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Van de redactie

Dit nummer beginnen we met een nieuw artikel in het kader van het thema van dit 
jaar ‘Oude inwoners vertellen’. In deze reeks komen inwoners op leeftijd van De Bilt en 
Bilthoven aan het woord over een belangrijke gebeurtenis in hun leven. Die belevenis 
heeft niet noodzakelijkerwijs met onze gemeente te maken, de bindende factor is dat 
het inwoners zijn. 
In het verhaal Nuance of hersenspoeling? over Barend Streefland, wordt duidelijk 
dat dader- en slachtofferschap niet langs een scherp getrokken grens tussen goed en 
kwaad kan worden afgemeten.
In de rubriek De Bilt toen en nu wordt u weer een kijkje geboden op een stukje De Bilt 
dat – zelfs gedurende zijn relatief korte geschiedenis – danig veranderd is. 
In Oud nieuws over vertelt Karel Beesemer over een bijzondere bewoner van het 
tegenwoordige gemeentehuis Jagtlust, Jan Boissevain.
Verder ten slotte in dit nummer het tweede deel van het verhaal van Peter Westen-
brink over de maanwandelaar Dave Scott.
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Nuance of hersenspoeling? 
Herinneringen aan de oorlog van een Biltenaar

Bewerkt door de redactie

Barend Streefland is een kwieke negentiger 

die in De Bilt woont. In 1942 werd hij als 

tweedejaars wiskundestudent in Utrecht 

opgepakt door de SS en uiteindelijk naar 

Duitsland gebracht in het kader van de “arbe-

itseinsatz”. Samen met studenten uit Utrecht, 

Leiden en Delft heeft hij tot het einde van de 

oorlog in de buurt van Breslau gewoond en 

gewerkt. Streefland beschouwt het wel als een 

rampzalige tijd, omdat zijn leven in de war 

geschopt werd, maar hij en zijn kameraden 

werden niet slecht behandeld en hij kan dan 

ook met nuance terugkijken op die periode. 

Anders dan zijn ouders die dachten dat hij 

gehersenspoeld was toen hij met zijn genu-

anceerde verhaal terugkeerde. 

De tekst is een interview afgenomen door Ge-

rard van Herk en voor De Biltse Grift bewerkt 

door Steven Hagers. Met dank aan Loes 

Meijer voor het uittypen van het geluidsspoor.

Middenin een wiskundecollege in 1942 viel 
plotseling een groep SS’ers binnen en nam 
ons gevangen. De avond of nacht ervoor 
was er een aanslag op een of andere hoge 
SS-generaal gepleegd. Hij had het wel over-
leefd, maar de verantwoordelijken voor die 
aanslag zouden studenten geweest zijn. Ze 
hebben toen in alle steden de collegezalen 
leeggehaald. We zijn eerst een week naar 
Amersfoort gebracht, daarna zijn we naar 
Vught getransporteerd. Daar hebben we wel 
twee maanden gezeten. Toen bleek dat het 
helemaal geen studentenactie geweest was, 
werden we vrijgelaten op voorwaarde dat we 
de loyaliteitsverklaring zouden tekenen, dan 
mochten we weer gaan studeren. Dat heb-
ben we collectief niet gedaan, dus werden 
we weggevoerd naar Duitsland. We mochten 
nog wel thuis spullen halen, geloof ik, maar 
onze ouders waren verantwoordelijk. Als wij 
ons niet meldden, dan werden zij gegijzeld. 
Ik herinner me het verzamelpunt in Bergam-
bacht nog goed, vooral het moment dat wij 
wegreden en ik mijn vader zag staan. We 
werden naar Ommen gebracht en vandaar 
naar Göttingen. Via het Rode Kruis mochten 
we een brief naar onze ouders sturen, dus 
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die wisten dat we daar veilig aangekomen 
waren.

In Göttingen kwam ik in een groep terecht 
met studenten uit Delft, Leiden en een paar 
van mijn studiegenoten, zoals mijn jaarge-
noot Kees Alkemade en Henk Oskam. We 
hebben zo’n twee maanden in Göttingen 
gezeten. Dat weet ik doordat de gemeente 
Göttingen aan een historicus de opdracht 
heeft gegeven om uit te zoeken wat er met 
de buitenlandse dwangarbeiders gebeurd is. 
Ik ben toen een keer geïnterviewd door een 

1a en 1b: Identiteitsbewijs (Ausländerausweis) van 
Barend Streefland afgegeven in Klettendorf op 6 juli 
1944.
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ambtenaar van de gemeente. Het enige dat 
ik me van Göttingen herinner is de “plumps-
klo”, een hele rij plees naast elkaar, waar je 
dus zonder privacy op zat.
Vanuit Göttingen zijn we naar Leipzig ver-
plaatst en kwamen we met een klein groepje 
in heel een grote groep, voor een groot deel 
vrijwilligers, bij een opslagplaats van onder-
delen voor afweergeschut. Daar moesten we 
schroefjes tellen en sorteren, dat soort dom 
werk. Gelukkig heeft dat niet zo lang ge-
duurd, een paar maanden, want toen begon-
nen de bombardementen al. Het was 1943. 
We zaten midden in de stad, maar toen we 
werden naar even buiten de stad verplaatst. 
Ook daar was het niet veilig en daarom zijn 
we op transport gesteld naar Klettendorf, 
achter     Breslau, daar hebben we ruim an-
derhalf jaar gezeten.

In Klettendorf was een heel groot kamp met 
veel vrijwilligers, Belgen en Fransen. Geen 
Nederlandse vrijwilligers geloof ik, maar ook 
gedwongen figuren zoals wij. Daarnaast was 
er nog een grote afdeling waar Poolse joden 
zaten. Doordat die joden daar de hele oorlog 
door ook zaten, kon ik aan het eind van de 
oorlog niet goed geloven dat er zoveel joden 
vergast waren. Die Poolse joden moesten net 
als wij werken, alleen zij moesten ’s avonds 
achter slot en grendel. Wij hadden een ze-
kere bewegingsvrijheid. We moesten het wel 
melden als we buiten de poort gingen. Dan 
moesten we iets afgeven en we moesten op 
een bepaalde tijd terug zijn. Met het geld 

dat je verdiende, kon je in dat dorpje nog 
wat snoep of zo kopen. We hadden een ze-
kere vrijheid en bovendien een vrij humane 
“Lagerführer”. We hoefden ook niet te kla-
gen over het eten want we kregen dezelfde 
“Verpflegung” als de afgekeurde frontsolda-
ten die voor de bewaking zorgden. Honger 
hebben we nooit gehad. De naam van die 
Lagerführer weet ik niet meer, maar hij was 
een filosoof en had een grote bibliotheek 
waarin wij ook mochten grasduinen.
Het was wel buitengewoon saai het werk. 
Één van de Delftenaren, Gillis Kahn, was een 
elektrotechnicus die verstand had van die 
elektrische karretjes, die “Eidechse”, die we 
moesten laden en lossen. Hij had een keer 
zo’n ding gerepareerd, daarom mocht hij ze 
ook besturen. Verder mochten alleen de sol-
daten dat. Na een maand of vijf, zes konden 
we ons melden als we belangstelling hadden 
voor de expeditie. Dan mocht je buiten het 
gebouw en buiten het terrein sjouwwerk 
doen. Samen met Hans Tops uit Delft heb ik 
me gemeld. Met Hans Tops heb ik later vrij 
veel contact gehouden. Die studeerde weg- 
en waterbouw en hij is later bij de spoorwe-
gen terechtgekomen en directeur-generaal 
van Rijkswaterstaat geworden.
We werden dan met een trekker met aan-
hanger naar het station gebracht. Daar 
kwamen ’s ochtends wagons met rommel en 
schroot aan. Dat moesten wij dan opladen 
en daarmee gingen we het Reuzengebergte 
in naar stilgelegde steenfabrieken, die om-
gebouwd waren tot een soort werkplaatsen 

Nuance of hersenspoeling?
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waar die spullen gerepareerd werden. Als 
het spul dan gereviseerd was, moesten wij 
het weer opladen en gingen we weer terug 
naar station Breslau. Zo’n trekker ging heel 
langzaam en het Reuzengebergte is behoor-
lijk stijl, dus dat sukkelde nogal. Wij mochten 
dan van de trekker af en er naast lopen. Het 
is een heel mooi landschap en een mooi 
klimaat; een landklimaat, prachtige, hete 
zomers en ijskoude winters, dat wel, maar 
droog over het algemeen. Ik heb daar eigen-
lijk alleen maar goede herinneringen aan. 
Dat werk deden we tot januari 1945.

