De Biltse Grift
Tijdschrift van Historische Kring D’Oude School opgericht maart 1992

28e jaargang nr. 1, maart 2019

Inhoudsopgave

Paul Meuwese - Voorwoord .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Jochem Botman - Fort Blauwkapel en de ontsnapping van Wim Sassen

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3

Leo van Vlodorp - Vrouwenkiesrecht en het eerste vrouwelijke raadslid
in De Bilt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Wim Krommenhoek - Kunst in De Bilt: een reis langs beelden in onze
gemeente (2) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Abe Postema - De Bilt toen en nu. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Tiemen van der Worp/Korine Hazelzet - Gloeiende muntjes: fabel of feit? .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Dick Berents - Een bezoek aan het museum.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Joke van der Wiel - De dingen die voorbij zijn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

De Biltse Grift maart 2019

1

Voorwoord
Een nieuw gezicht
In onze nieuwsbrief en in de Kleine Grift
kondigden wij in november en december
al aan dat wij ons verenigingsblad op
een andere wijze gaan verspreiden. Vandaag is De Biltse Grift in een nieuw jasje
door de postbode bij u thuis bezorgd.
In november hebben wij onze trouwe
bezorgers voordat u het decembernummer ontving, op de hoogte gesteld van
de veranderingen. Natuurlijk hebben wij
hen bedankt voor de soms jarenlange
trouwe inzet om ons verenigingsblad bij
u door de brievenbus te laten glijden. Op
de nieuwjaarsbijeenkomst in het atelier
‘de kooi’ van wijlen Jits Bakker heb ik dat
nogmaals gedaan. En driemaal is scheepsrecht. Ook nu nog een keer zeg ik namens
alle leden die trouwe bezorgers hartelijk
dank.
We hebben bij drie partijen zorgvuldig
onderzocht wat zij ons te bieden hadden.
Uiteindelijk zijn wij terecht gekomen bij
Bladnl.
De ervaringen tijdens de onderhandelingen met deze drukker hebben wij als
prettig ervaren. Zij leveren een blad dat
bijna het formaat is dat u gewend bent.
Het is handzaam en de papierkwaliteit
lijkt ons een goede uitstraling te heb-
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Voorwoord

ben. Daarmee is er enige overeenkomst
met de edities die de uitgave die u nu in
handen heeft,voorgingen. De Biltse Grift
wordt u voortaan in full color aangeboden. Wat betreft de verzending maakt
Bladnl gebruik van een betrouwbare
bezorger, t.w. PostNL. Uw naam en adres
worden op een losse adressticker mee
geseald. De adresgegevens komen dus
niet op het blad zelf te staan. Dat lijkt ons
wel zo goed.
Elk kwartaal opnieuw leveren wij bij
de drukker een lijst aan met namen en
adressen waarnaar het blad verzonden
moet worden. Die gegevens worden niet
bewaard bij de drukker om opnieuw door
dat bedrijf, noch elders gebruikt te worden. Daarmee beschermen wij uw privacy
zo veel als mogelijk is.
Tot slot rest mij u veel plezier te wensen
met het lezen van ons ‘lijfblad’ en te
genieten van de inhoud van veel mooie
artikelen. En, o ja, denkt u er zelf over
om eens een artikel te`schrijven, meld u
dan bij de redactie. (redactiebiltsegrift@
historischekringdebilt.nl )
Paul Meuwese, voorzitter

Jochem Botman

Fort Blauwkapel en de
ontsnapping van Wim Sassen
September 1944. Het einde van de oorlog was nabij. Brussel was bevrijd en de
geallieerde troepen naderden de Nederlandse grens. De Duitse krijgsmacht trok
zich in paniek terug en collaborateurs
vluchtten en masse per trein, auto, fiets
of te voet richting Duitsland. Het bevrijde
gebied werd eerst door de lokale verzetsgroepen geconsolideerd, gevolgd door de
Brits Amerikaanse troepen. In het spoor
van de oprukkende geallieerde legers
volgde de militaire opsporingsdiensten
(de Field Securities). Ze waren op zoek
naar verscholen SD’ ers, SS’ers en collaborateurs die achter waren gebleven als
staybehind (ondergrondse) – organisatie
of zich mengden onder de massa’s vluchtelingen die een veilig heenkomen zochten. Een aantal werd opgespoord en door
de lokale bevolking aan de verzetsgroepen of politiediensten overgedragen.
Al deze gevangenen werden ondergebracht in detentiecentra, waar ze geïdentificeerd werden en gecatalogiseerd. De
geallieerde militaire politie (Field Security) verzamelde de gevangenen, rangschikten hen naar ‘zwaarte’ van collaboratie
of rol binnen de SS of inlichtingendienst
(Abwehr) en brachten hen onder in de
beschikbare detentiecentra. In sommige
gevallen oude SS concentratiekampen

(Oxerhof in Deventer), in oude legerbarakken, of oude forten als Honswijk, De
Bilt en Fort Blauwkapel (munitiedepot).
De laatste drie zoals bekend maakten allemaal deel uit van de Nieuwe Hollandse
waterlinie. Al bij het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog bleken deze forten
hopeloos verouderd te zijn. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden
zij dan ook meer gebruikt als depot dan
als vesting. Zelfs tijdens de bezetting
maakten de Duitsers weinig gebruik van
de faciliteiten die zij boden. De vestingruimtes waren veelal te vochtig voor de
opslag van munitie, laat staan voor het
huisvesten van gevangenen.
In Fort Blauwkapel werd het kerkje gebruikt als paardenmanege, en na de oorlog werden de munitievoorraden in de
vestinggrachten gedumpt.
Bij de bevrijding van Nederland werd wel
gebruik gemaakt van deze waterlinievestingen. Lichtere vormen van collaboratie
werden gehuisvest in kampen als Amersfoort en Vught. De zwaardere gevallen in
Fort Blauwkapel. Tevens ook het meest
beruchte kamp. Dat omgebouwd werd
tot ondervragingscentrum.
Het ondervragingskamp Fort Blauwkapel,
in de gemeente Maartensdijk, viel onder
het voormalig Directoraat voor de Bijzon-
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Kerkje Blauwkapel anno 2019. Foto Fred Meijer.

dere Rechtspleging. Het werd al voor de
val van Nazi Duitsland (op 5 mei 1945) in
gebruik genomen als verhoorcentrum,
een zogenaamde 030 interrogation centre, van belangrijke Duitse inlichtingenofficieren, oorlogscriminelen en verraders.
Fort Blauwkapel stond onder toezicht van
de Canadese Field Security (militaire politie) van het 1e Canadese Leger. De Canadese militaire politie richtte zich hierbij
op het uitvoeren van bewakingsdiensten,
administratie en het catalogiseren van de
gevangenen. De Britse Field Security (FS)
richtte zich op het verhoor van de gevangenen in het kamp. Een van de belangrijkste Britse FS operators binnen dit onderzoek was William Bill Pidcock. Hij was
commandant van de contraspionageafdeling van de Britse geheime dienst, de 106
Special Counter Intelligence (SCI). Voor de
oorlog was hij een schoolmeester, leraar
Duits, van een Londense jongensschool.
In Nederland werd hij bijgestaan door de
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uit Laren afkomstige Nederlandse liaisonofficier Hendrik Siedenburg.
Hein Siedenburg werkte in de oorlog
voor Bureau Inlichtingen. Hij diende als
adjudant van kolonel Charles van Houten
bij het stafkwartier van Prins Bernhard in
Londen. Vanaf september 1944 werd hij
als liaisonofficier in Brussel gestationeerd
bij de contraspionage afdeling ten behoeve van de Brits-Nederlandse inlichtingenactiviteiten, bij de eerder genoemde
kapitein Pidcock. Hun chef in België was
de bekende spionnenjager Oreste Pinto.
Pinto coördineerde de Engelse operaties
in bevrijd gebied. Hun meest succesvolle
vangst in Brussel was Christiaan Lindemans, alias King Kong. Na de bevrijding
bleef hij als verbindingsofficier van het
Bureau Nationale Veiligheid verbonden
aan de Britse Field Security onder het
commando van Pidcock.
Het was de taak van dit bureau om detentiecentra op bruikbare gevangenen te filteren. Het doel was deze politieke delinquenten of V-männer ‘te draaien’ en in te
zetten tegen hun voormalige ‘werkgever’
de Duitse inlichtingendienst. De Special
Counter Intelligence maakte gebruik van
de legal agreement, waarbij de dienst Nederlanders kon verplichten informatie vrij
te geven, of in dienst te nemen om een
bepaald resultaat te behalen, zoals het
opsporen van andere oorlogsmisdadigers,
oorlogsbuit en ondergrondse netwerken.
Hierbij werd de dienst ondersteund door
alle beschikbare Nederlandse opsporingsdiensten. Het meest notoire geval was de
rekrutering van de zware collaborateur
Anton van der Waals door Pidcock.

