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VAN DE RED A CTIE
Voor u ligt het zesde nummer van De Biltse Grift.
Het nummer ligt iets later bij de lezer dan oorspronkelijk
in de bedoeling lag. Het kostte dit keer echter enige
moeite om voldoende kopij bij elkaar te krijgen, en
daarnaast werd onze hoofdredacteur ook nog geveld
door een uiterst pijnlijke rug. En op zo'n moment wreekt
zich de (te) kleine omvang van de redactie.
Toen dan ook duidelijk werd dat het nummer pas
half april uit zou komen, werd besloten om te wachten
met uitgave tot na de jaarvergadering. Debezorgploeg
kon dan in één keer zowel De Biltse Grift, als het verslag
van de jaarvergadering bezorgen. En dat scheelt een hoop
werk, want intussen heeft het ledental de vierhonderd
bijna overschreden.
Momenteel iserechtervoldoendekopij voorradig,
of op korte termijn gereed, zodat de komende nummers
van De Biltse Grift op de geplande data kunnen
verschijnen.

In dit nummer treft u een uitgebreid stuk aan van dr.
P. Bangma over de eerste jaren van de dr. van Everdingenschool. Het is niet alleen een persoonlijk getint relaas,
maar dr. Bangma bewijst ook dat de opening van de
nieuwe school niet in 1931 plaatsvond, wat in 1981 met
het 50-jarig jubileum werd gevierd, maar pas in 1932.
Op de tentoonstelling van Berg en Bosch in oktober
1993 ontving de Historische Kring het dagboek van een
oud-patiënt van Berg en Bosch. Een heel schoolschrift,
gevuld met aantekeningen over het dagelijkse wel en wee
in Berg en Bosch gedurende de oorlogsperiode.
Het Oude Postkantoor aan de Burgemeester de
Withstraat komt voor in de twee laatste bijdragen van
ditnummer. Ellen Drees beschrijft hoe het postkantoor
werd gekraakt in 1975.
Het postkantoor stond toen al enige tijd leeg. En
dat kunt u lezen in het boek Postkantoor in een Biltsche
Herbergh. De geschiedenis van deposterijen in De Bilt
en Bilthoven. Het wordt besproken door dr. M. van de
Vrugt.
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65jaar dr van Everdingenschool (1928-1993)
Dr. P J . Bangma
Als oud-Bilthovenaar (1925-1938)en oud-lcerling van de dr. van Everdingenschool ontving ik in 1981 een
uitnodiging voor de viering op 9 mei van het 50-jarig bestaan van de school. Ik heb deze reünie van oudleerlingen en onderwijskrachten bezocht en was vol lof over de ontvangst en rondleiding door het oude
schoolgebouw aan de Soestdijkseweg. Er was evenwel één zaak die volgens mijn herinnering niet klopte,
en dat was het tijdstip van de viering van dit 50-jarig bestaan.

Als de organisatoren uitgegaan waren van de officiële
opening van het destijds juist voltooide schoolgebouw,
was deze eenjaar te vroeg. Was men uitgegaan van het
eerste begin van deze tweede opleidingsschool in De
Bilt/Bilthoven, dan was het driejaar te laat.
Bij de viering in mei 1981 kwam een boekje uit
getiteld 50jaar dr. van Everdingenschool. Hierin wordt
vermeld dat de officiële opening van het nieuwe
schoolgebouw plaatsvond opzaterdag23januari 1931.
Toen ik mijn twijfel uitte over de juistheid van dit jaartal,
werd mij te verstaan gegeven dat ik het bij het verkeerde
eind had en dat het zo in de geraadpleegde stukken stond.
Twaalf jaar heeft het geduurd voor ik de stukken
zelf onder ogen kreeg. En inderdaad: in het archiefstuk
no. 553 Openbare schoolaan deSoestd/jksewegwordt
het concept van de toespraak, die wethouder Keg bij
de opening zou houden, gedateerd januari '31. Een fout
waaraan zelfs een gemeenteambtenaar in de eerste maand
van het nieuwe jaar niet ontkomt. Een fout? Ja, want
wethouder Keg was in januari '31 nog geen wethouder.
Verder werd één van de genoemde leerkrachten pas in
september '31 aangesteld, en last but not least viel 23
januari 1931 niet op zaterdag maar op vrijdag. Een kleine
omissie, die ten gevolge had dat het halve eeuwfeest een
jaar te vroeg gehouden is!
De datering was niet de enige reden dat ik mij wilde
verdiepen in de geschiedenis van deze openbare school.
Ik was leerling vanaf het eerste onzekere begin in 1928
en verliet de school in 1934. Aan deze periode heb ik
zeerdierbare herinneringen. Verschillendegebeurtenissen,
vooral uit de eerste jaren, staan mij zeer helder voor de
geest. De achtergronden daarvan waren mij tot voor
kort niet helemaal duidelijk, maar na de bestudering van
de notulen van gemeenteraads- en B&W-vergaderingen
(de gemeenteraad vormt het bestuur van het openbare
onderwijs in de gemeente, red.) en andere bronnen van
1927 tot en met 1933, is er getoetst aan mijn eigen
herinneringen veel klaarheid gekomen betreffende de
ontwikkeling van deze school en de activiteiten en
verdiensten van haar animator: dr. van Everdingen.

