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Van de redactie

Dit maartnummer opent met het tweede deel van het verhaal van Bernard Schut over een recent 
onderdeel van de geschiedenis van onze gemeente Van provo´s en kabouters. Het eerste deel 
heeft u kunnen lezen in het septembernummer van 2013.
In het tweede artikel speelt ook weer de Werkplaats een belangrijke rol, zij het op een totaal an-
dere wijze dan in het stuk van Schut. Mieke Koenen vertelt een boeiend verhaal over de belang-
rijke dichteres Ida Gerhardt en de Werkplaats.
Helaas is ons in november één van de oprichters van onze vereniging ontvallen, Tjitse Langerveld. 
José Cladder-Stinkens haalt herinneringen aan hem op in een In memoriam.
Het artikel van Joost Ruitenberg is precies wat de titel zegt: De geschiedenis van de (Veterinaire) 
Volksgezondheid De rol van dierenartsen bij het RIVM.
In De Bilt toen en nu krijgt u weer een mooi beeld van een plekje in onze gemeente dat in de loop 
der jaren zeer sterk is veranderd.
Ten slotte een reactie van Engbert Oldenkamp op het artikel Bomenpraat van Wim Krommenhoek 
in het septembernummer van 2013.
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Door Jitte Roosendaal

Van provo’s en kabouters

Bernard Schut

Van provo´s en kabouters 
deel II en slot 

 
Achtergronden
Evenals bij mijn beschrijving van de 4-mei 
herdenking is het voor een beter begrip 
nodig om, ook al is het summier, eerst iets 
te vertellen over de achtergronden van 
deze in 2014 niet meer goed voorstelbare 
geschiedenis: het kraken van een villa in 
Bilthoven. 

Het gedachtegoed van Kees Boeke, stichter 
van de Werkplaats (WP), leefde zeker nog in 
1969 en 1970 bij een deel van de leerlingen 
en leraren. Alternatieve ideeën over een, 

zoals hij het noemde, ‘Redelijke ordening van 
de Mensengemeenschap’ (1945, herdruk 
1967). Ideeën waarin hij probeerde een 
synthese te bereiken tussen individualisme 
en collectivisme; een maatschappelijke 
ordening, de sociocratie, waarin ‘eensdeels 
de enkeling zich tot het uiterste kan doen 
gelden, terwijl tevens het belang van het 
individu steeds moet wijken voor dat van de 
gemeenschap.” 
Kernpunten hierin zijn: de gelijkwaardigheid 
van individuen; de gelijkheid van de 
belangen van individuen en groepen 
(hoewel wanneer geen overeenstemming 
bereikt kan worden het belang van de groep 
uiteindelijk de voorrang krijgt); het streven 
naar het bereiken van eenstemmigheid 
tijdens de bespreking in de groep; de 
delegatie van beslissingsbevoegdheid aan 
vertrouwenspersonen/vertegenwoordigers 
die in de bespreking gekozen worden: 
afvaardiging van onderop dus. En, dat 
realiseerde Kees Boeke zich heel goed, 
opvoeding is essentieel voor de opbouw 
van een sociocratisch stelsel. (zie ook 
samenvatting in Wikipedia)

Intro
In het eerste deel van VAN PROVO’S EN 
KABOUTERS, in het septembernummer 
van De Biltse Grift, reconstrueerde ik de 
gebeurtenissen tijdens en na de 4-mei 
herdenking van 1969. In dit tweede en 
laatste deel schets ik de opwinding die 
ontstond toen in 1970 de Wildzang 
gekraakt werd, een voor de sloop 
bestemde villa in het hart van Bilthoven. 
Na de provo’s nu de kabouters! 
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Om een indruk te krijgen van de praktijk op 
de Werkplaats Kindergemeenschap, maar  
natuurlijk ook van de ideeën die er leefden 
(en misschien nog leven), kan ik iedereen 
verder aanraden om de bijzonder aardige 
autobiografie van H.W. von der Dunk te lezen 
‘Terugblik bij strijklicht’ (2008). Zijn vader 
werkte op de Werkplaats en zelf heeft hij er 
op school gezeten tot bijna het einde van de 
middelbare school.

Van invloed is daarnaast geweest ‘De 
boodschap van een wijze kabouter. Een 
beschouwing over het filosofische en 
politieke werk van Peter Kropotkien in 
verband met de huidige keuze tussen 
katastrofe en kabouterstad’ van Roel van 
Duyn (1969). Van Duyn bespreekt hierin 
de ideeën van Kropotkien, een Russische 
anarchist. Met ‘katastrofe’ doelt hij op de 
toen dreigende atoomoorlog tussen de VS en 
Rusland en op de vernietiging van het milieu. 
Ik beschik niet over de kennis om de 
theorieën van Kropotkien en Van Duyn 
op hun waarde te beoordelen, maar de 
conclusies die Van Duyn trekt hebben in 
deze jaren, al dan niet in gepopulariseerde 
vorm, zonder enige twijfel een rol gespeeld 
in linkse kringen en dus ook bij een deel van 
de leerlingen (en docenten) van de WP. Het 
boekje werd trouwens in 1970 op straat 
voor de Wildzang door een van de krakers 
verkocht.
Ik citeer uit het laatst hoofdstuk:
‘Het bewustzijn van het gevaar van de 

rampzalige konsekwenties van moderne 
nucleaire agressie en totale milieuvergiftiging 
zal de samenwerking tussen staten, groepen 
en individuen versterken. De wederzijdse 
hulp kan veerkrachtig genoeg blijken om 
een dreigende ramp in zijn tegendeel te 
doen verkeren. Er staan voor ons maar twee 
wegen open: óf naar de ondergang óf naar 
de vrijheid.’
‘Voor samenwerking binnen de naties is 
afschaffing van de centrale dwangapparaten 
noodzakelijk. Het organiserende werk moet 
verricht worden door samenwerkende 
regionale raden, direkt gekozen door 
de plaatselijke bevolking. Zij moeten de 
ekonomie beheren in overleg met raden 
van vertegenwoordigers van fabrieken en 
konsumenten-organisaties. Universiteits-en 
schoolraden organiseren het onderwijs. De 
openbare orde wordt voor zover dat nodig is 
gegarandeerd door plaatselijke ordediensten, 
die regelmatig vervangen worden en strikt 
verantwoording schuldig zijn aan lokale 
bevolkingsraden, evenals de rechterlijke 
macht die zichzelf in de eerste plaats als 
een genezer van sociale ziekteverschijnselen 
moet zien en dus voornamelijk uit 
sociaal-psychologen, sociaal-psychiaters, 
kriminologen en andere sociale werkers moet 
bestaan.’     
‘De tijd van de politiek van de haalbare 
kaart is voorbij. Zij bereikte niets dan oorlog, 
diktatuur en pseudo-demokratie.”Vrijheid is 
allleen mogelijk als realisatie van datgene 
wat tegenwoordig utopie wordt genoemd”, 
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heeft Marcuse terecht opgemerkt. De 
moderne technologie, verenigd met de 
koöperatieve geest van de mens, kan 
inderdaad elke utopie in de kortst mogelijke 
tijd verwezenlijken.’

Hoewel de achtergrond zeer verschilde, 
in hun praktische uitwerking tonen de 
ideeën van Boeke en Van Duyn duidelijke 
overeenkomsten.

Voorjaar 1970
Ik probeer me voor te stellen hoe het 
voorjaar van 1970 verliep voor die leerlingen 
die betrokken waren bij de verstoorde 4-mei 
herdenking en de daarop volgende actie 
tegen de Biltse Post en de heer Van Krugten: 
de uitgave van de Biltse Pest (zie vorige 
artikel). Er moet de behoefte hebben bestaan 
aan meer actie. Je staat niet van het ene op 
het andere moment in de ruststand. In de 
tweede en laatste Biltse Pest van december 
1969 had Henk Dubbink nog geschreven 

dat hij hoopte ‘dat de gehele jeugd van 
Bilthoven en De Bilt binnenkort een openbaar 
gebouw of een school zal bezetten, zodat er 
een discussiecentrum zal ontstaan waarin 
het geluk van de hedendaagse mens eens 
diepgaand besproken kan worden.’ Dergelijke 
ideeën moeten geleefd hebben onder een 
deel van de leerlingen van de Werkplaats 
en wellicht ook daarbuiten. Een deel van de 
leerlingen, want er waren ook tegengestelde 
opvattingen.

Op 25 februari deelden leerlingen van de 
WP een stencil uit waarin ze aankondigden 
in de middagpauze de lerarenkamer te 
bezetten om daar een discussie aan te 
gaan over de ‘schijndemocratie’ en de 
‘schijnprogressiviteit’ op de school. Zover 
kwam het niet. Want door leerlingen 
met tegengestelde opvattingen werd een 
knokploeg gevormd en er vielen klappen.
De discussie werd daarop voortgezet in de 
aula, maar liep op niets uit, de volgende 
dag werd er tijdens de lessen verder 
gediscussieerd. ‘Vechtpartij tussen scholieren 
op Boeke’s Werkplaats’ kopte een krant 
met vette letters. Een van de actievoerders, 
Rob Schulte-Nordholt, wordt uitgebreid 
geciteerd: 
,,Jongstleden vrijdagavond werd hier de 
Maagdenhuisfilm gedraaid. Daarna is een 
discussiegroep ontstaan, die veranderingen 
op lange termijn nastreeft. Hierbij moet 
gebruik gemaakt worden van de direkte 
democratie, met andere woorden: ’n 

Villa Wildzang aan de Nachtegaallaan omstreeks 
1905.
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politisering van het onderwijs. Wie op dit 
ogenblik de inspraak bekijkt ziet dat die 
vrijwel nihil is. Ondanks het bestaan van een 
Schoolraad, waarin leraren en leerling zitting 
hebben. En bovendien moet de inspraak niet 
van een paar figuren komen. Iedereen moet 
inspraak hebben. Het doel is een plenaire 
vergadering met beslissingsrecht.” (krante-
knipsel)

Hoe Van Krugten in de Biltse Post op deze 
tweedracht reageerde, heb ik niet na kunnen 
gaan, omdat ik slechts over enkele nummers 
van de jaargang 1970 beschik. Het moet hem 
deugd hebben gedaan. Hij had zich immers 
al eerder een voorstander van knokploegen 
betoond. 