Fort Blauwkapel en de ontsnapping van Wim Sassen

Onder toezicht van het BNV
In juli 1945 werden alle arrestanten van
de FS overgedragen aan het Bureau Nationale Veiligheid (BNV). Zo ook de ondervragingscentra als het Scheveningse
Grand Hotel, Fort Blauwkapel en Fort
Honswijk waar SD-lieden en Abwehr-specialisten verhoord werden.
Om een idee te krijgen van de capaciteit
van een detentiecentrum als Fort Blauwkapel zijn de volgende gegevens uit mei
1946 bekend. Het was geen groot kamp.
Het Fort had een bezetting van 130 gedetineerden en 65 man aan bewakingspersoneel. Gedurende het eerste kwartaal
van 1946 waren, behalve het gewone
burgerpersoneel en voor de buitenbewaking bestemde gezagstroepen, nog militairen en personeel van Bureau Nationale
Veiligheid in het kamp werkzaam.
In 1945 was voormalig legionair en kapitein Willem Lagas, de eerste commandant van het Fort. Toen de Field Security
vertrok werd hij door BNV chef Louis
Einthoven overgeplaatst. Na Lagas zouden diverse kampcommandanten volgen,
waarvan een groot aantal in opspraak
raakte. Sommige gevangenen bleken in
het kamp een voorkeursbehandeling te
genieten. Ze beschikten over bewegingsruimte, sigaretten, geld en mochten met
‘verlof’, terwijl anderen wegkwijnden in
vochtige cellen. Veel bestuurlijke functies
werden na de oorlog ad hoc vervuld door
oud legercommandanten of knokploegleiders. Er werd niet gekeken of men
geschikt was, meer naar bereidwilligheid.
Ook het bewakingspersoneel kon zich
soms niet weerhouden wraak te nemen

op de gevangenen. Men moest roeien
met de riemen die men had. Soms ging
dat goed, maar soms ook niet.
Het meest bekende geval van iemand die
binnen dit verhoorcentrum een uitzonderlijke positie genoot was de bekende
Kriegsberichter en propagandist Wim
Sassen. Hij wist zelfs met hulp te ontsnappen.
Wim Sassen
Wim werd een maand na de bevrijding
op 5 juni 1945 in Alkmaar op een onderduikadres gearresteerd en overgedragen
aan de Canadese Field Security (CFS). Een
week later werd hij voor het eerst in Fort
Blauwkapel verhoord.
De FS had zeer veel belangstelling voor
Wim Sassen. Niet om zijn propagandakwaliteiten, maar meer vanwege zijn
rol binnen de Duitse ondergrondse, de
zogenaamde weerwolforganisaties. Deze
zouden in werking treden wanneer Nederland bevrijd was. Wim Sassen stond
zelf vlak voor de bevrijding aan het hoofd
van zo’n ondergrondse cel. In ruil voor
bepaalde vrijheden was Wim bereid
zijn kennis over Duitse ondergrondse
formaties prijs te geven. Dankzij zijn collaboratie met de geallieerde opsporingsdiensten werd het hele weerwolfnetwerk
in de West-Europa blootgelegd en diens
leden gearresteerd.
Sassen verschafte daarbij informatie over
de vluchtroutes van nazi’s naar Ierland,
Zuid-Afrika, Spanje en Portugal en de organisaties die daarbij betrokken waren.
In ruil voor zijn medewerking kreeg Wim
privileges: ‘De Field Security heeft Sassen
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Gebroeders Sassen - Archief Jochem Botman.

daarna overgenomen en opgeborgen in
een van haar villa’s op de Maliebaan in
Utrecht, en daar hem vorstelijk behandeld. Hij fungeerde zelfs als ’best man’ bij
een bruiloft van een van de FS mannen,
hierbij was ook Miep van der Voort [Wim
Sassen’s vriendin] aanwezig.
Hij genoot vele vrijheden. Hij liep rond in
geallieerd uniform. Beschikte ruimschoot
over sigaretten, geld en werd zelfs ingezet
als ‘investigator’, verhoorder. Inmiddels
had zijn broertje Alfons Sassen ook zijn
diensten aangeboden. Hij verrichtte onofficieel hand en span diensten voor Wim
Sanders, bij de Dienst Politieke Misdrijven
als agent 210. Ook hij werd als infiltrant
ingezet om ondergedoken nazi-kopstukken op te sporen en om communistische
organisaties te penetreren.
Contacten met het verzet
Uit het verhoor bleek eveneens dat Wim
Sassen tegen het einde van de oorlog,
na Dolle Dinsdag, zijn diensten aan het
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Noord Hollands verzet
had aangeboden. Hij
zou verzetswerk hebben gepleegd en zich
hebben ingezet voor
de Alkmaarse Knokploeg. In het bijzonder
de groep rondom Fritz
Conijn. Fritz overleefde de oorlog niet.
Hij werd in de zomer
van 1944 tijdens een
transactie opgepakt
en in september 1944
geëxecuteerd. Wim
Sassen, toen hoofdredacteur van de collaboratiekrant De Telegraaf (Courant Nieuws van den Dag), zou
zijn hulp bieden bij het loskopen van Fritz
Conijn. Hij was echter te laat.
Niettemin werd er tussen KP Alkmaar en
Wim Sassen een deal gesloten in ruil voor
zijn bewezen diensten aan het verzet. Na
de bevrijding zouden ze hem een schuilplaats bieden totdat hij over de grens
geloodst kon worden en hij zelf zijn weg
zou vervolgen naar het Spanje van Franco. Een maand verkeerde hij in veiligheid
totdat de opsporingsinstanties zijn vriendin Miep van der Voort hadden gevonden
en haar onder druk hadden gezet. Onder
verhoor sloeg ze door en Wim werd zoals
bekend gearresteerd.
BNV
In juli 1945 werden alle arrestanten van
de FS overgedragen aan het Bureau Nationale Veiligheid (BNV). Zo ook de ondervragingscentra als het Scheveningse

Fort Blauwkapel en de ontsnapping van Wim Sassen

Grand Hotel, Fort Blauwkapel en Fort
Honswijk waar SD-lieden en Abwehr
(contraspionage)-specialisten ‘gegrild’
werden. Ook Wim zat daartussen. Zijn
bijzondere status bleef Wim echter houden. Dit werd bevestigd door de tolk voor
de Field Security (Utrecht – Amsterdam),
Otto Akkermans: ‘Wim wordt door het
BNV ook na het vertrek van de Canadezen
als verhoorder van Duitse gevangenen
gebruikt.’
Wim had geen moeite om zijn SS-vrienden te verraden. Hij werd ingezet als celspion om verklaringen los te peuteren.
Onder toezicht van het BNV beschikte
Wim zelfs over een kantoor. Hier kreeg
hij alle gelegenheid om te werken aan
zijn project: ‘de rehabilitatieplannen
voor zogenaamde idealistische SS (inzet
in Nederlands Indië e.d.)’. Dat beter bekend stond als het fameuze document
Einsatzgruppen Japan. Wim wilde SS’ers
(Oostfronters, geharde anticommunisten)
inzetten bij de bevrijding van NederlandsIndië. In ruil voor hun diensten zouden ze
gerehabiliteerd worden.
Ontsnapt
Wims geluk keerde toen bij toeval ontdekt werd dat hij aanslagen wilde plegen
op een aantal procureursfiscaal dat het
waagde doodstraffen te eisen tegen zijn
SS-collega’s. Hij wilde hen liquideren. Hij
werd direct gearresteerd en in een cel
gestopt. Wims medewerking tot dusver
was dus voornamelijk gebaseerd op de
werving van persoonlijke gunsten en vrijheden ten koste van enkele oude kameraden. Maar nu kwam hij zelf in gevaar.

Wim nam direct maatregelen. Hij startte
de voorbereiding voor zijn ontsnapping.
Over deze ontsnapping wordt steevast
de mythe in stand gehouden dat hij op
kerstavond 1945 was ontsnapt tijdens
een toneelstuk. Dat was echter niet zo.
Het was een week eerder, namelijk op 15
december 1945. Bovendien was Wim Sassen niet de enige die ontsnapte. Met hem
gingen nog twee gevangenen die beiden
een zeer dubieuze rol hadden gespeeld
tijdens de bezetting.
Zelfs anno 2005, wanneer er een documentaire van Netwerk over Willem
Sassen op de tv verschijnt, en gelijktijdig in de pers aandacht aan hem wordt
besteed, werd vastgehouden aan de
magische ontsnapping tijdens een door
hem opgevoerd toneelspel op kerstavond
1945. Hij zou een speciale voorstelling
geven van Cyrano de Bergerac, voorafgegaan door zijn geschreven eenakter
‘De Ontsnapping’, te overstaan van de
Canadese generaal Charles Foulkes, de
man die op 1 mei 1945 te Wageningen
de capitulatie met zijn handtekening had
bekrachtigd, en zijn vader Jan Sassen, de
NSB-burgemeester van Veghel. Volgens
de legende zou hij op het podium vlak
voor zijn uitbraak hebben gezegd: ”Ik ga
naar Londen, vader! De radio roept mij!
Hier kan ik niet langer blijven!”. Sassen
riep dit, ‘staand op het toneel, een Canadees legerjas over zijn boevenpak. Hij verliet de Bühne en wrong zich, terwijl het
publiek geduldig op de volgende scene
wachtte, door een geprepareerd tralievenster’. Allemaal niets van waar. Foulkes
zat tegen die tijd lang en breed in Canada.
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Zijn vader zat vast in kamp
Vught… , zelfs de datum
van uitbraak klopt niet.
De ontsnapping was een
inside job. De drie mannen
kregen hulp van binnenuit.
Eenmaal buiten de vesting
ging ieder zijn weegs. Wim
werd opgevangen door het
netwerk van de Alkmaarse
KP en De Linie redacteur
Anthony Mertens. Deal was
deal. Dankzij hun hulp wist
Wim Sassen in mei 1947
met een KLM toestel
Fort Blauwkapel is één van de grootste forten van de Hollandse Waterlinie.
Foto 2019 Fred Meijer.
naar Ierland uit te wijken. Het jaar erop voer
hij met een kustvaarder naar Argentinië.
zou jaren duren voordat er een bestemDaar verenigde hij zich met uitweken
mingsplan was voor het fort. Er lagen
nazi’s die in Argentinië een veilige thuisvage plannen klaar om er een industriehaven zagen. Tot zijn beste vrienden
terrein van te maken. Wel werden er in
rekende hij Adolf Eichmann, Jozef Menhet fort openluchtspelen en theateropgele en Klaus Barbie. Met de laatste was
voering gehouden. Later werden er binhij samen met zijn broer Alfons actief
nen de vestingmuren huizen gebouwd.
betrokken bij de internationale wapenhandel. Ideologisch gezien was Wim niets
Auteur : Jochem Botman werd geboveranderd. Middels dagbladen en andere
ren in februari 1972 in Paramaribo,
publicaties voor neo-nazibladen verdedigSuriname. Heeft zijn jeugd in het Gooi
de hij het nationaalsocialistische gedachdoorgebracht (Laren, Hilversum, Holtengoed. Door zijn diensten aan te bieden
landse Rading, Eemnes, Huizen, etc.)
aan militaire junta’s bestreed hij met pen
Na zijn middelbare school woonde hij
en zwaard (wapenhandel) de communistwee jaar in Spanje om daar Spaans te
tische invloeden in Latijns Amerika.
Wat gebeurde er nadien met Fort Blauwkapel?
Kamp Blauwkapel werd in 1948 ontruimd.
De gevangenen werden naar andere detentiecentra overgebracht of berecht. Het