De meesten van ons waren natuurlijk ook 
godsdienstig en we mochten zondags in de 
stad naar de kerk. We konden zelfs naar het 
Gewandhausorchester gaan als dat optrad, 
want we hadden tenslotte geld en we kon-
den kaartjes kopen. In de kerk preekte een 
Hollandse dominee, ik geloof dat hij Gouds-
mit heette, maar dat weet ik niet zeker meer. 
Die dominee vroeg ons of we vrijwilligers 
waren. En toen hij hoorde dat wij geen vrij-
willigers waren, bood hij aan ons te helpen 
als we wilden vluchten. Daar is nooit iets van 
gekomen, want de afstand van Breslau naar 
Nederland was onoverkomelijk groot.

Identiteitsbewijs afgegeven door de Amerikaanse bezettingsautoriteit.
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In die kerk maakte ik ook kennis met een 
meisje waar ik nu nog contact mee heb, 
Christiane. Ze was de dochter van een arts 
die al voor de oorlog was gestorven. Ze was 
technisch assistent bij een onderafdeling van 
Siemens. Maar alles in het nette, hoor. Ze 
nam ons vaak mee naar concerten. 
Ik had goed contact met mijn ouders in die 
tijd; ik kon regelmatig schrijven en ik kreeg 
ook brieven terug. Ze werden wel gecensu-
reerd, maar ik heb zelfs een keer een pakket-
je met een kaasje van de boerderij gekregen.
Een van de jongens waarmee ik daar zat, 
Rombouts, die kreeg pakketjes met sigaren 
met kunstomblad, dekbladen van syntheti-
sche tabak. Zijn vader had samen met een 
zekere Jansen de firma Jaro, een sigarenfa-
briekje. Dat kunstomblad liep als een trein in 
de oorlog. Rombouts kreeg dan ook sigaren 
toegestuurd. Ik rookte niet, dus ik heb er 
geen profijt van gehad.

Eind januari 1945 hoorden we de kanonnen 
en de tanks van de Russen. De Lagerführer 
heeft ons toen verzameld. Hij zei dat het 
afgelopen was en dat het kamp openging en 
degenen die het wilden mochten mee naar 
het westen trekken. Dat hebben we allemaal 
gedaan, mee op transport met vee- en open 
wagens. Het was januari, het vroor dat het 
kraakte. Langs de weg zagen we hele colon-
nes van mensen met karren achter elkaar, 
maar geen mannen, alleen vrouwen en 
kinderen. En we werden regelmatig door 
jachtvliegtuigen van de Russen beschoten, 

maar daar herinner ik mij eigenlijk niets van. 
Zo zijn we naar Dresden getrokken en ver-
volgens na een nacht door naar Leipzig. Daar 
kwamen we opnieuw in een lager, maar dat 
werd een van de volgende dagen opgeblazen 
bij een bombardement. Wij waren gelukkig 
op tijd weg vanwege het luchtalarm. We za-
ten vlakbij Leipzig in Lindenau. Iedere nacht 
waren er luchtaanvallen. Jachtbommenwer-
pers gooiden dan vier brandbommen en in 
die carré wierpen bommenwerpers hun last 
neer. Er waren niet voldoende schuilkelders, 
dus wij zaten meestal in de open lucht, in 
greppels. Dat was angstig, daar heb ik nare 
herinneringen aan. Wij zijn toen in een 

Bon (Bezugschein) voor zeep.
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dorpje verderop door mensen opgenomen. 
Ik weet niet of die mensen daar een vergoe-
ding voor kregen. Ik herinner me nog wel de 
mevrouw waar ik terecht kwam, ze had nog 
een dochter en een zoon en een man die 
allebei aan het front waren. Die vrouw was 
erg aardig en bakte zelfs Pflaumenkuchen. Ik 
wilde na de oorlog daar nog eens langsgaan, 
maar daar is niets van gekomen.

Toen de Amerikanen kwamen moesten we 
ons identificeren, want ze dachten natuurlijk 

dat we soldaten waren die hun uniform uit-
getrokken hadden, maar aan onze Ausweis 
kon je het zien. Die moest je altijd bij je heb-
ben, je moest hem overal tonen. Er stond 
duidelijk op dat we Hilfsarbeiter waren. 
Wij zijn toen bij een Amerikaanse majoor 
terechtgekomen en ik moest tolken. Mijn 
gebrekkige Engels stelde niet veel voor, maar 
ze waren gek op patentschriften. Ze gingen 
daar overal naar op zoek. Het is zelfs de re-
den dat ze zo ver in de latere Russische zone 
zijn doorgestoten, de jacht op patenten. Als 

Registratieformulieren voor de Auto Union Wanderer die Streefland van de Amerikanen gekregen had voor 
zijn diensten voor het doorgangskamp.
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ze dan in een fabriek kwamen moesten de 
mensen onmiddellijk met alle paperassen te 
voorschijn komen en die werden meteen in 
beslag genomen. De mensen zelf kregen ook 
allerlei verleidelijke aanbiedingen om naar 
Amerika te komen. Mensen zoals als Werner 
Von Braun, die heb ik zelf niet gezien, want 
die zat ergens in het noorden van Duitsland.

Op een gegeven moment zei die majoor dat 
ze een doorgangskamp wilden inrichten om 
de mensen uit de werkkampen op te vangen 
en door te sturen naar huis. Er waren Fran-
sen, Spanjaarden, Belgen en ook Nederlan-
ders, maar die konden nog niet naar huis, 
want Nederland was toen nog niet bevrijd. 

Voor dat kamp hadden ze iemand nodig die 
dat een beetje coördineerde, dus toen heb 
ik dat kamp geleid samen met Hans Tops. 
We kregen volop sigaretten, koffie en voed-
sel, van alles, balen rijst, brood en beleg om 
onder de mensen te verdelen. En we kregen 
personeel toegewezen. Dat hebben we ge-
daan tot Nederland bevrijd was. 
Mijn ouders wisten dat ik daar goed zat en 
dat alles veilig was en ik wist omgekeerd van 
mijn ouders dat alles daar in orde was. Via 
het Rode Kruis konden we contact houden. 

Ten slotte heb van de Amerikanen een auto 
gekregen, eentje zo uit de Horchfabriek, een 
Auto Union Wanderer de latere Audi, een 

De auto van Streefland was gestolen, maar het was een type als deze: Auto Union Wanderer uit 1939. 

Nuance of hersenspoeling?
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cabriolet met zo’n lange motorkap. Daar zijn 
wij mee naar huis gereden. We mochten nog 
van alles meenemen, we hebben een aan-
hangwagen gekregen en daarmee hebben 
we vooral zakken rijst en koffie en sigaretten 
meegenomen. We kregen ook bonnen voor 
benzine en overal bij de Amerikaanse posten 
konden we tanken. Het was een hartstikke 
leuke tocht. De Autobahnen waren vaak ka-
pot gebombardeerd en dan moesten we een 
stukje omrijden, maar dat ging eigenlijk zon-
der problemen. We hebben er twee of drie 
dagen over gedaan. In Vaals zijn we de grens 
overgegaan en daar werden we opvangen 
door militaire autoriteiten. We moesten ont-
luisd worden en gecontroleerd of we geen 
bedenkelijk verleden hadden. Dat duurde 
vrij lang en toen we terug kwamen was onze 
auto weg. De aanhangwagen was afgekop-
peld en de auto meegenomen. Waarschijn-
lijk gestolen door de Amerikanen, want die 
deden een beetje verdacht. De auto is nooit 
meer boven water gekomen.
Een goede kennis van ons uit Gouda, een 
architect, die een auto met trekhaak had, 
is naar Limburg gereden en heeft onze aan-
hangwagen opgehaald. Met de rijst en kof-
fie hebben we de hele familie blij gemaakt, 
vooral met die sigaretten, hoewel mijn 
ouders net als ik, niet rookten. Dat was het 
enige dat we over hadden. Die aanhangwa-
gen is nog jarenlang in gebruik geweest op 
onze boerderij.

