met 
Rietvelds plannen voor Tolsteeg en 
Hoograven. Gezien de briefwisselingen 
tussen Scheffer, Bakhuizen, Rietvelds 
bureau en de gemeente De Bilt over en 
weer, was deze opdrachtgever niet de 
gemakkelijkste, maar uiteindelijk kwam 
alles in orde en gaf hij op 27 maart 
1959 de opdracht voor de bouw van 
zijn woning niet aan Bakhuizen, maar 
aan Van Laar. Met dien verstande dat 

hij zelf het dagelijks toezicht zou hebben en 
dat alles, ook de afwerking, volgens tekening 
en voorschrift van Rietveld uitgevoerd moest 
worden. Voor Scheffer is bureau Rietveld ook 
nog met nieuwe bouwtekeningen gekomen. 
Want hij wilde meer woonruimte. Nog meer 
bebouwing op de toch al krappe kavels kon 
de gemeente volgens het bestemmingsplan 
De Akker niet toestaan. Toch kreeg Scheffer 
er toestemming voor. Dat weten we door een 
brief van 8 januari 1959 aan Rietveld waarin 
B&W laten weten dat er geen bezwaar is 
tegen de “nieuw geprojecteerde woning” van 
Scheffer mits daarvoor een nieuwe bouwver-
gunning wordt aangevraagd. Men krijgt de 
indruk dat deze brief, die mede ondertekend 
is door gemeentesecretaris Damsté, het re-
sultaat is van een onderonsje tussen Scheffer, 
Rietveld en Scheffers toekomstige overbuur-
man. Damsté woonde namelijk aan de over-
kant van de Groenekanseweg.
Hoe dan ook, Van Laars bungalow op num-

16. Woning Scheffer, Groenekanseweg 39. 
Foto archief Van Laar ca 1960.
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mer 37 kwam tot stand volgens de tekenin-
gen van Rietveld uit 1957 en kan daarom 
wel een Rietveldwoning genoemd worden. 
Inclusief de nadelen. Rob Stegeman: “In de 
werkkamer lekte het als een gieter, het wa-
ter liep aan de binnenkant langs de muur.” 
Dit is een bekend euvel bij Rietveldhuizen. 
Lichtheid was volgens Rietveld de nieuwe 
waarheid voor de architectuur, die hij wilde 
bevrijden van alle overtolligheden uit het 
verleden. Dit idee vertaalde hij niet alleen 
in een uitgekiende lichttoetreding maar ook 
in zo licht mogelijke constructies, met grote 
glasvlakken in smalle houten of stalen kozij-
nen en in vlakke muren met vrijwel randloze 
daken. En die constructie was niet altijd 
even waterdicht. Volgens Rob Stegeman was 
Van Laars uitvoerder Harry van Rouwendaal 
over technische details van Rietveld niet te 
spreken. Toen Rietveld een keer bij de bouw 
kwam kijken, zou Van Rouwendaal over zo’n 
technisch detail tegen Rietveld hebben ge-
zegd: “Dat gaan we zo niet doen.”

De aanpassingen aan de woning van Scheffer 
zijn weliswaar door bureau Rietveld gemaakt, 
maar stroken niet met de oorspronkelijke 
opzet. Bovendien heeft Scheffer in 1966 nog 
een kamer aan zijn woning laten bouwen 
voor een ‘bejaard persoon” en hebben later 
meer verbouwingen plaatsgevonden. Bij 37 is 
tot de recente verbouwing alleen een glazen 
pui in de woonkamer aangebracht. Na het 
overlijden van Gerrit van Laar is zijn dochter 
Riek er de bewoonster van geweest tot haar 

overlijden op 30 maart 2011. De huidige be-
woners zijn dus pas de derde generatie.