De bevolkingssamenstelling en het openbare lagere
onderwijs in De Bilt/Bilthoven
Het oudedorp DeBilt met als ingezetenen ambachtslieden, neringdoenden en enkele notabelen had zich na 1900
uitzonderlijk ver naar het noorden uitgebreid. Dit
noordelijke deel ging in 1917 op voorstel van het raadslid
dr. H.W. Melchior de naam Bilthoven dragen.
In de standenmaatschappij, die in het jaar 1927 veel
meer uitgesproken was dan nu, bestond er een groot
verschil tussen de bevolkingssamenstelling van De Bilt
en het nieuwe Bilthoven. En ook tussen Bilthoven-Noord
en Bilthoven-Zuid bestonden in het sociale vlak
verschillen. Bilthoven-Noord best ondvoornamelijkuit
een zich snel uitbreidend villapark, bewoond door
forensen en maatschappelijk welgestelden: het Stichtse
Wassenaar. Bilthoven-Zuid kende ook een soortgelijk
villapark, Park Vogelzang, en villa's aan de Soestdijkseweg, en daarnaast was er in 1927 een uitgebreide
middenstand in de Julianalaan, Vinkenlaan, Nachtegaallaan en Soestdijkseweg (later Emmaplein genoemd), een
middenstand die in Bilthoven-Noord vrijwel ontbrak.
Bilthoven-Zuid had bovendien twee arbeiderswijken:
het Jodenkerkhof, in de volksmond 'het Jodendom'
genoemd, en Tuindorp. Tuindorp bestaat nog, het
Jodendom, in het jaar 1927 bestaande uit oude eensteenshuisjes,met schuttingen afgescheiden van de tuinen van
Vinkenlaan en Julianalaan, heeft plaats moeten maken
voor het winkelcentrum De Kwinkelier.
Wat het openbare onderwijs betreft bestond er bij
de villabewoners van Bilthoven-Zuid en -Noord alsmede
bij een deel van de middenstand behoefte aan een
opleidingsschool voor middelbaar onderwijs. In deze
behoefte voorzag de school aan de van Dijcklaan in
Bilthoven-Noord met als schoolhoofd de heer P.
Tazelaar. Deze school had een voor die tijd zeer
geavanceerd leerprogramma. Het lager onderwijs als
eindonderwijs of doorstromingsmogelijkheid naar het
uitgebreid lager onderwijs (ULO) werd gegeven in het
schoolgebouw aan de Leyenseweg (hoofd de heer G.D.
Lukkien). In hetzelfde gebouw bevond zich de openbare
ULO-school van de heer A. Peters. Deze school was
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gunstig gelegen tussen de buurten Jodendom en
Tuindorp. Voor de jeugd in De Bilt was er de openbare
school in de Tuinstraat met als schoolhoofd de heer G. A.
Koedam.
Wethouder H. Troostheide (ARP) verzuchtte reeds
in de raadsvergadering van maart '27 dat de school aan
de Van Dijcklaan was 'als een kleine jongen, die
voortdurend uit de broek groeit'. Ten dele door de zich
gestaag uitbreidende villawijken, maar ook door de
moderne onderwij smethoden van de heer Tazelaar was
de aanmelding voor deze school zo groot, dat ze op
voorstel van B&W werd uitgebreid met drie lokalen.
In juli 1927 bleek dat er voor de eerste klas 47
leerlingen waren aangemeld, tegen 42 plaatsen in een
lokaal. Een lokaal bovendien dat 's middags nodig was
voor handwerkonderwijs. B&W stelden daarom de
gemeenteraad voorde klas te splitsen en een onderwijzeres (juffrouw A.E. van de Ham uit Groenekan) op te
roepen vooreen parallelklas. Het raadslid J. A. de Hoog
(ARP) vroeg zich echter af of het niet beter zou zijn
leerlingen van de Van Dijckschool naar de school aan
de Leyenseweg over te plaatsen, daar deze school geen
enkele groei vertoonde. Wethouder van Onderwijs jhr.
D. R. Gevers Deynoot antwoordde dat dit niet mogelijk
was, daar in tegenstelling tot de school aan de Leyenseweg, de Van Dijckschool een opleidingsschool was,
waarop De Hoog repliceerde dat hij moest constateren
dat er in De Bilt als enige gemeente in den lande twee
soorten openbaar onderwijs bestonden, hetgeen riekte
naar een 'standenschool' versus een 'volksschool'.
Derhalve stelde hij voor de leerplannen van de beide
scholen gelijk te maken, opdat uitwisseling bij plaatsgebrek mogelijk zou worden. Dit voorstel werd gesteund
door de heer Beckers van de SDAP. Besloten werd ten
slotte juffrouw van der Ham als tijdelijk onderwijzeres
aan te stellen en het hete hangijzer van wel of geen
eenheidsschool te laten liggen tot na de verkiezingen.

