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VAN DE REDACTIE
In De Woudkapel, een geloofsgemeenschap rondt Otto Tissing zijn verhaal over de markante kapel in 
Bilthoven-Noord af.
Een belangrijke verzetsheld die het grootste deel van zijn leven in onze gemeente heeft gewoond komt 
aan bod in Een held, geen heilige, Pim Boellaard van Steven Hagers. 
De rubriek Monumenten in De Bilt sluit naadloos aan op het voorgaande, omdat het monument in 
kwestie meer dan zestig jaar door Pim Boellaard bewoond werd.
In Schrijvers- en journalistengraven in De Bilt-Bilthoven doet Wim Krommenhoek opnieuw verslag van 
zijn speurtocht op de kerkhoven vanonze gemeente.
Met de rubriek Kent u de gemeente De Bilt goed? kunt u wederom uw kennis van onze gemeente testen.

In het juninummer deed Steven Hagers verslag van de Bilthovense jeugd van Peter Hoefnagels. Bij dat 
artikel werden niet de bibliografische gegevens vermeld van de twee boeken waarover het artikel ging. 
Deze volgen hier alsnog.
Het eerst boek is Aan God die mijn jeugd verblijdt (ISBN: 9061001862) en het tweede is De vleesheuvel 
(ISBN 9061002095). Beide zijn uitgegeven bij Uitgeverij Ad Donker in Rotterdam, respectievelijk 
in 1981 en 1982. Helaas zijn deze boeken niet meer in de handel, maar wel nog goed tweedehands te 
vinden op internet.
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De Woudkapel, een geloofsgemeenschap

De bouw van de kerk had zo’n zware financiële 
aanslag gepleegd op de draagkracht van de jonge 
gemeenschap, dat in 1924 een orgel er niet 
meer af kon. Als noodoplossing werd op een 
van de galerijen een vleugel geplaatst, waarop 
mevrouw Van Heukelom tijdens de diensten 
de gemeentezang begeleidde. Hoewel dit bij 
lange na niet voldeed, duurde het nog vijf jaar 
voordat – eveneens op de galerij – een speciaal 
voor de kerkruimte ontworpen (De Koff ) orgel 
in gebruik werd genomen. Met de komst van 
het huidige (Blank) kabinetorgel in 1986 werd 
het oude afgebroken, hoewel de zwelluiken om 
praktische redenen behouden bleven en nog 
altijd zichtbaar zijn in de galerijopeningen.
Omstreeks 1928 ging geleidelijk aan in het 
gewone spraakgebruik, de naam van het kerkge-
bouw de officiële naam van de ‘Gemeenschap 
als afdeling van de N.P.B.’ vervangen. Ook het 
bestuur gaat zich nu naar buiten profileren als 
‘het bestuur van De Woudkapel’.
Het bestuur, dat het ledental van de 
Gemeenschap zo graag wil laten groeien, stelde 
dat propaganda hier hét middel voor is. In 

de plaatselijke kranten verscheen in 1929 een 
bericht:
‘In de Woudkapel aan de Beethovenlaan zal 
op Donderdag 10 Januari, ‘s avonds tegen half 
negen per radio gehoord kunnen worden de 
uitzending uit de Groote Kerk in den Haag, 
waar de plechtige bijeenkomst en de muziek-
uitvoering plaats zullen vinden ter eere van de 
herdenking van de blijde inkomst van H.M. de 
Koningin Moeder, 50 jaar geleden, in ons land. 
‘t Bestuur van de Woudkapel meent, dat er in 
Bilthoven behalve voor de leden van de Oranje 
Vereeniging nog voor vele belangstellenden 
gelegen heid moet zijn dit plechtig uur mede te 
doorleven en heeft hiervoor dank baar aanvaard 
‘t vriendelijk aanbod van een zijner leden om 
zijn radiotoestel in de Woudkapel voor dit doel 
op te stellen.’
Ter verhoging van de inkomsten stelde het 
bestuur de leden in de gelegenheid een vaste 
plaats tijdens de diensten te huren. Tegen 
betaling van aanvankelijk ƒ 3,– per jaar kon 
men het recht op een eigen stoel kopen. De 
verhuurde stoelen waren met een punaise in de 

DE WOUDKAPEL
EEN GELOOFSGEMEENSCHAP (2)

Otto Tissing, archivaris 
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knop als zodanig gemarkeerd, opdat niet een 
argeloze bezoeker daarop zou plaats nemen. 
Overigens kende de Gemeenschap lange tijd de 
regeling dat vijf minuten voor de aanvang der 
dienst, als voor de tweede maal de klok luidde, 
de nog lege vaste plaatsen door anderen bezet 
mochten worden. Deze vaste-plaatsenregeling 
heeft nog tot 1970 bestaan.
Gedurende de eerste tien jaren werd in  de 
zondagse diensten voorgegaan door gast-
predikanten, maar vooral ook wetenschappers, 
dichters en bezielden op elk gebied. Toch, de 

behoefte aan een eigen herder groeide naarmate 
het ledental toenam. In 1933 kreeg De 
Woudkapel zijn eerste predikant: 
ds. J. Jac. Thomson (dichter van het lied 
‘God roept ons broeders tot de daad’). Op 
vele manieren werd de intredende predikant 
voorzien van de middelen die nodig waren 
voor de uitoefening van zijn taak. De secretaris 
schrijft hem:
‘Ik biedt U hierbij aan een Adresboek van de 
Bilt/Bilthoven Zomer 1932, zoomede een 
plattegrond. Op den laatste heb ik de diverse 

De kansel van de Woudkapel.
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scholen aangegeven, alsook de Woudkapel en de 
garage Witte, waar Uw fiets - reeds voorzien van 
een belasting plaatje en lamp - is gestald.’
Ds. Thomson is met zijn vernieuwende 
stimulansen in de crisisjaren van wezenlijk 
belang geweest voor de ontwikkeling en het 
voortbestaan van De Woudkapel. In 1938 
verliet hij de gemeenschap, waarna opnieuw een 
domineeloos tijdperk aanbrak.

De oorlogsjaren
De periode ‘40-’45 was ook voor De 
Woudkapel een van verdrukking. Maar ook van 
groei. Het ledental steeg in die jaren van 240 
naar 460. De nood der tijden dreef de mensen 
naar de kerk. In 1942 werd gemeld:
‘De belangstelling voor de 
Godsdienstoefeningen was steeds groeiende, 
zoodat er bij verscheidene diensten plaatsen 
te kort waren en velen deze diensten staande 
moesten volgen. Over de vrije plaatsen in de 
Woudkapel wordt medegedeeld, dat het aantal 
hiervan zeer gering is en wij komen bij zeer 
veel Godsdienstoefenin gen stoelen tekort. Er 
kunnen bij het orgel nog 20 stoelen geplaatst 
worden, doch wij zijn er niet in geslaagd om 
stoelen te koopen, dit zal ook wel zeer moeilijk 
zijn. De secr. is van oordeel, dat er nog banken 
zijn bij te maken, waarvoor wij desnoods de 
losse planken, welke in het fietsenhok liggen 
opgestapeld, kunnen gebruiken.’
Maar ook verdriet en ellende bleef de 
gemeenschap niet gespaard. Van vier 
Woudkapellers uit het verzet staan de 
namen op het monument voor gevallenen 
bij Jagtlust. Anderen raakten door honger 
uitgeput of stierven aan een besmettelijke 
ziekte. Joodse leden moesten onderduiken. 
Ook het kerkgebouw ontkwam niet aan het 

De weinigen die toen een televisietoestel bezaten konden in 
1953 het paasspel meebeleven.