8

Fort Blauwkapel en de ontsnapping van Wim Sassen

leren en te werken.
Studeerde aan de universiteit van
Leiden Talen en Culturen van Latijns
Amerika.

Leo van Vlodorp

Vrouwenkiesrecht en het
eerste vrouwelijke raadslid in
De Bilt
Vrouwenkiesrecht
Marianne Thieme, fractievoorzitter van
de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer der Staten Generaal, schreef op 12
december 2017 in de Volkskrant een ingezonden stuk met als titel: ‘Geef vrouwen
na 100 jaar een volwaardige stem’1. Op
12 december 1917 verkregen de vrouwen
vanwege een grondwetsherziening het
passief kiesrecht. In 1922 volgde ook het
actief kiesrecht. Haar betoog ging over
de vrouwenemancipatie en de ondervertegenwoordiging van vrouwen in openbare bestuursorganen. Dit artikel was de
aanleiding voor enige oriëntatie op het
kiesrecht als zodanig en de geschiedenis
daarvan in De Bilt. Wanneer werden we
vertegenwoordigd in de gemeenteraad
door het eerste vrouwelijke lid?
Bij de wijziging van de grondwet in 1882
werd het kiesrecht ongeclausuleerd
toegekend aan de Nederlanders. Aletta
Jacobs, de voorvechtster van het kiesrecht voor vrouwen, wilde zich als eerste
vrouw op de kiezerslijst van de gemeente
Amsterdam plaatsen in 1883. Dit werd
geweigerd, want met de Nederlanders

werden alleen mannen bedoeld, die voldeden aan bepaalde eisen. In 1887 werd
dat expliciet gemaakt, zodat vrouwen
geen kiesrecht hadden. In de grondwetsherziening van 12 december 1917
werd het woord mannelijk geschrapt en
verkregen de vrouwen alleen het passief
kiesrecht. Ze konden worden gekozen.
Nog geen actief kiesrecht. Dat duurde
nog tot 1922. Toen werd het algemeen
vrouwenkiesrecht in de grondwet vastgelegd. Op politiek vlak waren in tegenstelling tot de confessionele partijen de
Sociaal Democratische Bond (S.D.B.) en
de Sociaal Democratische Arbeiderspartij
(S.D.A.P.) voorvechters van het algemeen
vrouwenkiesrecht. In De Bilt komen we
de S.D.A.P. – waaruit later de PvdA is ontstaan- in dit kader nog tegen.
Aletta Jacobs, de voorvechtster van het
kiesrecht voor vrouwen, verdient het in
het kort vermeld te worden. 2. Aletta Henriëtte werd geboren op 9 februari 1854
te Sappemeer als achtste kind van elf
kinderen in een Joods gezin. Zij was een
dochter van Abraham Jacobs, ‘heel- en
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prichtster in 1894 van de Vereniging voor
Vrouwenkiesrecht en 10 jaar later (1904)
werd onder haar voorzitterschap te Berlijn de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht gevormd. Zij was de trekker van de
grote meeting voor algemeen kiesrecht in
1916 op het terrein van de Amsterdamse
ijsclub. Het behoeft geen betoog dat zij
feministe was. Zij overleed op 10 augustus 1929 te Baarn.

Aletta Jacobs (foto Wikipedia 2018).

vroedmeester’ en Anna de Jongh. Haar
vader maakte zich al vroeg sterk voor het
recht op hoger onderwijs voor vrouwen.
In 1870 was ze de eerste Nederlandse
vrouw die als toehoorster officieel werd
toegelaten aan de Rijks Hogere Burgerschool in haar geboorteplaats. Normaliter
werden daar geen vrouwen toegelaten.
Een jaar later vroeg ze per brief de liberale minister Thorbecke toestemming om
aan de universiteit te studeren. De minister antwoordde niet aan haar, maar aan
haar vader. Ze werd in 1871 toegelaten
als studente medicijnen aan de Rijksuniversiteit Groningen, aanvankelijk voor een
proefperiode van één jaar. Zij studeerde
af aan deze universiteit en de Universiteit
van Amsterdam. Zij heeft zich als huisarts
gevestigd te Amsterdam. Zij was medeo-

10

De verkiezingen van de gemeenteraad
De Bilt
De Biltsche Courant versloeg in de jaren
’20 en ’30 van de vorige eeuw de vergaderingen van de gemeenteraad van De
Bilt. Deze krant vormt een belangrijke
bron voor dit artikel.3
Tijdens de verkiezingen van 19 mei 1923
4
stond op lijst 6 voor het eerst een vrouw
genomineerd om gekozen te worden,
Mevrouw G.S. Sikkes-Zeverijn. Zoals
gewoonlijk werd de lijsttrekker met de
meeste stemmen gekozen en benoemd
door de voorzitter van het Centraal Stembureau. Vanwege ‘het niet aannemen van
zijne benoeming’ door de heer
Dr. C. Schoute werd Mevrouw SikkesZeverijn op 11 november 1926 benoemd
tot lid van de raad van de gemeente. Zij
woonde in Velp en zag daarom af van het
lidmaatschap. Jammer, zij zou het eerste
functionerende vrouwelijke lid van de
raad zijn geweest.
Tijdens de verkiezingen van 19 mei 1927
– negen partijen en kieslijsten - werden
twee vrouwen genomineerd. Voor lijst
1 was dit Mevrouw H. Veldhuyzen-van
Laar. Zij kreeg maar 1 stem toebedeeld.
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Mejuffrouw E.(Elisabeth) H. Piepers was
plaats op 29 augustus 1941 8. .De meeste
kandidaat voor lijst 7 (de Vrijheidsbond).
partijen bleven echter in informele sfeer
Zij kreeg 25 stemmen. Beiden kregen te
bestaan, zodat zij aan het einde van de
weinig stemmen om in de raad benoemd
oorlog weer direct verder konden gaan.
te kunnen worden. Voor lijst 7 was de W.
Maar Elisabeth Piepers komt na de oorlog
van Everdingen de lijsttrekker. Hij werd
niet meer terug in de raad.
benoemd tot raadslid en nam vervolgens
De Vrijheidsbond was de naam voor de
plaats in het college van Burgemeester en
Liberale Staatspartij, die na de WO II
Wethouders. Hij had de portefeuille van
opging in de Partij van de Vrijheid en in
onderwijs.
1948 de naam kreeg van de Volkspartij
Vanwege de plotselinge dood van kandivoor Vrijheid en Democratie, de huidige
daat Lotgering (29 mei 1927) kwam volVVD.
gens de bij Kieswet geregelde volgorde,
Piepers heeft dus maar twee korte perioop die lijst voor benoeming in aanmerden in de raad gezeten: van 15 juni 1930
king Mejuffrouw E.H. Piepers, wonende
tot aan de verkiezingen van 1931 en van
te De Bilt. Zij werd vervolgens benoemd
5 september 1939 tot aan 29 augustus
door het hoofd van het Centraal Stembu1941.7 Over haar activiteiten in die perio7
reau op 12 juni 1930. Zij was het eerste
den is weinig vast gelegd. Zij was in ieder
vrouwelijke lid van de gemeenteraad in
geval als opvolger van Van Everdingen in
de geschiedenis van De Bilt. Als vertegende raad van de gemeente aanwezig tijwoordiger van haar partij De Vrijheidsdens de opening van de Van Everdingenbond werd ze in 1930 benoemd tot lid
school op 23 januari 1932.9 Zij is één van
van de Raadscommissie Algemene Zaken.
de dames, die vooraan zitten in een jas
Aan de activiteiten van deze commissie
met een bontkraag.
heeft zij maar korte tijd
tot aan de verkiezingen in
1931 deelgenomen. Eerst
bij de verkiezingen van 5
september 1939 werd ze
weer gekozen tot raadslid
en bleef dat tot aan het
moment dat de Duitse
bezetter van ons land de
raad buiten werking stelde.
Seyss-Inquart beval op 30
juni 1941 de opheffing van
alle politieke partijen. De
laatste vergadering van
Van Everdingenschool. officiële opening. Foto van de Historische Kring
D’Oude School .
de gemeenteraad vond
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Elisabeth Piepers, eerste vrouwelijke lid
van de gemeenteraad De Bilt
Elisabeth Hendrika Piepers was ongehuwd. In Den Haag is zij geboren op 7
januari 1873 en is overleden te Utrecht
op 23 juli 1955 op 82 -jarige leeftijd. Haar
vader en moeder waren Jacobus Marie
Piepers (1826-1899) en Susanna Hermina
Kempenaer (1836-1920). Haar vader was
geneesheer van beroep.10 Elisabeth had
meerdere broers en zusters.
Een broer, Dr. Abraham Anne Piepers,
geboren op 12 december 1865 te Den
Haag, was ook arts en vestigde zich in op
14 september 1920 vanuit Den Haag in
Bilthoven op de Prins Hendriklaan 26h.
De villa heette Koolmees. Ook de zussen
Agatha Johanna, geboren op 5 maart
1867, en Helena Margaretha, geboren
op 22 november 1876 in Den Haag ,
voegden zich bij hun broer.11 In 1937 verhuisde deze naar de Prins Hendriklaan
33. 12 en 13
Elisabeth kwam op 1 augustus 1910 naar
de Wilhelminalaan 4, Huize Sonnevanck,
in Baarn, alwaar reeds vanaf 15 mei 1903
Douarière Baronesse Anna Elisabeth van
Hardenbroek van Lokhorst-Meder woonde.12 Zij was de weduwe van Jan Elias, op
8 maart 1889 overleden in Amersfoort.
Dit echtpaar had geen kinderen 16. Tot
curator was aangesteld de heer Willem
Hendrik Piepers (1858-1935), woonachtig in Soest. Op 2 mei 1921 vertrokken
Elisabeth Hendrika en Anna Elisabeth
vanuit de gemeente Baarn naar Bilthoven
en betrokken Soestdijksestraatweg 156h
(Soestdijkseweg Noord toen nr. 34 en nu
334) in villa Malpertuis. Elisabeth zou vol-

