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VAN DE REDACTIE
In Y.S. Brenner (1926-2010), sociaal econoom met avontuurlijk verleden beschrijft Rob Herber het veel 
bewogen leven van de econoom Brenner die na lange omzwervingen in 1972 aan de universiteit van 
Utrecht neerstreek. Afgelopen december is hij in Bilthoven overleden.
Daarna vervolgt Wim Krommenhoek zijn beschrijvingen van grafschriften op het kerkhof van De Bilt 
in Opmerkelijke grafschriften van opmerkelijke personen. 
Met Vossenjacht in Bilthoven begint Steven Hagers met een nieuwe serie over boeken waarin onze 
gemeente een hoofd- of bijrol speelt. Dit eerste artikel is gewijd aan Het meisje met het rode haar van 
Theun de Vries.
In Fort de Bilt: Van Executie naar educatie geven wederom kinderen uit klas 2 van de Werkplaats een 
beeld van de Biltse geschiedenis. 
We sluiten dit nummer af met een verhaal dat al een jaar of tien geleden geschreven is door de veel te 
vroeg gestorven Jan van der Heijden. Het gaat over Een ernstige overtreding binnen de grenzen van onze 
gemeente.
In Kent u de gemeente De Bilt goed? tenslotte, kunt u uw kennis van onze gemeente wederom testen.
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Y.S. BRENNER (1926-2010), 
SOCIAAL ECONOOM MET EEN AVONTUURLIJK VERLEDEN

Rob Herber

Yehojachin Simon Brenner werd op 24 
december 1926 in een ziekenhuis in Berlijn-
Charlottenburg geboren. Hij bleef met zijn 
ouders tot 1934 in Berlijn wonen. Yehojachin 
herinnert zich, dat hij ‘s zomers vaak naar de 
badplaats Schwinemünde (tegenwoordig is 
dit het Poolse Swinoujscie) aan de monding 
van de Oder aan de Oostzee ging. Dit was 
een oord, waar de Duitse aristocratie zich 
vermaakte. Moeder kwam uit Mannheim en 
vader uit een dorpje bij Stettin (tegenwoordig 
het Poolse Szczecin), toen in het Duitse 
Pommeren. Vader Brenner was intendant 
aan verschillende Berlijnse theaters, zoals  het 
Deutsche Theater en het Max Reinhardt 
Theater. Veel toneelschrijvers kwamen bij de 
Brenners thuis. Vader en moeder waren niet 
religieus en ook Yehojachin was niet religieus. 
Grootvader van vaderszijde was in het Pruisische 
leger beroepsmilitair en dat is niet de beste 
achtergrond voor de joodse religie. Hij had het 
tot sergeant gebracht en dat was het hoogste 
wat een jood in dat leger kon bereiken. In 
latere perioden hoorde Yehojachin verhalen 

over die mensen. Zo ook Else Lasker-Schüler 
(1869-1945), dichteres, die Yehojachin later in 
Jeruzalem weer zou ontmoeten. Yehojachin was 
enig kind en werd bijzonder verwend. Hij ging 
één jaar naar school in Berlijn. De ouders waren 
niet rijk en het huis was klein. Yehojachin was 
bijzonder onder de indruk van de uniformen die 
in de nazitijd steeds meer op straat verschenen.
Door de toenemende jodenvervolging na 
Hitler’s machtsgreep vertrok het gezin naar 
Palestina. De reis ging met de trein naar Triëst 
en vandaar met de boot naar Haifa. 
Het Palestina van toen was samen met 
Transjordanië (het huidige Jordanië) een 
mandaatgebied van de Volkenbond. Het gebied 
was na de Eerste Wereldoorlog toegekend aan 
het Verenigd Koninkrijk, nadat de Britten het 
gebied in de Eerste Wereldoorlog veroverd 
hadden op het Osmaanse Rijk (Turkije) 
en heette toen British Mandate of Palestine 
en bestond uit Palestina en Transjordanië. 
Palestina bestond dan weer uit het huidige 
Israel, de Westoever en de Gazastrook. In 
de mandaattekst van de Volkenbond was 



3

De Biltse Grift                          maart 2011

vastgelegd, dat omstandigheden gecreëerd 
moesten worden die de ontwikkeling van 
een Joods nationaal tehuis mogelijk moesten 
maken. Dit Joods nationaal tehuis was terug 
te voeren op de Balfour Declaration van 1917, 
waarbij Palestina zowel als Joods nationaal 
tehuis werd bestempeld en tegelijkertijd de 
burgerlijke rechten als de rechten op geloof 
van de bestaande niet-Joodse gemeenschappen 
werd gewaarborgd. Dit was een recept voor 
problemen, zoals valt te begrijpen. Het gebied 
ten oosten van de Jordaan, Transjordanië, werd 
uitgesloten van Joodse immigratie. In 1923 
werd het gebied bestuurlijk gesplitst. In de 
periode van het Mandaat (1920-1945) vond een 
omvangrijke, vooral Joodse, immigratie plaats. 
Die immigratie leidde tot protesten van de 
Arabische bevolking. Na Hitler’s machtsgreep in 
Duitsland nam de Joodse immigratie zeer sterk 
toe. Ook de Arabische bevolking nam sterk toe 
door de toegenomen levensverwachting.
De Brenners namen eerst hun intrek in 
Tel Aviv. Daar herinnert Brenner zich de 
openluchtbioscoop met de Franse film ‘Sous 
les toits de Paris’ uit 1930. Die film maakte 
grote indruk. Na Tel Aviv verhuisden ze naar 
Jeruzalem. Daar probeerde Yehojachin’s vader 
een film over Palestina te maken; die is nooit 
afgekomen en lag bij Philips in Eindhoven. 

Yehojachin’s dochter heeft de film in Eindhoven, 
Parijs en andere archieven teruggevonden en in 
2007 is alles aan elkaar geplakt.
Vader Brenner was illegaal in Palestina en ging 
failliet, moeder ging terug naar Europa om te 
zien of er nog van de film wat te redden was. 
Daarna is moeder met grote moeite weer naar 
Palestina teruggekeerd. Yehojachin had een 
moeilijke tijd en werd ook nog ziek waardoor 
hij naar het Staatsziekenhuis moest. Daar waren 
vele Arabieren en Yehojachin leerde niet alleen 
de taal, maar kreeg ook begrip voor hoe andere 
mensen denken.
In 1936 kwam de Arabische opstand die tot 
1939 zou duren, nadat er in voorgaande jaren 
al Arabische rellen tegen het Britse bestuur 
waren geweest. De Arabische opstand was 
enerzijds gericht tegen het Verenigd Koninkrijk 
en anderzijds tegen de Joodse immigratie. 
De Britten probeerden met een strijdmacht 
van 20.000 man de opstand met geweld te 
onderdrukken. Het geweld van de Arabieren 
en Britten tegen de Joden riep bij de laatsten 
een reactie op die leidde tot het vormen van 
militante groepen. De Irgun en Lechi vochten 
tegen de Britten en de Haganah en Palmach 
tegen de Arabieren. De leider van de Lechi 
(Lohamei Cherut Israel, Strijders voor de 
Vrijheid van Israël) was Abraham Stern. Nadat 
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bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
het Verenigd Koninkrijk op 17 mei 1939 
ondanks joodse protesten een nieuwe pro Britse 
politiek werd afgekondigd richtte Stern in 1940 
de Lechi op. Stern gebruikte bankovervallen 
om aan geld te komen Daarmee isoleerde de 
beweging zich van de maatschappij en de leiders 
werden opgepakt. In 1942 werd Stern door 
de Britten opgepakt en geliquideerd. Lechi 
werd echter versterkt door uit de gevangenis 
ontsnapte leiders, waaronder Jitschak Shamir. 
Vader Brenner kreeg in die periode een baan in 
een dorp. Het was een spannende tijd, want er 
werd vanuit één van de buurhuizen geschoten. 
Moeder heeft toen gezorgd dat Brenner in een 
dorp op een kostschool kwam. Daar leerde hij 
weer een ander soort mensen kennen; hij bleef 
daar tot de oorlog. Van de Tweede Wereldoorlog 
heeft hij weinig gemerkt, behalve een 
bombardement van de Italianen vanuit Syrië 
(waar het Duitsgezinde Frans Vichy regime de 
scepter zwaaide) en acties vanuit Italiaans Libië 
waar de Duitsers zaten.
Brenner had de middelbare school doorlopen; 
het enige waar hij echt goed in was, was 
wiskunde.  Hij was niet erg geïnteresseerd in 
school, want er waren spannender dingen te 
doen. Na 1945 kwam hij op de universiteit 
van Jeruzalem en probeerde geschiedenis te 