De Woudkapel, een geloofsgemeenschap
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oorlogsgeweld. In het jaarverslag van 1944 
schreef de secretaris:
‘Op 3 September had in den middag een zwaar 
bombardement op het vlieg veld Soesterberg 
plaats, hierbij is een bom van zwaar kaliber 
terechtge ko men op een afstand van 30 meter 
van ons kerkgebouw.
Juist tijdens dit gebeuren bevond ik mij met 
mijn vader in het gebouw. Dit moment is wel 
het meest critieke in de oorlogsjaren voor mij 
geweest. Wij dachten niet anders alsdat wij 
onder het puin van het instortende kerkge-
bouw bedolven zouden worden. Nadat een 
dicht gordijn van stof was opgetrokken en wij 
daardoor weer wat konden onderscheiden, 
hebben wij de schade in ogenschouw genomen.
Tot mijn groote vreugde mocht ik constateeren 
dat dank zij de hechte constructie van het 
gebouw de schade meeviel. Een groot aantal 
dakpannen lag op den grond terwijl verder 
de schade beperkt bleef tot ramen, deuren en 
plafond. Wij mochten onze mooie Woudkapel 
dus behouden.’
In die moeilijke dagen deed zich het ontberen 
van een predikant extra gevoelen. Ten leste werd 
in 1944 een voorganger aangesteld, de heer E. 
van Loenen. Met verve nam deze het jeugdwerk 
ter hand. Er werden weer maandelijkse 
jeugddiensten gehouden. In de adventstijd van 

de hongerwinter voerden de jongeren zelfs een 
kerstspel op. Tegelijk echter stelde het bestuur 
een sociale commissie in, die moest helpen waar 
de nood niet meer alleen kon worden gedragen.

De Bilt scheidt zich af
In maart 1946 - de middelen van vervoer waren 
nog lang niet als voor de oorlog - deed het 
‘Biltse probleem’ zich het eerst gelden. In april 
kwam Van Loenen met een rapport:
‘In de vergadering wordt de aandacht gevestigd 
op die leden van de Woudkapel die te De 
Bilt wonen. Dit betreft een twaalftal leden. 
De Woudkapel is voor deze leden wel zeer 
ver afgelegen, zoodat de meesten dan ook in 
Utrecht de kerk bezoeken.’
Maar het Woudkapelbestuur zag veel praktische 
bezwaren, en vond dat de Biltse vrijzinni gen in 
het geheel niet van verzorging verstoken waren.
‘Verder kunnen de leden in De Bilt per 
autobus naar de Woudkapel en per tram naar 

Gemetselde wens boven de hoofdingang.
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Utrecht. Mede gezien de omstandigheden dat 
er in Bilthoven nog zeer veel werk is te doen, 
waardoor onze Voorganger de handen meer dan 
vol heeft besluit het bestuur niet over te gaan tot 
het houden van Godsdienstoefeningen in De 
Bilt’
In De Bilt ging men echter door met het 
zoeken van een eigen weg. In oktober bleek dat 
daar een ‘Comité voor Vrijzinnig Christelijke 

Prediking te De Bilt’ was opgericht.
‘Ds. de Koning uit Utrecht heeft onzen 
Voorzitter in kennis gesteld, dat men in 
De Bilt wil komen tot bovengenoemde 
prediking. Het ligt in de bedoeling dat hieraan 
wordt medegewerkt door de afd. Utrecht 
van de N.P.B. alsme de de kringen van de 
Remonstranten, Doopsgezinden en Vrijz. Herv. 
te Utr. alsmede de Woudkapel te Bilthoven. De 

De Woudkapel ingericht als tempel van de Vrijmetselaarsloge ‘De Unie van Utrecht’.

De Woudkapel, een geloofsgemeenschap
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Voorzitter meent, dat nu het werk in de Bilt op 
een dergelijke gemeenschappelij ke basis wordt 
ter hand genomen de Woudkapel niet achter 
kan blijven. Zijn voorstel om tot deelname te 
besluiten wordt aangenomen.’
En zo startte het comité in De Bilt, aanvankelijk 
met de bedoeling de zondagse prediking te 
stoppen als er weer goede busverbindingen met 
de Woudkapel en Utrecht zouden zijn.
De diensten werden eens per 14 dagen 
gehouden in het gymnastieklokaal van de Theo 
Thijssenschool aan de Tuinstraat; men zong 
bij een geleend orgeltje en zat op geleende 
stoelen. Het orgeltje en de stoelen moesten 
telkens gehaald en teruggebracht worden. In de 
eerste dienst in oktober 1946 ging de heer Van 
Loenen voor. Hij bood namens De Woudkapel 
een bijbel aan.
Het comité was van plan zichzelf eind ‘49 op te 
heffen, maar zover zou het niet komen. In 1956 
– inmiddels was ds. J.C. Meijer als predikant in 
De Woudkapel gekomen – vormde het comité 
zich om tot een volwaardige afdeling van de 
Nederlandse Protestanten Bond. Als predikant 
werd benoemd ds. J.L. Klink, destijds bekend 
van haar kinderbijbel. Men kerkte in de aula 
van de Buys Ballotschool.
Gebrek aan vrijwilligers en financiën waren er 
de oorzaak van dat het Biltse initiatief op den 

duur strandde. In 1968 werd de afdeling De 
Bilt opgeheven, nadat zij precies twaalf jaar had 
bestaan.

Naar nieuwe vormen van spiritualiteit
In 1960 kwam ds. J.H. Hanneman naar De 
Woudkapel. Hij zag al gauw dat de kerkzaal als 
centrum voor de eredienst uitstekend voldeed, 
maar dat een gebouw bij de kerk waarin allerlei 
activiteiten als jeugdwerk, gemeenteavonden, 
vergaderingen en zondagsschool konden worden 
gehouden, voor een moderne godsdienstige 
gemeenschap onontbeerlijk was. Hoewel het 
bestuur zorgen had over de financiering van 

Het monument ‘Ont moeten’ in de tuin.
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zo’n project, waren vele leden dadelijk voor. Een 
felle tweestrijd ontbrandde echter over de vraag 
of het gebouwtje los in de tuin zou kunnen 
worden neergezet of juist tegen de bestaande 
achtergevel gebouwd moest worden. Men koos 
uiteindelijk voor de laatste optie, hoewel dat het 
oorspronkelijke ontwerp van de architect zeer 
heeft aangetast.
Medio jaren zestig klaagde opnieuw een lid over 
een oud gebruik dat velen al jaren een doorn in 

het oog was. Hij schreef: 
‘Het valt mij telkens op, dat 
wanneer iemand ‘s zondags de 
Woudkapel betreedt, de eerste 
kennismaking een collectebus is. 
Op de meest ouderwetse manier 
wordt plaatsengeld gevraagd. 
Indien men dan rond ziet, dan 
zijn de plaatsen amper vrij en dan 
kan men nog waarnemen, dat 
een aantal mensen zich afvraagt: 
waar mag ik nu wel en niet zitten.
Als men kennissen heeft, die niet 
over zo’n brede beurs beschikken 
en men zegt, waarom zoudt u niet 
eens een keer naar de Woudkapel 
gaan, dan plaatst men zo’n gezin al 
dadelijk voor de ‘bus’.U zult met 
mij hebben waargenomen, dat dit 

vragen van plaatsengeld in heel veel kerken is 
verdwenen en dat de Woudkapel hierin beslist 
achter blijft. Gasten die de kerk bezoeken, biedt 
men een plaats aan en men begint niet direct te 
vragen: wat wilt u voor uw stoel betalen?’
Na een twee jaar durende discussie werd de 
verkapte entreeheffing afgeschaft. Maar De 
Woudkapel vernieuwde zich verder. Men begon 
jaarlijks een programmaboekje uit te geven 
waarin alle activiteiten werden (en nog worden) 

Het labyrint in de tuin aan de Beethovenlaan.
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jaarlijkse markt kreeg nieuwe stimulansen, met 
omzetten die tot ver boven de twintigduizend 
gulden uitstegen. En opnieuw werd de 
Woudkapel uitgebreid met een nieuwe zaal.
Met de komst van ds. M.E. Boersma  in 1988 
ontwikkelde De Woudkapel zich tot een 
open religieuze gemeenschap. Het aantal niet-
protestanten en niet-kerkelijkgebondenen nam 
toe. De vereniging kreeg een nieuwe officiële 
naam waarin het woord ‘christelijk’ niet langer 
voorkomt. Zo wilde (en wil) De Woudkapel 
als geloofsgemeenschap, bezinningscentrum, 
ontmoetingsplaats en inspiratiebron een 
geestelijk onderdak bieden aan een grote 
verscheidenheid van mensen.
In 1998 werd tijdens de viering van het 75-jarig 
bestaan in de tuin een stenen tafel als monument 
onthuld, waarin de symbolen van de vijf 
wereldgodsdiensten zijn gegraveerd. Een aantal 
jaren geleden legde een groep enthousiaste leden 
in diezelfde tuin een labyrint aan dat door een 
ieder vrijelijk kan worden gelopen.
Sinds een jaar heeft De Woudkapel voor het 
eerst een vrouwelijke predikant: ds. Tina Geels. 
Waarheen zij de gemeenschap gaat leiden zal pas 
na zekere tijd historie zijn.