12

gens het fiche hoofd van de huishouding
van beroep zijn.
Elisabeth Piepers14 werd in het adressenboek van 1940 op twee verschillende adressen vermeld: op het adres
Soestdijkscheweg 334 Noord en in april
1940 op het adres Prins Bernhardlaan 3
in Bilthoven. Na het overlijden van haar
‘lieve huisgenoote’ op 5 oktober 1939
heeft zij besloten tot verhuizen. De vermelding ‘VOLSTREKT EENIGE EN ALGEMEENE KENNISGEVING’ en ‘mijn lieve
huisgenoote’ doet vermoeden dat zij
een bijzondere relatie hadden en dat de
adellijke familie van haar overleden man
nauwelijks nog enig contact met haar had
onderhouden.
11

Advertentie uit het Nederlandsch Handelsblad van
9 oktober 1939.

De ‘affaire Jagtlust’ en eedaflegging van
mej. Piepers in de gemeenteraad
De benoeming van mej. Piepers raakt
verweven met de wat de ‘affaire Jagtlust’
is gaan heten. Wat gebeurde er dan? Het
volgende relaas wordt ontleend aan het
boek over Jagtlust 17 en fragmenten uit
de Biltse Courant 18. Deze affaire betreft
de strubbelingen binnen de gemeenteraad en van deze raad met het college
van Burgemeester en Wethouders. In het
najaar van 1927 kwam de buitenplaats
Jagtlust met omliggende terreinen te
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koop. Op voorspraak van de burgemeester, toen H.P. baron Van der Borch tot
Verwolde van Vorden, werd op 21 februari 1928 besloten tot aankoop over te
gaan. Het was volgens hem een koopje.
Het werd een rel. Het bleek een duur
koopje te zijn geweest. Dit werd de burgemeester breeduit verweten. Er werd
een onderzoekscommissie ingesteld. Zij
constateerde ‘mogelijk laakbaar handelen’ van de burgemeester. Deze overleefde toch enkele moties. De aankoop
ging door en vervolgens kwamen in een
aantal raadsvergaderingen de voorstellen
aan de orde die specifiek als onderwerp
hadden: verbouw of nieuwbouw op de
aangekochte plek. Ook die besluitvorming
verliep niet vlekkeloos. Met 7 tegen 6
werd uiteindelijk in de Raad gekozen voor
de voorstellen tot verbouwing.
Een aantal inwoners van Bilthoven had
moeite met dat besluit en was van plan
een ‘Economische Vereeniging’ op te
richten. De aanleiding daarvan was ongetwijfeld het besluit van het gemeentebestuur (B&W en de Raad) om Jagtlust
te verbouwen. Op 25 juli 1927 belegden
zij een bijeenkomst in Concordia. Tijdens
die vergadering waren de agendapunten
de breedte van de doelstelling van de
vereniging en het geschil van het bestuur
met de Biltsche en Bilthovensche Courant.
Het bestuur verweet de redactie geen
waarheidsgetrouwe weergave van diverse
punten te hebben gegeven met name ten
aanzien van het voorgenomen petitionnement. De vereniging – nog in oprichting –
was van plan via het petitionnement onder de inwoners van De Bilt de juistheid

van het besluit tot verbouwing van Jagtlust aan de orde stellen. Ter Laan, lid van
het bestuur van de vereniging, verweet
de BBC tweedracht te willen zaaien in de
afdeling S.D.A.P. en stemming te maken
tegen het petitionnement om het zo te
‘nekken’. Hij begon zijn inbreng met de
woorden dat hem ‘bij het lezen van deze
artikelen de gal over de lever is geloopen’.
Verder waren in de Jagtlustkwestie volgens hem nog andere fouten opgetreden.
Mejuffrouw Piepers toch had de zuiveringseed en de eed op de grondwet na
voorlezing beantwoord met: ‘ “ik zweer
zulks”, terwijl dit “Zoo waarlijk helpe mij
God Almachtig”’ had moeten zijn en in
diezelfde vergadering, waarin ook tot de
verbouwing van Jagtlust was besloten,
waren ook besluiten aangenomen met
een meerderheid van 7-6 stemmen. Hij
concludeerde dat er aan de besluitvorming iemand had deelgenomen, die geen
raadslid was, en betwijfelde vervolgens
of er wel een formeel geldig besluit was
genomen. De discussies gingen door. We
lezen verder in de BBC. Tijdens de raadsvergadering van 29 augustus 1930 vraagt
Elisabeth Piepers het woord en biedt
aan: ‘als een concessie aan hen, die de
geldigheid van deze eed in twijfel trekken, opnieuw de eed af te leggen.’ Aldus
geschiedt. Zij stelt daarna, dat de eedsaflegging in eerste instantie wel degelijk
geldig was. De beslissing was indertijd
wel valide geweest. Verder lezen we dat
P. Hiemstra per 1 September 1930 heeft
bedankt als lid van de Raad van de gemeente, lid van het armbestuur en van
het bestuur van de S.D.A.P. Zijn opvolger
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op de lijst der S.D.A.P. is de J. W. Beckers.
die deze functies zal aannemen. De volgende brief zond de heer Hiemstra aan de
afdeling De Bilt van de S.D.A.P.:
In de huishoudelijke vergadering
onzer afdeeling, gehouden op 13
Augustus j.l., is mij gebleken, dat
een aantal leden waaronder eenige
bestuursleden het petitionnement
tegen den verbouw van „Jagtlust”
en uitgaande van de Economische
Vereeniging, hebben geteekend.
Bedoelde leden hebben hierdoor in
het openbaar en in vereeniging met
onze politieke tegenstanders hun
afkeuring uitgesproken ook over mijn
beleid als raadslid in deze. wat mij
aanleiding geeft als lid van den Raad
te bedanken. In deze omstandigheden lijkt het mij niet wenschelijk
voorzitter onzer afdeeling te blijven.
Weshalve ik bij dezen als bestuurslid
bedank.
Het was jammer dat de troubles zich afspeelden binnen de S.D.A.P, de partij die
van ouds als voorvechter van het vrouwenkiesrecht te boek stond. Het wordt door de
BBC een fraai en zielsverheffend slot van
de ‘Jagtlust-affaire!’ genoemd.

De betekenis van Elisabeth Piepers voor
De Bilt en Bilthoven buiten de gemeenteraad
Voordat Piepers in de raad werd gekozen
was ze reeds op meerdere terreinen in
Bilthoven actief. Haar activiteiten waren dan ook hoogstwaarschijnlijk mede
aanleiding om haar voor een plaats in

14

de raad aan te zoeken. Van het bestuur
van de Nederlandsche Vereeniging van
Huisvrouwen, Afdeling Bilthoven, was zij
‘Presidente’. Mevr. H.C. Burgersdijk-Picnot
verrvulde de functie van secretaris en
mevr. L. Zuurdeeg die van penningmeester. 19
Piepers vond dat er ook iets voor de
jongere meisjes moest worden georganiseerd. Haar inspanningen voor deze
groep worden verwoord in het plakboek20
en de mededelingen van mevr. A. Saltzherr-van den Berg 21 . Zij richtte voor de
meisjes de afdeling De Bilt-Bilthoven van
de vereniging Het Nederlandsche Meisjesgilde (N.M.G.) op in 1924, officieel per
1 januari 1925. Er was een apart bestuur
en zijzelf vervulde de functie van hoofdleidster.
Meisjes scouting groepen waren in
Nederland vanaf 1916 verenigd in het
Nederlandsche Meisjes Gilde, later omgedoopt tot het Nederlandse Padvindsters
Gilde (N.P.G.) en in 1973 tot Scouting
Nederland. Piepers was van 1926 tot
1938 secretaresse van het hoofdbestuur
van deze vereniging. In april 1938 neemt
ze afscheid als secretaresse, maar blijft
nog aan als Internationale secretaresse.
Zij was een zeer gewaardeerd lid van het
Wereldcomité van Padvindsters, de World
Association of Girl Guides and Girl Scouts,
gevestigd in Londen. Daar was het N.P.G.
bij aangesloten. Beschermvrouwe van de
N.P.G. was H.K.H. Prinses Juliana.
In 1930 kreeg het Bilthovense meisjesgilde de beschikking over een clubhuis op
een perceel hei nu ongeveer op de hoek

Vrouwenkiesrecht en het eerste vrouwelijke raadslid in De Bilt

Clubhuis Akoteh (2015).