Eigenlijk had ik de lust om verder te stude-
ren, verloren. Maar een hoofdassistent bij 
het practicum, een Zwitser die niet door de 
Duitsers was meegenomen in 1942, had alle 
tassen en boeken die we moesten achterla-
ten, bewaard. Na de oorlog had hij aan mijn 
ouders geschreven dat hij mijn spullen had 
en dat ik, als ik terug was, me bij hem moest 
melden om ze op te halen. Hij vroeg mij wat 
ik van plan was. Ik wilde toen eigenlijk ge-
woon boer worden, maar hij heeft me toen 
ertoe bewogen om mijn studie te hervatten. 
Het gaat je toch niet in de koude kleren zit-
ten, al die terreurbombardementen. Ik heb 
eigenlijk niets slechts van de Duitsers ervaren 
en ik zag juist hen lijden onder de bombarde-
menten. Mijn ouders zeiden dat ik gehersen-
spoeld was, maar ik had echt met die men-
sen te doen. Het waren weerloze burgers, die 
werden gewoon afgeslacht duizenden, mis-
schien wel tienduizenden gingen per aanval 
dood. Het waren echt terreurbombardemen-
ten zowel van de Russen als de Amerikanen, 
in bewoond gebied.
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De Bilt toen en nu 

Winkelgalerij Planetenbaan. Geopend op 1 oktober 1959 door burgemeester Fabius.
Het eerste overdekte winkelcentrum van de provincie Utrecht.
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          Winkelgalerij Planetenbaan anno 2012.
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Karel Beesemer

Oud nieuws over - Jan Boissevain

Een mailtje van het gemeentehuis 
Op 15 oktober 2015 mocht ik van de heer Jan 
Schuurman van de Unit Klantcontact van de 
gemeente De Bilt een mail ontvangen met 
een verrassende inhoud. De heer Schuurman 
wist van mijn bijzondere interesse in alles 
wat te maken heeft met de enerverende 
geschiedenis van het gebouw Jagtlust, zijnde 
sinds 28 juni 1932 het bestuurscentrum van 
de gemeente De Bilt. In 2002 verscheen het 
door mij geschreven boek: Jagtlust van mid-
deleeuwse kloosterboerderij tot eigentijds 
gemeentehuis. 

De essentie van de mailinhoud
Gisteren heb ik een bruidspaar op bezoek 
gehad dat op 3 juni 2016 op Jagtlust gaat 
trouwen. De bruidegom heet Tuininga, Hidde 
Walrave. Hij is een achter- achterkleinkind 
(vijfde generatie) van Jan Boissevain, vroeger 
eigenaar en bewoner van Jagtlust. De zoon 
van Jan, ook Walrave genaamd, heeft in 1942 
een boek geschreven ‘Mijn Leven’. In dat 
boek beschrijft hij ook zijn tijd op Jagtlust. 

De bruidegom had al een kopie van dat deel 
meegenomen. Dat heb ik gescand en stuur 
ik je toe. Misschien zit er nieuwe informatie 
voor je in. Hij weet dat ik de informatie zou 
doorgeven.

Ik kreeg toestemming om de gezonden 
informatie te gebruiken voor bijvoorbeeld 
een artikel in De Biltse Grift. De kans dat dit 
een interessant vervolg krijgt is dus duidelijk 
aanwezig. Dit is temeer plezierig daar in mijn 
eerdergenoemde boek over Jagtlust onder 
het kopje Eigenaren van Jagtlust en zijn voor-
gangers slechts vermeld staat: Jan Boisse-
vain, koopman uit Amsterdam en lid Provinci-
ale Staten van Noord-Holland, en zijn vrouw 
Petronella Gerharda Johanna Brugmans.

Het verhaal dat ik mocht ontvangen, is on-
danks de lange tijd die verstreken is sinds 
de presentatie in 1942 dermate menselijk 
herkenbaar, informatief en lezenswaard dat 
het in dit artikel integraal wordt opgenomen. 
De handgeschreven gedichten in het boek 

Oud nieuws over                    
Jan Boissevain: Een uitzonderlijke bewoner/
eigenaar van Jagtlust gedurende de jaren    
1893-1904 



45De Biltse Grift juni 2016

worden in verband met de ruimte, op één 
na, niet opgenomen. Het boek van Walrave 
Boissevain schetst een prachtig tijdsbeeld uit 
tijden van weleer en draagt ook onbekende 
wetenswaardigheden aan over Jagtlust en 
haar betekenisvolle bewoners. Bovendien 
worden ook andere zaken belicht. Hier en 
daar staan in het ontvangen deel over Jagt-
lust wat nauwelijks leesbare handgeschreven 
gedeelten als enkele gedichtjes. Na de nodi-
ge inspanning kon goeddeels worden herleid 
wat de strekking was van het geschrevene. 
Evenals bij de rest van het hoofdstuk Jagtlust, 
wordt de oude schrijfwijze volledig geres-
pecteerd. Ondanks het grote aantal jaren dat 
verstreek sinds het uitkomen van het boek in 
1942, is stijl- en schrijfwijze ook vandaag nog 
goed te volgen. 

Jan Boissevain, een man van veel beteke-
nis voor de opbouw van de economie van 
Nederland 
Hoewel er met het beroep ‘koopman’ niets 
mis is, komt Jan Boissevain er in mijn boven-
genoemd boek met de betiteling ‘koopman 
uit Amsterdam’, wel erg bekaaid af. Hij was 
meer dan dat, veel meer.
Wie weet dat in onze gemeente? Dit artikel 
doet met terugwerkende kracht meer recht 
aan de mens Jan Boissevain. Als je let op zijn 
verdiensten voor Nederland is hij het waard 
om hem vanuit een tamelijk ver verleden, uit 
de vergetelheid terug te roepen. De Bilt mag 
er trots op zijn dat deze invloedrijke man 
een aantal jaren ingezetene was van onze 

gemeente. Dat is niet theatraal maar, gezien 
zijn grote verdiensten, volkomen werkelijk-
heid. Gelijktijdig raakt ook wat meer bekend 
over de historie van Jagtlust als gebouw. 

Jan Boissevain is geboren in Amsterdam 
in het jaar 1836. Hij is in 1904 op 67-jarige 
leeftijd overleden in Bellagio (Lombardije). In 
1862 huwde hij op 25-jarige leeftijd in Am-
sterdam met Petronella Johanna Gerharda 
Brugmans. Zij is geboren in 1838 en overle-
den in 1905. 
Uit het huwelijk zijn negen kinderen geboren. 
Stuk voor stuk kregen hun kinderen – na de 
nodige voorafgaande studies – vooraanstaan-
de maatschappelijke functies. De zakelijke, 
commerciële levensloop van Jan Boissevain 
was rijk geschakeerd. Maar het valt op dat hij 
daarenboven ook zeer betrokken was bij de 
toenmalige samenleving als geheel. 

Jan Boissevain leefde in de tijd dat:  
   •  Koning Willem III het staatshoofd was;
   •  Nederland 4 miljoen inwoners telde;
   •  De kabinetten van Zuylen van Nijevelt-       
        Loudon (1861-1862) en de liberaal Mr. 
        J.R. Thorbecke (1862-1866) Nederland           
       regeerden. 

Iets uit het indrukwekkende curriculum vitae 
van Jan Boissevain…
   •  Lid firma Boissevain en Co, 
       scheepsreders;            
   • Voorzitter Vereeniging ten behoeve der   
      Arbeiders Klasse te Amsterdam;     
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   • Eerste Luitenant Schutterij; 
   • Lid gemeenteraad; 
    •  Lid Algemeen Bestuur Zeemanshuis;
    • Mede-oprichter en directeur 
    • Stoomvaart- Mij. Nederland;  
    • President- directeur Amsterdamsche     
      Droogdok Mij.; 
   • Lid Provinciale Staten van Noord-Holland;  
   • Medeoprichter en gedelegeerde Raad 
       van Bestuur Kon. Pakketvaart Mij.; 
   • Bestuurder Kon. Nederlandsch 
      Meteorologisch Instituut; 
   • Commissaris Hollandsche IJzeren 
      Spoorweg Mij.
En nog zo wat.