vermeld. Kerkdiensten, lezingen, cursussen en 
alternatieven voor een kerkdienst:
‘Uitgaande van de doelstelling van onze 
vereniging is besloten, bij wijze van experiment 
gedurende ongeveer een half jaar de zondagse 
kerkdienst in de Woudkapel éénmaal per maand 
te vervangen door een bezinnings-samenkomst 
zonder kerkelijke signatuur, teneinde hiermee 
iets te ondernemen voor de buitenkerkelijken 
en voor degenen die door de huidige vorm van 
kerkdienst weinig worden aangesproken.’
Nu, 37 jaar later, trekken deze samenkomsten 
nog altijd veel bezoekers.
Na het emeritaat van ds. Hanneman, werd 
in 1974 ds. R.G. van der Voet als predikant 
benoemd. Hij zette de lijn van vernieuwing 
die door zijn voorganger was ingezet krachtig 
voort. Een nieuwe wind waaide door de 
Woudkapelgelederen. De jeugd ging niet 
meer naar catechisatie, maar kwam bijeen in 
gespreksgroepen waar de dominee op zijn eigen 
aimabele wijze met de jongeren discussieerde 
over onderwerpen die hén interesseerden. De 
‘stichtelijke’ draden vlocht hij dan ongemerkt 
door het gesprek heen. In een paar jaar be reikte 
hij zo tachtig kinderen.
Er kwamen filmavonden en zondagmiddag-
concerten. Een ouderenkring en een 
gesprekskring voor jonge echtparen. De twee-
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Een held, geen heilige: Pim Boellaard

EEN HELD, GEEN HEILIGE: PIM BOELLAARD
Steven Hagers

In de serie over bekende inwoners van onze gemeente spelen vaak wetenschappers verbonden aan 
de Universiteit Utrecht een rol. Deze keer bespreken we een man die geografisch gezien weliswaar 
waarschijnlijk het dichtst bij de wetenschap gevestigd was – hij woonde ruim zestig jaar in de villa 
‘Kloosterend’  pal naast het fietspad richting Uithof –, maar hoewel hij gestudeerd had, was hij geen 
wetenschapper.
Op grond van de periode dat de verzetsman, kampoverlevende en succesvolle zakenman W.A.H.C. Boellaard 
(1903-2001) geleefd heeft, zouden we dit artikel ook de titel ’De eeuw van Pim Boellaard’ hebben kunnen 
meegeven. Maar behalve dat deze titel intussen tot een cliché verworden is, doet hij ook geen recht aan het 
leven van deze man, dat door een slechts korte periode in die eeuw zo sterk bepaald is.
Pim Boellaard had geen oorlogstrauma, maar de nasleep van wat hem in de oorlog overkomen was, heeft wel 
op zijn hele verdere leven een zwaar stempel gedrukt. In de in 2008 verschenen biografie Weest manlijk, 
zijt sterk heeft Jolande Withuis dit overtuigend beschreven. Dit artikel is grotendeels gebaseerd op de 
bevindingen van Withuis en is daarom ook te beschouwen als een recensie van dit boek.

Withuis begint het laatste hoofdstuk van haar biografie met de volgende uitspraak. ’Pim Boellaard, op 
het eerste gezicht bij uitstek een Man Uit Eén Stuk, valt in de percepties van mensen die hem hebben 
gekend uiteen in nogal verschillende personages’. Dit is een goede samenvatting van het beeld dat zij 
gedurende ruim 300 bladzijden daarvoor van hem geschetst heeft. Een belangrijke tegenstrijdigheid 
in Boellaards leven is het feit dat enerzijds voor hem ’familie’ als negentiende eeuwse erfenis uitermate 
belangrijk was, maar dat hij anderzijds weinig oog had voor zijn eigen gezin. Uiteraard ligt dat 
genuanceerder dan dat het zo klinkt, maar het was wel het beeld dat zijn zoon en schoondochter van 
hem hadden en in iets mindere mate zijn vrouw.
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Voorgeschiedenis
Boellaards leven begint niet zondermeer bij 
zijn geboorte. Zoals gezegd was zijn familie 
belangrijk. Hij had dan ook een sterke 
voorgeschiedenis in een militair geslacht. 
Hoewel niet van adel, behoorde de familie 
wel tot de deftige stand van patriciërs die 
zelfs omgang hadden met het hof. Die 
voorgeschiedenis vertaalde zich in zijn 
opvoeding, waarin het adagium ’noblesse oblige’ 
een rol speelde. Die opvoeding was streng, 
zoals je zou mogen verwachten, maar ook haast 
ongewoon liefdevol. Boellaard was enig kind en 
werd met grote zorg van zowel zijn moeder als 
zijn vader omgeven. Zijn vader hield gedurende 
bijna zijn hele leven een dagboek bij, waarin hij 
getrouw alles noteerde, ook over de bejegening 
van zijn zoon. De vader was, net als zijn vader 
en grootvader, beroepsmilitair en was bij zijn 
pensionering opgeklommen tot generaal.
Anders dan je van een beroepsmilitair zou 
verwachten, was Boellaards vader eerder 
zachtaardig en gevoelig, dan autoritair en 
hard. Volgens Withuis neigde hij zelfs naar 
sentimentaliteit, een karaktereigenschap die zijn 
zoon beslist ontbeerde. Zo had hij het er erg 
moeilijk mee, dat hij gedurende de mobilisatie 
in de Eerste Wereldoorlog een aantal jaren 
gedwongen gescheiden leefde van zijn gezin. 
Zozeer zelfs dat het militaire leven hem tegen 

ging staan. Toen zijn zoon voor een carrière 
moest kiezen, lag het in de lijn der verwachting 
dat hij net als zijn voorvaderen beroepsmilitair 
zou worden, maar de vader raadde het hem 
af. Daarom heeft Boellaard gekozen voor de 
handel en is zakenman geworden, een zeer 
ongebruikelijke keus in hun kringen.
De sentimentele inslag van de vader komt 
volgens Withuis duidelijk uit zijn dagboeken 
naar voren, maar is misschien ook kenbaar in 
de carrière die de man na zijn pensionering 
heeft gekozen. Het pensioen van een generaal 
was geen vetpot, zeker niet met de levensstijl 
die in de deftige stand vereist was en met een 
studerende zoon. In één klap was de oud-
generaal de helft van zijn inkomen kwijt. Hij 
moest iets doen om dat inkomen aan te vullen. 
Hij is toen gaan vertalen en redigeren voor een 
uitgever. Boellaard schaamde zich enigszins dat 
zijn vader dat moest doen, maar die beleefde 
oprecht plezier aan zijn bezigheid.

Jonge jaren
Boellaard werd op 16 augustus 1903 in Delft 
geboren. Hij was een vlot en leergierig kereltje, 
maar wel ziekelijk in zijn jonge jaren. Doordat 
een officier regelmatig van standplaats moest 
wisselen, werd er vaak verhuisd. Hierdoor moest 
het gezin steeds weer opnieuw aansluiting zien 
te vinden bij de betere kringen in de plaats waar 
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ze kwamen te wonen. Dat was niet makkelijk, 
want veel van de militaire collega’s waarmee 
de vader overdag te maken had, behoorden 
tot de verkeerde stand en dat stond uiteraard 
een vriendschappelijke omgang, althans in het 
sociale verkeer, in de weg. Uiteindelijk kon 
het gezin zich in Den Haag vestigen, waar het 
zich meteen thuis voelde en waar inderdaad 
aansluiting gevonden werd.
Boellaard groeide voorspoedig op en bouwde 
aan een passende vriendenkring. Hij sukkelde 
niet meer met zijn gezondheid, maar was 
geen briljante leerling. Hoewel slim genoeg, 
haalde hij toch niet altijd even goede cijfers 
en moest hij zelfs een klas doubleren. Na zijn 
eindexamen ging hij in Rotterdam aan de 
Nederlandsche Handels-Hoogeschool – de 
tegenwoordige Erasmus Universiteit – studeren. 
Boellaard genoot van het studentenleven en zijn 
lidmaatschap van het corps. Zelf vond Boellaard 
dat hij tijdens zijn studententijd een losbol was 
geweest, maar hoe dan ook, hoewel hij zijn 
eigen gang ging, hij gedroeg zich ook conform 
de ouderlijke regels en ambities.
Na zijn kandidaats moest Boellaard zijn studie 
staken, omdat zijn vader niet meer volledig in 
zijn onderhoud kon voorzien. Hij ging werken 
en vervolgens moest hij in dienst. Een voorval 
tijdens zijn opleiding geeft een duidelijk beeld 
van Boellaards karakter. Door deze affaire was 
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hij eerst bijna ‘gestikt van drift’, maar hij had 
zich weten in te houden. Met veertig man sterk 
hadden ze een algemeen gehaat personage in de 
eetzaal een afstraffing gegeven, waarna deze aan 
de regimentsleiding de namen van vier van de 
schuldigen had moeten noemen. Hij noemde 
ook Boellaards naam, die werd veroordeeld 
tot veertien dagen ‘verzwaard’ en dertig dagen 
‘verstoken van gunsten’. Dat was allemaal niet 
erg, dat zat hij wel uit. Het erge was dat hij 
als ‘zoon van een soldaat’ was gestraft ‘met 
willekeur’ en dat zijn met zoveel elan aangevatte 
militaire carrière dus was mislukt. ‘Maar een 
Boellaard zal laten zien dat hij zich niet door 
een onrechtvaardige straf laat ontmoedigen en 
No. 1 van zijn jaar kan zijn.’