Julianalaan/Sperwerlaan. Op 4 december
1930 werd dit clubhuis officieel geopend
door de burgemeester. Zijn echtgenote
Baronesse van der Borch tot Verwolde
aanvaardde het ‘eerevoorzitsterschap’
van de afdeling. 22.

Het clubhuis stond op
grond, waarvan de
gemeente eigenaar
was. Het was heide. De
bouw van het clubhuis
werd door het bestuur
gefinancierd door een
uitgave van 100 renteloze obligaties van
ƒ 25,00. Het Ingenieursbureau de Grontmij
– nu Sweco geheten
- deed nog een aanvullende donatie. Voor ƒ 4000 werd het gebouw verzekerd.
Piepers kreeg de bijnaam ‘Moeder Akoteh’ (AKOTEH, Altijd Klaar Om Te Helpen).
Haar naaste medewerksters noemden
haar ook ‘Piep’. Zij leidde vanaf 1925
tot 1939 de groep met straffe hand. Als
opvolgster trad op Freule De Brauw. Elisabeth Piepers was ook lid van de Nationale
Vrouwenraad, de Vereniging voor Vrouwenbelangen en de UVV. Zij was actief
voor de UVV in Bilthoven, maar wenste
na haar overlijden toch in haar scoutinguniform begraven te worden. Ze overleed
in 1955.
Vanaf 16 april
1939 is de
groep tijdelijk
verdreven uit
het clubhuis.
Het Nederlandse leger had
het gevorderd

Op deze foto uit het plakboek – al op gevorderde leeftijd – staat Elisabeth Piepers in vol ornaat in het
uniform van de scouting. De hoogste onderscheiding van de Padvindsters de zilvervis aan een oranje-witblauw lint (nog juist zichtbaar) ontving ze op 29 april 1933 2.1
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voor luchtbescherming rondom Utrecht.
Er werd maandelijks ƒ 20,00 huur betaald.
De activiteiten zijn eerst weer gestart
vanaf 1946.
De groep bestaat vandaag de dag nog
steeds onder de naam Akotehgroep. Deze
groep is samengegaan met de Scouting
Laurentius, maar onder haar eigen naam
opgegaan in de Scouting Nederland. Het
clubhuis werd in 2016 afgebroken en de
grond kwam ter beschikking voor woningbouw. Anno 2018 staat de grond nog te
koop.
Tot slot.
Een geschreven portret van Elisabeth
Piepers zou niet hebben misstaan in het
boek van Els Kloek: 1001 vrouwen uit
de Nederlandse geschiedenis (Nijmegen
2013)uitgever.
Bronnen:
1. Marianne Thieme: ‘Geef vrouwen na 100 jaar
een volwaardige stem’, ingezonden brief Volkskrant 12 december 2017, p. 23.
2. Zie het lemma ‘Aletta Jacobs’ in Wikipedia
(geraadpeegd juni 20180.
3. Biltsche Courant van 13, 20 juni 1930 en 4 juli
1930 Regionaal Historisch Centrum Vecht en
Venen
4. Gemeentearchief De Bilt, inventaris 1811-1966,
Verkiezingsuitslagen, dossier nr. 219A. RHC
Vecht en Venen
5. www.historischekringdebilt.nl/vaneverdingenschool (geraadpleegd in 2018)
6. Gemeente archief De Bilt, inventaris 18111966, Verkiezingsuitslagen, dossier nr. 219A,
RHC-Vecht en Venen
7. Gemeente archief De Bilt, inventaris 19321987, dossier nr. 282, RHCVecht en Venen
8. J.C. Brugman, Bezet en verzet, De Bilt en Bilthoven in Oorlogstijd. Utrecht, 1993. p. 185
9. De Biltse Grift, jaargang 3, nr. 6 – april 1994, p.
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8 en 9
10. Utrechts Archief, nr. 1221-1, invent.nr 1985,
akte nr. 1561 en Haags gemeente archief BS geboorte 9-1-1873, akte nr. 85 en website www.
openarch.nl
11. Persoonskaarten fiches De Bilt vanaf 1920, RHC
Vecht en Venen
12. Gemeentegids 1929, bibliotheek Historische
Kring D’ Oude School \
13. Adresboek gemeente Bilthoven en De Bilt,
zomer 1937, archief Historische Kring D’Oude
School.
14. Adresboek gemeente Bilthoven en De Bilt,
1940, archief Historische Kring D’Oude School.
Pr. Bernhardlaan 3 op p. 45;
15. Gezinskaart Archief Eemland (geraadpleegd
2018): haar huisgenote wordt vermeld als
zijnde weduwe sinds 1899 en zonder kinderen; tevens onder curatele bij een broer van
Elisabeth Hendrika en wel Willem Hendrik
Piepers (1858-1935).
16. www. Genealogieonline.nl
17. K.Beesemer: Jagtlust, van middeleeuwse kloosterboerderij tot eigentijds gemeentehuis, Z.pl.
2002, p. 32 en 33
18. Biltse Courant d.d. 29-8-1930 nr. 19300829
en d.d. 5-9-1930 nr. 19300905 (RHC Vecht en
Venen)
19. De Biltse Grift, maart 2013, p. 12
20. Plakboek Akoteh , eigenaar J.J.Oskam, Geraadpleegd 2018.
21. Mail van Mevr. A. Saltzherr-van den Berg,
archief Scouting Nederland Museum Baarn.
Datum: 2-8-2018.
22. Biltsche Courant van 4 december 1930; RHC
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Auteur : Leo van Vlodorp (1942),
oud-voorzitter van de Historische
Kring D’ Oude School.
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Wim Krommenhoek

Kunst in De Bilt: een reis
langs beelden in onze
gemeente (2)
De bekendste Biltse beeldhouwer:
Jits Bakker.
Zonder enige twijfel heeft iedereen in
onze gemeente wel eens kennisgemaakt
met het werk van Jits Bakker. Willem
Frederik (Jits) Bakker (1937 - 2014) werd
in Renkum geboren. Na een moeizame
jeugd waarin hij tijdens de oorlogsjaren
zijn vader verloor, behaalde hij in 1959
zijn diploma aan de Grafische School
te Utrecht. Vanaf 1969 vestigde hij zich
met zijn atelier De Kooi aan de Holle
Bilt. Zijn werk kenmerkt zich door een
unieke eigen stijl. Zijn bronzen beelden
stralen vooral uitbundigheid, dynamiek
en levenslust uit, terwijl zijn stenen
beelden veel meer warmte en tederheid
uitdrukken. Veel van zijn werk bevindt
zich in particuliere handen en in diverse
musea. Op het landgoed Beerschoten
bevindt zich het Provinciaal JitsArt
Museum waar een collectie van circa 30
beelden staat opgesteld. Na zijn dood
ontving Bakker postuum de Sport and
Art award van het IOC als eerbetoon
voor het verspreiden van de olympische

waarden en zijn betekenis voor de sport.
In deze column aandacht voor enkele
losse beelden op diverse plaatsen in de

Europa en de Stier.

gemeente.
Als eerste Europa en de Stier op de
rotonde van de Hessenweg. Het beeld
waar woeste kracht uit spreekt, is
gebaseerd op een verhaal uit de Griekse
mythologie. De Griekse oppergod Zeus
had zijn oog laten vallen op Europa, een
Fenicische prinses. Toen zij op een dag
op het strand stond, verscheen Zeus in
de gedaante van een witte stier. De stier
wist Europa zover te krijgen dat ze op
zijn rug plaats nam, waarna hij zich in zee
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stortte en in één ruk naar Kreta zwom.
Daar vertoonde hij zijn ware gedaante
en raakte zij zwanger van drie zonen. Ze
huwde met de koning van Kreta die haar
kinderen adopteerde en opvoedde.
Een tweede beeld waaruit woeste kracht
en dynamiek spreekt vinden we voor de
ingang van Het Nieuwe Lyceum aan de
Jan Steenlaan. Het is De Krachtmeting
waarbij twee bizons door fysiek geweld
vaststellen wie de dominante van
de twee is. Een betere plek voor dit
beeld is nauwelijks denkbaar want het
symboliseert treffend wat pubers bezig
houdt.
Ingehouden dynamiek vinden we bij
Evenwicht en Fietsspel. Evenwicht, een
elegante combinatie van een danseresje
en een fluitspeler, werd in 1967 door de
gemeente aangeschaft en aanvankelijk
geplaatst aan de Martin Luther Kingweg
bij het afgebrande filiaal van de Openbare
Leeszaal, en heeft nu zijn plaats gekregen
bij het H.F. Witte Centrum. Fietsspel,
twee balancerende kinderen op een
fiets, stond jarenlang op het schoolplein
van de inmiddels verdwenen Van
Everdingenchool. Daarna is het tijdelijk
uit het zicht verdwenen, maar vanaf 12
september 2018 neemt het weer een in
het oog springende plaats bij het station
in.
Van de kleine binnen geplaatste beeldjes
van Bakker moet Schoolverlater worden
genoemd. Dit beeldje op een hoge sokkel
treffen we aan in een tiental basisscholen
van de stichting Delta (deze stichting
beheert en bestuurt tien basisscholen van
christelijke signatuur in de gemeente).
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Het beeldje
symboliseert
hoe kinderen
na het
voltooien van
de basisschool
de wereld
instappen,
maar toch nog
net even de
vertrouwde
De schoolverlater.
schooldeur
vasthouden. De samenwerking van
Bakker met Delta dateerde van 2010, en
het aardige is dat ieder van de beeldjes
net iets verschillend is van de andere.
Meer kleine beeldjes van Jits Bakker
zijn te vinden in het H.F. Witte Centrum
en het gemeentehuis. Op weg naar de
trouwzaal passeert het bruidspaar hier
heel toepasselijk een ingetogen bronzen
liefdespaar.