Toeval of niet, in Groot Utrecht van dezelfde 
25 februari staat een uitgebreid interview 
met Henk Dubbink, waarin hij in andere 
bewoordingen zijn boodschap herhaalt: 
‘Ik hoop dan ook dat binnen niet al te 
lange tijd de jeugd van onze gemeente, 
zowel de zogenaamde werkende jeugd 
als de middelbare scholier en de student, 
tezamen een openbaar gebouw of school 
zullen bezetten, en daar een openbaar 
centrum zullen vestigen, waar de ogen van 
velen geopend kunnen worden. Punten 
van discussie kunnen zijn alle problemen 
van werkelijk menselijke leefbaarheid van 
deze drukke wereld en de bedreigingen 
en de mogelijkheden, die de technische, 
kapitalistische orde kan verschaffen.’

Uit de nummers 12-14 van de vijftiende 
jaargang (1970) van de Biltse Post die 
ik wel heb kunnen vinden en uit andere 
teruggevonden stukken, blijkt dat er ook 
einde maart nog een botsing is geweest 
tussen beide groepen leerlingen. 
De actiegezinde leerlingen hadden een 
telegram gestuurd om adhesie te betuigen 
aan actievoerende leerlingen op het Utrechts 
Atheneum: ‘Leerlingen en leraren van de 
werkplaats kindergemeenschap verklaren 
zich solidair met de democratische stryd van 
de scholieren …’ (afschrift telegram op 16/3). 
En dat lokte weer protest uit bij de 
andersgezinde leerlingen: ‘De aanklacht 
tegen deze werkers is dat zij zonder 
medeweten van de werkersraad, een 
telegram hebben gestuurd namens 
leerlingen en leraren van de W.P.’ (stencil 
‘Aan de werkers van de Werkplaats’) ‘Enkele 
leerlingen van de Werkplaats hebben 
wederom laten schijnen dat zij de hele school 
zijn’. (kopie brief, Ondertekend door de 
Werkersraad en verstuurd door de voorzitter 
van deze raad aan bestuur, leerlingen en 
leraren van ditzelfde atheneum op 20-3).

Aan welke kant Van Krugten staat, laat zich 
raden. Met name de hierboven genoemde 
prof. dr. H.J. Dubbink, let wel leraar klassieke 
talen, moet het ontgelden: ‘iemand als 
Jan Hendrik Dubbink, onderwijzer aan de 
Werkplaats Kindergemeenschap’ 
Belangrijker is dat hij het nu heeft over 
‘voorstanders van een links fascistische 
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dictatuur.’ De Biltse Pest had hem de mond 
zeker niet gesnoerd.

Oranje Vrijstaat
De gebeurtenissen op een rij. In de nacht 
van vrijdag 19 op zaterdag 20 juni 1970 werd 
de Wildzang gekraakt. Een groepje jongeren 
van 16-23 jaar, meest scholieren, drong vrij 
eenvoudig de leegstaande villa binnen, ‘er 
sneuvelden slechts twee ruiten’ lezen we 
in de Biltse en Bilthovense Courant (BBC). 
(Overigens een voormalig bejaardenhuis en 
geen bibliotheek, zoals ik in het vorige artikel 
ten onrechte schreef.)
De krakers hadden grote plannen: een 
crèche, lezingen, exposities, een fotostudio, 
een wereldwinkel, een huiswerkcursus, 
opvang voor jongeren met problemen en 
natuurlijk het ontmoetingscentrum waar 
Dubbink op doelde. Drugs en drank waren 
uitdrukkelijk verboden.
De BBC reageerde niet negatief, tussen de 
regels door lees je dat. Ook de middenstand 
was niet afwijzend, en een buurman was, 
toen de waterleiding afgesloten werd, 
behulpzaam met een tuinslang. Het was 
het eerste pand dat gekraakt werd in de 
gemeente en men reageerde niet zonder 
meer negatief, is de indruk die ik krijg. Anders 
lag dat voor het gemeentebestuur. Diezelfde 
zaterdagmorgen bezocht burgemeester 
Fabius pand en huidige bewoners. Hij gaf 
ze weinig hoop: het pand zou binnen drie 
weken wel ‘plat liggen’.
Voor de gemeente speelden er 

namelijk andere belangen dan een 
ontmoetingscentrum voor jongeren. Het 
voormalig bejaardenhuis de Wildzang, 
eigendom van de Diaconie van de 
Hervormde Gemeente Bilthoven, stond te 
koop. En het gemeentebestuur wilde het 
pand, door makelaar Rijksen getaxeerd op 
210.000 gulden, aankopen met het oog 
op een parkeerplaats voor de toekomstige 
Kwinkelier. Een voorstel daartoe lag bij de 
gemeenteraad. 
Op de 19e juni werd de voorlopige koopakte 
getekend. Op de avond van de 25e juni 
werd het voorstel door de gemeenteraad 
formeel aangenomen. En op 8 september 
werd de koop definitief, maar toen hadden 
de krakende scholieren de Wildzang al lang 
verlaten. 

Toch waren tijdens de vergadering van de 
raad op 25 juni de meningen verdeeld. Over 
de aankoop was men het weliswaar eens, 
maar de noodzaak om tot onmiddellijke 
sloop over te gaan werd betwist; het 
kraken werd weliswaar als onrechtmatig 
veroordeeld (de spreker namens de drie 
confessionele fracties oordeelde dat hier ‘de 
rechtsstaat in het geding is’), maar voor de 
wens van een jongerencentrum bestond wel 
begrip. 

Verder deed zich tijdens dit (ver)koopproces 
een complicatie voor. De diaconie verzocht 
namelijk op 26 mei het gemeentebestuur 
de Wildzang tijdelijk te mogen verhuren aan 

Van provo’s en kabouters
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Bredero voor het onderbrengen van 
gastarbeiders, wat vervolgens door 
de gemeente met ‘stemverheffing’ 
werd geweigerd. Het argument van 
de diaconie was, dat het toch nog wel 
enige jaren zou duren voordat men 
aan de aanleg van een parkeerterrein 
toekwam.
De krakers moeten hier ongetwijfeld 
van op de hoogte zijn geweest, 
want ook zij verzochten het 
gemeentebestuur de sloop uit te stellen, 
teneinde in de twee tot drie jaar voordat 
de bouw van de Kwinkelier was afgerond, 
het gebouw als ontmoetingscentrum te 
kunnen gebruiken. Er werd contact gezocht 
met juristen. Resultaat leverde dit niet op. 
De gemeente wilde, na toestemming van 
Gedeputeerde Staten, zo snel mogelijk 
tot sloop overgaan. Wel verklaarde ze 
zich bereid de mogelijkheid van een 
ontmoetingscentrum te onderzoeken. 

Op 15 juli berichtte de BBC dat de 
waterleiding inmiddels was afgesloten en dat 
de kabouters met melkbussen door Bilthoven 
reden om water op te halen, geheel in provo-
stijl dus. 
Uiteindelijk heeft het -nog- tot begin 
augustus geduurd voordat de krakers in 
een ‘openbare vergadering’ besloten het 
pand te verlaten. Op 12 augustus werd de 
burgemeester meegedeeld dat de kraakactie 
beëindigd was (BBC van  20 augustus). 
‘Zaterdagavond 7 augustus j.l. hebben 

wij, bezetters van huize “Wildzang”, 
Nachtegaalllan 5 te Bilthoven, in een 
openbare volksvergadering besloten het 
door ons gekraakte pand te verlaten om ons 
volledig te kunnen inzetten voor de opzet 
van een ontmoetingscentrum in een ander 
pand, waar geschikte ruimten met water 
en elektra aanwezig zijn.’ (kopie brief 8 
augustus, ondertekend namens bezetters en 
Werkgroep Ontmoetingscentrum door Hans 
van Bruinessen). 

‘AFSCHEID VAN KRAAKPAND
Bilthoven - De kabouters hebben 
dinsdagavond met een vreugdevuur, van 
het afval uit het ontruimde rusthuis ,,De 
Wildzang” afscheid genomen van het pand, 
dat zij op zaterdagmorgen 20 juni kraakten.
Er werd zelfs met enig ceremonieel, de sleutel 
overgedragen aan de vertegenwoordiging 
van de eigenaars, dat zijn nog steeds de 
Hervormde diakonieën, omdat de notariële 
overdracht van het gebouw aan de gemeente 
nog steeds niet is geschied.’ (kranteknipsel)

Nachtegaallaan. Foto 21 december 1970.
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Zo harmonieus is de overdracht overigens 
niet verlopen, vermoed ik. In het Utrechts 
Nieuwsblad van 9 september lees ik, onder 
de kop ‘Sloop “Wildzang” begonnen. Bestuur 
tehuis laakt optreden kabouters’: 
‘Met weemoed heeft het bestuur van 
het voormalige rusthuis der hervormden 
dinsdagavond een laatste rondgang door het 
gebouw De Wildzang aan de Nachtegaallaan 
5 in Bilthoven gemaakt. Terwijl de 
bestuursleden voorzitter R. Tjemmes, 
penningmeester Wisman, mevrouw Van 
der Vrugt en de heer Schuitemaker door het 
gebouw wandelden om aan o.a. ds. J. C. van 
Veen te laten zien welke vernielingen in het 
gebouw zijn aangericht (…)’ en 
‘Voorzitter Tjemmes: ,,Kijkt u eens, de muren 
zijn beklad met opschriften, vuil ligt op de 
vloer, alle deurknoppen zijn afgebroken, 
wasbakken zijn van de muur gerukt. Zo 
hebben wij het niet achtergelaten.” ’
Een foto is ter illustratie bijgevoegd (maar 
wat zegt een foto die een maand later is 
gemaakt?).