Carrière en huwelijk
Kort voor zijn vierentwintigste verjaardag in 
1927 volgde Boellaards ‘engagement’ – zoals 
een verloving in de betere standen genoemd 
werd – met een freule Van Heeckeren. Een hele 
opsteker voor de familie dat de zoon trouwde 
met een adellijk meisje. De verstandhouding 
tussen beide families lijkt zeker in het begin 
heel goed te zijn geweest, toch werden 
familieaangelegenheden vaak met de families 
van Pim en An apart gevierd, meldt Withuis. 
Misschien stond  toch nog enige vorm van 
standsverschil een intieme omgang tussen de 
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grootste verzekeringsmaatschappijen. In 1933 
werd Boellaard benoemd tot directeur van het 
Utrechtse filiaal, gevestigd in een prachtig nieuw 
pand op de hoek van de Wittevrouwensingel 
en de Nagtegaalstraat met daarboven een ruime 
directeurswoning. Met lede ogen zag vader het 
jonge gezin verhuizen naar Utrecht.
Juist ook in die tijd gebeurde er iets in het 
leven van Boellaard dat een grote invloed heeft 
gehad op vooral zijn huwelijk. Er is sprake van 
een huwelijkse verkilling in de woorden van 
Boellaards vader en er wordt gesuggereerd dat 
er sprake van een buitenechtelijk verhouding 
zou zijn, maar het fijne wordt uit alle nagelaten 
geschriften, hoe gedetailleerd anders ook, niet 
duidelijk. Deze echtelijke afstand die er in de 
jaren tussen 1933 tot de oorlog is geweest, is 
waarschijnlijk ook de aanleiding geweest dat 
Boellaard een diepgaande karakterstudie heeft 
verricht. Daarin was hij zijn tijd ver vooruit en 
zijn gevolgde psychoanalyse is misschien zelfs 
experimenteel te noemen. In ieder geval was 
een dergelijke behandeling uiterst exclusief en 
ongebruikelijk.
Deze karakterstudie heeft Boellaard er 
waarschijnlijk toe aangezet beslissingen te 
nemen die zijn leven en levensvisie in hoge mate 
hebben bepaald. Zelf schreef hij, desgevraagd, 
de uitzonderlijke moed die hij tijdens de oorlog 
heeft betoond, toe aan het feit dat hij uit een 

ouders van de bruid en die van de bruidegom 
in de weg? De trouwpartij nam in mei/juni 
van 1929 enkele weken in beslag, een waar 
societygebeuren was het. Boellaard had eerder 
dat jaar promotie gekregen en verdiende 
daardoor precies het bedrag dat vader Van 
Heeckeren als het absolute minimum zag.
In 1930 werd in het jonge gezin een zoon 
geboren, die geheel naar de traditie werd 
vernoemd naar Boellaards vader. Deze 
Willem bleef, net als Boellaard zelf, enig 
kind. Boellaard werkte intussen voor de 
Nederlanden van 1845, destijds een van de 

De Nederlanden van 1845,  Nagtegaalstraat, Utrecht.
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militair geslacht stamde. Maar waarschijnlijker 
lijkt het mij dat zijn psychoanalytische 
exercities in de jaren dertig daarvoor de basis 
hebben gelegd. Politiek gezien was Boellaard 
in die tijd eigenlijk niet gevormd. In 1935 
werd hij als toezichthouder uitgestuurd naar 
de Volksabstimmung waarbij beslist werd over 
de status van het Saarland, dat na de Eerste 
Wereldoorlog in Franse handen was gekomen. 
Hij had eigenlijk wel sympathie voor het 
sentiment van terugkeer naar het Duitse Rijk 
en hij kon daar na een nachtje doorhalen in een 
Duitse kroeg ‘met het Horst Wessellied in zijn 
hoofd’ zijn bed induiken.
In 1938 verhuisde het gezin Boellaard naar 
de villa ‘Kloosterend’ in De Bilt. Tot zijn 
dood op 27 januari 2001 heeft Boellaard 
permanent daar gewoond. Althans, afgezien 
van de onderbrekingen van zijn mobilisatie in 
1939/40 en zijn onderduik en gevangenschap 
tussen 1942 en 1945. Hij was zeer aan dat huis 
gehecht.

Oorlog en verzet
Op 24 augustus 1939 volgde wegens de 
oorlogsdreiging mobilisatie. De algemene 
verwachting was aanvankelijk dat het met 
die oorlogsdreiging wel meeviel, maar  de 
Duitse inval in Polen op 1 september en de 
oorlogsverklaring van Frankrijk en Engeland 

aan Duitsland, bracht dat schrikbeeld wel 
dichterbij. Boellaard werd als reservekapitein 
gelegerd in Honselersdijk. Hij was in eeuwen de 
eerste uit zijn familie die geen beroepsmilitair 
was geworden, maar wel de eerste sinds zijn 
overgrootvader bij Waterloo, die metterdaad 
de wapens moest opnemen. Toen op 10 mei 
1940 de inval kwam, verdedigde Boellaards 
eenheid met succes ondermeer het vliegveld 
Ockenburgh bij Den Haag. De capitulatie 
na het bombardement van Rotterdam, was 
voor Boellaard een emotionele en smartelijke 
ervaring.
Voor Boellaard voor wie de drieslag God-
Nederland-Oranje nog de volle betekenis had, 
was het verzet een logische voortzetting van 
de traditionele oorlogvoering. Withuis stelt: 
’De oorlogsdagen van mei 1940 maken niet 
alleen duidelijk dat Pim Boellaard in hart en 
ziel militair c.q. verzetsman was, er valt ook al 
iets te ontwaren van de houding waarmee hij 
later in de meest vreselijke omstandigheden 
lotgenoten wist te bemoedigen. De mobilisatie 
en de gevechten boorden bij hem een reservoir 
aan sociaal-patriarchale zorgzaamheid aan.’  Al 
direct na zijn terugkeer na de demobilisatie op 
13 juni ging hij een belangrijke rol vervullen 
in de Ordedienst (OD). Naast zijn werk voor 
de OD vergat hij ook niet de manschappen 
over wie hij het bevel had gevoerd. Regelmatig 
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organiseerde hij reünies voor zijn batterij en 
waar nodig hielp hij hen bijvoorbeeld met het 
vinden van werk.
De OD stond niet alleen na de oorlog bloot 
aan kritiek en mythevorming, dat was ook al 
tijdens de oorlog zo. De OD werd gezien als 
een rechts-autoritaire club. De hoge militairen 
zouden geen werkelijke bijdrage hebben 
geleverd aan het verzet, maar al vroeg in de 
oorlog een antidemocratische machtsgreep 
hebben voorbereid om na de bevrijding een 
door hen verwachte linkse, antimonarchistische 
coup te voorkomen. Boellaard was bij de 
opbouw van de OD betrokken en hij heeft 
moeite gedaan dit beeld te corrigeren. In juni 
1940 werd hij weer verzekeringsdirecteur, 
maar hij gebruikte zijn kantoor ook voor de 
opbouw van een ondergrondse organisatie. 
Door de onervarenheid in de begindagen van 
het verzet zijn veel initiatieven verraden en door 
de Duitsers opgerold. Veel mannen van het 
eerste uur hebben het daardoor niet overleefd. 
Boellaard is een van de weinige uitzonderingen 
en dat heeft hij enkel aan een onwaarschijnlijk 
toeval en aan willekeur te danken.
In september 1941 stond het arrestatieteam 
voor Boellaard op de stoep van zijn kantoor 
en hij wist ternauwernood op de fiets te 
ontsnappen. Vanaf dat moment dook hij 
onder en voerde zijn verzetswerk meestal in 

vermomming uit. Nog zo’n acht maanden 
heeft hij zijn verzetswerk kunnen voortzetten, 
maar op 5 mei 1942 werd hij verraden door 
een eerder gepakte verzetsman die doorgeslagen 
was en voor de Duitsers werkte in ruil voor zijn 
vrijheid. Deze man, Pasdeloup geheten, heeft 
zijn verraad uiteindelijk met zijn leven moeten 
bekopen, want hij werd een jaar later door het 
verzet geliquideerd. Boellaard werd gearresteerd 
door twee beruchte politieagenten, Poos en 
Slagter, die hem eerder net niet te pakken 
hadden gekregen.