Samenstelling van B&W en gemeenteraad einde 1927
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 mei 1927
wijzigde zich de samenstelling van zowel de raad als het
college van B&W. De samenstelling van de nieuwe raad:
SDAP. P. Hiemstra en W. Vlek, SGP. F.M.C. Brinkman,
RK Staatspartij. G.F.M. Schimmel, ARP. H. Troostheide
en J.H. de Hoog, Lijst Hoogland P.M. Hoogland,
Gemeentebehngeir.jhr. J.W. Steengracht van Oostcapelle, Liberale Staatspartij, dr. W. van Everdingen en jhr.
D.R. Gevers Deynoot, Vrijz. Dem:. J. Vink, CHU. baron
G.L. van Boetzelaar en mr. M.J. de Geus.
Van Everdingen volgde zijn partijgenoot Gevers
Deynoot op als wethouder van Onderwijs en Troostheide
bleef wethouder van Financiën en Algemene Zaken.

Bovendien volgde baron H.P. van der Borch tot
Verwolde van Vorden baron H.Th.J. van Heemstra als
burgemeester op.

Wie was dr. van Everdingen?
Geboren op 20 juli 1869 studeerde hij Nederlandse
letteren in Leiden. Na zijn promotie werd hij leraar; hij
doceerde eerst Nederlands en daarna van 1896-1918
geschiedenis. Om gezondheidsredenen nam hij in 1918
ontslag en vestigde zich in Bilthoven.
Hierzat hij niet stil: naast andere activiteiten in het
organisatorische vlak had het onderwijs en speciaal het
openbare onderwijs zijn warme belangstelling. In 1923
kwam hij in de gemeenteraad als afgevaardigde van de
Liberale Staatspartij en in 1927 werd hij wethouder van
Onderwijs, een ambt dat hem op het lijf geschreven was.

Nieuwe opleidingsschool in Bilthoven-Zuid?
Van Everdingen werd als wethouder direct geconfronteerd met het probleem van de Van Dijckschool, die de
aangiften van nieuwe leerlingen niet meer kon verwerken.
Er lag het voorstel van De Hoog de leerplannen van
Leyenseweg en Van Dijcklaan gelijk te schakelen en
nieuwe leerlingen naar locatie op een van de beide scholen
te plaatsen, een voorstel dat als het aangenomen werd
zeker op felle protesten kon rekenen van de 'betere'
standen in Bilthoven-Zuid.
De beide schoolhoofden bespraken niettemin het
voorstel, maar uiteindelijk bleek dat de heer Lukkien
geen kans zag zijn leerplan aan te passen aan dat van
Tazelaar, dat voor zijn leerlingen veel te hoog gegrepen
was. Van een openbare 'eenheids'school kon dus geen
sprake zijn.
Het is de verdienste van dr. van Everdingen dat hij
vanaf januari 1928 een plan ontwikkelde een tweede
openbare opleidingsschool te stichten. Gemeentearchitect
P.J. Vermaak maakte een ontwerpschets voor het gebouw
en Van Everdingen lanceerde het plan namens B&W
in de raadsvergadering van 18 mei 1928 : '... De Van
Dijckschool met reeds 250 leerlingen verdeeld over negen
leslokalen met negen onderwijskrachten groeit zodanig,
dat wij de kinderen daar niet meer zullen kunnen
onderbrengen en een verdere uitbreiding van de school
is niet gewenst. Het gaat niet aan alle kinderen, die in
aanmerking komen een verdere opleiding te krijgen, naar
die school te dirigeren. Er wordt grote uitbreiding van
de gemeente verwacht in de omgeving van ons toekomstige gemeentehuis (Jagtlust). Wij stellen voor in die
omgeving een nieuwe opleidingsschool te stichten en
te bouwen. Het woord "standenschool" werp ik ver van
mij, want wanneer op die opleidingsschool kinderen zijn,
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die niet kunnen meekomen, dan zullen zij of een klas
doubleren of naar een andere school gezonden worden,
die beter voor hen geschikt is. Het plan is om in de school
van de heer Lukkien een eerste en misschien tweede
leerjaar van een tweede openbare opleidingsschool te
vestigen. De school van de heer Lukkien zal hier niet
de dupe van zijn. Een 'volksschool' zal altijd nodig
blijven, die ook voor de ULO de kinderen voldoende
voorbereidt. Het schoolgebouw aan de Leyenseweg zal
worden uitgebreid, opdat er ruimte komt voor een lokaal
voor een zevende leerjaar voor de heer Lukkien en een
lokaal voor een vierde klas voor de ULO van de heer
Peters. Er zijn na deze verbouwing enkele lokalen
beschikbaar voor een tweede opleidingsschool, die
tijdelijk komt onder het Hoofd vandeULO-school: de
heer Peters. Slaagt deze proef niet, dan zijn de lokalen
nog altijd te gebruiken. De kosten van de Van Dijckschool kunnen met dit plan verminderen in verband met
de boventallige leerkrachten.'
Aan de lancering van het plan was in dezelfde
vergadering een voorstel van B&W voorafgegaan het
schoolreglement te wijzigen met het instellen van een
zone-indeling, wat inhield dat kinderen wonende ten
noorden van de spoorlijn op de school aan de Van
Dijcklaan en de kinderen van Bilthoven-Zuid op de
school aan de Leyenseweg geplaatst zouden worden.
Een voorstel, dat de partijgenoot van Van Everdingen,
Gevers Deynoot in het verkeerde keelgat schoot. Hij
kwam met het tegenvoorstel de kinderen te selecteren
niet naar de zone waarin zij wonen, maar naar opleiding
tot voortgezet onderwijs of eindschool. Na de bekendmaking van het plan tot stichting van een tweede opleidingsschool trok hij dit tegenvoorstel in. Zonder hoofdelijke
stemming werd het voorstel van zone-indeling aangenomen. Besloten werd het debat over de stichting van een
nieuwe opleidingsschool uit te stellen tot een volgende
vergadering. En deze gedenkwaardige vergadering vond
plaats op 21 juni 1928.
Tevoren had Van Everdingen het plan reeds
geventileerd in de pers en op een voorlichtingsavond
voor ouders van kinderen wonend in Bilthoven-Zuid.
Over een 'eenheidsschool' op twee locaties liet hij zich
smalend uit als 'eenheidsworst' (een inferieure worst uit
de tweede wereldoorlog). Hij weigerde een onderhoud
met bestuursleden van de Nederlandse Bond van
Onderwijzers, die tegen zijn plan waren en gaf hun te
kennen dat zij welkom waren op zijn voorlichtingsavond
om daar hun bezwaren te uiten.
Het eerste punt op 21 juni was het voorstel de school
aan de Leyenseweg uit te breiden met vier lokalen, één
voor de school van Lukkien, één voor de ULO-school
en twee lokalen voor de nieuwe opleidingsschool.
De eerste opponent was Hiemstra (SDAP). Fel
protesteerde hij tegen de smalende opmerking van de
wethouder over 'eenheidsworst' en zijn weigering de