De krakers aan het woord
Om het beeld dat uit bovenstaande 
reconstructie naar voren komt aan te vullen, 
heb ik enkele oud-leerlingen uit die jaren 
op kunnen sporen en bereid gevonden om 
hun herinneringen kort te beschrijven. Hier 
volgt een kleine bloemlezing, waarbij enige 
overlap onvermijdelijk is. 
Het waarom van de kraakactie:
‘De jaren 60, toen het leven in Bilthoven heel 

saai was, vergenoegzaam en afgesloten van 
de buitenwereld.’ ‘Met de kraakactie moest 
dacht ik het signaal gegeven worden dat er in 
Bilthoven niets te beleven viel voor jongeren. 
Wij hebben toen een Bilthovense variant van 
de kabouter Oranje Vrijstaat uitgeroepen, 
waarvan de kraakactie het uiterlijke symbool 
werd.’
‘In juni 1970 was ik net 19 jaar; ik had mijn 
eerste jaar aan de Sociale Academie (…) 
achter de rug en was ervan overtuigd dat er 
een taak voor mij in het verschiet lag. Wat en 
hoe was mij nog volstrekt onduidelijk.’
De eerste uren:
‘Om vier uur ’s morgens fietsten we door 
een doodstil Bilthoven. Vogelgezang en een 
opkomende zon maakten het fietstochtje 
idyllisch. Hoe het de jongens lukte om binnen 
te komen? Via een dakraam, geloof ik.’
‘’Morgens om een uur of elf was ik weer ter 
plaatse. Er waren op dat moment een stuk 
of 15 jongeren aanwezig. Het merendeel 
jongens. Jongens van de Werkplaats en 
ook jongens uit de Bilt, die ik niet kende. 
Spannend: de politie kon elk moment 
komen. Er moest gebarricadeerd worden, 
of juist niet. Er waren geruchten dat er een 
knokploeg uit Zeist op weg was naar de 
Wildzang. 
De krakers:
‘We kregen daar die zomer een jongeren 
ontmoetingspunt, waar opeens een heleboel 
verschillende kringen mensen bij elkaar 
kwamen, kringen, die elkaar van te voren 
wel een beetje kenden van de “buitenkant”, 
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maar opeens waren we samen met 
elkaar, de zelfde leefijdsgroep en met een 
gemeenschappelijke wens, een pand voor 
ons zelf. Maar we kwamen uit verschillende 
milieus en verschillende scholen uit de hele 
gemeente.’
‘De populatie van de bewoners van de 
Wildzang fluctueerde. De oorspronkelijke 
krakers waren al snel vertrokken. Het 
was grote vakantie. En er waren andere 
bezigheden en vakantieafspraken. Andere 
jongens maakten hun entree. Jongeren uit 
de Bilt, Zeist, Utrecht. Dakloze jongeren, 
jongeren die op zichzelf aangewezen waren. 
Probleemjongeren. Dat was iets anders dan 
de Werkplaatsers uit gegoede gezinnen met 
progressieve en tolerante ouders. Ouders die 
hun kinderen stimuleerden en vrij lieten …’
‘… later werd de zaak als het ware 
overgenomen door mensen die geen “roots” 
in de Werkplaats hadden.’ 
De eerste tijd:
Contact met de politie, met de omringende 
middenstand, met het uitdenken van een 
plan over wat we wilden bereiken met 
deze kraakactie. Ik geloof niet dat er van 
te voren een doel was geformuleerd. 
De actie was eerder een uiting van een 
algemeen basaal gevoel dat Bilthoven en De 
Bilthovense bewoners jongeren niets bood, 
zelfingenomen was en geen enkel oog had 
wat er met jongeren en de rest van de wereld 
gebeurde. (…) In deze eerst kraakdagen ging 
het om praktische zaken: watervoorziening 
voor de broodnodige hygiëne, regelen 

van continue aanwezigheid en daarmee 
samenhangende activiteiten als koken en 
schoonmaken.’
De tijd daarna:
‘… probeerden we een aantal activiteiten op 
poten te zetten. Een ervan slaagde aardig: 
we organiseerden de mogelijkheid van 
kinderopvang voor het winkelende publiek. 
Ik herinner me dat we een leuke speel-en 
verkleedmiddag hadden met een paar 
kinderen op een veldje achter de Jamin.’
‘We maakten duidelijk dat in Bilthoven een 
jongerenopvang c.q. hulpverleningscentrum 
voor jongeren beslist noodzakelijk was en dat 
de Wildzang daar bij uitstek voor geschikt 
was. Dat gebeurde vooral via gesprekken 
met bezoekers en voorbijgangers. Echte 
coördinatie of plan van aanpak ontbrak …’ 
‘ik weet nog (…) en dat we daar avonden 
lang aan “sensitivity training” deden. Ik vond 
dat soms erg zweverig en ik kan me nog 
heftige emoties van jongeren herinneren 
die werden doorgevraagd over “wie ben je 
echt’…’
De buitenwereld:
‘We kregen de politie op bezoek, die ons eruit 
wilde zetten, en later ook wat agressieve 
mannen, door de eigenaar van het pand 
besteld (vermoedelijk niet het geval. B.S.), die 
ons uit de slaapzakken probeerden te krijgen, 
maar dat lukte niet zo.’
‘Ondertussen werd de spanning gevoed door 
talloze geruchten over knokploegen, maar 
ook afluisterpraktijken door de BVD.”
‘Raar genoeg herinner ik me weinig van 



10 Van provo’s en kabouters

contacten met de autoriteiten. Een maal 
’s nachts politiecontrole. Intimiderend 
met zaklampen. Op zoek naar (spannend 
en onbekend) drugs ….Er kwam een keer 
een afvaardiging van, naar ik vermoed de 
gemeenteraad: een paar grijze mannen, die 
afstandelijk luisterden naar onze pleidooien 
voor jongerenvoorzieningen.’
Het verloop:
‘Het elan van de eerste 10 dagen 
verschrompelde, nieuwe bewoners en 
bezoekers hadden andere belangen: 
onderdak, eten, weg van huis zijn, gezelschap 
en opwinding. Geen ideële of principiële 
uitgangspunten, maar basisbehoeften.’
Na twee weken overnachtte ik niet meer in 
de Wildzang. Het werd er viezig en dodelijk 
vermoeiend met alle inloop van onbekende, 
om hulp verlegen jongeren. Ik sliep gewoon 
thuis’ 
‘In augustus ben ik er nog een paar maal 
langs gegaan. De zaak verloederde. Ik weet 
niet eens wanneer of de Wildzang ooit is 
ontruimd of simpelweg doodbloedde. Ergens 
eind augustus, begin september was het 
afgelopen.’
‘Dat was een leuke, spannende tijd, die 
zomer in, ik geloof, 1970.’
‘Het kraken van de Wildzang heeft geen 
boom omgeblazen …’

Tenslotte
Ik wil dit artikel afsluiten met wat een van 
deze oud-leerlingen ruim veertig jaar later 
terugblikkend schrijft:

‘Overigens was kraken in die tijd niet illegaal! 
Wel het inbreken, maar dat ging daar ’s 
ochtends om 4.00 heel gemakkelijk, want 
er zat alleen een plankje los kan ik me nog 
herinneren (ik was erbij). In het Bilthovense 
geval heeft de kraakactie niet tot behoud 
van het monumentale pand in het centrum 
van Bilthoven geleid. In Amsterdam zijn veel 
panden door krakers gered en hebben zo 
(achteraf bezien) krakers een belangrijke 
functie gehad in behoud van historisch 
erfgoed. Wat een rol speelde waren de goede 
en kreatieve ideeën die enkele Amsterdamse 
krakersgroepen aandroegen en de 
gevoeligheid van het lokale bestuur (voor die 
ideeën).’ 
Gevoeligheid voor goede en creatieve 
ideeën, misschien heeft het daar in 1970 aan 
ontbroken. 

Bronnen:
archieven RHC Vecht en Venen en Historische 
Kring De Bilt,
particulier archief Richard Kruijswijk,
krantenknipsels zonder bronvermelding,
e-mails oud-leerlingen van de Werkplaats.