Gevangenschap
Boellaard werd naar de Scheveningse 
gevangenis, het Oranjehotel, gebracht en 
onder strenge Einzelhaft in een cel gezet. Al 

Plaquette in Clingendael.
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in die begintijd oefende Boellaard zich op de 
instelling die hij zou moeten aannemen als hij 
gefusilleerd zou worden, want daarvan was hij 
overtuigd: ‘Vreemd gevoel ineens, om voor een 
vuurpeloton te moeten staan. Eigenlijk heel 
eenvoudig. Stilstaan en wachten. Kun je dat? Ik 
ga in de houding staan. Twee meter vanaf het 
kijkgat in de deur en kijk er strak naar. Denk je 
in, dat het de loop van een geweer is, kun je je 
beheersen en “Leve de Koningin” roepen? Ik zeg 
hardop tegen mijzelf: ”Ja, ik kan het”.’ Bij deze 
oefening kwam de psychische training die hij 
zichzelf eerder had opgelegd, goed van pas. Hij 
merkte dat hij ‘goed’ kon sterven en daardoor 
viel de angst weg.
Maar in plaats van om te worden gefusilleerd, 
werd hij zijn cel uitgehaald om met de 
beruchte Gestapochef Heydrich te worden 
geconfronteerd. Twee dagen later werd hij ook 
nog aan Himmler zelf voorgeleid. Deze wilde 
kennis maken met twee typische ‘terroristen’, 
waarvan Boellaard er dus een was. Tijdens deze 
verhoren – waarover hij later gepubliceerd heeft 
– bleef hij standvastig en maakte zodoende 
indruk op de hoge Nazi’s.
Begin 1943 werd hij overgebracht naar Haaren 
in Noord-Brabant, waar hij bijna een halfjaar 
op zijn proces moest wachten. De bezetter 
wachtte tot ze genoeg ‘Todeskandidaten’ 
hadden. Het was dus niet verwonderlijk dat 

Boellaard verwachtte in een schijnproces ter 
dood te worden veroordeeld. Maar het pakte 
anders uit; zijn Duitse advocaat was zelfs op het 
eind optimistisch over Boellaards kansen. Niet 
onterecht, naar bleek, want hoewel 21 anderen 
wel op 26 april ter dood werden veroordeeld, 
ontliep Boellaard dat lot. Als pesterij werd 
hij nog tot 10 juni in eenzame opsluiting 
gehouden. Voor zijn medegevangenen was 
Boellaard al in het Oranjehotel een vertrouwd 
baken geworden; iemand die hen ondanks zijn 
eigen ellende kon bijstaan in hun angsten en 
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onzekerheden. Die rol kreeg hij nu in Haaren 
weer.
Op 7 oktober 1943 werd Boellaard met een 
groot aantal andere voormalige Todeskandidaten 
op transport gezet naar Amersfoort. Dit gaf hem 
extra moed, omdat hij dacht dat hij het zwaarste 
nu wel achter de rug had. Hij putte vooral 
veel voldoening uit het feit dat hij nooit was 
doorgeslagen tijdens de verhoren en dat hij dus 
nooit iemand uit zijn verzetsgroep had verraden.
Maar het zwaarste moest nog komen. Dat hij 
niet ter dood veroordeeld was, betekende enkel 
dat hij niet direct gefusilleerd zou worden, 
feitelijk was het een doodstraf op termijn. 
Boellaard en zijn lotgenoten wachtte deportatie 
naar het concentratiekamp Natzweiler-Struthof 
als Nacht-und-Nebel-gevangene. Van hen 
die in ‘Nacht und Nebel’ verdwenen, mocht 
niemand weten waar zij waren gebleven. Ook 
in dit kamp vervulde Boellaard de belangrijke 
rol van vertrouwensman. Hij maakte onder 
die moeilijke omstandigheden indruk, omdat 
hij zijn waardigheid wist te bewaren en de 
tegenstellingen tussen communisten en oranje-
aanhangers wist te verzoenen. Zo weigerde 
hij eens een andere gevangene te slaan en 
in plaats van zelf een afranseling te krijgen, 
zoals gebruikelijk zou zijn geweest, kwam hij 
ermee weg door zijn houding waarmee hij de 
Nazibeulen imponeerde.

Nadat op 23 november 1944 het kamp 
ontruimd werd wegens de naderende 
geallieerden, werden de Nacht-und-Nebel-
gevangenen naar Dachau overgebracht. De 
omstandigheden in Dachau waren voor de 
gevangenen die Natzweiler gewend waren, 
haast een verademing. Toch hebben nog zeer 
velen daar het leven gelaten, voornamelijk 
door honger en de vlektyfus. Door zijn sterke 
persoonlijkheid en zijn vermogen om over 
politieke tegenstelling heen te kijken, sloot 
Boellaard vriendschap met verzetsmensen 
van allerlei achtergronden: communisten, 
socialisten, monarchisten, katholieken. Vaak 
waren dat vriendschappen voor het leven 
ook gedurende de koude oorlog, zoals met 

Dachau.
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de communist Nico Rost. En ook al was de 
vriendschap door de dood slechts van korte 
duur, zoals met de SDAP’er Wiardi Beckman 
(Stuuf ) die in Dachau overleed. 

Na de bevrijding
Op 29 april 1945 werd het kamp Dachau 
bevrijd. Met de repatriëring vlotte het echter 
niet erg. Het merendeel van de andere 
nationaliteiten die in het kamp zaten, was al 
vertrokken, maar voor de Nederlanders werd 
nog steeds niets geregeld. De ex-gevangenen 
regelden het zelf zo dat Boellaard, die ook al 
tijdens de gevangenschap hun zegsman was 
geweest, naar Nederland zou vertrekken om 
vervoer naar huis te regelen. Daarin slaagde hij 
door zijn sterke wil en doorzettingsvermogen, 
maar ook door de hulp en steun van Prins 
Bernhard. Om zijn mensen – zijn lotgenoten 
– veilig thuis te krijgen was voor Boellaard een 
ere- en gewetenszaak.
Zijn zorg hield niet op toen allen eenmaal in 
het vaderland teruggekeerd waren. Net als de 
zorg die hij voelde voor zijn strijdmakkers uit 
de mobilisatietijd en eerste oorlogsdagen, voelde 
hij die ook voor zijn medeverzetsmensen en 
-gevangenen. De eerste jaren na de bevrijding 
werden gedomineerd door zijn werkzaamheden 
om de oorlogspijn op vele vlakken te lenigen. 
Zo werd hij lid van de persoonlijke staf van 

Prins Bernhard en  werd hij voorzitter van de 
Utrechtse afdeling van het Rode Kruis. Tijdens 
zijn gevangenschap had Boellaard getrouw een 
logboek bijgehouden. Hierdoor wist hij vrij 
precies wie waar en wanneer was gestorven in 
het kamp. Hij zag het als zijn taak om al de 
nabestaanden van die slachtoffers in te lichten 
over het lot van hun geliefden. Indachtig aan 
de dringende boodschap die zijn vriend Stuuf 
Wiardi Beckman hem in de kamptijd had 
meegegeven, na de oorlog niet aan de kant te 
gaan staan, maar actief deel te nemen aan de 
wederopbouw, werd Boellaard voor een aantal 
jaar Statenlid voor de VVD in de provincie 
Utrecht.
Ook nam hij na verloop van tijd zijn 
zakencarrière weer op. Eerst bij de Nederlanden, 
maar al gauw maakte hij een overstap naar 
de directie van de verzekeringsmaatschappij 
OLVEH, die voornamelijk door zijn leiding 
gezond werd en groeide. In 1968 ging deze 
maatschappij op in de AGO, een van de 
voorlopers van AEGON.
Door al zijn werk, zakelijk, maar vooral ook 
voor het voormalig verzet, had hij weinig tijd 
voor zijn gezin. Een belangrijke inspanning, 
waarvoor Boellaard in die jaren feitelijk tegen 
de stroom in moest roeien, was de oprichting 
van het Nederlands Dachau Comité. Mede 
door de Koude Oorlog waren er onder ex-
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gevangenen uit de verschillende kampen zulke 
grote verschillen ontstaan, dat de communisten 
zelfs werden geweerd als lid van de Nederlandse 
Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen uit 
de bezettingstijd (Expogé). Dat was voor de 
‘aartsconservatief ’ Boellaard ondenkbaar.