Over de bouw van Groenekanseweg 41 weet 
Rob Stegeman eigenlijk niets te vertellen. Dat 
is niet zo vreemd, want die bouwgeschiede-
nis is een beetje schimmig. Voor het vijfde 
en laatste perceel waarvoor Rietveld een 
bungalow had ontwerpen, vroeg D. Vermeij 
uit Vlijmen in juni 1959 een bouwvergunning 
aan. Dit was voor een dubbel woonhuis, een 
voor hem zelf en een voor C. Baauw van de 
Soestdijkseweg. Het traditionalistische, om 
niet te zeggen truttige ontwerp voor de wo-
ningen met zadeldak, kon door de gemeente 
niet goedgekeurd worden omdat er op deze 
plek alleen enkele woningen gebouwd moch-
ten worden. Vervolgens vroeg Vermeij op 11 
april 1960 bouwvergunning voor een enkel 
huis aan (door eenvoudig op de oude aan-
vraag het woord ‘dubbel’ door te strepen) 
en die kreeg hij ook. Maar op een heel ander 
ontwerp: dat van Rietveld.

Het ziet ernaar uit dat de gemeente ervoor 
heeft gezorgd dat het uiterlijk van het ont-
werp van Rietveld voor de vijf bungalows in-
tact bleef en Vermeij heeft verplicht zich naar 
het originele plan te richten. Bij het definitie-
ve ontwerp voor dit onderdeel van plan Riet-
veld is diens medewerker Van Grunsven als 
adviserend architect vermeld. Vandaar dat 
dit onderdeel een plat dak heeft gekregen en 
uiterlijk goed aansluit bij de overige bunga-
lows. Maar of de inbreng van Van Grunsven – 
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en dus indirect Rietveld – hier groter was dan 
als middel om de bouwvergunning te ver-
werven is de vraag, aangezien Vermeij hem 
foutief ‘v. Grundsven’ noemt. Ook is het de 
vraag of de gemeente de bouw heeft gezien. 
Vermeij bouwde namelijk stiekem toch twee 
woningen. Daar kwam de gemeente pas ach-
ter toen een latere bewoner hernummering 
aanvroeg. Na een aanvankelijke weigering is 
de gemeente gezwicht en gaf de woning aan 
de noordkant het adres Mamuchetweg 16. 

De huidige bewoners van Mamuchetweg 16 
hebben overigens hun woning wel helemaal 
in de geest van Rietveld verbouwd en ver-
groot en daarbij de bekende primaire kleuren 
en niet-kleuren toegepast. Daarmee is dit 
van de openbare weg onzichtbare huis als-
nog een eerbetoon geworden van De Bilt aan 
de grote architect Rietveld.

De kleuren van Rietveld
De laatste tijd is er veel onderzoek gedaan 
naar het kleurgebruik door Rietveld in de 
gebouwen zelf. Hierover is op de bijeenkomst 
‘Oost ontmoet Rietveld’ in het University Col-
lege Utrecht op 9 november 2014 een lezing 
gehouden door dr. ir. Mariël Polman van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij is 
gespecialiseerd in kleurhistorisch onderzoek 
en doceert aan de studie Conservering en 
restauratie van cultureel erfgoed aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Duidelijk is gewor-
den dat Rietveld al vanaf de beginjaren 30 
niet alleen maar de primaire kleuren rood, 

geel en blauw en de niet-kleuren wit, zwart 
en grijs gebruikte, maar ook mengkleuren 
en pasteltinten zoals de genoemde nuances 
van groen en paars. Welke die tinten precies 
waren is vaak moeilijk te achterhalen en nog 
moeilijker is het ze te reproduceren. 