En een enkel punt meer en detail…
Jan Boissevain werkte sinds zijn dertiende 
jaar op kantoor bij zijn vader, die een kleine 
zeilschiprederij had. Hij ontwikkelde een plan 
om die rederij te vergroten en om te zetten 
tot een stoomvaartdienst op Nederlands-
Indië. Hij dacht toen nog aan snel zeilende 
klippers met hulpstoomvermogen. Door 
gunstige vooruitzichten ontwikkelde het 
idee zich gaandeweg tot een zuivere stoom-
vaartlijn. De plannen werden voorgelegd aan 
prins Hendrik ‘de Zeevaarder’ die zijn volle 
medewerking toezegde, zowel in financieel 
opzicht als moreel, mits het een nationaal 
karakter zou dragen. Als jongste lid van het 
uitvoerend comité kreeg Jan Boissevain de 
opdracht alle voorbereidende werkzaam-
heden te regelen. Op 13 mei 1870 kon de 
Stoomvaartmaatschappij ‘Nederland’ wor-

den opgericht met een driehoofdige directie 
waarvan Jan Boissevain gedurende precies 
34 jaar de ziel bleef. De koning trad als be-
schermheer op. 
Voor het welslagen was het in aanleg zijnde 
Noordzeekanaal cruciaal. Eerst In 1879 kon 
het door grote schepen bevaren worden. 
Boissevain stond bekend als soepel onder-
handelaar, steeds geneigd de belangen van 
de tegenpartij niet over het hoofd te zien. 
Tijdens herhaalde reizen naar Engeland en 
Schotland slaagde hij er eerst in een vriend-
schapsrelatie met de directeur van de 
Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maat-
schappij op te bouwen. Vervolgens wist hij 
de gehele vloot van die maatschappij voor 
schappelijke prijs door de nieuwe Koninklijke 
Pakketvaart Maatschappij over te nemen. 
Gaandeweg ontstond er dringende behoefte 
aan een groter droogdok. De Amsterdamse 
Droogdok Maatschappij werd door Boisse-

Jan Boissevain Petronella Johanna Gerarda Brugmans
Geb. 1836 / Overleden 1904 Geb. 1838 / Overleden 1905 
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vains stuwende kracht opgericht en zou meer 
dan een eeuw, de eerste 26 jaar met hem als 
president-directeur, bijdragen tot de bloei 
van de Amsterdamse haven. Het hield niet 
op. Daar er behoefte bestond aan een ma-
chinistenschool werd deze mede dankzij zijn 
steun opgericht.
Boissevain had hart voor zijn werknemers 
wat o.a. bleek uit het feit dat hij jarenlang 
voorzitter was van een woningvereniging die 
huizen voor arbeiders bouwde: hij en zijn 
vrouw hielpen hen met raad en daad als er 
moeilijkheden waren.
Ondanks zijn vroeg beëindigde schooloplei-

ding was Jan Boissevain een belezen man, 
die zijn talen goed sprak, het Frans zonder 
accent. 
In het boek (1942) Mijn Leven dat zijn zoon 
Walrave Boissevain schreef, schetst hij een 
andere kant van zijn vader: iemand die een 
centrale en liefdevolle plaats vervult in het 
gezin: als vader, als grootvader, als poëet… 
Zijn gezin en familie stonden steeds, ondanks 
zijn grote zakelijke verantwoordelijkheden, 
op de eerste plaats. 
Het boek werd verspreid met de volgende 
annonce:

Bij het verschijnen van ‘Mijn Leven’, in 1942 
geschreven door Walrave Boissevain, hebben 
wij het genoegen u, op verzoek van de fami-
lie, dit presentexemplaar aan te bieden.

Met de meeste hoogachting,
UITGEVERS MAATSCHAPPIJ
C.A.J. VAN DISHOEK 

De oorspronkelijke stijl- en schrijfwijze van 
toen wordt onverkort gehandhaafd.

JAGTLUST
‘We hadden ons geliefde Teylingerbosch, 
waar wij zooveel heerlijke zomers beleefd 
hadden, in 1891 moeten verlaten, omdat 
Anna Barnaard op rijperen leeftijd huwde 
met den Heer Luca Boreel Teylingerbosch zelf 
betrok. 

De zoon van Jan Boissevain – Walrave 
Boissevain, schrijver van het boek ‘Mijn Leven’ 
zomer 1942. Naar een portret door Bernard 
van Vlijmen
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Met een bloedend hart bezocht ik al de 
dierbare plekjes, den Vijver van Vogelen-
zang, waar ik in een oude modderschuit zoo 
vaak had gevischt, Kijkduin vanwaar wij des 
avonds na het eten den zonsondergang over 
zee en duinen gingen bewonderen, de kom 
van de Waterleiding, waar ik zoo menige 
baars had gevangen en de kanalen van de 
waterleiding, die toen nog snelvlietende, 
heldere stroomen waren, vóór het ijzerhou-
dende, roestige ‘diepwater’ ze veranderde in 
groezelige, stilstaande slooten, de ‘zanderij’, 
waar wij met mos en takjes buitenplaatsen 
hadden aangelegd en de bosschen, waar wij 
in een oude rieten kinderwagen denappels 
waren gaan rapen, om die op koude vochtige 
najaarsdagen heerlijk knappend en geurend 
in een open haard te stoken. 

In 1892 trouwde mijn oudste broeder Karel 
Daniël Walrave met Wilhelmina de Vos. Hij 
had zich in Montreal Canada gevestigd, waar 
hij een fabriek had, de Alaska Feather & 
Down Co. Het huwelijk vond in Canada plaats 
en mijn ouders reisden er heen in gezelschap 
van Mevrouw de Vos-Leembruggen en haar 
dochter. 
Dien zomer brachten wij door in de Villa Erin 
van mijn oom Charles Boissevain in 
Zandvoort, onder het krachtig en zuinig 
bestuur van mijn oudste zuster Elisabeth 
Antonia.

Inmiddels had mijn vader gezocht naar een 
ander buitenverblijf en hij had het gevonden 

in de provincie Utrecht in het dorpje 
Bilthoven, het voormalig buiten van de 
Graven van de Bosch, – later sanatorium –, 
dat nu leeg stond en verwaarloosd was. ’t 
Buiten was circa 6 H.A. groot met veel oud 
hout, er stond een enorm huis, zoo groot dat 
het zelfs voor onze talrijke familie te ruim 
was: mijn vader liet een geheele vleugel af-
breken, – aangebouwd toen het sanatorium 
werd, – en herstelde daarmede het huis weer 
in zijn oorspronkelijke toestand. Een tennis-
veld en een moestuin werden aangelegd, een 
stal en een koetshuis werden gebouwd. 

Een tweede huis stond op de plaats, 
‘Boschzigt’ genaamd. Vele jaren hebben daar 
herstellende patiënten van het kinderzieken-
huis te Utrecht ’s zomers, onder leiding van 
hun directrice en pleegzusters, nieuwe krach-
ten opgedaan.

In 1893 betrokken wij het gerestaureerde 
huis en van den aanvang af was het daar 
iederen zomer een voortdurend komen en 
gaan van gasten. De omgeving was prachtig. 
Groote uitgestrekte landgoederen omgaven 
ons: Houdringe van de van Boetzelaers, 
Beukbergen van de familie Twiss, de Pals van 
de familie Rutgers en Rozenburg, Eikestein, 
eveneens van de van Boetzelaers, 
Prins Hendriksoord van Adolph Boissevain 
en verderop het Koninklijke domein van 
Soestdijk en de Lage Vuursche van de familie 
Bosch van Drakestein.
Jagtlust weer in zijn oorspronkelijke toestand 

Oud nieuws over - Jan Boissevain
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gebracht door Jan Boissevain; gereed 
in 1893.

Te paard kon ik door de eindelooze 
bosschen naar Noord en Oost rijden 
en onze naaste buurman naar het 
noorden was Adolph Boissevain, circa 
een half uur met een snellen draver. 
Nu is daar alles volgebouwd met 
kleine villa’s. Bilthoven is verrezen als 
een voorstad van Utrecht en vele van 
de groote landgoederen zijn verkaveld.

De verbinding met Amsterdam was hoogst 
primitief. ’s Morgens was er geen trein, die 
ons bijtijds daarheen bracht. Dus reden we 
iederen morgen om 7 uur per victoria¹ met 
twee paarden in 3 kwartier naar Utrecht, 
vanwaar een boemeltrein ons om kwartier 
voor 9 aan het Weesperpoortstation dépo-
neerde. Ik mende dan: mijn liefhebberij voor 
paarden is overgegaan op mijn oudsten zoon 
Jan Gedeon Jérémie, die een paardenfokkerij 
in Greenough Montana U.S.A. in eigendom 
heeft.