Na zijn pensionering kwam er meer rust in zijn 
leven, constateert Withuis, maar belangrijker 
nog, hij kreeg weer plezier in het leven. Hoewel 
dat leven ook toen nog niet zorgenvrij was. Dat 
gold vooral zijn vriendschap met Prins Bernhard 
en diens uitglijders, zoals met name de 
Lockheedaffaire. Ondanks zijn kritiek bleef hij 
zijn vriend publiekelijk steunen en dat terwijl 
de ‘karakterzwakte’ van de prins hem van nature 
moest tegenstaan. De afstand tot zijn vrouw 
An werd in die jaren minder en ze lijken samen 
veel ondernomen te hebben. Totdat zij begon te 
dementeren. Heel lang heeft hij haar nog thuis 
kunnen houden, maar uiteindelijk lukte dat niet 
meer en moest ze worden opgenomen in het 
verzorgingstehuis De Biltse Hof, waar zij drie 
jaar later in 1991 overleed. Boellaard overleefde 
haar bijna tien jaar; hij overleed op 27 januari 
2001.

Epiloog
Zoals aan het begin van dit artikel al 
aangegeven, valt Pim Boellaard in de percepties 

van mensen die hem hebben gekend uiteen in 
nogal verschillende personages, zoals Withuis 
beweert. Deze opmerking laat ze volgen door 
een aantal citaten van mensen die hem goed 
gekend hebben. Hieronder volgen er een paar.
Een ‘zeer geestige man’, verklaren Tjalling 
Halbertsma, Nico ter Linden en Pims 
medegevangenen. ‘Volstrekt geen gevoel voor 
humor,’ zegt Miente Boellaard-Stheeman, zijn 
schoondochter.
Hij was ‘ten dienste van anderen’, zegt Anne 
Marie Roosenburg. ‘Alles draaide om hem’, zegt 
Ter Linden.
Een ‘warme man’ met ‘interesse en groot inzicht 
in allerlei soorten mensen’, zegt Roosenburg. 
‘Een heerser’, zegt de schoondochter.
‘Hij vond zijn carrière volstrekt oninteressant’, 
zegt Ter Linden, ‘als hij over zijn leven vertelde 
was het over zijn rol in de oorlog en het verzet 
of aan het hof.’
‘Bij hem telden alleen prestaties en carrière; of 
je gelukkig was kwam op de tweede plaats’, zegt 
zijn zoon.
‘Over zijn oorlogservaringen ging het nooit’, 
zeggen Geertrui Hingst en Halbertsma. 
‘Steevast kwamen bij elk diner die verhalen over 
de oorlog’, zegt Miente.
‘Hij kon hard oordelen over mensen maar ook 
buitengewoon zachtaardig zijn’, observeert 
Halbertsma. ‘Ik vond het geen áárdige man’, 
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zegt Ter Linden. ‘Ontzagwekkend en soms, voor 
zijn naasten, ogenschijnlijk hard. Maar dat was 
precies wat het was: ‘ogenschijnlijk’, schrijft 
Jippes.
Dat Boellaard een fascinerende man was, zeer 
intelligent en een toonbeeld van beschaving 
en integriteit, daarover is iedereen het eens, 
evenals overigens over zijn met de jaren nog 
toenemende ijdelheid.

Voordat ik de beschouwing over een grote 
verzetsheld afsluit, wil ik nog een overweging 
die ik op internet tegenkwam, noemen. Op zijn 
weblog heeft de theoloog Ranfar Kouwijzer een 
recensie geschreven over het boek van Withuis. 
Hierin werpt hij een interessante theorie op en 
het antwoord van Withuis daarop. Beide wil ik 
u hier niet onthouden, want Kouwijzers theorie 
werpt een intrigerend nieuw licht op de persoon 
Pim Boellaard.

‘Maar hoe zit het nou met die huwelijkscrisis 
en de moeizame relatie met vrouw en zoon? 
Withuis weet van die crisis dankzij het dagboek 
van Boellaards vader. Die beschrijft eind 1931 
‘een quaestie in Pims gezinsleven die hij maar 
liever onaangeroerd laat...’. Twee jaar later 
schrijft vader Boellaard opnieuw over ‘zorgen, 
zorgen’, die hij ‘liever niet nader’ omschrijft. 
[…] In 1937, dus ruim vijf jaar later is voor 

de oude Boellaard ‘de kilheid tussen Pim en 
zijn vrouw maar al te duidelijk.’ Bekend is dat 
Boellaard gedurende die periode een traject 
van psychoanalyse heeft ondergaan. Zijn 
behandelaar was waarschijnlijk dr. Rümke, de 
eerste seksuoloog in Nederland. Hoewel de 
aard van de crisis in de bronnen verzwegen 
wordt, denkt Withuis aan overspel. Ik kan me 
niet voorstellen dat vreemdgaan in dat milieu, 
in die tijd, zulke consequenties had. Man en 
vrouw hadden een min of meer gearrangeerd 
huwelijk. Het was een maatschappelijke deal, 
waarbij niet alleen twee partners, maar ook twee 
families betrokken waren. Echtgenoten leefden 
sowieso in aparte werelden – en maîtresses 
waren niet ongebruikelijk. Zou een affaire in die 
omstandigheden nou werkelijk geleid hebben 
tot een jarenlange crisis – zo heftig dat zelfs 
de vader er in een dagboek niet over durfde te 
schrijven – en dat de stoere Boellaard bereid was 
tot het ondergaan van een therapeutisch traject? 
Hier wordt een hedendaagse opvatting van wat 
huwelijksproblemen zijn op een huwelijk uit 
de jaren dertig geprojecteerd. Ik denk aan een 
andere achtergrond voor de crisis. 
 
Zou het kunnen dat Boellaard homo was? Dat 
zou wél een reden kunnen zijn voor jarenlange 
verwijdering tussen man en vrouw, voor 
psychoanalyse, voor groot verdriet bij de ouders, 
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voor de moeizame relatie van Boellaard met zijn 
gezin na de oorlog en voor zijn neerslachtigheid. 
Voor deze hypothese biedt de biografie talloze 
steunbewijzen. Zo zijn er de naoorlogse 
secretaresses die verklaren dat Boellaard een 
bijzonder charmante man was, maar dat er van 
flirts nooit enige sprake was... Ongeloofwaardig 
als iemand twintig jaar daarvoor nog een 
pathologische vreemdganger geweest zou zijn. 
Of neem de ergernis over Bernhard als de 
prins een keer wat opmerkingen maakt over 
de borsten van een mooie vrouw. Wie erg aan 
lichaamsbeheersing en gaafheid van zijn lijf 
hangt en uitzonderlijk veel aan sport doet – 
zoals Boellaard – is niet per se homo. Ook 
zijn grote voorliefde voor herengezelschappen 
(clubs en sociëteiten, maar ook de jaarlijkse 
ontvangst van de jonge heren van de senaat, 
het sporten met vrienden van zijn zoon) en het 
ontbreken van vrouwelijke kennissen zegt niet 
alles. Maar Boellaard komt uit een milieu en uit 
een tijd waarin uitkomen voor homoseksualiteit 
ondenkbaar was. Hij zou er alles aan gedaan 
hebben om zijn geaardheid het zwijgen op te 
leggen. ‘Weest manlijk, zijt sterk’, het zou heel 
goed een leus kunnen zijn die Boellaard zich al 
voor de oorlog eigen maakte. Homo en held – 
dat gaat heel goed samen. Als mijn hypothese 
klopt heeft Boellaard een zwaar leven gehad en 
niet alleen gedurende de oorlog.’ 