Met dank aan Lisbeth, Björn, Hans en Richard 
voor hun bijdrage.
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Mieke Koenen

Ida Gerhardt en de Werkplaats

Na twaalf jaar te hebben gewerkt aan het 
Gemeentelijk Lyceum in Kampen stapte 
de dichteres en classica Ida Gerhardt in 
het schooljaar 1951-1952 over naar De 
Werkplaats. Kees Boeke had haar gevraagd 
of ze aan zijn school, die bezig was een meer 
reguliere onderwijsinstelling te worden, 
een gymnasiumafdeling wilde oprichten. 
Om zich nader te oriënteren ging Ida eerst 
een aantal keren kijken op De Werkplaats. 
Ook woonde zij een deel van de festiviteiten 
bij die ter ere van het vijfentwintigjarige 
jubileum van de school op touw werden 
gezet. Uiteindelijk zei ze ja op het verzoek 
van Kees: ze was bijzonder gecharmeerd van 
de rol die kunst en cultuur speelden in zijn 
school. Tegelijk was het voor haar ook heel 
aantrekkelijk om te kunnen wonen en werken 
in de buurt van haar geliefde, Marie van 
der Zeyde. Marie woonde al sinds 1942 in 
Utrecht. Zij was werkzaam bij de Nederlandse 
Stichting voor Psychotechniek, waar zij 
testen afnam, participeerde in de opleiding 
van medewerkers en onderzoek deed naar 
taalaanleg.

Ida’s komst naar Bilthoven viel in de nadagen 
van Kees Boeke als schoolleider, maar toch 
raakte zij diep onder de indruk van zijn 
pedagogische idealen, eenvoud en grote 
liefde voor natuur en cultuur. Ze schreef een 
aantal gedichten over hem, die niet werden 
gepubliceerd, zoals dit gedichtje:

Kees Boeke op een ochtend vroeg 

Het kind dat aan de blinde muur
schreit om zijn tol die niet wil staan,
hoort stappen in het vroege uur.
Een vaste hand en, trots figuur,
beschrijft de priktol boog en baan.
En alle lichtjes springen aan
voor het oude en het jonge kind.
De dag heft aan, het spel begint.

Hoewel Ida heimwee had naar de IJssel 
en het omringende rivierenlandschap, 
voelde zij zich op haar nieuwe school al 
vrij gauw thuis. Maar het lesgeven bleek 
absoluut geen gesneden koek: zij vond het 
moeilijk om Werkplaatsidealen als leren in 
je eigen tempo en individuele ontplooiing 
te combineren met het grondig aanleren 
van Grieks en Latijn. Wel had zij snel door 
hoe ze een nogal weerbarstige of vrijpostige 
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leerling kon aanpakken. In de herfst  van 
1951 schreef zij hierover: ‘De weerstanden 
en het beroemde “bekken” zijn een slecht 
aanwensel van jaren, maar ook een behoefte 
aan rust, en angst dat die niet komt: zo 
ongeveer als een kat à priori krabt, omdat hij 
denkt dat je hem van de stoel zult jagen.’

Begin 1953 had Ida een kritisch gesprek 
met Kees. Naderhand geneerde zij zich over 
de felheid die ze ten toon had gespreid en 
schreef ze Kees dat ze zich nauw betrokken 
voelde bij zijn levenswerk, maar geen 
afbreuk wilde doen aan het inhoudelijk hoge 
kaliber van haar lessen. Zij probeerde hem 
uit te leggen dat haar eigen werkwijze, die zij 

omschreef als een soort socratisch gevecht 
tegen schijnkennis, juist goed aansloot bij zijn 
opvattingen: 

Ik zou je zoo graag willen zeggen dat ik, 
op mijn kleine post in dit groote geheel, 
juist tracht (al lijkt het vaak anders) iets te 
bewaren van wat je hebt bedoeld. Dat ik, 
mede dáárom, probeer te strijden tegen 
onrust, vervlakking en schijn-weten. 
Misschien nog niet altijd met de juiste 
middelen, maar toch vanuit een heel 
grote ernst, die de kinderen voelen en, 
tot mijn groote vreugde, aanvaarden. 
Wil je het in dit licht ook zien, als ik wel 
eens scherp of kritisch ben: het is toch 
bijna altijd, als het geestelijk element 
van de Werkplaats gevaar loopt ~ en het 
geschiedt uit liefde voor de zaak.

In Kampen werden Ida’s leerlingen vaak 
gehinderd door leerachterstanden of er 
waren ouders die hun begaafde kind niet 
wilden laten studeren. In het welvarende 
Bilthoven kreeg zij te maken met zeer 
mondige, soms verwende pupillen, en met 
kinderen die uit een weinig stabiel gezin 
kwamen. Ook werd zij geconfronteerd met 
leerlingen die zich ontheemd voelden. Ze 
hadden al in verschillende landen gewoond 
of bivakkeerden in een gastgezin of internaat, 
omdat hun ouders in het buitenland 
werkten. Later zei Ida hierover:

Ida Gerhardt. Foto Internet.
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Met vallen en opstaan hebben we […] 
de omgang en groepen opgebouwd […] 
bij Boeke, waar veel ouderloze kinderen 
waren. Niet zozeer kinderen die geen 
ouders meer hadden, als wel ouders die 
liever die kinderen niet meer hadden. 
Wij hadden ook een aantal internaten. 
Het is daar niet zo gemakkelijk om wat 
geheel verstoord is, niet in de menselijke 
verhouding die je niet herstelt maar in 
het kind zelf, weer ruimte te geven.

In het oude Werkplaatsgebouw had Ida 
een eigen klaslokaal met uitzicht op de 
schooltuin. Collega’s die daar ook werkten 
waren onder andere Meia Albarda, lerares 
Frans, en de leraar Duits Hein Herbers, die 
voor de oorlog, toen hij als lid van de Duitse 
vredesbeweging moest vluchten, bij Kees 
Boeke een veilig heenkomen 
had gevonden. Ida vond 
enkele goede vrienden op 
De Werkplaats, waaronder 
de zojuist genoemde Meia 
Albarda, dochter van de 
sociaaldemocraat J.W. 
Albarda, minister in het 
kabinet Gerbrandy en later 
lid van de Raad van State. 
Meia was tegelijk met Ida in 
Bilthoven begonnen. Zij was 
sociaal zeer bewogen, schreef 
toneelstukken en begeleidde op 
de piano muziekuitvoeringen 
van de school. De beide dames 

hadden veel gemeen: Meia was net als Ida 
een groot natuurliefhebber en ook literair 
actief: zij had een boek geschreven over 
Henriëtte Roland Holst, was gepromoveerd 
op André Gide en deelde Ida’s liefde voor 
Herman Gorter.

Meia’s dochter, Marianne Kaas, was een 
van Ida’s eerste leerlingen. Zij genoot 
van het hoge niveau van de lessen Grieks 
en Latijn. Het fascineerde haar dat Ida 
niet alleen veel aandacht schonk aan 
inhoudelijk correct vertalen, maar ook aan 
de esthetische aspecten van het vertaalwerk. 
Meia en Marianne, die een gerenommeerd 
vertaalster van Franse literatuur zou 
worden, kregen van Ida handgeschreven 
gedichten cadeau, bijvoorbeeld als een van 
hen jarig was. Het zijn oudere versies van 

Het schoolgebouw Werkplaats te Bilthoven. 
Ontwerp Frants Edvard Röntgen. Foto Wikipedia.
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later gepubliceerde gedichten, met soms 
interessante varianten, maar ook gedichten 
die nooit zijn opgenomen in een bundel.

Het bleef voor Ida nog lang moeilijk om 
een evenwicht te vinden tussen grondig 
lesgeven en de Werkplaatstraditie, met zijn 
palet aan extra activiteiten. In de lente van 
1952 schreef zij aan het klasje van Marianne 
Kaas dat zij te ver van haar eigen koers 
was afgeraakt. Zij betoonde zich behoorlijk 
kritisch over de gang van zaken op school 
en vond vooral dat de leerlingen zich te veel 
versnipperden: ‘De Werkplaats is mij lief, 
maar ik háát met een ware haat het aldaar 
tierend dilettantisme […] Haastig en grisserig 
worden er bòssen bloemen geplukt en 
achteloos verloren […] Hoe méér er “gratis” 
te krijgen is, hoe armer men wordt.’

Maar er werden aan De Werkplaats 
ook activiteiten ontplooid waarvoor 
Ida veel bewondering had, zoals het 
Muiderslotproject dat in het teken stond van 
P.C. Hooft en een uitvoering door werkers 
en medewerkers van Händels Messiah in 
de zomer van 1952. Boeke dirigeerde en 
de solisten die hij gecharterd had waren 
musici van naam als Aafje Heynis en Laurens 
Bogtman. Later schreef Ida hier een gedichtje 
over dat zij niet publiceerde en waarin 
citaten weerklinken uit het eerste deel van 
Händels oratorium:

‘And He shall purify.

’Klaroenen stemmen stoten met hun schal
de heerbaan vrij. Verhoogd wordt ieder dal,
de berg geslecht. Hoor, kinderen jubelen 
Hem die het zilver zevenvoudig zuiveren zal.

In het najaar van 1952 kwam de classica 
Mariet des Tombe-van Schaick de groeiende 
afdeling oude talen versterken. Zij vertelde 
mij dat Ida haar vaak nuttige adviezen gaf, 
maar ook vond zij haar collega behoorlijk 
heerszuchtig. Volgens Des Tombe dweepten 
sommige leerlingen met Ida. Dit kwam 
door haar imponerende persoonlijkheid en 
doordat zij haar fascinatie voor de klassieke 
talen zo goed wist uit te dragen. Dit beeld 
wordt bevestigd door oud-leerlingen met 
wie ik contact heb gehad. Vaak typeerden 
zij Ida als een lerares die respect en ontzag 
opriep. Een luilak die een antwoord schuldig 
bleef of iets verkeerds zei, werd stevig op 
zijn nummer gezet. Maar voor gemotiveerde 
leerlingen bij wie het schoolwerk niet wou 
vlotten, was zij heel behulpzaam. Ook wist 
zij haar klassen gevoelig te maken voor de 
schoonheid van de oude teksten. Maar er 
was wel degelijk een schaduwkant aan het 
hoge niveau van haar lessen, want Ida legde 
de lat zo hoog dat een behoorlijk aantal 
leerlingen overstapte naar de bètarichting.