’s Zondags werd er druk getennist en zij, die 
niet speelden, vonden schaduw onder een 
eeuwenouden beukeboom naast het ten-
nisveld. Er werd gewandeld in de aangren-
zende buitenplaatsen, maar die liefhebberij 
nam spoedig af toen bleek, dat de afstanden 
zooveel grooter waren dan in Vogelzang. 
Op 4 juli 1897 schreef mijn broeder Matthijs 
Gideon Jan hieromtrent een waarschuwing in 

het gastenboek.

Dienzelfden zomer logeerden Mr. N.G. 
Pierson en Mevrouw Pierson-Waller op 
Jagtlust. Pierson was toen bezig zijn ministe-
rie te vormen, dat ook inderdaad tot stand 
kwam. 
Als ik het gastenboek van Jagtlust doorbla-
der, treft het mij, daarin zooveel namen van 
vreemdelingen aan te treffen, meest Cana-
deezen, Amerikanen en Engelschen. Mijn 
zuster Helena Menzina had destijds mijn 
broeder Karel vergezeld op zijn reis naar Ca-
nada en daar veel vrienden gemaakt. Velen 
van hen zijn later naar Europa gekomen en 
hebben ons op Jagtlust opgezocht. George 
Stephens, een Canadees, die later een groote 
carrière en na den grooten oorlog gemach-
tigde van de Volkenbond in Saarland werd.

Onder die namen vind ik ook die van Helen 
R.J. Reid, een vriendin van mijn zuster Heleen 
uit Montreal. Zij heeft daar later een groote 
rol gespeeld op maatschappelijk gebied en 
heeft zegenrijk werk verricht onder de vrou-

Een Victoria rijtuig.
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welijke fabrieksarbeidsters en het kantoor-
personeel in Montreal. Wegens haar groote 
verdiensten werd zij door den Engelschen 
Koning benoemd tot Dame of the British 
Empire. 
Vier van ons waren inmiddels getrouwd: 
Karel Daniel Walrave met Wilhelmina de Vos, 
Anna Maria met Mr. Gideon Mari den Tex, 
Petronella Johanna met Mr. Adriaan Floris 
van Hall en ik met Maria Catharina Johanna 
Blijdenstein en wij kwamen soms allen tege-
lijk op Jagtlust logeren met ons geheele gezin 
en dan was het een groote kindervreugd. 
Mijn broeder Karel, die inmiddels weer in 
Holland was komen wonen, legde dit in het 
volgende vers vast:

Jagtlust

Waar het vierspan mennen,
Neerland’s Koningin
Ziet ’t oranje feestdoek
Wapp’ren van den tin²

Waar der beuken schaduw,
Schuivend over ’t gras
Theeboel deed verhuizen
Wijl ’t te zonnig was

Waar mijn broeders groeiden
Zoo in lengte als tal
Waar ‘k voor ‘t ‘zusje’ een ‘zus’ vond,
Die mijn harte stal

     Waar we ín ‘numbers’ fietsten
     Op de vlakke baan
     Zeven dames iets (?) deën (?)
     In de [onleesbaar] laan 

Jagtlust 1893.

Jagtlust : bestuurscentrum van de gemeente De 
Bilt anno 2015.

Oud nieuws over - Jan Boissevain
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Waar mijn ouders leerden
D’être parents³
Draaiende met Tollia
Sollende met Jan 

Waar 4 blote voetjes
Speelden in het zand
Curly apparcheerde ⁴
Poesjes in de mand!

Waar we in pa’s waranda (?)
Zongen liederkens
Maar papa’s vacantie (?)
Bleef een vrome wensch

Waar aan ‘tramp’ ⁵ en venster
Laaf’nis wordt verstrekt,
Met logé’s en gasten
Vrolijk wordt gegekt

Dáár. ’t Is tijd om te enden
Iemand die ’t nog vraagt?
Dáár ligt Jagtlust: lustoord,
Wijl er niemand jaagt!

Het was als een slotaccoord van de gelukkige 
zomers op Jagtlust doorgebracht. Binnen het 
jaar, op 13 mei 1904 stierf mijn vader in Bel-
lagio en weer een jaar later op 25 mei 1905 
overleed mijn moeder op Jagtlust. Het buiten 
werd toen verkocht aan de Familie Verloop; 
mijn zuster Mia behield Boschzigt met om-
geving. Thans is Jagtlust Gemeentehuis van 
Bilthoven.’ 

Voetnoten:
1. Een victoria is een vierwielig laag open 

rijtuig, genoemd naar koningin Victoria. 
Op latere leeftijd gaf ze de voorkeur aan 
dit rijtuig vanwege de lage instap.

2. ‘Tin’ is de bovenkant van een gebouw.
3. Grand-parents is Frans voor grootou-

ders.
4. Apporteren is dat honden een wegge-

worpen voorwerp terugbrengen.
5. Een ‘tramp’ is een landloper, zwerver.

Auteur: 
Karel Beesemer - 
oud wethouder Gemeente De Bilt.
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Even terzijde…
Toen de auteur van dit verhaal, tijdens een 
van de (on)regelmatige maar uiterst gezellige 
ontmoetingen in het Café van Miltenburg 
had met de heer Ben Kraanen uit Bilthoven, 
liet hij tijdens het gesprek min of meer 
terloops de naam Jan Boissevain vallen. 

Ben Kraanen reageerde met de woorden: 
“Jan Boissevain”, daar weet ik ‘alles’ van”. 
Die reactie was tamelijk verrassend, omdat 
vrijwel geen enkele ingezetene van de 
gemeente (nog) weet wie die vroegere 
eigenaar/bewoner van Jagtlust was. 

Ben verklaarde zich nader en vertelde dat 
zijn broer Maarten gevaren had op de boot 
met de naam M.V. “Boissevain”- Royal 
Interocean Lines. Ben wist zich verder 

nog te herinneren dat hij ‘ergens’ nog een 
ansichtkaart van de boot moest hebben die 
zijn broer hem had gezonden vanaf de boot 
ter gelegenheid van Kerst & Nieuwjaar. Broer 
Maarten had op “De Boissevain” gevaren 
gedurende de jaren 1960 – 1963.

Na enig gezoek kwam de betreffende 
ansichtkaart ‘boven water’. Zie de afbeelding. 
De naam “Boissevain” is wat moeilijk 
leesbaar, maar de achterzijde van de kaart 
laat er geen misverstand over bestaan dat 
het zonder enige twijfel de boot is. 

Omdat ook dit een van de vele blijken is van 
de enorme betekenis voor Nederland van Jan 
Boissevain, nemen we in deze Biltse Grift de 
betreffende ansichtkaart op.     

Nuance of hersenspoeling?Oud nieuws over - Jan Boissevain



53De Biltse Grift juni 2016

Peter Westenbrink

Maanwandelaar woonde in 
De Bilt (2)  

Tussen 1969 en 1973 stonden er twaalf 
mensen op de maan. Velen onder u die dat 
nog weten. Maar wat bijna niemand weet, is 
dat een van deze twaalf maanmannen korte 
tijd in De Bilt woonde: Dave Scott. Bij toeval 
werd dit door Peter Westenbrink herontdekt. 
Om zeker te zijn over de juistheid van zijn 
vondst deed hij nader onderzoek, waarvan 
hij hier uitgebreid verslag doet. Met het 
maanlicht vertrouwd, schuwt hij daarbij zijn 
romantische inborst niet. Mijmerend over 
hoe het Scott in De Bilt verging, neemt hij 
ons mee op reis door oude kranten, naar een 
tijd waarin de eerste contouren van het uit-
breidingsplan Akker zichtbaar werden. 

Onmiddellijk nadat ik in de Telegraaf van 5 
maart 1969 gelezen had dat het woonadres 
van David Scott Akker was, bracht ik mw. 
Drees hiervan op de hoogte. In een uitge-
breide e-mail verontschuldigde ik mij dat ik 
een beetje vals had gespeeld: dat ik eigenlijk 
helemaal niet op zoek was naar Amerikaanse 
piloten, maar naar een maanwandelaar. Ein-
delijk had ik die gevonden. Dit grote nieuws 
bracht ik ook naar buiten bij mijn collega’s. 