studeren, maar temidden van al het geweld 
hield hij zich met andere zaken bezig. Brenner 
sloot zich na de Tweede Wereldoorlog aan bij de 
joodse opstand en werd lid van de Lechi.  
„Ik had als wapeninstructeur slechts een 
ondergeschikte rol. Hoewel afkomstig uit de 
arbeidersbeweging trad ik in 1945 toe tot de 
Lechi omdat ook ik van mening was dat de 
Engelsen slechts met geweld verdreven konden 
worden. Deze simpele conclusie vormde tegelijk 
de kracht en de zwakte van de Lechi: men dacht 
niet na over de vorm die de joodse staat diende 
te krijgen. Hierdoor kon men wel een aanhang 
vanuit het gehele politieke spectrum krijgen. 
Zo dacht ik destijds dat het mogelijk was om 
vreedzaam samen te leven met de Arabieren, 
wat helaas niet het geval bleek. Terugkijkend 
ben ik nog steeds een beetje trots op mijzelf, 
aan mijn bijdrage aan de opbouw van de joodse 
staat. Ertegenover staat een moreel probleem 
in verband met de onschuldige slachtoffers die 
zijn gevallen. Toch sta ik nog steeds achter mijn 
daden van destijds.”
In 1947 hadden de Verenigde Naties in een 
resolutie een verdeelplan voor het Palestijnse 
gebied opgesteld na de beëindiging van het 
Britse mandaat. Palestina zou opgedeeld worden 
in een Arabisch gebied, een Joodse Staat en 
een internationaal gebied rond Jeruzalem en 
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Bethlehem. De Joodse leiders gingen akkoord 
met het plan, maar de Palestijnse leiders wezen 
het af, als zijnde een inbreuk op de rechten van 
de Palestijnse bevolking. Onmiddellijk na het 
aanvaarden van de VN-resolutie ontstonden 
er Palestijnse rellen en vernieling van Joodse 
eigendommen. Brenner in een interview in 
Trouw in 1992: In december 1947 was de 
toen 21jarige Brenner in Jeruzalem. Hij was 
er getuige van de driedaagse staking van de 
Arabieren, maakte relletjes mee. Hij dacht: 
„Dit gaat voorbij.”„ ..Ik geloofde echt niet in 
een strijd met de Arabieren.” Hij was geschokt 
door wat er gebeurde. „Ook de leiding van de 
Lechi wist die eerste dagen niet wat te doen. 
Shamir zat in het buitenland. Ze haalde niet 
eens de wapens uit het arsenaal om de joden te 
verdedigen. Dat was een taak van de Haganah. 
Er was ook geen instructie om tegen de 
Arabieren te vechten. We hebben concurrenten 
en vijanden. Engeland is de vijand, de Arabieren 
onze concurrenten. Dat was de officiële 
ideologie van de Lechi. Pas toen de Arabieren 
echt gevaarlijk begonnen te worden zijn we gaan 
vechten.”
De Joodse milities vielen vervolgens als 
vergelding Palestijnse dorpen en steden aan 
en dreven 75.000 mensen op de vlucht. De 
Palestijnen legden daarop het verkeer in 

Palestina lam en het initiatief lag tot april 1948 
bij hen. Jeruzalem kon alleen per gewapend 
konvooi bereikt worden en de voedselsituatie 
werd er steeds slechter. Lechi en Irgun voerden 
een aantal grote bomaanslagen uit in Tel Aviv, 
Jaffa, Haifa en Jeruzalem, waarbij honderden 
slachtoffers vielen. De Haganah van Ben 
Goerion verdedigde de landbouwnederzettingen 
en pleegde daarnaast  vergeldingsaanvallen 
op de Palestijnen. In januari 1948 kwam een 
Arabisch vrijwilligerslegioen de Palestijnen te 
hulp. In maart 1948 begon de Haganah met 
het verdedigen van de grenzen van de nieuw 
te vormen staat en het veroveren van nieuw 
gebied dat niet door de VN was toegewezen. 
Een belangrijk doel was de wegen veilig te 
stellen en vooral de verbinding Tel Aviv en 
Jeruzalem tot stand te brengen. De Palestijnen 
werden door de Joodse overmacht en door 
de betere organisatie van de Joden half mei 
verslagen. Een derde van de Palestijnen was op 
de vlucht geslagen. Op 15 mei 1948 verlieten 
de Britten het mandaatgebied. Hierop werd 
door de Joden de staat Israël uitgeroepen. 
Daarop viel een coalitie van Arabische staten 
Palestina binnen. Brenner kwam in 1948 in het 
Israëlische leger terecht. In 1949 kwam hij uit 
het leger en vroeg zich af, wat hij moest gaan 
doen. De Arabisch-Israëlische oorlog was begin 
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Yehojachin Brenner (pijl) in Ghana. 
Periode 1962-1967.

1949 beëindigd met bilaterale wapenstilstanden 
tussen Egypte, Jordanië, Libanon en Syrië 
enerzijds en Israël anderzijds. Israël kreeg 
een groter gebied dan in 1947 door de VN 
was vastgesteld en de Palestijnen niets, want 
Jordanië bezette de Westoever van de Jordaan 
en Egypte de Gazastrook. De omstandigheden 
waren, na het beëindigen van de oorlog, 
gunstig om verder te studeren en Brenner ging 
geschiedenis, politiek en economie studeren, 
economische geschiedenis. In 1950 of 1951 
kreeg hij de kans naar Zwitserland te gaan, naar 
Bazel en studeerde daar economie. Daarna weer 
terug naar Jeruzalem en daar afgestudeerd in 
geschiedenis. 
In 1955 trouwde Brenner met Nancy Golomb, 
geboren in 1927. Golomb studeerde toen ook 
geschiedenis en ze hadden elkaar tijdens die 
studie in Jeruzalem ontmoet. De oprichter van 
de Haganah was haar oom.
In die tijd las Brenner het boek van de 
economisch historicus en christen-socialist 
Richard Henry Tawney: Religion and the 
rise of capitalism, gepubliceerd in 1926. 
Daarop besloot Brenner dat hij economische 
geschiedenis wilde studeren en daarop 
promoveren met Tawney als promotiebegeleider. 
Brenner en Golomb gingen naar London, 
waar Brenner bij Tawney die aan de London 

School of Economics was verbonden in 1962 
zou promoveren. De promotie had nogal wat 
voeten in de aarde, want Tawney was inmiddels 
met emeritaat en zijn opvolger was het niet 
met de inhoud van Brenners proefschrift 
eens. Brenner wilde echter de inhoud niet                 
aanpassen, maar na onderhandelen kreeg hij 
toch de doctorstitel. Hij was toen al in Ghana, 
want hij moest geld verdienen voor zijn gezin 
met twee kleine kinderen.
Brenner was in 1961 benoemd door de 
universiteit van Adelaide in Australië als lector. 
Zijn politiek verleden was bekend bij de 
universiteit, maar het bestuur van de universiteit 
zag daar geen reden in om van de benoeming 
af te zien. De gouverneur van Australië zag 
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dat kennelijk anders, want ondanks druk van 
het parlement werd Brenner zonder opgaaf 
van reden een permanente verblijfsvergunning 
geweigerd. De benoeming kon dus niet 
doorgaan en Brenner zocht naar iets anders. 
Dat werd Ghana.
Hij ging daar naar toe als econoom die een 
nieuwe universiteit moest helpen opbouwen. 
In 1957 was dat land onafhankelijk geworden. 
In 1960 werd Ghana een republiek met 
Kwame Nkrumah als eerste president. Er was 
een universiteit in Legon (een voorstad van 
de hoofdstad Accra), maar die stond naar de 
zin van Nkrumah teveel onder invloed van de 
vroegere kolonisatoren, de Britten. Nkrumah 
wilde een nieuwe universiteit in Cape Coast. 
Cape Coast was een stadje dat bekend staat 
om zijn fort dat in 1637 door de Nederlanders 
gebouwd werd en in 1664 door de Britten 
veroverd. Het werd ook bekend als ‘slavenfort’, 
van waaruit de slaventransporten naar de beide 
Amerika’s plaats vonden. Mensen die bekend 
stonden om hun pro-Afrikaanse houding 
werden benaderd om een eigen Ghanese 
universiteit te ontwikkelen. Brenner kreeg de 
opdracht de  economische faculteit te stichten 
en te ontwikkelen. Het waren moeilijke jaren 
door frustraties over het gebrek aan succes en 
de onwetendheid over Afrika. Hem werd in een 

krantenkop verweten dat hij een neokolonialist 
was en dat hij meer aan onderzoek aan 
economie van de landbouw moest doen in 
plaats van industrie. In 1966 werd Nkrumah 
tijdens een reis  in het buitenland door het 
leger afgezet. Er zijn aanwijzingen, dat de 
Amerikaanse regering achter de coup zat.
Brenner ging twee maanden naar het Institute 
for Social Studies (ISS) in Den Haag om daar 
college te geven. Hij was diep onder de indruk 
van Nederland. Zo schoon als de straten waren! 
Hij had toen nog vertrouwen in het kapitalisme. 
In 1968, toen zijn contract in Ghana beëindigd 
was, ging hij weer naar het ISS op een 
contract van twee jaar. Hij kon echter niet 
goed opschieten met Jan Glastra van Loon, 
die daar rector was. Daarop vroeg iemand die 
ook op het ISS werkte en contacten had bij de 
Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO) in Parijs, of Brenner 
bereid zou zijn om naar Ankara in Turkije te 
gaan. Doordat hij moeite had met het instituut 
was dit een elegante oplossing voor hem en het 
instituut.
Tot zijn verbazing vond hij het heerlijk in 
Turkije. Hij werkte daar vanaf 1969 aan de 
Middle East Technical University, opgericht in 
1956. Brenner voelde zich heel goed thuis aan 
de universiteit. De voorganger van Brenner aan 
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Yehojachin Brenner achter zijn bureau op de Middle 
East University in Ankara. Periode 1969-1971.