Toen de inmiddels zeventigjarige Kees Boeke 
in het najaar van 1953 afscheid nam van De 
Werkplaats, schreef Ida hem hoeveel zijn 
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levenswerk voor haar betekende. Maar in 
bedekte termen liet zij ook doorschemeren 
verontrust te zijn over het feit dat de school 
alsmaar groter werd:

Wat ik bij de Messiah heb gezien, 
zal ik nooit één sterveling kunnen 
vertellen. Nog minder wat er in simpeler 
ogenblikken was, en waarvan de glans 
niet verbleekt. Wij gaan, in een geheel 
ànders gerichte wereld, met ons 
Gymnasium gelukkig toch nog steeds de 
weg van verdieping en concentratie, en 
ik heb met mijn werkers véél prachtigs 
mogen leren en genieten. En velen om 
mij heen trachten het niet anders, al 
worden wij wèl groot in getal.

Kees werd opgevolgd door Tine Lambert-
Anema. Lambert, die zeven jaar ouder 
was dan Ida, maakte vanaf het eerste uur 
deel uit van het stichtingsbestuur van de 
school. Zij had scheikundige technologie 
gestudeerd, kon goed omgaan met Haagse 
ambtenaren, was ambitieus en voortvarend 
en had veel belangstelling voor pedagogiek 
en didactiek. Anders dan Kees blonk zij uit in 
politiek-strategisch handelen. Ida en Tine, die 
allebei zeer uitgesproken persoonlijkheden 
waren, konden niet goed met elkaar 
overweg. In bestuursvergaderingen op 
De Werkplaats werd al gauw misprijzend 
gesignaleerd dat Ida zich tegenover collega’s 
en buitenstaanders behoorlijk negatief uitliet 
over het nieuwe schoolhoofd.
In het begin van haar Werkplaatstijd had Ida 

af en toe een poosje ziekteverlof. Maar toen 
zij een jaar of twee in Bilthoven woonde, 
ging haar conditie sterk achteruit. In het 
voorjaar van 1956 escaleerden de klachten 
en stelde de huisarts beroepsgerelateerde 
overspannenheid vast. Ida besefte terdege 
dat haar gezondheidsklachten verband 
hielden met psychische spanningen. Aan 
een collega meldde zij: ‘De dokter betitelt 
de ziekte als “longontsteking op de basis van 
managers disease” [...] “Managers disease” 
had ik al lang – die opeenstapeling van 
verantwoordelijkheden voor situaties, die 
je zèlf niet creëerde, pakt op den duur hard 
aan!’ Waarschijnlijk zinspeelde Ida op haar 
frustraties over het beleid van de nieuwe 
Werkplaatsleiding, dat in haar ogen funest 
was voor het idealisme en de kunstzinnige 
sfeer in de Boekeschool. Maar het waren, 
lijkt mij, niet alleen de door anderen 
gecreëerde kwesties op school die haar 
zo veel stress bezorgden dat zij ziek werd. 
Haar dubbelleven als dichter en docent en 
haar eigen karakter, verleden en ambities 
begonnen ook hun tol te eisen. 

Met ingang van het schooljaar 1956-
1957 ging Ida minder lesuren geven. In 
datzelfde cursusjaar kocht zij samen met 
Marie een eigen huis in Bilthoven, aan de 
Bilderdijklaan. Na meer dan dertig jaar te 
hebben gewoond onder andermans dak, 
waren de beide vijftigers voor het eerst niet 
meer aangewezen op een hospita die kost 
en inwoning verschafte en konden ze gaan 
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samenwonen.

Toen Ida en Marie een tijdje in Bilthoven 
woonden, begonnen ze zich mateloos 
te storen aan de straaljagers van de 
luchtmachtbasis Soesterberg, die aanzienlijke 
geluidsoverlast veroorzaakten. In het najaar 
van 1958 organiseerden honderdvijftig 
omwonenden een protestbijeenkomst in het 
Bilthovense hotel Heidepark. Hier maakten 
zij hun zorgen kenbaar over de gevolgen 
van het helse kabaal voor hun gezondheid. 
Ida nam ook het woord en een dag later 
werd een deel van haar bijdrage geciteerd 
in sommige regionale kranten, waaronder 
het Utrechts Nieuwsblad: ‘Toen een paar 
maal achter elkaar enkele vliegtuigen laag 
over mijn huis waren gekomen, heb ik de 
commandant van Soesterberg gebeld. Omdat 

hij op dat moment niet te bereiken was, heb 
ik hem later geschreven. Omdat ik daarop 
geen antwoord kreeg heb ik weer gebeld, en 
toen nog eens geschreven. Eindelijk kwam 
de commandant bij mij thuis. Hij vertelde […] 
dat de hoogte waarop straaljagers mogen 
vliegen 450 meter is. Maar zo zei hij: “Ik heb 
mijn mannen niet aan touwtjes.”’ Het kabaal 
van de Soesterberger straaljagers is ook in 
een van Ida’s gedichten verwerkt. In het 
gedicht ‘Dertig eeuwen’, dat deel uitmaakt 
van de bundel De hovenier en de opdracht 
‘voor mijn leerlingen’ draagt, worden de 
lerares en haar leerlingen door een ‘phalanx 
straaljagers’ gehinderd bij hun lectuur van 
Homerus.

Begin 1960 werd Ida opnieuw zwaar ziek en 
anderhalf jaar later was de rek er helemaal 
uit. In het schooljaar 1962-1963 werd zij 
afgekeurd en een jaar later ging zij vervroegd 
met pensioen. Maar zij ging niet bij de 
pakken neerzitten. De energie om te dichten 
was er nog wel en zij publiceerde voor het 
eerst in het tijdschrift Maatstaf. Ook had zij 
het plan opgevat om in de nabije toekomst 
samen met Marie de Psalmen te vertalen 
en daarom was zij alvast begonnen met het 
volgen van Hebreeuws en Geschiedenis van 
het oude Israël aan de Universiteit Utrecht. 
In maart 1964 slaagde zij cum laude voor het 
propedeutisch examen.

Eind oktober 1964 nam Ida officieel afscheid 

Ida Gerhardt. Foto Internet.
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van De Werkplaats. Tot slot volgt hier een 
klein deel van de toespraak die zij toen hield 
en die haar visie op het leraarschap en op 
het wezen van de menselijke omgang laat 
zien. Nadrukkelijk komt naar voren dat de 
vrouw die zich als klein meisje thuis bij haar 
moeder niet veilig had gevoeld, met man 
en macht probeerde om in haar klassen een 
sfeer van onderling vertrouwen te scheppen:

‘Al die jaren, dat je voor de klas staat, 
tracht je de kinderen uit te rusten met 
een koffertje, waarin datgene zit, wat 
nu juist dit kind het meeste nodig heeft. 
Zo pakt de moeder het koffertje voor de 
eerstejaarsstudent: in dat hoekje gaat nog 
een appel en in dàt een reep. Maar er is één 
reservevoorraad, waarvan je nooit genoeg 
kunt meegeven op de lange reis: dat is de 
voorraad van dat oorspronkelijk vertrouwen. 
Lang is de reis door het land, waardoor we 
allen moeten gaan: het land van wij en die 
andere mens; of wij, en die anderen. Wij 
volwassenen weten, dat die reis bij tìjden 
door woestijnzand leiden kan. Ik denk hier 
óók aan de crisis, waardoor zoveel studenten 
in hun tweede of derde jaar gaan: in wezen 
een eenzaamheidscrisis.

Het leraarschap, een ambt van hoge adel, is 
eigenlijk niets anders dan onmerkbaar die 
voorraad aanvullen van het oorspronkelijk 
vertrouwen: vanuit de veiligheid, die in de 
klas heerst en die zwijgend zegt: het kan 
wèl. Niet bang zijn, het kan wèl. Nu en later. 

Dat je de ander herkent en dat je herkend 
wordt. Stellig meende Prof. Schermerhorn 
het verleden Donderdag niet, zoals het even 
klonk, toen hij de dingen zó qualificeerde: 
‘Eerst de kinderen en dan een hele tijd niets 
en dan de medewerkers’. Liever zou ik willen 
zeggen: eerst een grote bescheidenheid. En 
dan een hele tijd niets. En dan, met Gods 
hulp, wij samen. In hetzelfde schuitje, de 
kinderen en wij. Voor dit ‘wij samen’ hebben 
Kees en Betty gevochten en dat leeft nòg, 
met vaste wortels in de grond, bij hen die 
hun werk trachten voort te zetten.’