Ongelovig keken ze mij aan. Niet vanwege 
Amerikanen in De Bilt. Die hadden er daar 
genoeg rondgelopen. Ze zaten in Zorgvliet, 
maar ook richting Groenekan kwam je ze 
tegen en in woningen boven winkelcentrum 
Planetenbaan. ¹ Over de Akker waren mijn 
collega’s niet zeker, maar als daar een Ame-
rikaan gewoond had, dan was hij vast niet de 
enige. Dat die Amerikaan later op de maan is 
geweest, nee, daar hadden ze nooit iets over 
gehoord. Ze waren stomverbaasd, terwijl ze 
de maanlandingen toch bewust hadden mee-
gemaakt. Een informeerde bij zijn schoonva-
der, ook een echte Biltenaar, wist alles over 
het dorp. Maar nee, dit was de man geheel 
en al onbekend. Alleen vanuit de Historische 
Kring kwam een ander geluid. Mevr. Drees 
had mijn ‘ontdekking’ doorgespeeld naar 
de Werkgroep Onderzoek. Lid Abe Postema 
reageerde: “Dat astronaut Scott hier heeft 
gewoond wist ik.” Wel was Abe abuis over de 
“…grote aardenwerkschaal waarop zijn ruim-
tereis is afgebeeld”. Die schaal was namelijk 
niet door Scott aan het gemeentebestuur 
aangeboden, zoals Abe beweerde, maar an-
dersom. Een kopie ervan ligt in de kelder van 
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Jagtlust en is een misbaksel. Er staat ‘Appollo’ 
op geschreven in plaats van ‘Apollo’. 

Voor mw. Drees zelf was er ook een raad-
sel opgelost. Als senior archivaris beeldcol-
lecties bij het RHC Vecht en Venen vond ze 
korte tijd later de eerder genoemde foto met 
handgeschreven bedankje van Scott, al zag 
ze de foto niet voor het eerst: “Voor mij is er 
ook weer een mysterie opgelost, want die 
eigenaardige foto in een van onze laden had 
ik anders niet zo snel kunnen plaatsen. Ik heb 
mij ook wel eens afgevraagd wat wij er eigen-
lijk mee moesten. Maar nu blijkt het dus een 
foto te zijn met een bijzonder verhaal.”

Behalve Abe Postema zullen er ongetwijfeld 
meer (oudere) geboren en getogen inwoners 
van De Bilt zijn, die van ‘astronaut Scott’ 
weten. Maar 1971, toen Scott op de maan 
stond, is lang geleden. De bevolking is inmid-
dels van samenstelling veranderd. Als eerder 
gezegd woonde ik in die tijd in Brabant en 
ik kwam in 1982 naar De Bilt, waar ik een 
huurflatje betrok aan de Mr. S. van Houten-
weg. Dat is hemelsbreed 150 meter van de 
Akkerflat. Om die afstand te overbruggen 
heb je geen raket nodig. Maar met of zonder 
raket, nooit heb ik het plan opgevat om de 
Akker eens goed te gaan verkennen. Welk 
doel zou ik daarmee gediend hebben? Nu 
weet ik dat daar een vierkamerflat met een 
bijzondere geschiedenis te ontdekken viel. 
Een koopflat. Maar is het dat altijd geweest, 
of maakte het ooit deel uit van de eerder 

genoemde dertig huurflats? Om daar achter 
te komen dook ik in het RHC in Breukelen in 
het verleden van het plan Akker. 

Uitbreidingsplan Akker
Tot midden jaren vijftig was vrijwel het ge-
hele gebied tussen de Looydijk, Hessenweg, 
Groenekanseweg en Soestdijkseweg onbe-
bouwd. Parallel aan de Soestdijkseweg liep 
een smalle landweg, de Akker, waaraan aan 
de oostkant enkele huizen stonden. Aan de 
westkant lagen moestuinen met daarachter 
weiland. Van het uitbreidingsplan Akker was 
alleen nog maar het begin gerealiseerd: de 
portiekwoningen rondom het bedrijventer-
rein aan de Looydijk.
De huizen en moestuinen aan de Akker 
verdwenen en de grond werd bouwrijp ge-
maakt. Percelen daarvan werden aan Bak-
huizen verkocht met vergunning om daar te 
mogen bouwen. In 1955 begon deze aan-
nemer met de flats aan de Abt Ludolfweg 
(54 appartementen, gereed in 1956), in 1956 
gevolgd door de flats aan de Akker (78 ap-
partementen, gereed in 1957) en in 1957 die 
aan de Henrica van Erpweg (42 appartemen-
ten, gereed in 1958). Behalve een flatgebouw 
mocht Bakhuizen aan de Abt Ludolfweg ook 
20 eengezinswoningen neerzetten. ²

Aanvankelijk verkeerde ik in de veronderstel-
ling dat de dertig huurflats willekeurig ver-
deeld waren over deze in totaal 174 (koop)
appartementen. Dat bleek niet juist te zijn. In 
maart 1955 hadden de woningbouwvereni-
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gingen er bij het college op aan-
gedrongen meer bouwgrond voor 
woningwetwoningen te reserveren 
en beschikbaar te stellen. Een van 
de uitkomsten was, dat Bakhuizen: 
“…op het terrein ‘de Akker’ kan 
doorgaan met het bouwen van 
78 woningen waarvan er dertig 
beschikbaar zullen worden gesteld 
aan door ons aan te wijzen solva-
bele huurders. Hiermede hopen 
wij [het college] eveneens enige 
verlichting in de woningnood te 
kunnen brengen.” ³

De dertig huurflats maakten dus 
deel uit van 78 appartementen. 
Uiteindelijk is gebleken dat deze 
dertig flats ondergebracht zijn in 
een apart complex. De overige 48 
vormen de Akkerflat waarin Dave 
Scott anderhalf jaar woonde. Hij 
zat dus niet, als door mij gedacht, 

De Akker in 1952. De foto is 
genomen op de hoek Akker en 
Groenekanseweg (rode sterretje 
in de tekening). De tekening 
dateert van 1954. Daarin heb ik 
de ‘Bakhuizen-flats’ gemonteerd, 
waardoor de situatie ontstaat zoals 
die er eind 1958 ongeveer uit moet 
hebben gezien (de Industrie- en 
Huishoudschool kwam pas begin 
1960 gereed). Bij de flats staan 
de toen geldende kadastrale 
perceelnummers vermeld. 
Copyright  RHC Vecht en Venen.
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in een vrije-sector huurflatje, maar in een 
koopappartement. De dertig huurflats waren 
nooit voor de vrije sector bedoeld geweest, 
maar eveneens bestemd voor de smalle 
beurs. De huur-Akkerflat heeft een iets afwij-
kende bouw en staat in het verlengde van de 
koop-Akkerflat, gescheiden door de Henrica 
van Erpweg. Ik keek er recht op uit vanaf de 
achterzijde van mijn flatje aan de Mr. S. van 
Houtenweg.

Parkflat
Scott schrijft over zijn Nederlandse periode 
onder andere: “Fighter pilots didn’t earn a 
lot of money, but our standard of living was 
quite high. The exchange rate was good.”

In Stuttgart Duitsland kocht hij een Mercedes 
cabrio die hij cash betaalde. Een dergelijk 
karretje kostte in die tijd toch al gauw een 
slordige tien mille. Blijkbaar hoefde hij niet 
te letten op een guldentje meer of minder. 
Maar betekende dat dan ook dat hij zo’n 
ƒ 19.000,- kon neertellen voor een vierka-
merflatje, dat hij maar een korte periode 
zou bewonen? Was hij überhaupt wel de 
eigenaar van het appartement? Nee, dat was 
hij niet. Uit het kadaster blijkt dat de Coö-
peratieve Flatexploitatievereniging Parkflat 
De Bilt I U.A. de eigenaar was. Hierachter 
gingen niemand minder schuil dan de heren 
Johan Willem Bakhuizen, “bouwondernemer, 
wonende te Soestduinen” en Doeke Bakhui-
zen, “aannemer, wonende te Hilversum”. Ze 
hadden ook de Coöperatieve Flatexploitatie-

vereniging Parkflat De Bilt II U.A. opgericht 
en de Coöperatieve Flatexploitatievereniging 
Parkflat De Bilt III U.A., respectievelijk eige-
naar van de huur-Akkerflat en de koopflats 
aan de Henrica van Erpweg. ⁴

De Coöperatieve Flatexploitatievereniging 
Parkflat De Bilt III U.A. was ik eerder al te-
gengekomen in enkele van de Bakhuizen-
krantenadvertenties (ook in niet-Bakhuizen-
advertenties). Helemaal snappen deed ik dat 
toen niet. Onder een parkflat versta ik een 
serviceflat voor ouderen, zoals bijvoorbeeld 
die aan de oostzijde van de Akker staan (ge-
bouwd in 1954 door Aannemingsbedrijf v/h 
firma J. Krap uit Utrecht, in opdracht van de 
Coöperatieve Vereniging De Akker). Aan de 
Henrica van Erpweg kende ik een dergelijke 
parkflat niet. Middels het kadaster is duide-
lijk geworden hoe het in elkaar stak. 