de faculteit was Jan Tinbergen, Nederlandse 
Nobelprijswinnaar economie 1969, die in 
OESO opdracht vaak adviseurschappen 
aan derde-werelduniversiteiten vervulde. 
Brenner kreeg er een aantal goede vrienden, 
buitenlanders zowel als Turken. De 
onderwijstaal was Engels en dat was voor hem 
goed te doen. Het was de periode van, zoals 
Brenner het noemt de ‘studentenrellen’, maar 
hij kon de studenten goed begrijpen. Maar in 
1971 voerden de militairen een staatsgreep uit, 
omdat ze vreesden voor ‘het rode gevaar’. De 
regering die door de militairen werd gevormd 
met als premier Nihat Erim voerde belangrijke 
grondwetswijzingen door die de rechten en 

vrijheden terugdraaide. Iedereen die ervan 
verdacht werd links georiënteerd te zijn, werd 
vervolgd. Meteen verdwenen de collega’s van 
Brenner naar de gevangenissen of ze verdwenen 
helemaal. Er waren schietpartijen op het terrein 
van de universiteitscampus. 
Brenner wilde uiteraard niet in Ankara blijven 
en keek toen uit naar andere banen. Er waren 
banen aan de universiteiten van Uppsala, in 
Bazel en in Utrecht. Brenner kende de mensen 
in Utrecht en de faculteit daar kwam met het 
idee om sociale economie in verband met 
planning en beleid te bedrijven. Er zou ook 
samenwerking met sociologen gezocht worden. 
Dat sprak Brenner aan en in 1972 kwam hij 
naar de Universiteit Utrecht als hoogleraar 
economie. Het was de eerste universiteit 
die tegen hem zei: „Je bent welkom.” Hij 
kreeg nog wel een reactie van Uppsala, 
maar toen was het in Utrecht al rond. De 
eerste grote teleurstelling was zijn werkplek. 
Brenners sollicitatiegesprekken waren in het 
bestuursgebouw op het Domplein, in kamers 
met houten lambriseringen en portetten 
van vroegere rectoren magnifici, kortom een 
voornaam gebouw. Hij verwachtte op een heel 
mooie, ouderwetse kamer te komen, maar hij 
kwam terecht in het toenmalige Trans 2 (het 
tegenwoordige Kruytgebouw) in de Uithof, een 
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Van Agt (1977-1982) en Lubbers (1982-1986) 
met heel andere ideeën over de economie. Het 
hele idee van Keyniaanse verzorgingsstaat ging 
op de schop. Brenner vond dat het een beetje 
triest voor hem werd, maar niet voor sommige 
anderen.
Brenner probeerde in Utrecht sociale economie 
als apart vak te ontwikkelen. Omdat hij al 
zo lang in dit vak werkzaam was, kende hij 
de halve wereld op zijn vakgebied en hij 
wilde graag met anderen samenwerken. Dat 
was echter niet wat de bureaucratie van de 

fabriek.
Brenner ging in Bilthoven wonen. 
De studenten in Utrecht waren toen ook een 
beetje in beweging; natuurlijk was het niet zoals 
in Turkije waar mensen neergeschoten werden. 
Brenner vond wel dat de studenten gelijk 
hadden. Hij vond ze wel een beetje dom, want 
hij vond dat je van vroeger moest leren en niet 
de fouten van je voorgangers herhalen. Brenner 
had, omdat hij geschiedenis had gestudeerd, 
wat meer ervaring dan de studenten en wist 
welke fouten er vroeger gemaakt werden. De 
opstandige generatie van 1830 
ontmoette in de gevangenis de 
generatie van 1848 en die weer die 
van 1870 en die weer die van 1890. 1 

Zo was er continuïteit doordat de 
generaties met elkaar in contact 
kwamen en konden de nieuwe 
generaties van de oudere leren.
Daarop schreven de sociologen in 
Utrecht: „Brenner zegt: Studenten 
niet lang genoeg in de gevangenis.” 
Het was vriendelijke bedoeld en 
Brenner vond het heerlijk.”Maar 
daarna schreven ze in het artikel wat 
ik bedoelde”. 
Na het kabinet de Uyl (1973-
1977) kwamen de kabinetten van 

Een cursus van de Food and Agricultural Organization (FAO, een organi-
satie van de Verenigde Naties) in het Institute for Social Studies (ISS) in 
Den Haag in 1969. 1 Yehojachin Brenner, 2 Frits Hondius (1927-2005, 

jurist internationaal recht), 3 Hans Gruyters (1931-2005 D66 politicus).
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universiteit wilde. Er werd een tijdschrift 
uitgebracht, het Journal of Income Distribution 
(Inkomensverdeling), maar een tijdschrift 
waar niet voldoende geld ingestoken werd om 
propaganda te maken, heeft weliswaar een vaste 
kern van abonnees, maar wordt geen revolutie 
in de economie. Brenner was medeoprichter van 
het blad in 1991 en hoofdredacteur van 1990 
tot 2002. Het blad wordt tegenwoordig in de 
Verenigde Staten uitgegeven.
Brenner is auteur van 9 boeken, 8 in het Engels 
en één in het Nederlands. Het Nederlandstalige 

boek Maatschappelijk klimaat en economisch 
elan werd samen met Antoon Spithoven (ook 
van de Universiteit Utrecht) geschreven.
In 1996 ging Brenner met emeritaat. Ineens 
werden boeken die hij 10 tot 20 jaar daarvoor 
gepubliceerd had, herdrukt.  Hij schreef 
op verzoek van de uitgevers twee nieuwe 
inleidingen voor zijn boeken. Hij schreef op 
uitnodiging nog artikelen en ging nog naar 
congressen, maar probeerde iets wat hij van 
kinds af aan al wilde: romans schrijven. Een 
uitgever vroeg hem een thriller te schrijven 
en dat werd in 2003 ‘Sandra and I and Old 
Schrödingers’s Cat’, een spionageroman waarin 
de Amerikaanse CIA en de Nederlandse 
AIVD een rol spelen. Schrödingers cat is 
tegelijk levend en dood. Brenner verwijst 
hiermee naar de Oostenrijkse natuurkundige 
Erwin Schrödinger (1887-1961) die 
beroemd werd door zijn bijdragen aan de 
kwantummechanica en in het bijzonder aan 
de Schrödingervergelijking. In 2006 kwam 
Brenners tweede roman uit: ‘Perchance to Die’. 
Ook hier speelt weer een geheime dienst een rol: 
de Israëlische. 
Dat is opmerkelijk, maar misschien ook 
weer niet. In een eerder gesprek dat Koos 
Kolenbrander jaren geleden met Brenner had, 
vertelde Brenner dat hij één van de oprichters 

Een pasfoto van Yehojachin 
Brenner van ongeveer 10 jaar geleden.
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Yehojachin Brenner en Nancy Brenner-Golomb 
voor hun huis in de Mozartlaan.

is geweest van de Israëlische geheime dienst, 
de Mossad. In het interview vroeg ik Brenner 
daarnaar, maar hij antwoordde stellig, dat dat 
niet zo was. Hij had meegewerkt aan het verzet 
(de Lechi-periode, RH) zei hij, maar niet aan de 
Mossad.
Brenner was voorzitter en medeoprichter 
van het Internationale Centrum voor 
Sociale Economie. Dit centrum werd in 
1986 opgericht. Ook Jan Tinbergen was 
medeoprichter. In 2007 verscheen een 
verzameling columns die Brenner tussen 1996 
en 2007 schreef voor een tijdschrift voor 
economiestudenten in Utrecht, ‘Dinosaur’. 
Nancy Brenner-Golomb studeerde wiskunde 
(ook geschiedenis) en doceerde statistiek aan 
verschillende universiteiten in Ghana en Turkije, 
maar studeerde later filosofie in Utrecht. 
Daarnaast schreef ze met haar man de nieuwe 
inleidingen op zijn boeken.  Enkele jaren 
geleden publiceerde ze een boek over Spinoza. 
Brenner zei dat hij zich niet verveelde, maar wel 
onder druk gezet voelde vanwege het werk. ‘Je 
neemt dingen op je en dan denk je, God, dat 
kan toch niet. Mijn dagroutine is dat ik naar 
mijn werkkamer ga; dat is de enige kamer waar 
ik mag roken. Dan begin ik kwart over acht, of 
als het laat wordt, half negen, met werken. Om 
elf uur een korte pauze om koffie te drinken en 

ga dan door tot half twee. Mijn  vrouw werkt 
dan ook die tijd. Dan gaan we eten en als we 
tijd hebben, zien we op TV het eind van de 
‘Teletubbies’. Daarna wandelen we een uurtje. 
Vroeger heb ik daarvan genoten, maar nu heb ik 
daar moeite mee en denk dat ik het moet doen. 
Daarna nemen we koffie of we krijgen bezoek of 
we hebben andere dingen te doen of lezen. Na 
het avondeten gaat mijn vrouw weer werken, 
een uur of twee. Ik kijk TV naar Duitse krimi’s 
of Engelse films. Soms Nederlandse TV als er 
iets is, dat meevalt want voor omroepen als de 
TROS en AVRO heb ik geen geduld. Maar van 
tijd tot tijd heb je, meestal bij de VPRO, iets 
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dat mij interesseert. Toneelstukken of zo.
Brenner maakte op mij een buitengewoon 
beminnelijke indruk; hij praatte met zachte 
stem en vroeg herhaaldelijk of hij wel de 
moeite waard was voor een interview. Een 
vroegere collega van hem, emeritus hoogleraar 
psychologie Pieter Span, die hem vooral 
bestuurlijk leerde kennen, vertelde dat als 
Brenner met zijn vierkante gestalte ergens 
binnenkwam, er een stilte viel. Er was een soort 
eerbied om Brenners optreden.
Brenner woonde met Nancy in de Mozartlaan 
en overleed op 14 december 2010. Hij liet zijn 
vrouw en twee kinderen na. Eli is bioloog en 
werkt aan de Vrije Universiteit, dochter Yael is 
neerlandica en werkt in Utrecht.
Het bovenstaande is de weerslag van een 
interview met Yehojachin Simon Brenner, 
afgenomen op 27 augustus 2007, aangevuld 
met andere bronnen.