Ook over de afwerking van de buitenmuren 
is geen eenduidigheid. Zoals gezegd werd het 
pleisteren in de wederopbouwperiode na de 
Tweede Wereldoorlog een te dure afwerking 
doordat de loonkosten sterk stegen. En de 
kwaliteit van muurverven voor buiten liet 
nog te wensen over. Dat zal de reden zijn 
waarom bij Rietvelds sociale woningbouw 
in Utrecht schoon metselwerk werd toege-
past. Het is niet waarschijnlijk dat dit Riet-
velds eigen keuze was, want het is bekend 
dat hij een aversie tegen metselwerk had. 
Dat stond voor handmatige productie, voor 
arbeidersgezwoeg en daar wilde hij van af. 
Prefab of betonbouw in situ stond hij voor, 
maar daarin heeft Rietveld nooit de gelegen-
heid gekregen ook maar iets te realiseren. 
De muren van het Rietveld Schröderhuis, zijn 
modernistische statement, zien er weliswaar 
strak uit als betonbouw, maar in werkelijk-
heid zijn het gewoon in baksteen opgemet-
selde muren die vervolgens zijn gepleisterd. 
Dus behalve een metselaar heeft er ook nog 
een stukadoor op moeten zwoegen. Maar 
goed, het ging er bij dat huis om te laten zien 
wat een woning in zijn elementairste vormen 
en kleuren was en dat was niet meer dan 
een dak boven je hoofd met daaronder een 
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zo vrij mogelijke ruimte en dat in kleuren 
teruggebracht tot het primaire rood, blauw 
en geel. Vanuit de tot op heden te eenzijdige 
waardering van Rietveld als Stijl-architect 
bestaat bij huidige bewoners van Rietveld-
huizen de neiging om de woning te voorzien 
van dat kleurgebruik. Daar is natuurlijk niets 
op tegen, maar het is aanbevelenswaardig 
om, zoals gebruikelijk bij monumenten, alle 
wijzigingen reversibel aan te brengen, dat 
wil zeggen zo dat ze eventueel later terug-
gedraaid kunnen worden en deze goed te 
documenteren, dus oude verflagen niet te 
verwijderen, fabrieksnummers van de verf-
kleuren te noteren en goede foto’s te maken. 
Rietveld zelf liet zijn voltooide projecten door 
vakfotografen in beeld brengen, zoals Nico 
Jesse of Frans Ferdinand van der Werf, histo-
risch beeldmateriaal, waarvan we nog steeds 
kunnen profiteren.

Verantwoording
Met dank voor ondersteuning documentair 
historisch onderzoek: Jos Jongeling en Meine 
Visser (archief De Bilt), Ellen Drees (RHC 
Vecht en Venen), Ellen Smit (Het Nieuwe 
Instituut (NAi)), Mariël Polman (Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed), Jaap Oosterhoff 
(Centraal Museum, Rietveld Schöderarchief), 
Hans van den Engel, Ida van Zijl.

Voor oral history: Rob Stegeman, Karel en 
Frans van Laar, fam. Verstappen, 
Adélka Vendl, Ronald Kil, Thea de Waard,             

mevr. De Maat, fam. Rutten, makelaardij 
Burgersdijk, Bert Lanjouw.

Het onderzoeksmateriaal is in de vorm van 
fotokopieën en een USB-stick met digitale 
opslag van alle gegevens door mij overgedra-
gen aan de Historische Kring D’Oude School.

Foto’s zijn tenzij anders vermeld ontleend 
aan Internet. Nrs. 6, 8, 10 zijn eigen opna-
men.
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De Bilt toen en nu 

Het kruispunt Groenekanseweg Hessenweg in 1929 met op de achtergrond het huis Meijenhagen”.          Op de recente foto vanuit hetzelfde standpunt de huidige situatie op het Dr. Letteplein.  
De benaming Dr Letteplein bestond nog niet. 
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Dr. Anne Doedens

De prijs van partijschap             
Geweld, schade en partijdigheid in De 

Bilt e.o. in 1787 en daarna

Omstreeks 1780 had Nederland de Gouden 
Eeuw ver achter zich gelaten. Er was crisis 
en werkloosheid. De Republiek telde niet 
meer mee en verloor ook nog eens tussen 
1780 en 1784 een zeeoorlog van Engeland. 
In deze tijd groeide het verzet tegen de 
Oranje-stadhouder Willem V en zijn aan-
hangers, de prinsgezinden. Dat verzet werd 
gepleegd door een monsterverbond van anti-
stadhouderlijke regenten en burgers die tot 
dan toe geen deel hadden in het lands- en 
stadsbestuur. Deze patriotten hielden Willem 
V verantwoordelijk voor alle ellende. Patri-
otse burgers richtten vrijkorpsen op. Daarin 
oefenden de burgers zich in het omgaan met 
wapens, om de macht over te nemen. Op 
verzoek van de vrouw van de stadhouder, 
de Pruisische prinses Wilhelmina, stuurde 
de Pruisische koning in 1787 troepen om de 
orde te herstellen. Deze maakten een eind 
aan de binnenlandse oorlog die in Neder-
land heerste en veel schade bracht. Deze            
patriottentijd maakt deel uit van de lande-

lijke geschiedeniscanon. Wellicht kan het 
hierna volgende verhaal bijdragen aan de 
Biltse/Maartensdijkse geschiedeniscanon, 
omdat ook onze gemeente in die tijd te lijden 
had onder de gebeurtenissen.