bestuursleden van de NBO te ontvangen. Hij verklaarde
zich vierkant tegen de nieuwe opleidingsschool: de
commissie van toezicht had dan wel haar instemming
betuigd, maar een minderheid van de leden was het er
niet mee eens, omdat gevreesd werd, en dat was ook
sprekers mening, dat een nieuwe opleidingsschool een
verkapte 'standenschool' zou blijken te zijn. Het leerplan
voor volksschool en opleidingsschool moest voor de
eerste driejaren gelijk zijn; dat had het voordeel dat het
niet schadelijk was voor de ontwikkeling van de
volksschool en dat het arbeiders mogelijk maakte na
drie jaar te beslissen of hun kind voor het MO zou
worden opgeleid. De commissie Verdenius in Den Haag
stelde zelfs dat eerst na het vierde leerjaar kon worden
bepaald of een kind geschikt was vooreen opleiding tot
het voortgezet onderwijs. Hiemstra besloot met een motie,
waarin hij het college uitnodigde het voorstel voor de
nieuwe opleidingsschool in te trekken.
De volgende spreker was Gevers Deynoot. Hij vond
het voorbarig, nieuwe scholen te stichten voor wijken
die misschien in de toekomst een groeiende bevolking
zouden krijgen, maar voorlopig nog bouwrijp moesten
worden gemaakt. Onverteerbaar was voor hem de
constructie van twee lagere scholen en een ULO-school
in één gebouw. Het werd al met al niet alleen een te dure
en te oneconomische zaak, maar bovendien zou de school
van de heer Lukkien degraderen tot een 'armenschooltje'.
Spreker stelde voor, voor de eerste drie klassen van de
Leyensewegschool parallelklassen op te richten, die
aansluiting gaven op de vierde klas van de Van Dijckschool en besloot met het indienen van een motie, die
gelijkluidend was aan die van zijn politieke tegenpool
Hiemstra.
In zijn repliek deelde Van Everdingen mee dat na
vele gesprekken met de betreffende schoolhoofden was
gebleken dat het niet mogelijk was de leerplannen van
beide scholen gelijk te schakelen. Spreker voelde er ook
niets voor het onderwijs in de drie laagste klassen gelijk
te maken en het daarna uit elkaar te laten lopen. In dat
geval zou ook in De Bilt een opleidingsschool moeten
komendiedeleerlingenopving. Ook verklaarde hij zich
tegen de invoering van parallelklassen: dat was slechts
een schijnscheiding tussen volks- en opleidingsonderwijs
en zou ten gevolgde kunnen hebben, dat ouders hun
kinderen zouden opofferen aan hun ijdelheid door hen
te hoog op te duwen. Bij doorvoering van het voorstel
van B&W was er alle kans dat de Van Dijckschool
voldoende bevolkt bleef door de groeiende bevolking
in Bilthoven-Noord. Thans wasde school overbevolkt.
De inspecteur van het lager onderwijs ging geheel
akkoord, ook in financieel opzicht.
De Hoog was nog niet overtuigd en verklaarde zich
tegen het voorstel: 'Mijns inziens moet aan de Leyenseweg
alleen een volledige volksschool blijven. Brengen we daar
verandering in, dan zal menigeen uit zekere "standing"
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de kinderen naar de nieuwe school brengen zonder zich
af te vragen of zij ook in de toekomst dit soort onderwijs
zullen kunnen blijven volgen.'
Bij de stemming werd de motie van Hiemstra en
Gevers Deynoot verworpen en het voorstel van B&W
werd aangenomen met zeven tegen zes stemmen.

uitzicht op de achtertuin werd ik met elf andere kinderen
ontvangen door juffrouw van der Ham. Het begin van
de nieuwe opleidingsschool: twaalf kinderen en een juf
in een groot oud landhuis. Over standenschool gesproken!