1 Brenner doelt hier op de verschillende revoluties in 
vooral de grote landen. In 1830 brak in Frankrijk de 
‘julirevolutie’ tegen koning Karel X uit. In de rest van 
Europa braken toen ook revoluties uit. In België werd dat 
de Belgische revolutie, waarin België de onafhankelijkheid 
van Nederland verkreeg. Ook de revolutie van Frankrijk 
begon in Frankrijk en breidde zich uit naar onder andere 
Oostenrijk-Hongarije en Pruissen. In Nederland leidde 
de angst voor een revolutie door koning Willem II tot 
de constitutionele grondwet. In 1870 werd Frankrijk in 

Y.S. Brenner, sociaal econoom met avontuurlijk verleden

een oorlog met Pruissen verslagen en dit leidde tot de 
gevangenname van keizer Napoleon III.  In maart 1871 
brak een opstand uit onder de arbeiders en de nationale 
garde, die door de regering van de Derde Republiek 
(gevormd in 1870) bloedig werd onderdrukt. Pruissen 
vormde met andere Duitse landen het Duits keizerrijk. In 
Duitsland breekt in 1972 de Kulturkampf uit en worden 
katholieken in het zuiden onderdrukt. Vele katholieken 
vluchten naar Nederland. Ook in 1870 begon in 
Noordwest Europa de industriële revolutie. Wat Brenner 
met 1890 bedoelt is niet duidelijk. In 1890 worden 
socialistische invloeden in Duitsland en Nederland steeds 
sterker. Het Communistisch Manifest van Karl Marx 
wordt gepubliceerd. Opkomst in Rusland van Lenin. 
Er zijn in Europa vele socialistische, communistische en 
anarchistische bewegingen.

Dankwoord
De auteur is veel dank aan mevr. drs. Nancy 
Brenner-Golomb verschuldigd voor het ter 
beschikking stellen van de foto’s.

Bronnen:
Chorley R. Academic Freedom in the United Kingdom. Law 
Contemp Problems 28:647-671 (1963)
Interview Rob Herber met Y.S. Brenner, 22 augustus 2007
Interview Ben Hummel met Y.S. Brenner, Trouw, 27 
februari 1992
Interview Leo Mudde met Y.S. Brenner, ongedateerd 1996
Koos Kolenbrander. Persoonlijke mededeling
Pieter Span. Persoonlijke mededeling.
Wikipedia en.wikipedia.org: 1936-1939 Arab Revolt in 
Palestine, Lehi
Website Likoed Nederland: www.likud.nl/bel0018.html
www.wikipedia.nl
Balfour Declaration op avalon.law.yale
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Wandelend over het kerkhof van de dorpskerk 
valt het op dat sommige grafstenen van een 
uitgebreide tekst zijn voorzien die ons een klein 
inkijkje gunnen in het soort leven dat de hier 
begravene ooit geleid moet hebben. Deze keer 
wil ik U laten kennis maken met een vrouw die 
haar gehele bezit naliet aan een Vereniging, een 
man die 62 jaar lang organist en klokkenist is 
geweest, een industrieel met onnavolgbare ijver 
en een ambitieuze burgemeester van Utrecht. 
Slechts een van hen heeft hier een aantal jaren 
zijn bezigheden gehad, de anderen zijn slechts 
hier begraven en maken daarom toch deel uit 
van onze plaatselijke geschiedenis.

Louise Digna Catharina Blaauw-Six (1862-
1934)
Louise Six was vanaf 1895 eigenaresse van 
de buitenplaats Gooilust te ‘s Graveland. 
Het is de zuidelijkste buitenplaats aldaar en 
heeft een oppervlak van 97 ha. Het huidige 
huis is rond 1779 door Gerrit Corver Hooft, 
bewindhebber van de WIC en commissaris van 
Amsterdam, gebouwd. In de jaren daarna werd 

een ruime geometrische tuin aangelegd. Frans 
Ernst Blaauw (1860-1936), de echtgenoot van 
Louise Six, maakte van de buitenplaats een 
arboretum met uitheemse planten en bomen 
en een particuliere dierentuin. Hij verwierf 
daarmee grote bekendheid. Zijn menagerie 
telde o.a. zeldzame dieren zoals een wisent, een 
przewalskipaard en een witstaartgnoe. Rond 
de vijvers waren watervogels uit vele streken 
verzameld. 
Het huwelijk tussen Louise Six en Frans 

OPMERKELIJKE GRAFSCHRIFTEN VAN OPMERKELIJKE 
PERSONEN

Wim Krommenhoek

Gooilust.
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BLaauw was echter verre van gelukkig en 
in 1910 liet Blaauw zijn echtgenote wegens 
vermeende krankzinnigheid opnemen 
in een inrichting. Bij haar dood in 1934 
liet zij haar trotse bezitting in zijn geheel 
na aan de Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten, die het tot op de dag van 
vandaag in bezit heeft. Het dankbare publiek 
heeft deze edele daad uitdrukkelijk op haar 
grafsteen vermeld:

HIER RUST
HOOG GEACHT EN DIEP BETREURD

LOUISE DIGNA CATHARINA

BLAAUW-SIX
GEBOREN TE ‘s GRAVELAND 

8 OCTOBER 1862
OVERLEDEN TE ZEIST 18 MAART 1934
DOOR HAAR SCHENKING VAN HET 

LANDGOED GOOILUST
TE  ‘s GRAVELAND AAN DE 

VEREENIGING TOT BEHOUD
VAN NATUURMONUMENTEN DEED ZIJ 

EEN GROOTSCHE
DAAD VOOR HET NEDERLANDSCHE 

VOLK.
DE VRIENDEN DER NAATUUR 

HOUDEN HAAR NAGEDACHTENIS
MET GROOTE DANKBAARHEID IN 

EERE.

Frederik Nieuwhuijsen (1758-1841)
Frederik Nieuwhuijsen werd in 1758 
in Zutphen geboren en ontving daar 
muziekonderwijs van o.a. de organist 
Groeneman. Eind 1778 werd hij organist 
van de Dom te Utrecht. Nieuwenhuijsen was 
een uitstekend organist en tevens klokkenist, 
in welke functie hij verantwoordelijk was 
voor het gaande en slaande werk van de 
openbare uurwerken. Behalve in de gewone 
kerkdienst moest hij elke woensdagochtend 
van 11 tot 12 spelen ‘tot genoegen van de 

Grafsteen Louise Digna Catharina Blaauw-Six
(1862-1934)
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toehoordren’. Ook was hij kapelmeester van 
het Collegium Musicum Ultrajectinum en de 
stichter van de vereniging Naar Hooger Doel 
(1803). Nieuwenhuijsen legde zich ook toe 
op componeren, zo zette hij b.v. ‘Stigtelijke 
digtstukjes van Mr. H. van Alphen’ op muziek 
(1788); en componeerde hij ‘Musicq op de 
gedichten van Mr. J.P.Kleijn en Vrouwe A. 
Kleijn, geb. Ockerse’( 1792), en ‘Bataille’ voor 
twee orkesten, voorstellende 37 verschillende 
episoden van een grote veldslag. Later verscheen 
nog van hem ‘Cantate de la paix d’ Alkmaar’ 
(1802), ‘Eerste lessen der zangkunst, ingericht 
om op de Schoolen regelmatig te leren zingen’ 

(1806), het ‘Koraalboek, inhoudende alle 
Melodijen der Evang. Gezangen, in gebruik 
bij den  openbaren Godsdienst van de Ned. 
Hervormde Gemeenten’ (1807) en ‘De 
Toonkunst, Cantate, citée avec éloge par 
l’Institut Royal en 1818’.
Na een arbeidzaam leven van 62 jaar stierf hij in 
januari 1841 te Utrecht, 83 jaar oud.
Opmerkelijk is dat zijn naam in de literatuur 
steeds als Nieuwenhuijsen wordt geschreven, 
terwijl op zijn grafsteen Nieuwhuijsen staat:

HIER RUST
BENEVENS HUN ALLER VRIEND

FREDERIK NIEUWHUIJSEN
GEBOREN TE ZUTPHEN 11 JULIJ 1758

OVERLEDEN 20 JANUARI 1841
HEBBENDE 62 JAREN DE BETREKKING 

BEKLEED
ALS ORGANIST VAN DE DOMKERK
EN KLOKKENIST DER TORENS TE 

UTRECHT

Willem Hendrikus de Heus (1808-1872)
Willem Hendrikus de Heus werd op 
oudejaarsavond 1808 geboren te Amsterdam 
als zoon van een Waals hervormde predikant. 
Hij groeide op in het bedrijf van zijn vader waar 

Graf van Frederik Nieuwhuijsen (achterste steen).
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koperen uniformknopen werden gemaakt. 
In 1832 brachten vader en zoon De Heus hun 
fabriek over naar Utrecht op het Spanjaardsgat, 
het zuidwestelijk bastion van het voormalige 
kasteel Vredenburg. Na korte tijd groeide 
de onderneming uit tot een fabriek met drie 
stoommachines en zestig personeelsleden en 
vervaardigde men naast knopen koperen strips 
voor het slaan van duiten die vooral naar 
Nederlands Indië werden uitgevoerd. In 1842 
werd op het noordwestelijke bastion van het 
kasteel een gasfabriek gebouwd, nadat het jaar 
daarvoor het stadsbestuur van Utrecht had 
besloten de olielampverlichting te vervangen 

door gasverlichting. De industrieel De Heus 
was niet te stuiten en bouwde in Arnhem een 
tweede fabriek die hij tot 1870 exploiteerde. 
Toch ging niet alles voor de wind. Na uitvoerige 
studie besloot het stadsbestuur om na 1862 
het contract voor de leverantie van gas niet 
te verlengen en de exploitatie van een nieuwe 
fabriek, buiten de stad zelf gelegen, ter hand 
te nemen. Uiteindelijk deed De Heus in 1868 
afstand van alle percelen en rechten aan het 
Vredenburg. 
Het verhaal is echter niet af zonder de 
bemoeienis van De Heus met De Bilt, te 
beschrijven in de jaren voordat men zich 
in Utrecht zou vestigen. In Amsterdam 
had de familie namelijk ook een bedrijf 
voor het schoonmaken van centen en 
duiten en deze bedrijfstak, samen met de 
knopenfabricage, wilde hij overbrengen naar 
De Bilt. Hiervoor kochten zij in 1823 de 
buitenplaats Vingerhoedsmolen aan, waarvan 
de naam verwees naar de in 1808 gesloopte 
vingerhoedsmolen die op het landgoed stond. 
Vervolgens verzocht hij om vergunning zijn 
‘stoommachine met deszelfs pletterij op zijne 
aangekochte landerijen’ te mogen oprichten, 
waarop het Gemeentebestuur antwoordde:
 ‘.....Dat de plaats waar de rekwestrant schijnt 
te willen oprigten  eene stoommachine en 

De vingerhoedsmolen. 
Tekening van Verrijk, 2e helft 18e eeuw.
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koperpletterij, is gelegen naast eene en tegenover 
twee andere kostbare buitenplaatsen, een 
korenmolen, en eenige daghuurderswoningen, 
aan welke de dampen van de  stoommachien 
en pletterij een merkelijk ongerief zouden 
aanbrengen, boomen, gewassen en bloemen 
aandoen en alzoo de waarde dier buitenplaatsen 
aanmerkelijk verminderde voor de bewoners hoogst 
onaangenaam en lastig zijn zoude, hetgeen nog 
vermeerderd zoude worden indien de exercitie 
van die fabriek met geraas vergezeld ging’. Het 
feest ging dus niet door. Maar drie jaar later 
plaatste de heer de Heus toch een rosmolen 
voor het schoonmaken van kopergeld en vroeg 

hiervoor nu vergunning aan bij de gemeente. 
Zijn buurman, de heer Both Hendriksen van 
de buitenplaats Sandwijck wilde echter geen 
hinder van geraas en men kwam overeen een 
raam van het gebouw waarin de rosmolen 
zich bevindt, dicht te metselen als maatregel 
tegen geluidsoverlast. Toen echter in 1830 
de buitenplaats die inmiddels Sluishoef was 
gaan heten, werd gekocht door de eigenaar 
van Sandwijck, werd in 1832 alle activiteit 
overgebracht naar Utrecht. De Heus woonde 
aan de Utrechtse Rijnkade, waar hij in 1872 op 
64-jarige leeftijd overleed. 

Grafkelder met als enig opschrift

DE HEUS

Hubert Mathijs Adriaen Jan van Asch van 
Wijck (1774-1843)
Hubert Mathijs Adriaen Jan van Asch van 
Wijck werd in oktober 1774 in Utrecht geboren 
in een welvarend regentenmilieu. Hij studeerde 
rechten in Utrecht en promoveerde in 1798. 
Hij liet zich inschrijven als advocaat en was 
vervolgens ambteloos tot 1804. Hij huwde in 
1807 met Kenau Hasselaar, uit welk huwelijk 
negen kinderen werden geboren, waarvan er 
drie op jonge leeftijd overleden. Gedurende 

Grafkelder De Heus.
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de Franse tijd moesten de Oranjegezinde 
families, zo ook de Van Asch Van Wijcks, 
al hun politieke ambten neerleggen. Na die 
tijd werd hij eerst lid van het provisionele 
bestuur van Utrecht, kort daarop gevolgd 
door zijn benoeming tot advocaat-fiscaal voor 
de middelen in de provincie Utrecht. Na zijn 
benoeming tot burgemeester van Utrecht in 
1827 zette Van Asch van Wijck zich in voor de 
uitbreiding, verfraaiing en betere bereikbaarheid 
van de stad, geholpen door de architect Zocher, 
die na het slechten van de muren o.a. de 
bolwerken tot plantsoenen omvormde. Dit 
proces was hoognodig, want de stad kampte 

met ernstige woningnood, slechte hygiënische 
toestanden en beperkte bereikbaarheid. Ook 
is Van Asch van Wijck van grote betekenis 
geweest voor het behoud van het culturele 
erfgoed van de stad en stelde hij in 1838 de 
stedelijke kunstcollectie, waaruit het latere 
Centraal Museum voortkwam, open voor het 
publiek. In 1839, toen de Utrechtse Hogeschool 
met opheffing werd bedreigd, pleitte hij 
vlammend voor het behoud van het academisch 
onderwijs in Utrecht. Een jaar na zijn afscheid 
als burgemeester in 1839 werd de onder zijn 
bestuur aangelegde Noorderkade omgedoopt 
tot Van Asch van Wijckskade, als blijvende 
herinnering aan zijn inspanning voor de stad. 
Van 1822 tot 1840 was Van Asch van Wijck 
eveneens lid van de Tweede Kamer en bleef in 
die functie koning Willem I steunen in zijn 
volhardingspolitiek tegen België. In september 
1840 werd hij hiervoor door de koning beloond 
met de benoeming tot lid van de Eerste Kamer. 
Een andere koninklijke gunst was hem reeds 
in 1833 verleend toen hij in de adelstand 
werd verheven. Hij woonde aan de Kromme 
Nieuwegracht en bezat aanzienlijke landerijen 
en hofsteden in de Gelderse vallei. Hij overleed 
plotseling in 1843, 69 jaar oud. Karakteristiek is 
zijn uitspraak bij zijn afscheid als burgemeester 
van Utrecht: ‘Besturen is niets anders dan met 

Hubert van Asch Van Wijck.
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kracht en gemakkelijkheid wel te doen; niet 
voor zichzelven eer of onderscheiding, veel 
min, hetgeen verachtelijk zoude zijn, zijn eigen 
belang te bejagen’. Even karakteristiek is zijn 
devies: Werkt terwijl het dag is.

Uit de tekst op de steen valt af te leiden dat hier 
begraven liggen de moeder, zoon Pieter Johan, 
de echtgenote, de dochter en de voormalige 
burgemeester van Utrecht zelf.

HIER RUST VROUWE CORNELIA 
SNOECK

ECHTGENOTE VAN DEN HEERE 
Mr A. VAN ROMONDT

EERDER WEDUWE VAN DEN HEERE 
M.A. VAN ASCH VAN WIJCK

VERWACHTENDE DE 
BARMHARTIGHEID GODS

DOOR JESUS CHRISTUS TEN 
EEUWIGEN LEEVEN

GEBOREN 11 SEPTEMBER 1746 
OVERLEEDEN 10 MEI 1813

PIETER JOHAN V: ASCH V: WIJCK
OVERLEDEN 25 NOVEMEBER 1825

VROUWE KENAU V: ASCH V: WIJCK
GEB= HASSELAAR

OVERLEDEN 19 FEBRUARIJ 1827

J: CORNELIA KENAU V: ASCH V: WIJCK
OVERL: 23 SEPTEMBER 1840  

HUBERT MATHIJS ADRIAEN JAN VAN 
ASCH VAN WIJCK

BURGEMEESTER DER STAD UTRECHT
GEB 14 OCT 1774  OVERL 16 JULIJ 1843

WERKT TERWIJL HET DAG IS

Grafsteen fam. Van Asch Van Wijck.
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In de vroege zomer van 1980 was ik op een 
mooie, warme dag met een vriendin op weg 
naar het strand van Zandvoort. Onze trein 
stopte als gebruikelijk op station Haarlem. We 
zaten gezellig te keuvelen en keken door het 
treinraam naar buiten. Plotseling greep mijn 
vriendin mijn arm en fluisterde met ingehouden 
adem: “Wat is dat?” Ik keek naar waar zij 
wees en ook mijn adem stokte van ontzetting. 
Ik zag op het tegenoverliggende perron twee 
mannen in uniform die stonden te roken. Niet 
het feit dat ze rookten, schokte mij. In die tijd 
was dat nog heel gewoon; ik rookte zelf ook. 
De uniformen die de mannen droegen, waren 
echter heel ongewoon. “Dat is grüne Polizei”, 
fluisterde ik even ontdaan terug. Ik probeerde 