Een koper van een appartement dat deel uit-
maakt van een Coöperatieve Flatexploitatie-
vereniging is juridisch geen eigenaar van de 
woning. Hij of zij wordt lid van de vereniging 
en dat geeft alleen recht op bewoning van 
een gedeelte van het gebouw. De juridische 
eigendom blijft bij de vereniging. Bij een Ver-
eniging van Eigenaren ben je mede-eigenaar 
van het gebouw. Ik heb mij niet verdiept in 
de voor- en nadelen van de ene constructie 
ten opzichte van de andere. Ook heb ik geen 
onderzoek gedaan naar wie of wat namens 
Dave Scott lid was van de Flatexploitatie-
vereniging. Wel heb ik daar een idee over. 
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Ondanks dat hij naar zeggen geen geldzorgen 
kende, geloof ik niet dat hij voldoende mid-
delen had voor de aanschaf van een koopflat. 
Bovendien zat zijn langste tijd in Nederland 
erop, dus waarom een flat kopen? Voor zijn 
werkgever lag dat alles uiteraard anders en 
het zal mij dan ook niet verbazen als die een 
deal had met Bakhuizen, mede ook gezien 
de bewoning van de Bilthovense sloopvilla’s 
door Amerikaanse militairen. Dagelijks moet 
Johan Willem Bakhuizen, vanuit zijn tuin in 
Soestduinen, de piloten in hun straaljagers 
laag hebben zien, en horen, overkomen. Hij 
zal er vast van hebben genoten. 

De koop-Akkerflat en de flat aan de Henrica 
van Erpweg hebben tegenwoordig een Ver-
eniging van Eigenaren. De flat aan de Abt 
Ludolfweg kent van begin af aan drie Vereni-
gingen van Eigenaren: Abt Ludolfweg I, II en 
III. ⁵ Wie de huidige eigenaar is van de dertig 
huurflats is mij niet bekend. 

Europa
Toen Scott eind 1958 met zijn aanstaande 
vrouw (ze trouwden in 1959) de Akkerflat 
betrok, waren zij vast niet de eerste bewo-
ners van het appartement. Het complex was 
al meer dan een jaar daarvoor opgeleverd. 

De tweede ruimtevlucht van Dave Scott met de Apollo 9: Scott half ‘hangend’ uit de Apollo 9 capsule en op 
kousenvoeten terug op aarde, te midden van zijn collega’s.
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Dat maakt het niet onwaarschijnlijk dat er 
al een collega in gehuisd had die inmiddels 
teruggekeerd was naar de VS. Wat moeten 
we ons voorstellen van die anderhalf jaar dat 
de toekomstige maanwandelaar in De Bilt 
woonde? Om eerlijk te zijn: weinig. In zijn 
memoires Two sides of the moon schetst hij 
een beeld van zichzelf als iemand die het er 
buiten diensttijd eens lekker van nam. Maar 
de party vond niet in De Bilt plaats. Regel-
matig waren er feestjes op de vliegbasis en 
op de zaterdagavonden gingen ze daar naar 
de film. Als het maar even kon trok de fami-
lie Scott er op uit. Weekendjes naar Parijs. 

Met de cabrio naar Denemarken, Zweden, 
Spanje en Duitsland (Kölner Oktoberfest). 
Was Parijs, of welke andere aanlokkelijke 
Europese stad, een keer onbereikbaar, dan 
werd het misschien een middagje Utrecht, of, 
wie weet, een wandelingetje op Houdringe. 
En ’s avonds op de Akker, na de afwas, zo 
stel ik mij voor, slofte Dave van de Bruynzeel 
keuken naar de moderne woonkamer en 
staarde dan uit het raam, richting het verre, 
verre Amerika, Houston, Cape Canaveral… 
Nee, aan die laatste twee oorden dacht hij 
toen nog lang niet. Integendeel. Toen in het 
voorjaar van 1959 de namen van zeven astro-

Scott als gevechtspiloot op Soesterberg.
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nauten bekend werden gemaakt – waaron-
der Alan Shepard die de eerste Amerikaan 
in de ruimte zou worden (en vijfde mens op 
de maan) – haalde men op Soesterberg daar 
verbaasd de schouders over op. De piloten 
hadden weinig vertrouwen in de, tot Mer-
cury omgedoopte, eenpersoons capsules 
waarmee de Original Seven de ruimte in ge-
schoten zouden worden. Scott schrijft: “‘Oh 
boy. There go their careers. I wonder what 
those guys think they’re going to do’, was the 
general feeling among most of us military 
pilots at that time.” 

In het thuisland Amerika was het echter big, 
big, big news en zelfs op de voorpagina van 
de Biltse en Bilthovense Courant van 29 mei 
1959 stond een uitgebreid artikel over het 
“project Mercurius”. Maar of Scott, staand 
voor het raam, daar enige notie van had? 
Uitziend over een uitloper van de Utrechtse 
Heuvelrug deed hij vanaf de Akker onbewust 
wat hij twaalf jaar later op de maan zou 
doen, kort nadat hij daar geland was. Staan-
de in het geopende dakluik van de maanlan-
der gaf hij toen een geologische beschrijving 
van het magnifieke, desolate berglandschap 
dat hij zag. Maar nu dwaalde zijn blik van-
achter een groot huiskamerraam over Biltse 
grond; over flats aan de Henrica van Erpweg, 
links van hem. Rechts die aan de Abt Ludolf-
weg. Tegenover hem de in aanbouw zijnde 
Industrie- en Huishoudschool (later een mu-
ziekschool, nu een zorgverlenersinstelling). 
Het daarnaast gelegen huurflatje aan de Mr. 

S. van Houtenweg, waarin ik ruim twintig jaar 
later met mijn gezin woonde, was onzicht-
baar. Het bestond nog niet en werd pas rond 
1964 gebouwd, door de firma Van Laar. Ach-
ter de school zag hij een wijd, braak liggend 
stuk niemandsland, dat ophield bij de huizen 
van de Hessenweg. Toen nog een winkelcen-
trum in opkomst, maar wel al met midden-
standers waar ik in de jaren tachtig geregeld 
binnenstapte, zoals drogisterij Teeuw (nu 
Etos), woninginrichting Seijderveld (nu woon-
winkel Berg & Berg), fietsenzaak van Eijk (nu 
Profile René, ‘de Fietsspecialist’) en schil-
dersbedrijf Klok (nu Deco Home Jochem). Op 
Hessenweg 125 zit nog steeds schoenenzaak 
Van der Sluijs. Misschien dat Scott daar een 
paar Amerikaanse basketbalschoenen heeft 
gekocht, waarmee men toen adverteerde. 
Naast Van der Sluijs zat levensmiddelenbe-
drijf Vroon. Maar waarom daar boodschap-
pen doen als je ook lekker snel met de cabrio 
even op een neer kon naar de zelfbediening 
in Bilthoven: de Albert Heijn. Zo was men 
dat in Amerika tenslotte gewend. Bovendien 
lag de Julianalaan er beter bij dan de Hes-
senweg, waarvan de bestrating in een deplo-
rabele toestand verkeerde. Er werd flink over 
geklaagd. Men achtte “…de toestand vrijwel 
onhoudbaar nu de intensiteit van het verkeer 
de laatste tijd zo is toegenomen”, aldus de 
Biltse en Bilthovense Courant. 