Liefdespaar in de gang naar de trouwzaal..
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De Dorpsomroeper.

In de brandweerkazerne staat de
Dorpsomroeper, een herinnering aan de
brandmelding in vroeger tijden.
Een volgende keer aandacht voor
het Provinciaal JitsArt Museum op
Beerschoten.

Auteur :
Wim Krommenhoek is een gepensioneerd
bioloog die bijna 40 jaar docent is geweest
aan Het Nieuwe Lyceum te Bilthoven. Na
zijn studie en promotie aan de RU Utrecht
bracht hij eind jaren 60 met zijn gezin enkele jaren door in Uganda voor onderzoek
en onderwijs. Naast zijn onderwijsbaan
had hij een reisbureau dat excursies en
expedities voor biologen en natuurliefhebbers organiseerde naar bijzondere
natuurgebieden in de tropen. Ook schreef
hij enkele boeken voor het onderwijs.
Na zijn pensionering hield hij zich actief
bezig met de lokale geschiedenis hetgeen
resulteerde in een aantal publicaties in de
Biltse Grift.

Reactie op column Wim Krommenhoek
Lieve redactie,
Geachte Wim Krommenhoek,
Wat gaaf dat jullie aandacht besteden aan
Kunst in De Bilt.
Las de Biltste Grift en daarin werd Henny
Visch genoemd.
Bijgevoegd een wandobject/ mozaïek op
de Theresiaschool.
Met vriendelijke groet,
Claudie Douwes Dekker,
Kunst adviseur

1969 Mozaïek Theresiaschool - Bilthoven.
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Abe Postema

De Bilt toen en nu

De school aan de Middellaan.
Het gebouw werd in 1919 als lagere school
in gebruik genomen en heette aanvankelijk
de Middellaanschool. Omdat de hoofdingang
aan de Leijenseweg lag, werd dat al snel
de Leijensewegschool. In 1927 kwamen er
nieuwe lokalen bij voor de ULO, die eerder in
de school aan de Tuinstraat zat. Na de oorlog
zat de lagere school op de benedenverdieping
en de MULO op de bovenverdieping.
In 1956 vertrok de lagere school naar
de Pluvierenlaan, waar zij aanvankelijk
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een houten noodgebouw betrok, de Jan
Ligthartschool. Later werd er een stenen
gebouw opgetrokken, dat echter nog weer
later vervangen werd door nieuwbouw. Deze
nieuwbouw is in 2018 ook weer afgebroken.
De MULO bleef tot 1974 aan de Leyenseweg
gevestigd. Daarna vetrok de opleiding naar
de Jan Steenlaan, waar het met Het Nieuwe
Lyceum was samengegaan. Het gebouw
bleef daarna enige tijd leeg, maar werd
uiteindelijk toch opnieuw een tijdje lagere
school: van 1980 tot 1984 zat hier de Rudolf
Steinerschool. Daarna is het gebouw nog

wisselend bij diverse opleidingen in gebruik
geweest, voordat het definitief leeg kwam
te staan. Na wat jaren leegstand brandde
het gebouw in oktober 1991 af. Er volgde
sloop van de restanten, waarna er twee
appartementgebouwen aan de Leijenseweg
werden gebouwd. Bovendien kwamen er
enkele eengezinswoningen aan het begin van
de Middellaan.
De Middellaanschool was een traditionele
klassikale school, waar vanaf het begin tot
1955 ‘meester’ G.D. Lukkien de scepter
zwaaide. Hij werd bijgestaan door ‘De Juf’
(Juffrouw Corry den Hertog), die hem als
hoofd heeft opgevolgd. Het traditionele
karakter van de school stond niet in de weg
dat dit duo wist hoe je moest feestvieren. In

december werd het lesrooster in een donker
hoekje van de klas verstopt en was nagenoeg
elke leerling, van de eerste tot de zesde klas,
op een of andere manier betrokken bij de
jaarlijkse ‘uitvoeringsavond’, met zang, dans,
voordracht en toneel. Onvergetelijk. Tot de
onderwijzers die in het oude gebouw hebben
gewerkt, behoorden ook Juffrouw Petten en
Meneer van Zalingen. Deze laatste was een
begenadigd amateurschilder en –tekenaar.
Een oudleerling verklaart aan deze meester
zijn belangstelling voor geschiedenis te
danken te hebben: een paar snelle halen
op het bord en zie, daar stond Willem van
Oranje!
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Tiemen van der Worp/Korine Hazelzet

Gloeiende muntjes: fabel of
feit?
Korine Hazelzet gaat in haar artikel ‹Kanttekeningen bij het negatieve beeld van de
elite in de Biltse geschiedschrijving›, deel
2 (Biltse Grift, december 2018), nogmaals
in op het waarheidsgehalte van verhalen
over gloeiende munten en de betrokkenheid van studenten daarbij. Zij houdt een
kritisch verhaal van Dries van Renen daarover voorlopig voor een sterk verhaal.
Veel Biltenaren zullen echter, met mij,
soortgelijke herinneringen hebben aan
‘deftige studenten en gloeiende centen’.
Ons gezin woonde in de jaren ’50 in de
buurt van hotel Poll en hotel Nas. Ik was
toen een puber. Op Palmzondag kwamen
‹de studenten› naar De Bilt. Dat was een
traditie die verband hield met de vroegere Biltse Paardenmarkt op Palmzondag.
‹De studenten› waren leden van het adellijke dispuut ‹Tres faciunt collegium› van
het Utrechtse Studentencorps, in 1965
negatief in de belangstelling gekomen
door de ‹Roetkapaffaire›.
Uit eigen waarneming weet ik dat die
studenten op Palmzondag met paard en
wagen uit Utrecht kwamen. Zij reden,
begeleid door de plaatselijke politie, naar
Hotel Nas, op de hoek van de Dorpsstraat
en de Soestdijkseweg. Ik heb gezien dat
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tenminste aan één van de rijtuigen een
metalen pot hing, waarschijnlijk gevuld
met gloeiende kooltjes. Op de Dorpsstraat hielden ‹studenten› met een tang
centen in de pot om die daarna naar de
toegestroomde jeugd te gooien. Met een
cent kon je toen nog wat kopen, dus er
werden verwoede pogingen gedaan die
(gloeiend hete) cent te pakken te krijgen.
Helaas (of gelukkig) is het mij nooit gelukt
er één in mijn bezit te krijgen. Mijn buurjongen Hennie wel. We hebben er thuis
niets over verteld want we mochten ons
daar niet vertonen.
Als ‹de studenten› hun pleziertje met de
dorpsjeugd hadden gehad, gingen ze verder met hun adellijke gewoontes in Hotel
Nas. Enkele politieagenten voegden zich
bij hen.
Een moreel oordeel over het handelen
van ‹de studenten› heb ik mij pas in later
jaren gevormd. Het laat zich raden wat
dat oordeel is. Dries van Renen en ik verschillen daarin niet erg van mening.
Tiemen van der Worp (73)

Afbeelding collectie Fred Meijer.

Geweldig dat Tiemen van der Worp op
mijn artikel reageerde met een ooggetuigenverslag van het strooien van gloeiende centen door studenten. Dat is zeer
waardevol voor het verdere onderzoek.
Het gaat hier om een ervaring van de nu
73-jarige plaatsgenoot uit eind jaren ’50
van de vorige eeuw. Dus dat is nog relatief recent. Zelf heeft Tiemen geen gloeiende centen gevoeld, maar zijn buurjongen Hennie wel. Helaas is het niet gelukt
deze ‘fysieke’ getuige terug te vinden.
Zoals op bovenstaand krantenbericht uit

1912 te zien is,
was het strooien
van koekjes en
sigaren en (ook
wel) geld gebruikelijk, maar al in
1912 is er geen
sprake (meer?)
van gloeiend
geld. Maar als
inderdaad het
strooien van verhitte munten nog
na de Tweede
Wereldoorlog
plaats vond, zullen er vast en
zeker Biltenaren
te vinden zijn die
aan den lijve de
gloeiende munten hebben gevoeld en /of de
metalen potten
met gloeiend materiaal en de tangen hebben gezien, dan wel er (kranten)
berichten over hebben. Ik hoop dan ook
van harte dat zij zich willen melden met
verhalen uit eigen, liefst fysieke ervaring.
Het gaat hierbij, nogmaals, om specifiek
gloeiende munten
Korine Hazelzet
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Dick Berents

Een bezoek aan het museum

Homepage van het museum.