Mijn herinnering aan deze eerste schooldagen werd
des te levendiger, toen ik 65 jaar later op dezelfde plaats
en met hetzelfde uitzicht op de achtertuin de archiefstukHet eerste begin
ken bestudeerde.
Ik had destijds het gevoel dat het hele gebouw voor
ons alleen was. Dat was geenszins het geval, want andere
Nu de kogel door de kerk was, werd de verbouwing van
vertrekken werden gebruikt voor de leerlingen van de
het schoolgebouw aan de Leyenseweg aangenomen door
heer Lukkien, maar daarmee hadden wij geen enkel
de firma Berg en Grève in Utrecht voor ƒ 48.200,— en
contact. In het speelkwartier speelden wij niet, maar
konden de werkzaamheden beginnen. Dat betekende
wandelden met juf in de grote achtertuin of langs de
evenwel, dat er slechts één lokaal beschikbaar bleef voor
Jachtlaan, waar zich aan de rechterzijde voetbalvelden
het lagere onderwijs in dit gebouw en dat voor het
uitstrekten.
grootste gedeelte van de leerlingen een andere locatie
moest worden gevonden. Endat werd het —begin 1928
Helder voor de geest staat mij het bezoek van Sint
door de gemeente aangekochte — buiten Jagtlust, dat
Nicolaas. Mijn geloof aan de goedheiligman werd
in de toekomst verbouwd zou worden tot gemeentehuis.
daardoor wel geweld aangedaan: enkele dagen van de
voren had ik hem
ontmoet in een
melksalonaande
Neude in Utrecht
en een lange
magere statige
figuur gezien,
geheel in het
paars gehuld,
maar in de klas
werden wij geconfronteerdmet
een korte gedrongen Sint in het
vuurrood. Zijn
rol werd gespeeld, zoals ik
later vernam,
door de heer
Beckers, oudraadslid voor de
SDAP (sic!), de
vader van één
van mijn klasgenootjes, die de
Juli 1929, cursus 1928-'29 Leyensewegschool, eerste klas.
kleur van zijn
tabberd had aanStaande naast juffrouw van der Ham: Nora Middelbeek en Eddie de Boer. Linkemj v.l.n.r.: Mieke Tabemol,
gepast
aan die
Hennie Wildschut, Roosje Blok en Gijs Strübbe.
van
zijn
politieke
Rechterrij v.l.n.r.: Tootje van der Heiden, Fransje den Eerens, Piet Bangma, Jan Rapis en Katrientje Kleine
partij.
Op een mooie dag in september 1928 werd ik aan
de hand van mijn moeder dit imposante landhuis
binnengeleid. In een groot vertrek met hoge ramen en

Wij zijn
langer in Jagtlust geleven dan verwacht werd, omdat
door de strenge winter 1928-'29 de werkzaamheden aan
het gebouw aan de Leyenseweg vertraagd waren. In de
raadsvergadering van 27 mei '29 uitte wethouder van
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Everdingen zijn bewondering voor leerkrachten en kinderen, die de kou in het slecht verwarmde en tochtige
landhuis hadden getrotseerd. Ontberingen waaraan ik
geen herinnering heb.
Op 17 juni '29 werd de verbouwde school aan de
Leyenseweg in gebruik genomen en verlieten wij Jagtlust.
Onze klas kwam in een lokaal links naast de ingang. In
de vestibule was een hek geplaatst voor afscheiding tussen
de volksschool van Lukkien en de tweede opleidingsschool van Peters, ons officiële hoofd. Ook in het
speelkwartier waren de leerlingen van beide scholen
streng gescheiden. Vermenging van milieu, sfeer en taal
was in die tijd nog uit den boze.
Juf van der Ham werd ons ontrouw door in het
huwelijk te treden. Haar werd eervol ontslag verleend,
omdat volgens de regelen en wetten van die tijd
getrouwde onderwijzeressen hun functie niet meer
mochten uitoefenen. En zo begaven aan het einde van
de cursus 1928-'29 haar leerlingen onder leiding van
enkele ouders zich per trein van Bilthoven naarde halte
Groenekan en werden met ranja en taartjes ontvangen
door de scheidende juf: het afscheid van de eerste
onderwijzeres van de tweede opleidingsschool—de latere
dr. van Everdingenschool.

Het tweede cursusjaar: 1929-'30
Het begin was er, maar hoe verder in het tweede
cursusjaar? De nieuwe opleidingsschool zou dan bestaan
uit een eerste en een tweede klas, waarvoor twee lokalen
beschikbaar waren. Maar er was slechts één leerkracht,
juffrouw D. Roosenschoon, de opvolgster van juffrouw
van der Ham. Een combinatie van klas een en twee onder
één onderwijzeres kwam niet in aanmerking om
begrijpelijke redenen. Een combinatie van tweede en
derde klas zou wel mogelijk zijn. De aanstelling van een
tweede onderwijskracht voor een school van nog geen
dertig leerlingen was om financiële redenen uitgesloten,
te meer daar de Van Dijckschool overtallige leerkrachten
had. Op 1 januari '29 telde deze school 261 leerlingen
verdeeld over negen leslokalen met acht leerkrachten
voor zeven leerjaren. De tweede klas, met een in
september te verwachten aantal van 45 leerlingen, was
reeds in tweeën gesplitst met twee onderwijzeressen.
Het was weer de verdienste van Van Everdingen
dat hij een oplossing vond voor dit probleem. Een
stoutmoedig plan! In de raadsvergadering van 27 mei
'29 stelden B&W een wijziging van het schoolreglement
voor, waardoor B&W de bevoegdheid zouden krijgen
leerlingen over te plaatsen van de ene opleidingsschool
naar de andere. Bij aanneming van dit voorstel door de
raad zouden in september '29 14 leerlingen van de
toekomstige derde klas van de Van Dijckschool, wonende
ten zuiden van de spoorlijn, met hun onderwijzeres