Later in haar leven keek Ida met gemengde 
gevoelens terug op haar tijd aan De 
Werkplaats. In een lezing noteerde zij: 
‘Het was een school vol ongekende 
mogelijkheden, en – natuurlijk! – vol 
ongekende moeilijkheden. Dit gold voor ons 
allemaal. Je kon er eigenlijk alleen lesgeven 
als je innerlijk brandde als een fakkel. Je 
brandde er óók wel bijna als een fakkel op.’ 
Maar de onderwijspionier Kees Boeke is zij 
altijd blijven bewonderen. Vol waardering 
schreef zij over hem: ‘Hij is een der eersten 
die de révolte der jeugd (ik meen de 
werkelijke, de geïnspireerde révolte) heeft 
voorbereid.’
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José  Cladder-Stinkens

In memoriam Tjitse Langerveld                       
* Zaandam 12 mei 1923 — † De Bilt 23 november 2013

Als Tjitse 20 jaar geleden was gestorven, 
was er misschien nu geen Historische Kring 
geweest. Er waren wel meer mensen die 
iets in die richting wilden, maar Tjitse was 
de kurk waarop het kenniscentrum van de 
nieuwe vereniging dreef. Hij vond de lokale 
radio (Stilob), waarvan ik voorzitter en 
programmamaker was, een mooi medium 
om het bestaan van de kring onder de 
aandacht te brengen. Zo leerden we elkaar 
kennen tijdens een uitzending over de 
Historische Kring. Sympathie was er vanaf 
het eerste moment; ik werd zelfs nog 
tijdens die uitzending lid, terwijl ik in die 
tijd eigenlijk vond dat ik dat als journalist 
niet kon doen. Toen de Biltenaren eenmaal 
wisten dat er een Historische Kring was, 
kwamen al gauw allerlei aanvragen voor 
lezingen voor verenigingen, ambtenaren en 
politici, die vaak geen idee hadden wat er 
allemaal gebeurd was in hun gemeente. Ook 
particulieren deden een beroep op hem. 
Hij is eens maanden bezig geweest om voor 
een Russische mevrouw iets uit te zoeken 
en uiteindelijk heeft hij haar kunnen helpen. 
Eigenlijk – en ik denk dat ik niemand hiermee 

te kort doe – was hij “mister H.K.”. 
Toen de onderzoekgroep eenmaal 
geformeerd was, werden begrippen als de 
‘ontstaansgeschiedenis’ en het ‘klooster’, 
het ‘vrouwenklooster’ en de ‘uithoven’ 
gemeengoed. Tjitse maakte overal foto’s 
en dia’s van en tijdens de jaarlijkse 
tentoonstellingen werkte hij samen met de 
evenementencommissie aan een zo volledig 
mogelijk beeld. Er werd gewerkt met foto’s 
op rekjes die tussen glazen platen geklemd 
werden, een heidens karwei om binnen 
de kaders ook nog de onderschriften op 
te nemen. De tentoonstellingen werden 
steeds drukker bezocht en de H.K. werd een 
organisatie om rekening mee te houden. 
Op zijn eigen rustige en geïnteresseerde 
manier ging hij door met het verzamelen 
en doorgeven van informatie. Hoe kon het 
toch dat een medewerker van het KNMI 
zo’n belangstelling voor de plaatselijke 
geschiedenis had? Bij die vraag haalde hij 
zijn schouders op; hij vond dat belangstelling 
voor je woonplaats heel normaal was. Dat 
hij daarin een beetje doorschoot, vond 
hij maar bijzaak. Zijn vrouw Jo zou eens 
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geroepen hebben: “Moet je nu alweer naar 
die kring. Je bent geen avond thuis.” Het 
was echter nooit een groot probleem, heb 
ik begrepen. Velen wisten niet dat Tjitse ook 
nog een gezin had. Hij had twee dochters, 
schoonzonen en kleinkinderen. Soms kon hij 
opeens erg trots iets over hen vertellen. Zo 
werd het beeld compleet. 
We merkten de laatste jaren wel – zeker na 
het overlijden van Jo – dat zijn energie wat 
terugliep. Geen wonder, niemand realiseerde 
zich hoe oud hij al was. Hij veranderde 
namelijk nauwelijks. Samen namen we op 
14 april 2009 afscheid van het bestuur van 
de vereniging. En hoewel we het niet wilden, 
liep het contact toch terug. Zijn dochters 
hadden de verzorging op zich genomen en 
hij leek gelukkig en blij met het vaker zien 
van zijn familieleden, die nu nog belangrijker 
voor hem waren.

Drie maanden geleden zocht ik hem op in 
Weltevreden waar hij in een rustige kamer 
uit het raam keek, nog precies de Tjitse van 
altijd. Net zo flegmatiek, kalm en rustig, maar 
wel veel magerder, overzag hij zijn leven. Hij 
vond het leuk dat 900 jaar De Bilt uiteindelijk 
gevierd werd mede door de kennis die via 
hem en de H.K. gemeengoed was geworden. 
Zijn collectie had hij inmiddels aan de Kring 
geschonken en het leven bestond uit zitten, 
eten en wachten op dat waarvan we beiden 
wisten dat het onvermijdelijk was: het einde. 
En opeens lag daar die kaart. Met zijn 
overlijden is voor velen een stuk geschiedenis 
afgesloten. Er worden geen diavoorstellingen 
meer gehouden. Internet is overal, alles is 
openbaar. Tjitse heeft op zijn eigen, unieke 
wijze, ons allemaal geraakt en wij zijn door 
zijn overlijden wat armer geworden. 
Wij wensen de familie veel troost met alle 
mooie en lieve herinneringen aan Tjitse.

José Cladder-Stinkens,
Oud-voorzitter Historische Kring.

Tjitse Langerveld.



20 Naam  van artikel

Joost Ruitenberg

De geschiedenis van de (Veterinaire )  Volksgezondheid

In een Koninklijk Besluit van 7 juli 1909 
werd de grondslag gelegd van het Centraal 
Laboratorium van de Volksgezondheid 
ten behoeve van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid1 dat was gehuisvest in het 
gebouw aan Sterrenbos nr. 1 te Utrecht (afb. 
1). Het Laboratorium kwam niet onder het 
gezag van de Centrale Gezondheidsraad, 
waarvoor deze had gepleit. De Minister 
van Binnenlandse Zaken werd belast met 
de uitvoering van het Koninklijk Besluit. In 
1934 kreeg het laboratorium de naam van 
Rijks Instituut voor de Volksgezondheid 
(RIV) en van 1984 – 1996 Rijks Instituut 

voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne; 
dit is het huidige RIVM (Rijks Instituut voor 
Volksgezondheid en Milieu) (afb. 2). De 
opening van het Centraal Laboratorium vond 
plaats op 23 april 1910. De opdracht was 
duidelijk. Het Laboratorium was bestemd 

De geschiedenis van de 
(Veterinaire) Volksgezondheid    
De rol van dierenartsen bij het RIVM 

Dit artikel is een bewerking van 
een voordracht die prof. dr. E.J. 
Ruitenberg gehouden heeft tijdens de 
voorjaarsbijeenkomst van het Veterinair 
Historisch Genootschap op 18 april 2012 
in Bilthoven.

Afb. 2 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiene (1984) In (1), XIV.
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voor die onderzoekingen, 
welke door de praktijk 
van het Staatstoezicht 
op de Volksgezondheid 
gevorderd werden. 
Hiertoe behoorden 
opdrachten van de 
minister, aanvragen 
van het Staatstoezicht, 
aanvragen van de 
Gezondheidscommissies 
goedgekeurd door 
de Inspectie van de 
Volksgezondheid, maar 
ook “alle onderzoekingen 
die de directeur voor een 
richtige uitvoering van 
zijn taak nodig achtte”. 
Het was vanzelfsprekend 
dat er in het laboratorium moest worden 
meegewerkt aan de ontwikkeling van de 
wetenschap. In de Bacteriologische Afdeling 
werd onderzoek gedaan op het gebied van 
cholera, tuberculose, difterie, tyfus en syfilis. 
In de Chemisch-farmaceutische Afdeling 
ging het om onderzoek naar watervervuiling, 
leidingwater en levensmiddelen. In 1921 
werd de uitvoering van de Vleeskeuringswet 
opgedragen aan het Centraal Laboratorium2. 
Er kwam in 1922 een aparte Veterinaire 
Afdeling voor onderzoek en er werden 
cursussen aan dierenartsen gegeven (afb. 
3). Het was in de woorden van die tijd: een 
“gelukkige combinatie …tusschen de humane 
en veterinaire geneeskunde”. 

De Veterinaire Afdeling
Het eerste hoofd (1922-1930) was Dr. 
Herman Salomon Frenkel, afgestudeerd 
als dierenarts in 1913 en destijds assistent 
bij het Instituut voor Pathologie en 
Bacteriologie. Promotie (Levertumoren 
bij het schaap) in 1927. Frenkel verliet 
het Centraal Laboratorium in 1930 . 
Hij werd toen directeur van het Staats 
Veeartsenijkundig Onderzoekings Instituut 
(SVOI) in Amsterdam3. Zijn opvolger was Dr. 
Adolf Clarenburg, bacterioloog, die in1925 
tot de Afdeling toetrad. Clarenburg was 
tot 1929 tevens keuringsdierenarts bij de 
Veemarkt en het Abattoir in Amsterdam4. 
Hij had een grote ervaring op het gebied 

Afb. 1 Gebouw aan Sterrenbos nr. 1 te Utrecht.                                             
Collecties M.C. Moeys-Weener/RIVM in (1), p.60. 
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van pathologisch- anatomisch onderzoek 
en op het terrein van de zoönosen. Vanaf 
1939 fungeerde de afdeling als Nationaal 
Salmonella Centrum. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was het voor Clarenburg in 
de jaren 1941-1945 niet mogelijk zijn werk 
in het Laboratorium voort te zetten. De 
dagelijkse leiding van de afdeling was in die 
jaren in handen van dierenarts en patholoog 
Dr.H.Vink. In 1948 werd de naam van de 

afdeling gewijzigd in Laboratorium voor 
Zoönosen en Pathologische Anatomie.

a Prof. dr. E.J. Ruitenberg, Biltseweg 35, 
3735 MB Bosch en Duin. b Bewerking 
van een voordracht gehouden tijdens de 
voorjaarsbijeenkomst van het Veterinair 
Historisch Genootschap op 18 april 2012 in 
het Rijks Instituut voor volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) te Bilthoven. 