Je stapt het museum binnen. In de hal
is een bewegende presentatie met een
schilderij uit de middeleeuwen, het
landhuis Jagtlust en tanks tijdens de
bevrijding. Je leest waar het om gaat:
toegang tot de geschiedenis, de kunst en
cultuur van de gemeente De Bilt vanaf de
prehistorie tot nu. Er staat ook dat je de
collectie op verschillende manieren kunt
bekijken. Er is een route die helemaal
chronologisch is opgebouwd van het
verste verleden tot nu, maar je kunt
er ook voor kiezen om eerst één dorp
te bekijken, Bilthoven bijvoorbeeld of
Westbroek. Je maakt die tweede keuze en
je kijkt naar de woonkern De Bilt.
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De presentatie blijkt per dorp
overigens wel chronologisch te zijn
opgebouwd. Je wist natuurlijk al dat
in het begin van de twaalfde eeuw
het klooster Oostbroek werd gesticht,
want je leest altijd trouw de Biltse
Grift. Toch interessant om de oorkonde
van keizerin Mathilde te zien en om te
lezen over de ruzies met de nonnen van
Vrouwenklooster. Maar wist je ook dat
de rijke Amerikaanse familie Vanderbilt
hier vandaan komt? En wie die Dokter
Lette was naar wie het Dokter Letteplein
genoemd is? En hoe burgemeester Van
Ravenswaay aan het einde van de oorlog
werd gearresteerd?

Het museum is natuurlijk geen bakstenen
gebouw maar een virtueel museum.
Het adres is niet een pand aan de
Soestdijkseweg maar een internetadres:
https://onlinemuseumdebilt.nl/
In 2016 ontstond het idee om het
culturele erfgoed van de gemeente
dichter bij de mensen te brengen en
hoe kan dat sneller dan door gebruik te
maken van de digitale snelweg? Sinds de
opening in augustus 2018 is de inhoud
van het Online Museum De Bilt expansief
gegroeid. Ook het aantal bezoekers is
toegenomen.
De ontwikkeling
Een gegeven voor de gemeente De Bilt
is dat deze gemeente een samenvoeging
is van heel verschillende dorpen, die
ieder een eigen geschiedenis hebben
doorgemaakt. Daardoor hebben de
woonkernen een heel verschillend
karakter: bos of boerderijen, villadorp of
suburb van Utrecht. Al voor Maartensdijk
en De Bilt in 2001 werden samengevoegd,
bestonden die twee gemeenten ook
al uit dorpen met een eigen signatuur:
De Bilt was anders dan Bilthoven,
Westbroek verschilde van Groenekan
en Maartensdijk of Hollandsche Rading.
Een museum zou de inwoners het gevoel
kunnen geven dat zij er allemaal bij
horen, maar dan moet het wel recht
doen aan het eigen karakter van iedere
woonkern.
Als je een stenen museum zou bouwen,
zou je merken dat de schilderijen en
objecten uit het verleden zich soms niet
binnen de gemeentegrens bevonden.

Zo staat het beeld van Johan Gideon
Loten uit Groenekan in de Westminster
Abbey in Londen, terwijl je naar New
York moet om een schilderij te bekijken
van het verdwenen jachtslot Toutenberg.
Een digitaal museum kan al die beelden
dichter bij de inwoners brengen.
In februari 2016 lanceerde de historicus
Dr. Anne Doedens het voorstel om een
digitaal museum te maken. Hij kreeg
steun van De Vierklank, die ruimte op
zijn website bood om enkele tientallen
bijdragen met een korte toelichting te
plaatsen. Voor een echt online museum
was echter een bredere aanpak en een
eigen infrastructuur nodig.
In het najaar van 2016 werd er een
stichting gevormd met een bestuur onder
voorzitterschap van oud-burgemeester
Alexander Tchernoff. Het duurde tot de
zomer van 2017 voor er een redactie
was, waarvan Dr. Dick Berents de
eindredacteur werd. Intussen is die
redactie uitgebreid tot vijf leden plus
een stagiaire; hij bestaat uit vakhistorici
en gedreven, ervaren amateurs. Terwijl
de redactieleden voorbereidend
werk deden, gaf bestuurslid Koen
Koppens sturing aan een ontwerper en
programmeurs om de website te bouwen.
Op 30 augustus werd het Online Museum
in aanwezigheid van burgemeester
Potters in de Mathildezaal van
gemeentehuis Jagtlust officieel in
gebruik genomen. Er stonden toen al 250
bijdragen op. Inmiddels nadert het aantal
de vijfhonderd.
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De bevrijding in De Bilt.

De collectie
Cultureel erfgoed - waaraan moet je
daarbij denken? Afbeeldingen van
schilderijen natuurlijk en prenten en
beelden, documenten en kaarten en
foto’s. Aan allerlei gebouwen zoals
kloosters, kerken en kapellen, landhuizen
en villa’s en een enkel kasteel, herbergen
en hotels en fabrieken. Maar ook aan
straten en lanen en wegen en hun
geschiedenis en naamgeving, aan
kerkhoven en graven en stations en forten
en tuinen en scholen en monumenten.
Het museum bevat ook gebeurtenissen
zoals ruzies en feesten en veldslagen. En
vooral de mensen daarachter, de vorsten
en bestuurder en edelen, de medici,
wetenschappers, schrijvers en dichters,
schilders en beeldhouwers en de vele
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gewone mensen.
Een opsomming is
saai, het museum
niet.
Op de website staan
enkele tientallen
opdrachten die
in het onderwijs
gebruikt kunnen
worden. In het
omgevingsonderwijs
komen natuur,
erfgoed en
geschiedenis van de
eigen leefomgeving
aan bod. Samen
met docenten
werkt de redactie
eraan om de inhoud
van het museum
aantrekkelijker te maken voor jongeren
en om beter aan te sluiten bij de
belevingswereld van de jeugd. Plannen
genoeg – in mei zal er ook een dossier
over de Tweede Wereldoorlog en de
bevrijding ter beschikking komen.
Sinds kort kun je via het museum ook een
paar korte films zien. Via een nieuwsbrief
houdt het museum belangstellenden op
de hoogte van nieuwe posts en nieuwe
ontwikkelingen.
De website laat op het scherm niet een
driedimensionaal gebouw zien, want dat
zou het gebruik van de site traag maken.
De redactie moest wel leren hoe je dan
wel zo veel mogelijk het idee van een
museum in de praktijk brengt. Mensen
die iets hebben uitgezocht, hebben de
neiging om zo veel mogelijk informatie

te geven, maar het mocht niet een
verzameling lange artikelen worden. Een
museum betekent dat bezoekers iets
komen bekijken, dus het visuele aspect
moet voorop staan. Bij iedere bijdrage
komt eerst het beeld en daarna een korte
toelichting.
Maar als je nu eens heel veel te vertellen
hebt, of als de bezoeker meer wil weten?
Dat heeft de redactie opgelost door na
een paar regels wit en de tussenkop
‘meer informatie’ een tekst met wat meer
diepgang te plaatsen. In enkele gevallen
is het zelfs mogelijk, een langere pdf te
downloaden.
De schrijvers van bijdragen willen vooral
bestaande informatie toegankelijk
maken. Meestal maken ze daarbij gebruik
van een paar publicaties die anderen
hebben geschreven. Het is bijvoorbeeld
opvallend, hoe rijk de informatie is die
de leden van D’ Oude School bij elkaar
hebben gebracht.
In De Biltse Grift
ligt de nadruk
veel meer op
bronnenonderzoek
en dieper gravende
artikelen. Het
Online Museum
maakt daar
dankbaar gebruik
van en vermeldt
altijd zorgvuldig,
welke artikelen
geraadpleegd zijn.

Ingangen
Het Online Museum De Bilt is een
gebouw met vele deuren. Een populaire
ingang is die van de woonkernen, een
andere is de tijdsbalk. Er is natuurlijk
ook een gewone zoekfunctie die
aangeeft, in welke artikelen een woord
voorkomt. Rechthoekige blokjes of ‘tags’
geven bij ieder artikel aan, bij welke
categorieën een bijdrage kan worden
ingedeeld. Daarmee kun je bijvoorbeeld
alle artikelen opzoeken over vervoer of
over landhuizen of beeldende kunst of
schrijvers.
Het museum kan niet alleen worden
gebruikt op PC’s en laptops maar ook op
tablets en telefoons. Daar is een andere
zoekfunctie heel handig: de dynamische
kaart. Op die kaart zie je met rode pinnen
aangegeven, over welke elementen in je
omgeving het Museum iets te vertellen
heeft. Klik iets aan en je krijgt een