De Bilt kwam immers niet ongeschonden uit 
de binnenlandse oorlog die ook in het Sticht 
Utrecht tot diep in 1787 woedde. Rob Herber 
schreef daar in 2005 al over in De Biltse Grift. 
Herbers verhaal gaat vooral over de militaire 
acties van dat jaar in en bij onze gemeente. 
Deze bijdrage gaat echter merendeels over 
de gevolgen van de strijd tussen patriotten 
en prinsgezinden voor individuele burgers. 
Over het ‘kleine leed’, het verhaal van grote 
persoonlijke schade en vervolging in 1787 
en daarna. Als gevolg van de in de Pruisische 
inval culminerende vijandelijkheden. 
Hoezeer haat en geweld sommige Biltenaren 
in die dagen troffen, blijkt uit de verhalen 
van schoenmaker Jacob Jan Smits, ‘smids-
baas’ Cornelis Staal, schilder Jacobus Gadella 
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en timmerman Jan Poot. Maar ook in andere 
kernen van De Bilt was het raak: over ellende 
in Westbroek berichten ons Willem Heerman 
en Jan van den Bollen.
Deze patriottische ambachtslieden en plat-
telandsbewoners krijgen een gezicht, als ze in 
het voorjaar van 1795, na de val van de oude 
Republiek en de vlucht van de stadhouder 
hun eisen voor vergoeding van de in 1787 
geleden schade indienen. Pruisen en Oranje-
klanten hadden deze Biltenaren in dat jaar en 
daarna de prijs voor hun keus voor het patri-
ottisme laten betalen. 
De schadeclaims werden ingediend bij het 
nieuwe gewestbestuur van Utrecht na de 
intocht van de Fransen in 1795. De oude 
Republiek verdween immers, en de patriot-
ten namen de macht over. De tijd van de 
Bataafsche Republiek (onder Franse leiding) 
brak aan. Het nieuwe gewestbestuur werd 
aangeduid als de “Provisionele Representan-
ten van het Volk van Utrecht”.  Bij dit bestuur 
werden in 1795 de genoemde schadeclaims 
ingediend.  
Er is in ons land nog maar één exemplaar te 
vinden van een boeiende bundel van deze 
schadeclaims uit 1795. In het streekarchief 
Rivierenland in Tiel ontdekte ik deze “Verza-
meling van alle de memoriën van geleeden 
schaden, het zij door plundering, confisca-
tie etc. bij de rampzalige omwenteling van 
1787“. Daarin komen Smits, Staal, Poot, 
Heerman en Van den Bollen (onder honder-
den anderen) zelf aan het woord. Hun ver-
haal volgt hierna.