nog even te beredeneren dat het misschien 
‘gewone’ Duitse politieagenten waren, maar 
ik wist eigenlijk al meteen dat dat niet zo was. 
Mijn vriendin en ik waren beiden van ruim na 
de oorlog, en toch wist de aanblik van die zo 
gehate uniformen ons van ons stuk te brengen.
Maar toen herinnerde ik me al snel dat 
ik gelezen had dat de roman van Theun 
de Vries, Het meisje met het rode haar 
verfilmd zou worden. Dat boek speelt zich 
uiteraard grotendeels af in Haarlem, waar de 
hoofdpersoon, Hannie Schaft, vandaan kwam. 
Ik zag toen ook dat de trein die iets verderop 
langs hetzelfde perron stond waar de twee 
Duitse agenten stonden te roken, een klassieke 
stoomtrein was. Waarschijnlijk waren de twee 

VOSSENJACHT IN BILTHOVEN
Steven Hagers

Onze mooie gemeente heeft in de loop van de tijd in allerlei romans, verhalen en novelles een rol 
gespeeld. Soms gaat het om niet meer dan een figurantenrol, maar vaak ook vormt De Bilt of 
Bilthoven het decor waartegen het verhaal zich afspeelt. Een enkele keer is voor onze gemeente 
zelfs een hoofdrol weggelegd. In De Biltse Grift willen we regelmatig een boek bespreken waarin 
dat het geval is. Op dit ogenblik liggen er al een aantal titels ter bespreking op de plank, maar 
wij verzoeken onze lezers met klem, boeken waarin onze gemeente een rol speelt, bij de redactie 
te melden. In dit nummer bijten we het spits af met de oorlogsroman Het meisje met het rode 
haar van Theun de Vries.

Vossenjacht in Bilthoven
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dus figuranten in deze film en stonden ze te 
wachten tot ze eindelijk in actie mochten 
komen. Ruim een jaar later kwam de film uit en 
ging ik hem zien in de bioscoop. Ik verheugde 
me er erg op. Niet alleen omdat ik het leuk 
vond de scène te ontdekken die geschoten 
moest zijn die dag dat mijn vriendin en ik naar 
het strand gingen. Ik was oprecht verbaasd te 
merken dat het een uitermate winters tafereel 
was. Renée Soutendijk in de rol van Hannie 
Schaft loopt in winterjas langs de trein over het 
perron door mist- of rookslierten omhuld. Het 
ziet er koud en luguber uit. Wat een contrast 
met de stralende zomerse dag die het daar in 
werkelijkheid was.
Maar ik verheugde me er ook op, omdat ik het 
boek een paar jaar daarvoor gelezen had. Ik wist 
dus dat een aanzienlijke passage in het boek zich 
in Bilthoven afspeelt. En aangezien ik daar een 
deel van mijn jeugd had doorgebracht, was ik 
benieuwd hoe dat in de film verwerkt zou zijn. 
Een vrij naïeve gedachte, achteraf gezien. De 
scène in Bilthoven is relatief kort in het boek 
(hij beslaat zo’n dertig pagina’s van de 440 in 
de zevende druk uit 1977). Bovendien is hij 
niet wezenlijk voor het verloop van het verhaal. 
Niet verwonderlijk dus dat Bilthoven het niet 
gehaald heeft in de verfilming.
Behalve mijn teleurstelling over het feit dat 

Bilthoven uit het script ‘verdwenen’ was, 
waren er nog wel meer kritiekpunten op de 
film. Een algemeen gehoorde klacht in die tijd 
was, dat de film geen recht deed aan Hannie 
Schafts communistische motieven om in het 
verzet te gaan, iets wat in het boek wel heel 
duidelijk naar voren komt. Theun de Vries, zelf 
communist, heeft het boek in 1956 geschreven 
als monument voor Hannie Schaft, in 
afwachting van een openbaar gedenkteken. Dat 
gedenkteken was er nog niet in 1977 toen hij 
zijn herziene zevende druk uitbracht. Dat stak 
hem. “In een land als het onze, dat gekenmerkt 
wordt door politiek sektarisme, kon blijkbaar 
niemand nog buiten eigen kleinheid treden 
om de volle eer te bewijzen aan wat nationale 
grootheid moet worden genoemd”, schreef 
hij in zijn nawoord in 1977. Op 3 mei 1982 
onthulde prinses Juliana een standbeeld van 
Hannie Schaft in het Haarlemse Kenaupark, 
daarmee was dan eindelijk recht gedaan aan een 
oorlogsheldin.
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Theun de Vries vertelt het verhaal van Hannie 
Schafts verzetsdaden tussen 1942 en 1945, 
vanuit het perspectief van Hannie zelf. Het 
verhaal is geschreven in de ik-vorm. Een 
indringende keuze, want het suggereert aan 
de lezer dat hij Hannies gedachten en emoties 
(goed) gekend heeft. Een valse suggestie, want 
de vriendin uit Hannies verzetsgroep, Truus 
Oversteegen, heeft later verklaard dat zelfs zij 
Hannies gevoelsleven niet kende. Omdat De 
Vries het verhaal vertelt van een historische 
persoon, iemand die hij zeer bewonderde 
zelfs, verwacht je als lezer dat de feiten die 
erin beschreven worden ook kloppen. Dat was 
in ieder geval waar ikzelf vanuit ging, toen ik 
het boek einde jaren zeventig las. Toen was er 
natuurlijk ook nog geen internet, waarmee je 
een snelle feitencontrole kon uitoefenen door 
namen te googelen. Tegenwoordig kan dat wel. 
En dat heb ik bij het herlezen dan ook gedaan 
met een groot aantal namen – voornamelijk 
de Utrechtse en Bilthovense – die in het boek 
voorkomen. Alle namen verwijzen echter naar 
webpagina’s van scholierensites waar uittreksels 
van boeken te vinden zijn, en wel rechtstreeks 
naar uittreksels van dit boek van Theun de 
Vries. Dat laat echter onverlet, dat de lijn der 
beschreven gebeurtenissen in essentie wel klopt.

Prinses Juliana onthult het monument voor Hannie 
Schaft in het Kenaupark in Haarlem. Naast de prinses 
Hannies verzetsvriendin Truus Menger-Oversteegen, 

die het beeld vervaardigde.

Vossenjacht in Bilthoven
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De reden waarom rechtenstudente Hannie 
Schaft met haar kameraad, de arbeider Hugo, 
naar Bilthoven afreist, is een direct gevolg 
van het feit dat twee van hun verzetsvrienden 
verklikt zijn. De verrader is een NSB’er, een 
zekere Voslander. Hannie en Hugo maken 
jacht op hem – een vossenjacht. Ze vinden uit 
dat hij is gevlucht naar Babbelo, een vriendje 
dat commissaris van politie in Utrecht is 
geworden. Ze reizen af naar Utrecht en na 
lange observaties, besluiten ze Babbelo met een 
gestolen auto te ontvoeren. Op een zijweggetje 
aan de weg naar Maartensdijk, ergens bij 
Groenekan, horen ze Babbelo uit en als hij zich 
in een wanhoopspoging probeert te bevrijden, 
schiet Hannie hem neer. Hij is dood; ze laten de 
auto met het lijk achter. Voslander moet ergens 
in Bilthoven zitten, maar Babbelo heeft hen niet 
het adres gezegd. In diens adresboekje vinden ze 
enkele adressen die in aanmerking komen.
Dan volgt een lange periode van observaties. Ze 
maken lange wandelingen door Bilthoven, door 
de Julianalaan, die nu Dorpsstraat heet, over 
de spoorwegovergang naast het station en door 
het klaphek om ongewenste confrontaties met 
Duitse soldaten bij het station te vermijden. Ze 
drinken surrogaatkoffie en -thee met een plakje 
cake bij de lunchroom naast het postkantoor, 
ze zoeken slaapplaatsen in het bos en vervuilen 