Hotel Poll.
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afbeelding met toelichting.
Stel je bent in de Biltse wijk het
Kloosterpark. Je ziet een groot geel
gebouw dat kennelijk al oud is en je
bent nieuwsgierig wat het is. Het zal
wel iets van het K.N.M.I. zijn? Als je op
je mobiel het Online Museum oproept
en kiest voor Museum - Dynamische
Kaart, dan zie je de bijzonderheden.
Het landhuis Koelenberg heeft een hele
geschiedenis en blijkt het onderkomen
te zijn van de antimalversatiedienst van
de FIOD. Iets naar het oosten woonde
de verzetsman Pim Boellaard. In het
voormalige koetshuis van Koelenberg zit
nu een bedrijf en aan de overkant van de
Utrechtseweg ligt de villa Terre Neuve.
Maken we de kaart wat groter, dan zie je
de merkwaardige ontstaansgeschiedenis
van het Van Boetzelaerpark met de
duiventoren en het hoogkruis en langs
de weg het landgoed Sandwijck met zijn
schijnkapel en de buitenplaats Sluishoef,
allemaal met hun verleden. Zo kun je ook
vanuit je huis een ‘stadswandeling’ door
je dorp plannen met allerlei interessante
bijzonderheden.
Groei
Het museum is sinds de opening flink
uitgebreid; in maart 2019 stonden er
vijfhonderd bijdragen in. Ook het aantal
bezoekers is toegenomen, van enkele
honderden in september naar meer dan
duizend in januari. Het aantal keren dat
een pagina bekeken werd, bedroeg op 1
februari al bijna 50.000.
In de talrijke bijdragen kun je makkelijk de
weg kwijt raken. Voor de redactie worden
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juist grote lijnen zichtbaar, die samen de
ontwikkeling van de zes dorpen vormen.
Daarom staan er nu ook overzichten op
de site, die de geschiedenis vertellen van
De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan en Westbroek.
In die historische overzichten staan links
waarmee de bezoeker snel kan doorklikken naar de belangrijkste onderwerpen.
Intussen werken het bestuur en de redactie aan de verbetering van de infrastructuur om de website sneller te maken,
want zij willen voorkomen dat de veelheid van materiaal vertragend werkt.
Er bestaan natuurlijk sites met historische
artikelen, er zijn ook musea die een klein
deel van hun eigen collectie online hebben gezet, maar we hebben nog nergens
een museum gezien dat via het internet
het culturele erfgoed van een gemeente
binnen handbereik brengt. De gemeente
De Bilt heeft met het Online Museum een
primeur.

Auteur : Dr. D.A.Berents,
einderedacteur van het Online Museum.

Joke van der Wiel

De dingen die voorbij zijn
Van slingers, schildjes en stickers.
Toeristische trofeeën uit de twintigste
eeuw.

de bloemetjes, die voor de teelt geen nut
hadden. Onverkochte slingers werden ’s
avonds in de sloot gelegd om ze vers te
houden.1 Een fleurige, zij het kortstondige
Naar de bollen
herinnering aan een dagje uit. Zoals Louis
Je moest wel een auto hebben. NatuurDavids in 1936 zong:
lijk, je kon ze ook om het stuur van je
Naar de bollen,
fiets hangen of om je hals draperen, maar
Naar die prachtige bollen,
ze waren toch eigenlijk gemáákt om te
Waar je sprakeloos geniet,
prijken op de motorkap van een VolkswaVan de kleuren, die je ziet,
gen, een Deux Chevaux, een Opel of een
Naar de bollen,
Daf. In stalletjes langs de bollenroutes in
Naar die heerlijke bollen,
Noord- en Zuid-Holland werden ze verWant die zie je maar eenmaal per jaar.
kocht; gemaakt - vaak door kinderen - van
Dat de idylle in de coupletten van dit lied
niet bepaald gekarakteriseerd kan worden
als ‘sprakeloos genieten’
(ruziënde ouders, klierende kinderen), doet
er niet toe: deuntje en
tochtje ‘naar de bollen’
zijn klassiek geworden.2
Zo’n slinger was toch
vooral bestemd om
ermee te geuren. Letterlijk misschien, maar
zeker figuurlijk. ‘Opscheppen’ is wellicht
een te zwaar woord
‘Man en jongentjes brengen bloemenslinger aan op auto […]. In: Het
voor de argeloze trots
geheugen van Nederland. Maker onbekend, 1933. Fotocollectie Spaarnestad
Photo, no SFA022805617.
waarmee men zich af-
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Foto Wout en Geertje Honders-Schaafsma begin jaren
vijftig. Familiearchief Ed Heuvink.

ficheerde als een pronkende autobezitter
die op z’n vrije dag met het hele gezin uit
toeren kon gaan – naar de bollen bijvoorbeeld. Ik en mijn auto, mijn auto en ik. En
als zodanig vormt de bloemenslinger een
grappige voetnoot bij de geschiedenis van
het toerisme.
Reizen vraagt geld, tijd en een beschikbare infrastructuur. In pakweg de eerste
helft van de negentiende eeuw was het
een privilege van welgestelden. Aristocratische jongelieden ondernamen de
‘grand tour’ voor zij zich wijdden aan hun
maatschappelijke carrière; kosmopolitische dames en heren troffen elkaar in de
‘Kurörte’ waar heilzame baden wonderen
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zouden doen voor hun gezondheid; heel
reislustige lieden konden de oversteek
naar een ander continent wagen per
‘(stoom)oceanliner’.
De toenemende massamobiliteit vormt
een van de ontwikkelingen waaraan zich
de groeiende moderniteit in de negentiende eeuw laat aflezen.3 Het vooralsnog
meest democratische middel om ‘uit te
breken’ was natuurlijk de trein. Een tripje
naar zee bijvoorbeeld kwam voor een
veel groter deel van de bevolking binnen
bereik. De trein wakkerde de reislust aan.
Een andere vorm van massatransport is
voor de ontwikkeling van het toerisme
eveneens van groot belang geweest: de
autobus. In 1898 reed het eerste gemotoriseerde exemplaar.4 In 1906 werd de
Nederlandsche Reisvereeniging opgericht,
die tot doel had goedkope (bus)reizen te
organiseren voor mensen met een smalle
beurs.
De paden op, de bergen in
Zwitserland en Oostenrijk waren zeer
populaire vakantieoorden. Uit die con-

Foto uit eigen bezit JvdW, omstreeks 1950.

treien stamt de tweede trofee die ik in
dit artikel in herinnering wil brengen.
De wandelstok als een soort totempaal,
door de geëmailleerde plaatjes die je
erop kon spijkeren en die lieten zien waar
je allemaal geweest was: Vorarlberg, of
Zermatt… Kordaat zwaaiend kon je er ook
de Limburgse heuvels langs Geul of Gulp
mee bedwingen en intussen laten zien
dat je ook gewend was je verder van huis
te wagen. De metalen plaatjes zijn nu een
verzamelobject geworden dat op veilingen voor niet onaardige prijzen de deur
uitgaat.5

slechts achttien procent van de bevolking
weleens met vakantie.6 In diezelfde tijd
was het bezit van een auto voor velen
nog niet weggelegd. Pas na de enorme
welvaartssprong in de jaren zestig konden
veel meer mensen zich een auto permitteren, maar het bleef toch nog wel bijzonder. Vandaar die trotse bloemenslingers.
Je ziet ze niet meer – ze worden niet
meer verkocht in deze tijd van intercontinentaal massatoerisme… en ze waren,
zegt men, slecht voor de motorkap.
Maar de wandelstokschildjes zijn terug!
Dat wil zeggen, voor degenen die een
wandeling in het Land van Cuyk op hun
programma zetten. In de omgeving van
Boxmeer zijn drie zogenaamde ‘wandelstokrondjes’ uitgezet. Wie er eentje
volbrengt kan een schildje voor op zijn
wandelstok bemachtigen – jawel, als een
echte trofee!7

‘Can Stock Photo csp393244.9

Hetzelfde geldt voor de derde, zeer
opzichtige trofee: de plaketiketten op de
koffer die er nóóít meer afgingen en die
of je het wilde of niet aan de wereld kenbaar maakten wat een bereisde Roel men
hier voor zich had.
Terug naar de bollen
De ontwikkeling waaruit ik hierboven een
paar momenten heb aangestipt, komt
evenwel pas na de Tweede Wereldoorlog
in een stroomversnelling. In 1950 ging

https://www.catawiki.nl/c/11-collecties
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1. Met dank aan Helmi Beijsens en Deen Boogerd
van de historische vereniging ‘Oud Lisse’ en Carla
van der Zande van het museum ‘De zwarte tulp’ te
Lisse.
2. Louis Davids, De mooiste liedjes. Samengesteld door Lies Pelger en Renée Weele.
Amsterdam 1980, p. 112. Overgenomen uit
https://dbnl.org/tekst/davi013mooi01_01/davi013mooi01_01_0037.php.
3. Zie Auke van der Woud, Een nieuwe wereld. Het
ontstaan van het moderne Nederland.Amsterdam
2006.
4. https://geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/
van-paardenomnibus-naar-interliner-de-opkomstvan-het-busvervoer.
5. Zie bijvoorbeeld de vele online veilingen van
catawiki s.v. ‘wandelstokschildjes’.
6. Zie: Annegreet van Bergen, Gouden jaren. Hoe
ons dagelijks leven in een halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd. Amsterdam 2014, p. 147-156 en
329- 338.
7. https://www.kliknieuws.nl/regio/maasdriehoek/
kunst-en-cultuur/18378/-wandelstokroute-rondom-boxmeer-geopend

Auteur : Joke van der Wiel (1946) was
werkzaam als docent/onderzoeker
Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Zij is gepromoveerd op een onderzoek naar de
negentiende-eeuwse historische roman en heeft een aantal tekstuitgaven
bezorgd, onder andere van
Van Lenneps De Roos van Dekama.

OPROEP
In ons decembernummer vermeldden we het kleuteronderwijs door de dames Schreuder
van der Kolk op de zolder van villa Beata aan de Soestdijkseweg. We kregen daarop interessante reacties.
Kan iemand ons meer informatie verstrekken over dat kleuterschooltje van eind 40’erbegin 50’er jaren? Dat kan in de vorm van een verhaal, geschriften, krantenartikelen, voorwerpen, foto’s, enz. Indien wij voldoende informatie bijeen hebben verzameld, willen we
graag een artikel wijden aan dit onderwerp.
De redactiecommissie.
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Dingen die voorbij zijn