Afb. 3 Eén van de eerste cursussen voor dierenartsen die in het Centraal Laboratorium werden gegeven, 
1922. In de grijze jas geheel links J.C. van Mourik, eerste bediende bij de Veterinaire Afdeling. In 
het midden dr C.W.Broers, aan zijn linkerzijde dr. H.S.Frenkel, Hoofd van de Veterinaire Afdeling.         
Collectie RIVM in (1), p. 78.
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Laboratorium voor Zoönosen 
en Pathologische Anatomie                                  
De onderzoeksactiviteiten lagen op 
het terrein van de salmonellosen, de 
bacteriologie der conserven, onderzoek 
naar eieren en ei-produkten, onderzoek van 
ingeblikte vleeswaren (een activiteit ten 
behoeve van het leger). Internationaal was 
Clarenburg ook zeer actief. Mede door zijn 
inspanningen werd in 1955 opgericht de 
International Association of Veterinary Food 
Hygienists (IAVFH), het latere WAVFH (World 
Association of Veterinary Food Hygienists). 
Clarenburg werd hiervan in 1956 de 
president. 
Als laboratoriumhoofd werd Clarenburg in 
1960 opgevolgd door Prof. Dr. E.H. (Dan) 
Kampelmacher, afgestudeerd als dierenarts 
in 1951 en sinds 1954 werkzaam bij het 
RIV. De naam van het Laboratorium werd 
gewijzigd in Laboratorium voor Zoönosen. 
Kampelmacher werd in 1973 tevens 
directeur van de Sector Microbiologie, trad in 
1974 toe tot de directie van het RIV, in1975 
wetenschappelijk directeur en van 1984-
1986 plaatsvervangend Directeur-Generaal 
van het RIVM. 
In 1971 werd hij tevens benoemd 
tot buitengewoon hoogleraar 
Levensmiddelenmicrobiologie- en hygiëne 
aan de Landbouw Hogeschool (nu Landbouw 
Universiteit) te Wageningen. 
Ook Kampelmacher was actief in 
internationaal verband, eerst als secretaris-
penningmeester en later als president van 

de WAVFH. Hij is tevens vice-president van 
de World Veterinary Association (WVA) 
geweest5, 6. 
De onderzoeksactiviteiten werden 
omvangrijker en omvatten: 
Salmonellose, listeriose, E.coli, antibiotica 
resistentie, levensmiddelen, water en 
milieu en anisakiasis (anisakiose) (de 
haringwormziekte) en trichinellose.
De dierenartsen die bij het Laboratorium 
onder leiding van Kampelmacher (zelf 
werkzaam op het gebied van salmonellose en 
listeriose) (afb.4) werkten, waren: 
Piet Guinee (E.coli)7 , Wim Edel ( Salmonella 
isolatie)8, Joop Jacobs en Mick van Schothorst 
(levensmiddelen, antibioticumresistentie en 
–residuen)9 en Joost Ruitenberg (pathologie, 
parasitologie). Bob Kroes (werkzaam bij 
het Laboratorium voor Toxicologie) deed 
onderzoek naar hormonale anabolica. 
Met name het onderzoek naar de verboden 
toediening van oestrogenen bij kalveren 
zorgde voor grote activiteit. De toediening 
was sinds 1961 in Nederland verboden. 
In 1967 werden problemen gesignaleerd. 
Kalveren bleken te zijn behandeld met 
diëthylstilboestrol (DES) en hexoestrol (HEX). 
Er volgde een exportstop naar Italië. 
In enkele maanden slaagden Joost 
Ruitenberg en Bob Kroes erin om de 
zogenaamde prostaattest (gebaseerd op 
histopathologisch onderzoek van de prostaat 
van de stierkalveren) te ontwikkelen. Later 
gevolgd door de test van de glandulae 
Bartholini voor vaarskalveren. Na een 



24 Naam  van artikelDe geschiedenis van de (Veterinaire )  Volksgezondheid

bezoek aan het Istituto Superiore di Sanità 
in Rome, waar opzet en uitvoering van het 
beoogde routine onderzoek werd toegelicht, 
werd de export hervat. En de basis voor het 
proefschrift van Bob Kroes gelegd10.
Een ander probleem dat in de jaren 60 
van de vorige eeuw voor veel publieke 
onrust zorgde was de zogenaamde 
haringwormziekte (anisakiose). Larven van 
de haringworm (Anisakis marina) zijn voor 
hun cyclus afhankelijk van haringen als 
tussengastheer. 

Tot 1955 was dit voor de haringconsumptie 
geen probleem. De haringen werden aan 
boord gekaakt (verwijderen van maag en 
darmen). Deze zeer Hollandse activiteit werd 
echter in 1955 verlaten. Haringkaken moest 
aan de wal plaatsvinden. 
Het gevolg was dat de larven de spieren 
van de geïnfecteerde haringen konden 
binnendringen. Dit leidde tot infectie 
met darmontstekingen bij de mens na 
consumptie van besmette groene (verse)
haringen. 

Afb. 4. Werkbezoek van de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene (1973-1977), mr. I. 
Vorrink, en de staatssecretaris, J.P.M. Hendriks. De staatssecretaris bekijkt levende E.coli-bacterien 
(darmbacterien), waarover de minister uitleg krijgt. V.l.n.r.: dr. M. Van Schothorst, dr. A.Manten, prof. 
dr. E.H.Kampelmacher, J.P.M. Hendriks (zittend), dr. J.Spaander, mr. I.Vorrink, L.M. van Noorle Jansen. 
Collectie R.I.V.M. in (1), p.251.
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De opdracht van de Veterinaire 
Hoofdinspectie van de Volksgezondheid 
(VHI) aan het RIV luidde: hoe is dit te 
voorkomen? Samen met het toenmalige Rijks 
Instituut voor Visserijonderzoek (het RIVO) 
te IJmuiden werd onderzoek verricht naar 
het effect van zouten, bevriezen, marineren, 
roken en bestralen van geïnfecteerde 
haringen. 
Dit onderzoek leidde tot de 
Haringverordeningen van 1968 en 1969 en 
sinds 1968 het invriezen van groene haring. 
Probleem voor de volksgezondheid opgelost 
en beschreven in het proefschrift van Joost 
Ruitenberg11.
 
Laboratorium voor Pathologie (vanaf 1970)
In 1970 werd het Laboratorium voor 
Pathologie ingesteld als afsplitsing 
van het Laboratorium voor Zoönosen. 
Pathologische anatomie en histopathologie 
als onderzoeksbasis voor problemen op het 
gebied van microbiologie, immunologie/
vaccinologie (Joost Ruitenberg), parasitologie 
(Frans van Knapen), toxicologie (Bob 
Kroes), immunotoxicologie (Sjef Vos) en 
teratologie (Paul Peters). Ook in andere 
laboratoria waren dierenartsen actief: bij 
de bacteriologie (Boudewijn Engel), bij de 
vaccinologie, virologie (Bert van Steenis en 
Ab Osterhaus) en bij de proefdieren (Ben 
Kruijt en Ron Boot). In het kader van de 
Veterinaire Volksgezondheid ging het vooral 
om onderzoek naar Trichinella (screening bij 
varkens en immunopathologie), Toxoplasma 

(serodiagnostiek en de ontwikkeling van 
de zogenaamde triple test (IgG, IgM, 
circulerend antigeen) leidend tot het 
proefschrift van Frans van Knapen12, 
Toxocara en echinococcose. Het onderzoek 
naar Trichinella spiralis bij slachtvarkens is 
een aparte bespreking waard. Traditioneel 
werden slachtvarkens individueel op de 
aanwezigheid van ingekapselde larven 
in het diafragma met behulp van de 
zogenaamde trichinoscopie onderzocht. 
Aangezien met dit onderzoek sinds 1926 
geen besmettingen waren vastgesteld, werd 
in 1962 de controle op deze wijze gestaakt. 
Sinds die tijd onderzocht het RIV wel wilde 
zwijnen, wilde ratten en diafragma’s van 
overleden personen. Dit onderzoek verliep 
tot 1966 steeds negatief. Op grond hiervan 
werden veterinaire export-certificaten voor 
varkens afgegeven. Echter in Duitsland 
werden trichinen gevonden bij uit Nederland 
geïmporteerde varkens. De VHI verzocht het 
RIV uitgebreid onderzoek te verrichten. De in 
die jaren ontwikkelde immunofluorescentie 
(IF)-methode leende zich uitstekend voor 
grootschalig onderzoek. Vanaf 1967 werden 
5000 varkenssera per jaar (in die jaren waren 
er in totaal 4,5-5 miljoen slachtvarkens) 
onderzocht. Na onderzoek van 10.000 
sera werd 1 serum positief bevonden. Bij 
onderzoek bij het bedrijf van herkomst 
bleken meerdere dieren positief te zijn. 
Daarna werden trichinenbesmettingen ook 
bij ratten en vossen aangetoond. Vervolgens 
werd de screening verder uitgebreid met 
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de op dat moment zeer nieuwe en goed 
te automatiseren ELISA (Enzyme Linked 
Immunosorbent Assay). Voor deze aanpak 
was veel internationale interesse, o.a. in 
de Europese Economische Gemeenschap 
(EEG), thans EU (Europese Unie) Commissie 
trichinosis.