En Jolande Withuis’ reactie: ’Ik ben het met u 
eens dat er raadselen blijven. Niettemin heb ik 
de door u opgeworpen hypothese al in een vrij 
vroeg stadium van mijn onderzoek verworpen. 
Homosociaal was Boellaard beslist, als je 
althans zijn oude dag buiten beschouwing laat. 
Homoseksueel volgens mij helemaal niet. Maar 
uiteindelijk blijft het speculeren. Konden we de 
vragen die naar aanleiding van mijn boek rijzen, 
nog maar aan hem voorleggen.’

Withuis, J., Weest manlijk, zijt sterk. Pim Boellaard 
(1903-2001) Het leven van een verzetsheld, 
Amsterdam, De Bezige Bij, 2008.
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Villa Kloosterend.



87

De Biltse Grift                        september  2011

Kloosterend ligt aan de Oude Bunnikseweg, 
nr. 8. De villa dankt zijn naam aan het 
voormalige vrouwenklooster van de abdij van 
Oostbroek, dat hier heeft gelegen. De plaats 
van het huis is goed gekozen: het huis ligt in 
de zichtas van de Oude Bunnikseweg. Pim 
Boellaard, over wie elders in dit blad een artikel 
staat, woonde in villa Kloosterend in De Bilt. 
De familie Boellaard betrok de woning in 1938, 
Boellaard woonde er tot zijn overlijden op 27 
januari 2001. 

De villa is in 1922 gebouwd naar een ontwerp 
van de architect W.J. Mikmak, in opdracht van 
C.J. Rissalda. Het huis heeft twee verdiepingen 
met een overstekend rieten dak, met aan voor- 
en achterzijde een dakkapel. De voorgevel is 
bijzonder interessant. De entree ligt in het 
midden, met aan weerszijden driezijdige erkers. 
Boven de ingang bevindt zich een balkon. 

De Haagse architect Wouter Jorinus Mikmak 
(1891 - 1976) is niet erg bekend meer, maar in 
de twintiger jaren van de vorige eeuw was dat 
anders. Mikmak was een van de Nederlandse 
architecten die het werk van Frank Lloyd 
Wright bewonderden. Hij ontwierp onder 
andere villa’s, herenhuizen en portiekwoningen. 
In 2005 is te zijner ere de Wouter Mikmak 

Foundation opgericht. In 2007 verscheen een 
boek over hem van Anne Sophie de Bruijn, 
Wouter Mikmak, architect (1891-1976). 

Literatuur:
S.Broekhoven en S.Barends, De Bilt, 
Geschiedenis en architectuur.  Zeist, 1995. p. 
180. 
Monumentenroute. De Bilt, 1995.
http://www.designersofthefuture.nl
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Ina Boudier-Bakker, schrijfster, geboren te 
Amsterdam in 1875, overleden te Bilthoven 
in 1966, en begraven op de begraafplaats Den 
en Rust. Op de liggende grafsteen een bronzen 
medaillon met haar afbeelding en profil en de 
tekst: 

INA BOUDIER BAKKER

Ina Boudier-Bakkers schrijverscarrière 
duurde 60 jaar, van 1902 tot 1962. Na een 
onderwijsacte en het toonkunstenaarsdiploma 
voor zang behaald te hebben, huwt ze in 1902 
met Henry Boudier en woont op diverse 
plaatsen tot het echtpaar zich in 1929 te Utrecht 
vestigt. Hier woonde ze aan de Oudegracht 
333 tot aan haar dood op 91-jarige leeftijd. De 
kinderloze schrijfster blijft tot op hoge leeftijd 
actief en nog tijdens haar leven wordt in 1960 

SCHRIJVERS- EN JOURNALISTENGRAVEN 
IN DE BILT/BILTHOVEN  

Wim Krommenhoek

Na in het vorige artikel een negental kunstenaarsgraven in onze gemeente onder de aandacht te hebben 
gebracht, wil ik in deze aflevering het graf van een aantal schrijvers en journalisten presenteren en kort hun 
levenloop schetsen. Wie kent ze nog en wie heeft wel eens wat van ze gelezen?

Graf Ina Boudier-Bakker.
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in Utrecht een straat naar haar vernoemd.
Ina Boudier-Bakker debuteerde in 1902 met de 
novelle Machten. Ze bleek een groot vertelster, 
geinspireerd door het 19e eeuwse realisme. 
Haar meest gelezen boek was de familieroman 
De Klop op de Deur uit 1930 dat in 1970 nog 
werd bewerkt voor televisie. Andere boeken 
van haar zijn Kinderen (1905), Bloesem (1912), 
Het Spiegeltje (1917), Goud uit Stro (1950), 
Kleine Kruisvaart (1955), 
Finale (1957) en Momenten 
(1961). In 1963 werd haar 
hele oeuvre bekroond met 
de Tollensprijs.
Wanneer haar werk bij 
een stroming zou moeten 
worden ingedeeld, is dat 
het huiskamerrealisme of 
de damesroman, de door 
ter Braak geïntroduceerde 
term voor een vlot leesbaar 
realistisch verhaal met 
veel detailbeschrijvingen 
en psychologische 
uitweidingen. In dit genre 
was zij de koningin.

Willem Leonard (Boebie) Brugsma, schrijver, 
journalist en commentator, geboren te Haarlem 
in 1922, overleden te Bilthoven in 1997, en 
begraven op de begraafplaats Den en Rust. Op 
de staande grafsteen de tekst: 

W .L. BRUGSMA
JOURNALIST

18.7.1922   4.9.1997

Graf W. L. Brugsma.
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’W.L. Brugsma’, zoals de meesten van ons 
hem zullen herinneren als de landelijk 
bekende commentator met de donkerbruine 
stem, zat als jonge man tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in het verzet en overleefde, na 
zijn gevangenneming bij een vluchtpoging 
naar Engeland in 1942, meerdere 
concentratiekampen waaronder Neuengamme 
en Dachau. Deze ervaring heeft een levenslang 
stempel gedrukt op het denken van Brugsma. 
Na de oorlog begon hij in 1946 als journalist bij 
de Haagse Courant tot hij in 1954 overstapte 
naar de Grote Provinciale Dagbladen. In 1965 
werd hij hoofdredacteur van het weekblad 
Haagse Post en bleef in deze functie tot 1975 
toen hij overstapte naar de televisie. In 1976 
werd hij presentator en commentator van 
de actualiteitenrubriek Achter het nieuws. 
Van 1983 tot 1986 presenteerde hij het 
discussieprogramma Het Capitool.
Brugsma heeft ook meerdere boeken 
geschreven, vooral over Europa, zoals Europa, 
Europa (1983), Lotgenoten: Europese verhalen 
(1987), en Vrede is het alleen in de pauze (1993). 
In 1995 ontving hij de Dr. J.P. van Praagprijs 
van het Humanistisch Verbond.
In 1997 overleed Brugsma op 75-jarige leeftijd 
aan een ongeneeslijke ziekte. Prins Claus, met 
wie hij bevriend was, woonde de begrafenis bij.

Brugsma woonde jarenlang in het kleine huisje 
aan de Soestdijkseweg 114.

Albert Kuyle (pseudoniem van Louis 
Maria Albertus Kuitenbrouwer), schrijver 
en publicist, geboren te Utrecht in 1904, 
overleden te Utrecht in 1958, en begraven op 
de begraafplaats bij de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk 
aan de Gregoriuslaan. Bovenaan het graf staat 
een met klimop bedekte stenen zuil zonder 
tekst. Onderaan het graf ligt een steen met de 
tekst:  

te weten dat er enkle dingen nooit vergaan
de dingen die te diep in ons geschreven staan.