zienderogen. Het brengt hen echter allemaal 
niet dichter bij Voslander en ze kunnen niet 
achterhalen waar hij zich verschuilt. Wel brengt 
het hen nader tot elkaar. Eindelijk durven ze 
elkaar te bekennen dat ze van de ander houden. 
Ze besluiten echter hun liefde te bewaren voor 
betere tijden na de oorlog.
Op een dag houdt een oudere heer hen staande 
en vraagt om een vuurtje. Hij begint een praatje 
en nodigt hen onomwonden bij hem thuis 
uit. Hugo vreest een valstrik, maar Hannie 
vertrouwt de man. Uiteindelijk melden ze zich 
’s avonds bij de gepensioneerde advocaat, mr. 
Lievensz, die ergens over het spoor in Bilthoven-
Noord woont. Hij vraagt hen niets, hij biedt 
hen enkel een slaapplaats voor zo lang ze die 
denken nodig te hebben, en hij deelt zijn 
maaltijden met hen. De enige voorwaarde is 
dat ze ’s morgens voor achten het huis uit zijn, 
omdat dan de werkster komt, en dat ze niet 
voor het eind van de middag weer terugkomen. 
Mr. Lievensz draait een schilderijtje aan de 
wand om, waaraan op de achterkant een foto 
van Wilhelmina bevestigd is, en laat daarmee op 
subtiele wijze zien dat hij ‘goed’ is. Bovendien 
vertelt hij dat zijn zoon bij een verzetsdaad 
gepakt en gefusilleerd is.
Drie weken lang maken ze van de gastvrijheid 
van mr. Lievensz gebruik en hij biedt zelfs aan 
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om tijdens zijn langdurige ochtendwandelingen 
voor hen te spionneren. Uiteindelijk ontdekken 
ze de fatterig geklede Voslander met zijn 
kanariegele handschoenen. De lafaard wordt 
echter goede bewaakt door een WA-man met 
een vervaarlijke bouvier. Ze slagen er helaas na 
zelfs een achtervolging in de trein naar Utrecht, 
niet in Voslander te liquideren. Juist op het 
moment dat ze op het stationsplein van Utrecht 
willen schieten, lopen er een paar kinderen in 
hun schootsveld. Teleurgesteld keren ze terug 
met de tram naar De Bilt en wandelen ze 
naar het huis van mr. Lievensz. Ze besluiten, 
weliswaar onverrichter zake, terug te keren naar 
Haarlem. Er is die  dag echter ook goed nieuws; 
het blijkt D-day te zijn en mr. Lievensz duikt 
uit zijn kelder een fles champagne op, die hij 
speciaal bewaard heeft voor de bevrijding. Hij 
wil deze graag met zijn vertrekkende gasten 
samen drinken op een voorspoedige afloop van 
de oorlog.
De volgende ochtend vertrekken Hannie en 
Hugo. Mr. Lievensz heeft in zijn tuin een mooi 
boeket voor Hannie geplukt en schenkt haar 
dat ten afscheid. Als ze naar het station lopen, 
komen ze langs het huis van v.d. B., een van 
de adressen uit het notitieboekje van Babbelo. 
Deze grote villa was al de weken dat ze in 
Bilthoven verbleven, goed afgesloten geweest. 

Vossenjacht in Bilthoven
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De eigenaar Van der Beijere, de directeur van 
de Stichtse Handelsbank, was met zijn gezin 
in Duitsland, maar precies vandaag was hij 
weer teruggekeerd. Fouter dan Van der Beijere 
kon haast niet, de man collaboreerde volledig 
met de bezetter en werd bovendien rijk van 
de slavenhandel in Oekraïense vrouwen ten 
behoeve van Duitse firma’s zoals Krupp. Hannie 
en Hugo besluiten voor ze naar Haarlem 
terugkeren deze Van der Beijere te grazen te 
nemen. Als hij ‘s middags met zijn auto het 
tuinpad uitdraait, schieten Hannie en Hugo 
hem dood. Zijn auto rijdt tegen een boom en 
blijft daar ronkend staan. Ongehinderd kunnen 
ze vluchten. Op de weg naar Maartensdijk 
nemen ze de bus naar Utrecht en vandaar de bus 
langs de Vecht naar Amsterdam en tenslotte de 
tram naar Haarlem. Net voor spertijd bereiken 
ze hun schuiladres. Daar wacht hen echter 
een onaangename verrassing. Ze krijgen een 
reprimande voor hun eigenzinnige, langdurige 
actie, die bovendien ook nog niet eens geslaagd 
genoemd kan worden. Vooral het voorbijgaan 
aan de partijhiërarchie en -discipline wordt hen 
kwalijk genomen.

Hier eindigt het avontuur van Hannie en Hugo 
in Bilthoven. Het is waarschijnlijk voldoende 
bekend hoe het hen verder vergaan is. Niet 
lang daarna werd Hugo dodelijk gewond bij 

een liquidatie. Hij kon echter nog verhoord 
worden door de SS voordat hij stierf. Aan de 
dokter die hem behandelde vroeg hij de foto 
van Hannie, die hij tegen iedere regel in bij zich 
droeg, te vernietigen. Deze dokter was echter 
ook een NSB’er en zo werd Hannie Schafts 
identiteit bij de Duitsers bekend. Hannie moest 
onderduiken, maar al gauw begon ze weer aan 
haar verzetswerk. Ze verfde haar haar zwart en 
slechts een paar weken voor de bevrijding, werd 
ze bij een routinecontrole op straat gesnapt als 
koerierster met illegale krantjes in haar fietstas. 
Op 17 april 1945 werd zij in de duinen bij 
Bloemendaal door de Duitsers doodgeschoten.
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De Nieuwe Hollandse Waterlinie 
In 1819 begon de bouw van Fort de Bilt. 
Dit fort maakte deel uit van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, die liep van de Zuiderzee 
door Nederland naar de Biesbosch. Dit 
verdedigingswerk had als doel het beschermen 
van het westen van Nederland, daaronder 
valt ook Utrecht. Dat gebeurde door langs 
de waterlinie stukken land 70 cm onder 
water te zetten. Zo kon de vijand het westen 
niet bereiken, want het water was niet diep 

genoeg om op te varen en te diep om doorheen 
te waden met paarden en kanonnen. 
Het fort heeft een vlindervormig terrein 
met onder andere bomvrije kazernes. In 
1902 kwam er een schietbaan bij. In 1930 
werd de Biltsestraatweg dwars door het 
fort heen aangelegd, zodat er een goede 
verkeersverbinding met Utrecht ontstond. Dit 
was nodig omdat door de komst van de auto er 
steeds meer verkeer kwam.
 
De tweede wereldoorlog 
Toen de Tweede Wereldoorlog uit brak had de 
waterlinie geen nut, want de Duitsers vielen 
Nederland aan met vliegtuigen. Fort de Bilt 
werd toen een Duitse militaire basis. Tijdens 
de oorlog vonden hier veel executies plaats, 
minstens 140 mannen werden vermoord. 
In 1945 werd de waterlinie voor het eerst in 
werking gezet door de Duitsers, zo wilden ze 
de geallieerden tegenhouden. Dit lukte niet 
en de geallieerden bevrijdden Nederland. Ze 

FORT DE BILT: VAN EXECUTIE NAAR EDUCATIE

U bent waarschijnlijk wel eens langs het grote hek aan de Biltsestraatweg gefietst en misschien 
weet u dat achter dit hek het gebouw Fort de Bilt ligt. Over dit gebouw, dat beschikt over een 
grote geschiedenis, hebben vier scholieren uit de 2e klas van de Werkplaats Kindergemeenschap 
in Bilthoven een artikel geschreven. 

De oude schietbaan van Fort de Bilt.

Fort De Bilt: van executie naar educatie
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gebruikten Fort de Bilt als gevangenenkamp 
voor vrouwen die lid waren van de NSB. Hier 
werden ze tijdelijk gevangen gehouden, totdat 
was uitgezocht wat ze hadden misdaan. 

Herdenking 
In 1949 werd op het terrein van Fort de Bilt 
een monument onthuld. Dit monument is 
voornamelijk voor de mannen die hier zijn 
gestorven en hun achtergebleven familie en 
vrienden. Elk jaar word hier op de zaterdag voor 
4 mei een speciale herdenking gehouden. 

Educatie 
Tegenwoordig is de ene helft van Fort de Bilt 
in gebruik door de marechaussee. Het is niet 
mogelijk om deze helft te bezoeken, want er 
worden nog steeds militaire oefeningen gedaan. 

De andere helft is in gebruik als educatief 
centrum voor scholieren. 
Er is een tentoonstelling ingericht over de 
vooroordelen, het zondebokverschijnsel en het 
verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het 
heden.
Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op 
pesten en vooroordelen. Deze tentoonstelling 
is vooral gericht op kinderen van de 7e en 8e 
groep van de basisschool. 
Ook is het mogelijk om langs te komen en 
over het terrein te lopen. Op het terrein zijn de 
meeste oude bunkers en gebouwen zichtbaar. Er 
wordt ook veel informatie gegeven door middel 
van informatieborden die over het hele terrein 
verspreid zijn. 
Fort de Bilt is een plek met een uitgebreide 
geschiedenis waaruit we een hoop kunnen leren 
over de geschiedenis van de gemeente de Bilt 
tijdens oorlogstijden. 

De zes herdenkingsstenen bij Fort de Bilt, 
met daarop alle namen van de mannen die 

hier zijn omgekomen.