Jacobus Gadella, die in 1810 bij de dorpskerk 
van De Bilt werd begraven, meldde schade 
“door de (Pruisische en prinsgezinde) sol-
daten uit de Kamp bij Zeist. Voor het eerst 
wierd mijn varken gestoolen uit het hok (fl. 
38 - -). Mijn kleerkast op(en)gebroken uit-
geplunderd”. Daar bleef het niet bij: lakens, 
een koperen ketel, lepels, kerkboeken, hand-
schoenen, verf, turf, hout, vlees en kippen 
verdwenen. Totale schade: 222 gulden en 14 
stuivers, omgerekend: ruim 1.500 euro nu, 
een vermogen voor een ambachtsman toen. 
Men bedenke dat een werkman doorgaans 
minder dan een gulden per dag verdiende, 
terwijl hij door seizoenomstandigheden lang 
niet altijd werk had.
Gadella noteert verder: ‘Dit alles is mij over-
komen, met de zwaarste verwensching en 
schelden, ‘kees, kees’ (scheldnaam voor de 
patriotten, afgeleid van de patriottische pen-
sionaris van Dordrecht: Cornelis, ‘Kees’, de 
Gijselaar). Mijn vrouw heeft daarbij een ziek-
te, door die omstandigheid gekreegen, van 2 
jaar bedleger(igheid) en 8 weeken, dat hier 
de Biltse luiden wel kunnen getuigen. Maar 
broodwinning is tans zeer sober, ik heb haast 
geen werk, met mijn glazemaken en verven.’
Gadella was geen uitzondering en hij over-
dreef niet. Hetzelfde gold voor timmerman 
Jan Poot, die zijn gereedschap kwijt raakte, 
evenals zijn huisraad en de kleren voor zijn 
kroost. Zijn schade schatte hij op 161 gulden 
(1.100 euro nu), een bedrag waarvan som-
migen een jaar moesten leven … . De schade 
was groot, ook al omdat hij ‘verdreeven (was) 
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en heb moeten vlug-
ten met vrouw en 
kinderen 5 weeken’.
De Biltse smid Staal 
meldde in zijn scha-
declaim, verloren te 
hebben: ‘Al(le)s aan 
goud, zilver, koper, 
tin, linnen en wolle 
en kleinodiën (=sie-
raden).’ Smids pand 
moet er uitgewoond 
uitgezien hebben, 
immers: ‘in huis 
(werden) verscheide 
maalen koffij en 
drank, afgedwon-
gen van (=door) de 
soldaaten, ja zelfs 
’s nachts, de gant-
sche nacht door, 
wel 150 man, uit en 
ingaande, eeten en 
drinken afgedwon-
gen, met vloeken en 
dreigementen, met 
deze woorden: ‘hier 
jou, vervloekte kees, 
gij moet er aan, wij 
gaan je uitplunde-
ren’. Ik antwoordde: 
‘volgt u order(s)’ 
(doe wat je opge-
dragen is). Zij ant-
woordden: ‘u goed 
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is na de weerlicht’ (uw bezit is naar de blik-
sem). Ik zeide haar (=hun) daar (ook) naar 
toe te gaan, ‘dan kunt gij daar plunderen.’’ 
Smid Staal ondervond extra schade door 
verlies aan opdrachten en onbetaald werk 
voor de ingekwartierde soldaten: ‘(om)dat de 
boeren dien tijd met haar werk niet aan mijn 
huis konden komen, heb ik daar en boven 
al dien tijd gewerkt aan de geweeren van 
de soldaaten, door order van den graaf van 
Bylandt, en andere officieren. (Deze Willem 
Frederik van Bylandt was toen wachtmeester 
bij de cavalerie, later zou hij het brengen tot 
generaal-majoor in dienst van koning Willem 
I) … en ook voor andere soldaaten gewerkt 
en bajonetten gesleepen, ja zelfs die nacht, 
en zondag ’s morgens (16 september 1787) 
toen de Stad Utrecht overging (in handen van 
de Pruisen), en ik heb voor al dat werk nog 
geen duit genooten.’ Staal claimde 230 gul-
den (1.600 euro nu). 
Ook een paar kilometer van De Bilt, in West-
broek, hielden de Pruisen en Oranjetroepen 
huis. Willem Heerman verloor daar hemden, 
kousen, ander textiel, brood, boter, melk en 
emmers, terwijl ook het huis van Jan van den 
Bollen werd geplunderd. Het meest schrij-
nende verhaal werd echter verteld door de 
hiervoor genoemde schoenmaker Jacob Jan 
Smits. Uit het verslag van zijn wederwaar-
digheden blijkt de felheid waarmee patriot-
ten werden vervolgd. Damsté schreef er in 
1982 al over, in Oud-Utrecht. In het artikel 
“Een schout staat voor schut” meldde de 
gemeentesecretaris van De Bilt, dat schout 

De Koff en zijn voorganger de schoenmaker 
extra hard hadden aangepakt. Deze was met 
smoezen en valse redenaties veel zwaarder 
dan anderen aangeslagen voor de plaatse-
lijke belastingen toen Willem V weer in het 
zadel zat. Damsté berichtte ook, dat Smits’ 
ruiten werden ingegooid en zijn deur werd 
geforceerd. Hij kende echter Smits veelzeg-
gende totale schadeclaim niet, evenmin als 
de beschrijving van de intimidatie waaraan 
de schoenmaker bloot stond. (In zijn gedegen 
notenapparaat spreekt hij er niet over). Daar-
om volgt de tekst van Smits’ stuk hierna.