Het RIV in vogelvlucht13: aandacht voor 
Veterinaire Volksgezondheid
Het onderzoek ten dienste van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid 
bepaald door de Veterinair Hoofdinspecteur 
en de Veterinaire Inspecteurs van de 
Volksgezondheid (vleeskeuringswet, 

destructiewet) werd nogmaals duidelijk 
aangegeven met veel aandacht voor 
zoönosen (rabies, miltvuur, salmonellose, 
listeriose, parasitaire infecties). Het door de 
Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid 
via de gemeentelijke keuringsdiensten 
uitgeoefende staatstoezicht op het vlees 
bleef één van de overheidsmaatregelen ter 
beveiliging tegen zoönosen. De centrale taak 
van het RIV had als doel om in moeilijke 
gevallen de vleeskeuringsdiensten te 
adviseren en regelmatig onderzoek op 
ziektekiemen in verdacht materiaal te 
verrichten of te laten verrichten. Verder 
was er het onderzoek ten behoeve van 

Afb. 5 Grafische voorstelling van de uiteenlopende disciplines binnen het wetenschappelijk personeel op 1 
september 1989. Ook hierin komt het multidisciplinaire karakter van het RIVM tot uiting. In (1), p. 366.

De geschiedenis van de (Veterinaire )  Volksgezondheid
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de Hoofdinspectie belast met toezicht op 
levensmiddelen en de keuring van waren. 
Gericht op het opsporen en het vaststellen 
van de oorzaak van voedselvergiftigingen en 
het herkennen van microbiële contaminanten 
in voedingsmiddelen en voedermiddelen. 
Op het gebied van de Veterinaire 
Milieuhygiëne bestond er sinds 1962 een 
Landelijk meetprogramma radioactiviteit. 
Onderzoek naar besmetting met radioactieve 
stoffen van gras en in melkmonsters. 
Verder bij slachtdieren onderzoek van 
weefsels en organen naar zware metalen 
(cadmium, kwik, lood) en persisterende 
bestrijdingsmiddelen (organochloor- en 
organofosforverbindingen)14.

Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM)
In 1984 ontstaat het huidige RIVM na een 
fusie van het RIV met het Rijksinstituut voor 
Drinkwatervoorziening en het Instituut 
voor Afvalstoffen onderzoek (afb. 2). 
Het multidisciplinaire karakter van het 
RIVM komt tot uiting in de uiteenlopende 
disciplines binnen het wetenschappelijk 
personeel. Op 1 september 1989 werken er 
25 dierenartsen bij het RIVM.(afb.5). Ook 
op bestuurlijk gebied waren dierenartsen 
actief. Zo waren Joost Ruitenberg en Bob 
Kroes gedurende een aantal jaren lid van 
de directie en tevens plaatsvervangend 
Directeur-Generaal.

De vogelgriep H7N7 (2003)
De coördinatie van het onderzoek naar deze 
variant is in handen van Marion Koopmans, 
dierenarts en virologe bij het RIVM. Zij zorgt 
voor het draaiboek, de afstemming via de 
ministeries van LNV (Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit, thans Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)) en 
VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), 
het verkrijgen van de adressen van de 
betrokken pluimveehouders ten behoeve 
van het uitvoeren van serologisch onderzoek 
bij de pluimveehouders om een indruk te 
krijgen van de besmettelijkheid van dit virus. 
Het uitbreken van deze vogelgriep geeft 
aanleiding tot een nadere analyse van de 
bevoegdheden van alle betrokken instanties. 
Maar het is duidelijk dat het RIVM een 
belangrijke rol speelt.

Adviesaanvraag Zoönosen door VWS aan de 
Gezondheidsraad (2004) en de actualiteit 
van opduikende zoönosen
Zoönosen blijven actueel. In mei 2004 vindt 
een discussie over dit onderwerp plaats 
bij de WHO (World Health Organisation) 
in Geneve. Het achtergrondsrapport 
opgesteld door het RIVM en met name 
door Joke van der Giessen, dierenarts en 
parasitologe, speelt hierbij een belangrijke 
rol. In september van dat jaar kan het 
advies Opduikende Zoönosen van de 
Gezondheidsraad en de WHO aangeboden 
worden aan de ministers van VWS en LNV. De 
aanbevelingen leidden tot het zogenaamde 
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Emzoo (Emerging zoönoses) programma 
onder leiding van Joke van der Giessen 
met als resultaat een zeer fraai rapport15. 
Op de website16 worden o.a. vermeld 
prioriteringssystemen voor opduikende 
(emerging) zoönosen, surveillance systemen 
voor mens- en dierpopulaties, aanbevelingen 
voor ontbrekende systemen (bij paard, 
teken , exoten en knaagdieren). Samen 
optrekken tegen zoönotische bedreigingen 
wordt het devies17. Deze aanpak is het 
onderwerp van het symposium Zoönosen : 
One health, challenges in integrating human 
and veterinary health van 10/11/2010. Merel 
Langelaar, RIVM dierenarts, immunologe, 
bespreekt het belang van meldingen van 
zoönosen door dierenartsen en GGD-en 
(Gemeentelijke Geneeskundige Diensten). 
Vermoedens van zoönosen melden, zoals 
echinococcose bij de hond, toxoplasmose 
bij de kat, salmonellose bij reptielen 
en amfibieën, maar ook het belang van 
samenwerkingsprotocollen bij Q-koorts en 
het antibioticagebruik bij mens en dier.

Zoönosen, RIVM en dierenartsen anno nu
Actueel is het maandelijks 
signaleringsoverleg zoönosen onder 
leiding van Joke van der Giessen, met 
aandacht voor knaagdieren, vossen en 
exoten. Verder de parasitaire projecten 
(Trichinella, Toxoplasma en Echinococoose), 
het nationale referentielaboratorium voor 
parasieten. En wat betreft Trichinella: de 
overdracht van routinecontrole van NVWA 

(Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) 
laboratoria naar private laboratoria. 
Borging van de kwaliteit en opleiding van 
de laboratoriummedewerkers door het 
RIVM. Verder het opstellen van nieuwe 
documenten voor de Codex alimentarius en 
het Office International des Epizooties (OIE).

Veterinaire Volksgezondheid van 1910-2012
Het begon in 1910 met onderzoek in het 
kader van het Staatstoezicht en advisering 
aan de Gezondheidsraad. Het beroep op de 
deskundigheid van dierenartsen bij het RIVM 
blijft actueel. Dierenarts Merel Langelaar, 
inmiddels oud-RIVM, was de secretaris 
bij de Gezondheidsraadcommissie die 
adviseerde over Antibiotica in de veeteelt 
en resistente bacteriën bij mensen18 en 
RIVM dierenarts Marion Koopmans lid van 
de Gezondheidsraadcommissie Veehouderij 
en omwonenden. Sinds de uitbraak van 
de Q-koorts is er een groeiende zorg over 
gezondheidsrisico’s van wonen in de buurt 
van veehouderijen. De adviesaanvraag van 
de ministeries VWS, Economische Zaken en 
IM (Infrastructuur en Milieu) is inmiddels 
beantwoord19. 

Dierenartsen, het RIVM en 
de (Veterinaire) Volksgezondheid, 

een gelukkige combinatie.

Dankbetuiging
Met dank aan Wim Edel en Frans van Knapen 
voor hun bijdragen.
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30 De Bilt toen en nu

De Bilt toen en nu 

De boerderijen aan de westzijde van de Blauwkapelseweg kort voor de afbraak in 1976.
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De voorkant van de huidige eengezinswoningen ligt aan de François Mauriacweg.
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Engbert R. Oldenkamp

Reactie op artikel Bomenpraat

Reactie artikel Bomenpraat

Naar aanleiding van het artikel Bomenpraat, 
Inscripties in Biltse beuken van Wim 
Krommenhoek (DBG nr. 3 van september 
2013, pp. 85-88) zou ik graag de volgende 
aanvulling willen geven. 

In het park van Huize Het Oosten in Bilthoven 
staat centraal een rode beuk, die mogelijk in 
1853 is geplant. In deze boom is nog steeds 
een inscriptie te lezen.

Zoals op de foto is te zien zijn er in de beuk 
twee letters gekerfd, een L en een W en de 
datum 7 mei 1857.

Speurwerk door de Oudheidkundige Kring 
De Bilt onder leiding van mw. E. Drees wees 
in de richting van Lammert Westbroek 
(1816-1889). Deze man kwam uit Langbroek 
en vestigde zich in 1856 in De Bilt om op 
19 november van dat jaar te huwen met 
de weduwe Dirkje Hak (1820-1859). Zij 
was de weduwe van Jan van Vossestein, 
die op 11 december 1855 was overleden. 
Samen hebben ze in 1858 een zoon Hendrik 
gekregen die na een half jaar overleed. 

Lammert Westbroek zou in aanmerking 
kunnen komen als de maker van de 
inkervingen. Men kan zich nog afvragen, 
waarom dit op een werkdag (donderdag) 

moest gebeuren, terwijl mei in het 
boerenleven zo’n drukke periode is. Men 
zou nog aan een Hemelvaartsdag kunnen 
denken, maar die viel in dat jaar op 25 mei.

Een ander zwak punt voor Westbroek is, 
dat, zoals uit zijn huwelijksakte blijkt, hij 
analfabeet was en niet in staat was om 
deze letters te kerven. Daarbij valt nog 
sterk te betwijfelen of een eenvoudige 
boerenpachter het in zijn hoofd zou halen 
om deze boom, de trots van de toen 
almachtige familie Van Boetzelaer, te 
beschadigen. Kortom er zijn nog enkele 
vragen op te lossen.

Inscriptie beuk Huize Het Oosten                           
(foto mevr. N. Averes)
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