Het monument geeft een aantal bijzondere 
eigenschappen wee, zoals: kwetsbaarheid, trouw, 

aanhankelijkheid en verdriet.
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Een ernstige overtreding

Hiernaast staand artikel is geschreven door Jan van der Heijden die op 17 september 2003 
op veel te jonge leeftijd gestorven is. Hij werd slechts 50 jaar. Jan was in 1992 een van de 
oprichters van de Historische Kring. Binnen de kring heeft hij tot zijn onverwachte dood een 
zeer actieve rol gespeeld.  In de eerste jaren schonk Jan veel materiaal uit eigen bezit aan de 
kring. Dat werd het begin van de uitgebreide documentatie waarover we nu beschikken. Jan 
was voorzitter van de onderzoekgroep. Ook was hij actief lid van de werkgroep Bronnen die in 
het Utrechts Archief aan de slag ging met het transcriberen van aktes betreffende de kloosters. 
Ook heeft Jan de Biltse archieven met veel liefde bestudeerd. Die archieven zullen de bron zijn 
geweest voor onderstaand verhaal. 
Na zijn overlijden mocht de kring van de familie beschikken over alle door Jan bijeen 
gebrachte documentatie De Bilt en Bilthoven betreffende. Het betrof een groot aantal 
boeken, ansichtkaarten, documentatiemateriaal en gegevens uit computerbestanden.  Tot die 
nalatenschap behoorde ook onderstaand artikel dat dus door Jan van der Heijden geschreven 
is. In zijn computer werd het als ‘concept’  aangeduid. Het is niet voor 100% zeker of het ooit 
eerder gepubliceerd is, maar mocht dat zo zijn dan is het nogmaals publiceren o.i. geen bezwaar. 
Het is het lezen waard! Mocht u meer willen weten over Jan dan kunnen wij u verwijzen naar 
het artikel ‘In Memoriam Jan Cornelis van der Heijden 1953-2003’ dat staat in De Biltse 
Grift van december 2003, 12e jaargang, nummer 4.
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Het was zondagavond 18 september 1836 om 
zeven uur dat het gemeentebestuur van De Bilt 
een tip kreeg dat er een ernstige overtreding van 
’s Konings wetten plaatsvond in het huis van 
Hermanus van Veenendaal. De wethouders Jan 
Andries Mulder en Dirk Takken besloten terstond 
om de overtreders op heterdaad te betrappen. Voor 
de zekerheid namen ze politieversterking mee, 
want de overtreding werd begaan door een 50 tot 
60 tal mensen waaronder de beruchte Klijn, een 
kamerbehanger uit Utrecht. Het gezelschap werd 
inderdaad op heterdaad betrapt. De overtreding 
van ’s lands wetten bestond uit… het lezen uit de 
bijbel!!

Hermanus woonde aan de Akker en in zijn 
huis werd een zogenaamde oefening gehouden, 
een godsdienstige bijeenkomst van mensen 
die bezwaren hadden tegen de officiële leer 
van de Hervormde Kerk. Tijdens de oefening 
las de oefenaar voor uit de bijbel en werd 
er gezongen en gebeden. Veel deelnemers 
van dergelijke oefeningen bleven gewoon 
lid van de Hervormde Kerk. In een aantal 
gemeenten in Nederland vormden zij een 

afzonderlijke kerkelijke gemeenschap. Het 
waren de ‘afgescheidenen’ ook wel de ware of 
oude Gereformeerde Kerk geheten. Zowel de 
kerkbesturen als de autoriteiten zagen deze 
bijeenkomsten als een ernstige bedreiging 
voor geloof en openbare orde. Het Biltse 
gemeentebestuur was vier maanden tevoren 
door de Procureur Generaal al gewaarschuwd 
oplettend te zijn. Bij Koninklijk Besluit van 5 
juli 1836 waren dergelijke bijeenkomsten met 
meer dan 20 personen verboden. Maar dat 
verbod hielp niet.

Aangekomen bij de plaats van overtreding 
gelastte Jan Andries Mulder de oefenaar 
Hendrik George Klijn op te houden met 
het bijbellezen en maande de vergadering 
uiteen te gaan. Klijn antwoordde echter dat 
het lezen uit de bijbel niet verboden was en 
de aanwezigen weigerden te vertrekken. Een 
tweede aanmaning volgde eveneens zonder het 
gewenste effect. Even overwoog Mulder om 
krachtig in te grijpen. Hij zag daar echter vanaf 
om ‘alle dadelijkheden te moeten vermijden en 
ook geene magt genoeg te hebben om deze personen 

EEN ERNSTIGE OVERTREDING
Jan van der Heijden
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met geweld uiteen te drijven’. Het waren de 
wethouders die zich in gezelschap van de sterke 
arm het eerst terugtrokken. 

Zij hebben echter wel een proces verbaal 
opgemaakt dat zij naar de gouverneur en 
de Minister van Justitie stuurden. In een 
begeleidende brief vroeg de burgemeester van 
De Bilt hoe hij moest handelen als er nogmaals 
een oefening zou worden gehouden. En in het 
geval de vergadering met geweld moest worden 
uiteengedreven verzocht hij de ‘adsistentie van de 
gewapende magt’.

Dit laatste verzoek werd gehonoreerd. Een week 
later, zondagmorgen 25 september, arriveerde 
er een militair detachement in De Bilt. Men 
was op alles voorbereid en had een minutieus 
draaiboek opgesteld. Indien er een oefening 
met meer dan 20 personen zou plaatsvinden 
zouden de overtreders door de burgemeester 
worden gelast uiteen te gaan. Bij weigering 
zou de sommatie driemaal worden herhaald. 
Hielp dit niet, dan zou de Biltse veldwachter 
Hendrik Rutgers de ‘ontbinding beproeven’. Pas 
als ook zijn pogingen niet het gewenste resultaat 
opleverden zou de gewapende macht in actie 
komen. Uiterst beheerst overigens, want er zou 
‘niet dan in den uitersten nood een voorzigtig 
gebruik van den sabel worde gemaakt’. 

Een ernstige overtreding

Het liep echter met een sisser af. De militairen 
hoefden niet in actie te komen omdat op twee 
bijeenkomsten die dag slechts 8 en 14 personen 
aanwezig waren. En dat was niet verboden. Voor 
Hermanus van Veenendaal kreeg het gebeuren 
op 18 september nog een staartje. De rechtbank 
te Amersfoort veroordeelde hem tot een boete 
van ƒ25,-. In hoger beroep te Amsterdam werd 
hij echter vrijgesproken.

In 1847 verhuisden vier Biltse gezinnen met in 
totaal 22 personen naar de Verenigde Staten, 
allemaal afgescheidenen. Onder hen was 
Hermanus Veenendaal, zijn vrouw Jannigje 
Niekerk en hun acht kinderen.

Bronnen:
Gemeentearchief De Bilt, correspondentiearchief 1838.
Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en lans. Deel 4. 
Utrecht - Kampen, 1984.
Chr. L. Schneider, De Kleine kerk van De Bilt. 
De Bilt ,1987.
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PROCES VERBAAL

In den jare achttienhonderd zes en dertig, den achttienden september des avonds circa zeven 
uren, hebben wij Jan Andries Mulder, en Dirk Takken, beide assessoren van de Gemeente de 
Bilt, kennis bekomen hebbende dat ten huize van Hermanus Veenendaal, daggelder in deze 
gemeente, eene Godsdienstige bijeenkomst gehouden werd van meer dan twintig persoonen, 
zonder daartoe de toestemming van het Gemeente Bestuur verzocht te hebben ingevolge de 
bepaling van Zijne Majesteit Besluit van den vijfden july 1836 / Staatsblad No. 42 sub b / 
hebben wij ons, geadsisteerd met Melchior Geerts Nestje, dienaar der Justitie alhier gestationeerd 
en Hendrik Rutgers, veldwachter dezer gemeente, ons begeven naar de woning van gezegde 
Hermanus Veenendaal, alwaar wij hebben bevonden eene vergadering van tussen de vijftig en 
zestig persoonen, bezig zijnde in den Bijbel te lezen, waarvan de voorlezing geschiede door zekere 
….Klijn, kamerbehanger, te Utrecht woonachtig.
Dat door mij eerstgenoemde assessor aan de gezegde Klijn is aangezegd met de voorlezing op te 
houden en de vergadering uiteen te doen gaan, vermits dezelve strijdig was met Zijne Majesteit 
bovengemeld Besluit, waarop hij antwoorde dat het lezen in den Bijbel niet was verboden. Dat 
ik hem alsnog heb gezegd, dat eene vergadering van meer dan twintig persoonen door Zijne 
Majesteit zonder vergunning verboden is, hem en de overige tegenwoordig zijnde persoonen alsnog 
aanmanende uiteen te gaan, doch waaraan niet is voldaan, zijnde zij tot des avonds ruim acht 
uren bijeen gebleven.
De verder tegenwoordig zijnde persoonen voor zooverre die door ons zijn herkend waren onder 
andere Johan Abraham Streng, schilder; Heijmans, schildersknecht; Jan van Voorst, landbouwer; 
Willemijntje Doornenbal, weduwe; Teunis van den Berg; Teuntje van den Berg, huisvrouw van 
Geurt van Dam; Jan van Ek, daggelder, alle wonende aan de Bilt. Gerrit van Woudenberg, 
melkverkoper te Utrecht en Evert Schimmel, landbouwer te Maartensdijk.
Van welke overtreding tegen Zijne Majesteit bovengemeld Besluit alsmede strijdende met art. 291 
en volgende van het strafwetboek, wij het tegenwoordig proces verbaal hebben opgemaakt, hetwelk 
na gedane voorlezing door ons benevens de voornoemde dienaar en veldwachter is onderteekend ten 
jare en dage voormeld.
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Kent u de gemeente De Bilt goed?

KENT U DE GEMEENTE DE BILT GOED?
TEST UZELF.

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

De oplossing van de vorige maal: Kapelweg 10.
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