juffrouw A. van Doorn overgeplaatst worden naar de
school aan de Leyenseweg.
Het raadslid Gevers Deynoot verklaarde zich tegen
deze wijziging van het schoolreglement; hij zag daarin
een beperking van de persoonlijke vrijheid. Alleen in
uiterste noodzaak — zoals zich nu voordeed — zou hij
een eenmalige overplaatsing kunnen steunen, echter met
grote tegenzin, daar hem bekend was dat vele ouders
grote bezwaren tegen dergelijke maatregelen hadden.
In zijn motie gaf hij B& W in overweging de ouders toe
te zeggen dat indien zulks gewenst werd en enigszins
mogelijk was, hun kinderen het volgende jaar weer
konden terugkomen op de Van Dijckschool.
In zijn repliek verklaarde Van Everdingen zich bereid
deze overplaatsing als een eenmalige zaak te zien en het
reglement niet te veranderen. Zonder hoofdelijke
stemming werd besloten 14 kinderen in september a.s.
over te plaatsen.
In september '29 was het aantal leerlingen in onze
— nu tweede - klas gestegen van 13 tot 16. Wij werden
geherbergd in het belendende lokaal aan de deurzijde.
Aan de raamzijde zaten 15 kinderen van de derde klas,
grotendeels overgeplaatste leerlingen van de Van
Dijckschool. Onze gezamenlijke onderwijzeres was
juffrouw van Doorn. In ons vorig lokaal zat de eerste
klas, 11 kinderen en juffrouw Roosenschoon. Zo telde
de nieuwe opleidingsschool eind 1929 42 leerlingen en
had als schoolhoofd de heer Peters, tevens hoofd van
de ULO-school.
Het raadslid Gevers Deynoot had in mei gesproken
over 'vele' ouders die bezwaar zouden maken tegen de
overplaatsing van hun kinderen. Dat bleken slechts twee
ouders van de 14 te zijn. En een van hen, de heer van
Braam Houckgeest, schreef een brief aan B&W waarin
hij protesteerde tegen de overplaatsing van zijn dochter.
Het besluit van B&W beschouwde hij als een onrechtmatige daad. Bij deze brief bleef het niet; beide protesterende
ouders verschenen op de eerste schooldag met hun
kinderen en een deurwaarder voor de poort van de Van
Dijckschool en verlangden toegang, die door Tazelaar
geweigerd werd.
In de raadsvergadering van 10 september '29
veroordeelde Gevers Deynoot de weigering de twee
kinderen terug te plaatsen naarde Van Dijckschool. In
een met redenen omkleed betoog zette hij uiteen dat de
noodzaak voor overplaatsing niet langer bestond. Bovendien was het onderwijs op de beide scholen wel degelijk
verschillend; zo was aan de Van Dijckschool een speciale
onderwijzeres voor tekenen en zingen en bovendien waren
er beproefde en ervaren leerkrachten voorhanden, terwijl
op de school aan de Leyenseweg alleen zeer jonge
krachten werkzaam waren. Hij besloot zijn betoog met
de uitroep: 'Ik vecht voor de Van Dijckschool!'
Een duidelijk geïrriteerde Van Everdingen wees er
vervolgens op dat de allerhoogste noodzaak nog steeds
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bestond en dat het leerplan voor beide scholen hetzelfde
was: ook aan de Leyenseweg was een onderwijzeres voor
zingen en tekenen en bij problemen konden de jonge
onderwijzeressen bij de heer Tazelaar of het tijdelijke
hoofd de heer Peters te rade gaan. Spreker besloot met
de woorden: 'Ik krijg sterk de indruk, dat de motieven,
die tot dit verzet voerden, niet alleen het onderwijs
aangaan!'
De overige raadsleden steunden allen de opvatting
van B&W, ook Hiemstra van de SDAP, omdat hij met
de wethouder de indruk kreeg dat de opleidingsschool
aan de Leyenseweg van mindere standing werd beschouwd dan die van de Van Dijcklaan.
Gevers Deynoot stond dus alleen en de twee
kinderen van de actievoerende ouders werden onwettig
afwezig verklaard.
De rest van het cursusjaar verliep zonder complicaties, alleen werd ook juffrouw van Doorn getroffen door
een pijl van Amor en trad in het voorjaar van 1930 in
het huwelijk. Zij bleef echter aan bij gebrek aan een
opvolgster.
LEER]AAR
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Rapport cursus 1929-'30

Laatste activiteiten dr. van Everdingen voor zijn
school
Wethouder van Everdingen had haast, omdat hij in
februari 1930 voor vier maanden naar Indië zou gaan
voor familiebezoek. Tijdens zijn afwezigheid zou hij
vervangen worden door Gevers Deynoot en uit het
voorgaande blijkt dat hij van hem inzake de tweede
opleidingsschool weiniginitiatieven te verwachten had.