‘(Hier volgt de opsomming van) door Jacob 
Smits geleedene schaade, hoon, geweld en 
overlast. De vlugt heb ik moeten nemen met 
mijn vrouw en kind, het welk wij niet gedaan 
hebben, voordat wij het uiterste gewaagd 
hebben. 5 weeken heb ik met vrouw en kind 
moeten omzwerven, eerst na Utrecht, en 
met het overgaan van de Stad (in Pruisische 
handen) na(ar) ‘s (Graven)hage … (volgt een 
lijst van weg geroofde gereedschappen, 
huisraad textiel en inkwartieringskosten, 
een schade ter grootte van 87 gulden.) Ver-
volgens ben ik met het inkwartieren zo be-
handeld van (=door) het gerecht (schout en 
schepenen), dat er zelfs de (ingekwartierde) 
militairen met verachting van spraaken, ja 
zelf(s) zo, dat de (toenmalige) schout Adri-
anus Booij die mij eerst door leugenachtige 
voorbeelden, en van waarheid ontbloote 
dreigementen tot het exerceeren (het mee-
doen aan militaire exercities) gebragt had, 
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tegen de zin en wil van de Pruisische hoezaa-
ren (huzaren) aan, met meerder belast heeft 
dan zij wilden, met bijvoeging van woorden 
en met zulk een gelaat, daar men in dat tijd-
stip voor rillen en beeven moest. 
Doch om een ruime conscientie te houden 
(met mijn geweten niet in de knel te raken) 
in het opgeeven van de schaade door het 
inkwartieren veroorzaakt, en (omdat) ik daar 
geen juiste aantekening van gehouden heb, 
zo schrijf ik voor de schaade daar door ver-
oorzaakt maar 16 gulden … Vervolgens heeft 
het gerecht mij in het Jaar 1787, 1788 en 
1789 zamen genomen meer dan 25 gulden 
verhoogd, en terwijl ik in mijn broodwinning, 
noch in mijn huisgenooten niet vermeerderd 
was (mijn gezinsinkomen niet gestegen was), 
zo heb ik bij het gerecht daarover geklaagd, 
dat die last voor mij te zwaar was om op te 
brengen, en haar (=het gerecht) aangetoond, 
dat zij niet na evenredigheid met mij handel-
den. Ja dat heeft zelfs Schout Koff, mij op zijn 
boek (met de stukken) aan getoond. Evenwel 
heeft schout en gerecht mij afgeperst. 
Doch voor dat ik het betaalde, vroeg ik na 
de reede, waarom ik zo verhoogd was (en 
werden drogredenen opgevoerd) … Eindelijk 
hebben wij veel hoon en smaad, geweld en 
overlast om ons patriotschap moeten door-
staan, langen tijd achter den anderen (ach-
tereen), met ons na te jouwen, liedjes op ons 
te zingen, galgen voor mij, voor mijn vrouw 
en kind op de deur te schrijven, met drek 
in mijn aangezicht te werpen, als ik stil zat 
te werken. Langen tijd hebben wij moeten 

verdragen dat er samengeschoolde lieden 
… met steenen op mijn deur wierpen, met 
bijlen daar op sloegen, ja zelfs met steenen 
door de glazen wierpen, en dit geschiedde 
dikwijls zo geweldig (gewelddadig), zoo op 
het onverwagtst, en meest als het duister 
was, dat veel menschen geoordeeld hebben, 
dat de schrikken die mijn vrouw daardoor ge-
kreegen heeft, een oorzaak voor haar dood 
zijn geweest, alzo ik mijn echtgenoot op den 
20 augustus in het jaar 1789, door den dood 
verlooren heb. En waren mijn naaste buuren, 
mannen en vrouwen die mij getrouw zijn 
geweest, niet dood, ik zoude nog wat anders 
voor den dag brengen, maar nu sluit ik met 
de waarheid. ‘De Allerhoogste maakt het 
goed. Na ’t zware geeft hij het zoet.’’ 
Inderdaad gaf het nieuwe bestuur de Biltse 
schoenmaker de te veel betaalde belasting 
(16 gulden) terug en schout De Koff moest, 
toen zijn boekhouding in 1796 niet klopte, 
alsnog zijn biezen pakken. Of Smits daarop 
doelde met zijn dank aan de Allerhoogste 
is niet bekend, maar onwaarschijnlijk is dat 
niet. Onbekend is ook, of Smits zijn open-
staande vordering van nog eens 102 gulden 
ooit uitbetaald zag worden. 

De prijs van partijschap


	2015-2 juni cover
	2015-2 juni