Niet op de hoogte van de immense media-
aandacht die de Mercury-astronauten in 
Amerika te beurt vielen, genoot Scott van zijn 
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tijd in Europa: “Life was good. I was having a 
ball”. Maar dat kwam vooral ook omdat hij 
kon doen wat hij het liefste deed: vliegen. 
De Amerikanen vlogen in die tijd met de 
F-100 Super Sabre, de voorganger van de 
bij ons beter bekende Starfighter. Tijdens 
de terugkeer naar de basis, ging het met de 
Supsab van Scott een keer helemaal mis. Op 
volle snelheid kwam hij aangevlogen. Toen 
hij vaart wilde minderen voor de landing, 
bleek de gashendel niet meer te werken. Hij 
had de keus zich met schietstoel en para-
chute te redden en het toestel voor de kust 
in de Noordzee te laten neerstorten, of in 
een alles-of-niets-poging toch proberen om 
de vliegbasis heelhuids te bereiken. Hij koos 
voor het laatste. Bedoeling was om in een 
glijvlucht te landen. Daarvoor sloot hij de 
brandstoftoevoer, waardoor de straalmotor 
afsloeg. Hij kwam ‘netjes’ op de grond. Het 
toestel kon uiteindelijk door een ijzeren 
vangnet, gemaakt van zware kettingen, wor-
den afgeremd. Aan het eind van de landings-
baan rolde het zachtjes met zijn neus in de 
modder.

Het was de eerste keer dat Dave Scott de Ne-
derlandse kranten haalde. Niet zozeer door 
de noodlanding op zich, maar vanwege de 
gevolgen ervan. Een van de ijzeren kettingen 
van het vangnet was door de kracht van de 
aanstormende straaljager geknapt, waardoor 
een schakel los raakte en gekatapulteerd 
werd. Het projectiel suisde een nabij gele-
gen woning binnen. Lees in het Utrechtsch Utrechtsch Nieuwsblad van 21 november 1956.
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Nieuwsblad van 21 november 1956 wat er 
precies gebeurde en in de Leeuwarder Cou-
rant hoe een handige verzekeraar op het 
ongeval inspeelde.

Youtube
Een kleine tien jaar na dit incident op Soes-
terberg beleefde Scott weer een hachelijk 
avontuur, maar nu in de Gemini 8. Zoals in 

het begin van dit tweedelig arti-
kel aangehaald, las ik in 2013, in 
een 47 jaar oude editie van het 
Utrechtsch Nieuwsblad, het relaas 
over dit ruimtevaartuig, niet we-
tende dat ik een paar tellen later 
zou (her)ontdekken dat Scott in 
De Bilt gewoond had. Niets ver-
moedend was ik nog aan het lezen 
over hoe zijn ruimteschip plotse-
ling heftig was gaan rondtollen en 
de astronauten in levensgevaar 
had gebracht. Ze dreigden het 
bewustzijn te verliezen. De enige 
manier om de Gemini te stabili-
seren was het in werking zetten 
van de remraketten, die normaal 
gesproken alleen worden gebruikt 
om in de dampkring terug te 
kunnen keren. De opzet slaagde, 
maar het betekende tevens een 
vroegtijdig einde van Scotts eerste 
ruimtevlucht, waardoor hem een 
geplande ruimtewandeling door 

de neus geboord werd. Heelhuids keerden hij 
en Neil Armstrong op aarde terug. 

In 1960 was Scott naar de VS teruggekeerd 
waar hij in 1963 astronaut werd. Tussen 1966 
en 1971 maakte hij drie ruimtevluchten, 
waarvan de maanlanding met de Apollo 15 
zijn magnum opus was. In 1977 verliet hij de 
NASA. Het voert te ver om zijn ruimtereizen 
hier uitgebreid te bespreken. Wie daarover 
alles wil weten, komt ruimschoots aan zijn 

Leeuwarder Courant van 23 november 1956.
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trekken op internet. Iedereen die geïnteres-
seerd is, raad ik aan om in Google of Youtube 
te gaan zoeken met de trefwoorden: ‘Gemini 
8’, ‘Apollo 9’ of ‘Apollo 15’. Succes verzekerd.

Tot slot: De door burgemeester Goldberg 
onderbroken raadsvergadering van 29 juli 
1971, rond het tijdstip dat Scott bij de maan 
arriveerde, ligt ver achter ons. Tegenwoordig 
woont David Scott met zijn tweede vrouw 
deels in Los Angeles en deels in Jacksonville, 
Florida. Deze maand hoopt hij 84 jaar te wor-
den. Als twintiger en gevechtspiloot bij de 
‘Soesterberg Wolfhounds‘ had hij zich nooit 
met toekomstige maanreizen bezig gehou-

den. Maar, als 
‘wolfhond’ 
moet hem dat 
wel al in het 
bloed heb-
ben gezeten, 
wat gebleken 
is. Dat maakt 
hem tot am-
bassadeur van 
een tijdperk 
waarin de eer-
ste mensen op 
de maan zijn 
geweest. De 
maanlandin-
gen worden 
beschouwd 
als het hoog-

tepunt van de 
twintigste eeuw 

en een mijlpaal in de geschiedenis van de 
mensheid. De Bilt mag dan ook best trots 
zijn dat een representant daarvan ooit even 
een van haar inwoners was. Ik droom wel 
eens dat ik in 1971 met Scott radioverbinding 
heb en hem vraag in welke flat in De Bilt hij 
zijn voetstappen heeft gezet, waarop ik hem 
vanaf de maan hoor zeggen: Akker ***. Ge-
weldig toch.

In 2016 is het zestig jaar geleden dat Dave 
Scott naar Soesterberg kwam en 45 jaar ge-
leden dat hij op de maan stond. Daarom zal 
later dit jaar bij de flat een herinneringsbord 

Dave Scott in 2005 tijdens een TV-interview.
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aan de voormalige astronaut onthuld wor-
den.

De Akker in De Bilt waar David R. Scott van december 1958 t/m juni 1960 woonde. 
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Voetnoten:
1. Hierop heeft de heer Jos van der Worp 

mij na het eerste artikel attent gemaakt.
2. RHC Vecht en Venen, Archief van de ge-

meente De Bilt 1932-1987, Inv.nr. 2041: 
Stukken betreffende vaststelling van 
een plan in onderdelen tot herziening 
van het uitbreidingsplan ‘De Akker’, met 
tekeningen, 1950-1955.

3. RHC Vecht en Venen, Archief van de 
gemeente De Bilt 1932-1987, Inv.nr. 
83: Agenda’s en stukken behorende bij 
raadsvergaderingen, 1956, brief van het 
college aan de raad d.d. 23 april 1956. 

4. Dienst voor het kadaster en de 
openbare registers, register OZ4, 
reeksaanduiding Utrecht, deel/num-
mer akten 1560/24 en 1578/104, 
perceelnummer(s) 7772 A1, A49.
RHC Vecht en Venen, Archief van de 
gemeente De Bilt 1932-1987, Bijlage 
3: Kadaster, Perceelsgewijze kadastrale 
leggers, Inv.nr. 23: Deel 31, artikel 8316 
(Akker koop) en artikel 8317 (Akker 
huur), Inv.nr. 34: Deel 32, artikel 8654 
(H. van Erpweg).

5. RHC Vecht en Venen, Archief van de 
gemeente De Bilt 1932-1987, Bijlage 3: 
Kadaster, Perceelsgewijze kadastrale leg-
gers, Inv.nr. 32: Deel 30, artikel 8039 t/m 
8041 (Abt Ludolfweg I, II en III).

Auteur: Peter Westenbrink is sinds 
1982 verbonden aan het KNMI en 
woonde 14 jaar in De Bilt. Na eerst 
jaren meteorologische waarnemin-
gen te hebben gedaan, is hij nu mede 
verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van het meetinstrumenten-netwerk. 
Ook zorgt hij er wekelijks voor dat er 
een ozonsonde aan een weerballon 
omhoog gaat, voor metingen aan de 
ozonlaag. Behalve een meteorologi-
sche achtergrond, heeft hij ook een 
schrijf- en communicatieopleiding af-
gerond. In zijn vrije tijd doet hij graag 
historisch onderzoek. Als er daartoe 
gelegenheid is publiceert hij zijn on-
derzoeksresultaten, of hij verwerkt ze 
in de beeldende kunst die hij maakt. 
Dat hij daarin ook zijn interesse voor 
ruimtevaart, astronomie en andere 
wetenschappen kwijt kan, zal niet als 
een verrassing klinken. Peter woont 
in Utrecht, is 58 jaar oud, vader van 
twee kinderen en heeft een kleinzoon, 
Bram. 
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