Daarom belegde hij een conferentie van B&W met
de inspecteur van het lager onderwijs en de heren Lukkien
en Peters. Allereerst kwam de stand van zaken van de
verbouwde school aan de Leyenseweg aan de orde. Van
de nu elf lokalen waren er vijf voor de school van
Lukkien, voor zeven leerjaren en in totaal 149 leerlingen;
vier voor de ULO-school van Peters (82 leerlingen) en
twee voor de tweede opleidingsschool met drie leerj aren
en in totaal 42 leerlingen. In september 1930 zou de
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opleidingsschool over een derde lokaal moeten beschikken, een lokaal dat er niet was. Conclusie: een van de
drie scholen moest gehuisvest worden in een nieuw
gebouw en Van Everdingen stelde voor de tweede
opleidingsschool daarvoor te bestemmen. Hij had
daarvoor de volgende drie argumenten:
1. Een bestaansreden voor de school van Lukkien is,
dat zij blijft gelegen tussen Tuindorp en Jodendom.
2. Er is een natuurlijk verband tussen de school van
Lukkien en de ULO van Peters, wat betreft het overgaan
van de ene naar de andere school.
3. Een financiële reden. In de nieuwe school zijn voor
de opleidingsschool vijf lokalen en voor Lukkien zeven
lokalen nodig.
Alle participanten van de conferentie waren het
hiermee eens behalve Peters. Hij stelde voor in de nieuwe
school de school van Lukkien te herbergen. Hij achtte
het natuurlijke verband tussen zijn ULO-school en de
opleidingsschool groter en minstens zo belangrijk voor
de doorstroming van die leerlingen naar zijn ULO, voor
wie HBS of gymnasium te hoog gegrepen was. Bovendien
zou het zijn school meer cachet geven.
Zijn standpunt werd evenwel door geen van de
anderen gedeeld en besloten werd met zijn stem tegen
dat de nieuw te bouwen school in Bilthoven-Zuid bestemd
zou zijn voor de tweede opleidingsschool.
In de laatste raadsvergadering voor zijn vertrek naar
Indië lichtte Van Everdingen toe dat het schoolgebouw
zou komen op het gemeenteterrein aan de oostzijde van
de Soestdijkseweg, halverwege het station en de
Groenekanseweg, in verband met de te verwachten
bebouwing van de terreinen in de omgeving van Jagtlust
in de ogen van B&W de meest geschikte locatie.
Zijn partijgenoot Gevers Deynoot wilde uitstel. Het
ging om een proef, betoogde hij, en die moest als mislukt
worden beschouwd: alle kinderen die nu de nieuwe school
bevolkten waren onttrokken aan de Van Dijckschool,
de derde klas was zelfs gedwongen verhuisd.
In zijn weerwoord verweet Van Everdingen Gevers
Deynoot te weinig visie te hebben: de gemeente zou zich
zowel ten zuiden als ten noorden van de spoorlijn sterk
uitbreiden. De Van Dijckschool was nu reeds overbevolkt
en het werk van de heer Tazelaar rees de pan uit. Het
leerlingenaantal van de ULO was nu reeds verdubbeld
en de school van Lukkien was nog nooit zo groot geweest.
Natuurlijk bracht het voorstel van B&W kosten met zich
mee, maar uitstel zou de kosten nog veel hoger maken.
In zijn laatste pleidooi heeft Van Everdingen de raad
kunnen overtuigen, en zonder hoofdelijke stemming werd
het voorstel aangenomen. Met een gerust hart kon hij
aan zijn verre reis beginnen.
Tijdens zijn afwezigheid begonnen de activiteiten:
gemeentearchitect Geerars diende een schetsontwerp
in vooreen nieuw schoolgebouw, mogelijk hetzelfde als
dat van zijn voorganger de heer Vermaak. Tegen de eerste

schets, waarbij de te bouwen school in de lengteas
loodrecht geprojecteerd stond op de Soestdijkseweg,
maakten Gedeputeerde Staten bezwaar. Akkoord ging
men met een tweede schets, waarin het gebouw in de
lengte evenwijdig kwam met de weg met de lokalen aan
de achterzijde.
Wethouder Troostheide kocht voor de gemeente
voor ƒ 1000,-- een houten hulpschool, die zou worden
opgebouwd 'op het zandgrond terrein aan het einde van
de Boschlaan' (daar waar zich nu de Korte Boslaan
bevindt) ter leniging van het ruimteprobleem in de
komende cursusjaren van de nieuwe opleidingsschool.
Als hoofd van de nieuwe school werd benoemd G.A.
Koedam, het hoofd van de openbare lagere school aan
de Tuinstraat.
Op 6 juni '30 keerde dr. van Everdingen uit Indië
terug, 's Middags bracht de burgemeester hem een
welkomstbezoek en trof een gelukkig mens aan, die
dankbaar was zijn zoon te hebben mogen bezoeken. Hij
informeerde naar de stand van zaken van 'zijn' school
en sprak zijn verlangen uit zijn werkzaamheden als
wethouder met nieuwe energie te hervatten. Het mocht
niet zo zijn: die avond werd hij onwel en enkele uren later
overleed hij.