Albert Kuyle was de schoonzoon van de 
kunstschilder Otto van Rees (zie vorige artikel) 
en ligt met zijn vrouw naast deze begraven, 
evenals een van zijn negen zonen.
Kuyle was de motor achter het Katholieke 
tijdschrift De Gemeenschap, maar hij werd 
al in 1934 uit de redactie ontslagen vanwege 
zijn antisemitische houding en fascinatie voor 
het fascisme. Prompt richtte hij De Nieuwe 
Gemeenschap op om verder te kunnen 
provoceren. Na de oorlog kreeg hij enige tijd 
een publicatieverbod, maar al spoedig schreef 
hij weer in het Jezuïetentijdschrift De Linie tot 
hij tenslotte ook daar niet meer welkom was. In 
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1954 verscheen zijn laatste literaire boek 
Kinderen der mensen. In 1958 overleed Kuyle op 
54-jarige leeftijd aan een maagbloeding, geheel 
verzuurd en toepasselijk volgens zijn critici. Aan 
zijn overlijden werd niet veel aandacht besteed.

Clare Lennart (pseudoniem van Clara Helena 
Klaver), schrijfster en vertaler, geboren te 
Hattem in 1899, overleden te Utrecht in 1972, 
en begraven op de begraafplaats Den en Rust. 
Op de zwerfsteen die haar graf dekt de tekst: 

Graf Albert Kuyle.
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M.W. V.D. BOOGAARD
1888    -    1960

C.H. V.D. BOOGAARD - KLAVER
CLARE LENNART

1899    -    1972
Clare Lennart was de dochter van kunstschilder 
Luite Klaver. In 1918 behaalde zij haar 
onderwijsakte en werkte o.a. in Utrecht, waar 
ze haar toekomstige man leerde kennen. Omdat 
deze nog gehuwd was en zijn echtgenote niet 
wilde scheiden, kwam Lennart in conflict 

met het gemeentebestuur en besloot 
in 1927 ontslag te nemen. Vervolgens 
hield ze op een reeks van adressen 
pension en begon met schrijven. Door 
bemiddeling van Frans Coenen werd haar 
debuutverhaal Liefde en Logica in Groot 
Nederland geplaatst. Haar romandebuut 
volgde in 1935 met Avontuur. Ook 
publiceerde ze ondertussen in De 
Groene Amsterdammer en schreef ze 
jeugdliteratuur.
In 1939 vertrok ze naar Rotterdam om 
in de buurt van haar toekomstige man te 
kunnen zijn, maar na het bombardement 
van 1940 vluchtte ze weer terug naar 
Utrecht en opende wederom een pension. 
In 1947 kon ze eindelijk huwen met 
haar geliefde Wim v.d. Boogaard en in 
de nu volgende periode tot 1960 schreef 
zij verschillende boeken. De novelle 

De twee negerpopjes werd in 1949 bekroond 
als Boekenweekgeschenk. Ook deed ze veel 
vertaalwerk, o.a. Pearl Buck, Truman Capote, 
Charles Dickens en Dorothy Sayers werden 
door haar in het Nederlands vertaald. Daarnaast 
was ze bestuurslid van de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde en redacteur van 
Elseviers Weekblad, Het Parool, Het Boek van 
Nu en Het Utrechts Nieuwsblad.
In 1960 stierf haar echtgenoot en vanaf dat 

Graf Clare Lennart.
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moment nam haar productiviteit af. In 1972 
overleed zij op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen 
van een hartinfarct. Theun de Vries was een van 
de sprekers op haar begrafenis. In Almere is een 
straat naar haar genoemd.

Willem Oltmans, schrijver en journalist, 
geboren te Huizen in 1925, overleden te 
Amsterdam in 2004, en begraven op de 
begraafplaats Den en Rust. Hij is bij zijn ouders 
begraven en aan de staande grafsteen is de tekst 
toegevoegd:

WILLEM OLTMANS
1925   -   2004

Op de steen staat de tekst: 

EXEGI MONUMENTUM AERE 
PERENNIUS 

(Ik heb een monument opgericht dat 
duurzamer is dan brons).

Willem Oltmans groeide op in Bosch en 
Duin als zoon van een jurist. Hij kreeg in 
zijn jeugdjaren Duitse les van Mevr. Büringh 
Boekhoudt die later, in de jaren ‘50, aangesteld 
werd als begeleidster van de prinsessen. 
Oltmans studeerde aan Nijenrode en Yale 
University. In 1953 begon hij bij het Algemeen 

Handelsblad en het jaar daarna bij United Press. 
Weer een jaar later werd hij correspondent 
voor de Telegraaf in Rome. Hier interviewde 
hij Soekarno en bepleitte hij de overdracht 
van Nieuw-Guinea aan Indonesië. Als 
gevolg hiervan werd hij door de Nederlandse 
overheid als landverrader beschouwd en 
verhuisde hij naar de V.S. Hier schreef hij 
een memorandum aan president Kennedy, 

Graf  Willem Oltmans en ouders.
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waarop de Amerikaanse regering zich door 
Prins Bernhard liet voorlichten over de kwestie 
Nieuw-Guinea. Toen vervolgens minister van 
Buitenlandse Zaken Joseph Luns in Washington 
de Nederlandse zaak kwam bepleiten, zou hij 
te verstaan hebben gekregen dat Nederland 
Nieuw-Guinea diende te verlaten. Sinds die 
gebeurtenis werd Oltmans op alle mogelijke 
manieren door Luns tegengewerkt en vertrok 
hij naar Zuid- Afrika. Uiteindelijk kwam 
hij berooid terug in Nederland. Uiteindelijk 
werd hem na een jarenlang proces tegen de 
Nederlandse staat  in 2000 een bedrag van 8 
miljoen gulden uitgekeerd ter compensatie 
van alle gederfde inkomsten. In de jaren 
‘90 werd hij een bekende gast in diverse 
televisieprogramma’s. 
Oltmans schreef tientallen boeken en hield 
sinds zijn 8e een dagboek bij, waarvan het de 
bedoeling is dat het in 76 delen zal worden 
uitgegeven. In 2004, op 79-jarige leeftijd, 
werd het leven van Oltmans door euthanasie 
beëindigd, hij leed al geruime tijd aan kanker. 
Nog voor zijn overlijden was de grafsteen 
al voorzien van zijn naam, geboortejaar en 
sterftejaar.

Eduard (Elias) Veterman, schrijver en 
dramaturg, geboren te Den Haag in 1901, 
overleden te Laren in 1946, en begraven op 
de begraafplaats Den en Rust. Op de staande 
grafsteen de tekst:     

EDUARD VETERMAN
ROMANCIER     DRAMATURG

9-11-1901       28-6-1946

KATY VETERMAN - VAN WITSEN
22-11-1910      28-6-1946

Eduard Vetermans was de zoon van een Haagse 
verhuizer. Hij studeerde aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten in Den Haag. In zijn jonge 
jaren schreef hij al een groots bijbels drama 
(Zonde), richtte een eigen toneelgezelschap op, 
begon een literair cabaret en schreef een roman 
(Hoornen van de maan) die hij zelf illustreerde. 
De meeste van deze ondernemingen was echter 
geen lang leven beschoren. In 1935 verhuisde 
hij naar de Franse Riviera en ontmoette daar 
zijn latere vrouw Katy van Witsen bij wie 
hij één dochter kreeg. In 1939 keerde het 
gezin terug naar Nederland en vestigde zich 
te Blaricum. Onder de pseudoniemen Allard 
van Pelt en D. Rawde schreef hij tientallen 
boeken, vooral detectives, en toneelstukken. 
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Graf Eduard Veterman en Katy Veterman-van Witsen.

Tijdens de oorlogsjaren nam hij de naam 
Eduard Jacques Necker aan en maakte nu 
vooral valse persoonsbewijzen. Hij werd in 1943 
opgepakt door de Duitsers, maar overleefde de 
gevangenschap omdat de Duitsers niet door 
hadden dat hij joods was. Na de oorlog nam 
Veterman geen blad voor de mond en nam de 
autoriteiten amateuristisch gedrag kwalijk en 
was van plan in een boek, Balans der Misere, 

de hoge politieke kopstukken in een ander 
daglicht te zetten. Op 26 juni 1946 schreef 
Veterman dat er een ’vrij gore campagne’ tegen 
hem werd gevoerd door de autoriteiten. Toen 
hij twee dagen later met zijn vrouw bij een 
verkeersongeluk om het leven kwam, werd er 
druk gespeculeerd over een liquidatie, vooral 
toen bleek dat het manuscript onvindbaar was.
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KENT U DE GEMEENTE DE BILT GOED?
TEST UZELF.

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

De oplossing van de vorige maal: folly bij Huize Sandwijck.
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