De toekomst van de nieuwe school opnieuw ter
discussie
De verslagenheid was groot. In de raadsvergadering van
19juni '30,waarin dr. van Everdingen na zijn verre reis
verwelkomd zou worden, werd hij nu herdacht.
Gevers Deynoot bleef tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 1931 wethouder van Onderwijsen
Van Everdingens plaats in de raad werd ingenomen door
mejuffrouw E.H. Piepers.
In juni '30 bestond er van de nieuwe school nog niet
meer dan de locatie en een ontwerpschets en was het
ruimteprobleem in de school aan de Leyenseweg nog
niet opgelost. In het college heerste geen eenstemmigheid:
in de vergadering van 5 juli wees Gevers Deynoot erop,
dat de nieuwe school nog steeds een lokaal te kort kwam.
Hij stelde voor geen vierde klas te vormen, maar de
leerlingen terug te plaatsen naar de Van Dijckschool.
Maar burgemeester en wethouder Troostheide verklaarden zich verontwaardigd tegen dit voorstel: nog diezelfde
maand werd besloten een houten hulpschool aan te
schaffen voor ƒ 425,—, die geplaatst zou worden achter
het schoolgebouw aan de Leyenseweg.
Er was nog een probleem: na eenjaar verzochten
de ouders van de twee kinderen die destijds niet waren
toegelaten tot de Van Dijckschool door middel van een
brief van de heer van Braam Houckgeest opnieuw
overplaatsing, een verzoek dat in de raadsvergadering
van 1 oktober 1930 ter discussie kwam.
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Bij die gelegenheid deelde het raadslid De Geus
(ARP) mee, dat hij een enquête had ingesteld en
bevonden had dat alleen de ouders van deze twee
kinderen ontevreden waren. Bij terugplaatsing van de
t wee leerlingen zou de vierde klas van de Van Dijckschool
39 leerlingen tellen en hoefde niet gesplitst te worden.
Spreker stelde voor daarom het verzoek in te willigen.
Gevers Deynoot had daar wel oren naar, maar Troostheide (ARP) verzette zich tegen het voorstel, daar hij vreesde
dat het een precedent zou scheppen.
Het voorstel van B&W het verzoek van de heer Van
Braam Houckgeest af te wijzen werd met negen tegen
drie stemmen aangenomen. Tegen stemden de partijgenoten van wijlen dr. van Everdingen: de heer Gevers
Deynoot en mejuffrouw Piepers en de heer De Geus
(ARP). Op de foto van de tweede opleidingsschool cursus
1930-'31 is ook de beeltenis van de dochter van de heer
van Braam Houckgeest zichtbaar.

de derde en vierde klas.
De 59 leerlingen waren slechts voor een klein deel
afkomstig uit de villawijk Park Vogelzang, het was dus
beslist geen standenschool.Opdeschoolfoto, genomen
in de herfst van 1930 zijn kinderen afgebeeld uit
Tuindorp, De Bilt en Groenekan, ja zelfs drie uit
Soestduinen, die als kleine forensen per trein op en neer
reisden en door de onderwijzeres van de eerste klas
juffrouw Roosenschoon van het station werden gehaald
en weer teruggebracht.
De bouw van de nieuwe school werd gegund aan
de laagste inschrijver (ƒ 75.580,—), Johannes de Jager
uit Hilversum. Maar tot zijn schrik ontdekte deze
aannemer achteraf dat hij een berekeningsfout van
ƒ 4000,— had gemaakt en verzocht eerbiedig doch
dringend het inschrijvingscijfer 'zij het niet geheel doch
ten dele' te willen verhogen. Het college van B&W schreef
hem terug dat hij het kon doen voor het ingeschreven
bedrag of anders niet. De Jager schikte zich in de strop
en ging bouwen.
De cursus 1930-'31
Einde 1930 kreeg onze school de naam die zij nog
steeds draagt: dr. van Everdingenschool. In de raadsverIn september 1930 kwam onze - nu derde — klas in
gadering van 16 december sprak wethouder Troostheide
hetzelfde lokaal, nu aan de raamzijde. Onze juffrouw
de volgende woorden: "Wij weten allen, dat in principe
van Doom werd in januari 1931 opgevolgd door juffrouw
wijlen wethouder van Everdingen de stichter is geweest
M.H. Schellinger. De vierde klas (met de destijds
van de tweede opleidingsschool in deze gemeente. Helaas
overgeplaatste kinderen) werd onderwezen door het
heeft hij het ogenblik niet meer mogen beleven, waarop
nieuwe hoofd Koedam in de houten keet achter de school.
deze school in gebruik genomen zal worden Ik stel
Deze loods diende tevens als aardrijkskundelokaal voor
daarom voor uit een oogpunt van piëteit en dankbaarheid
deze school
'dr.
van
Everdingenschool' te
noemen.
De burgemeester
steunde dit
voorstel met
de woorden:
'Ik geloof,
dat dit het
mooiste Monument is,
hetwelk wij
hier voor dr.
Van Everdingen kunnen
stichten'.
Zonder
hoofdelijke
stemming
werd het
Herfst 1930, achter schoolgebouw aan de Leyenseweg met vier klassen. Boven 4e v.l juffrouw Roosenschoon (1e voorstelaangenomen.
klas), daaronder juffrouw van Doorn (2e en 3e klas), r. de heer Koedam (4e klas).
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1931-'33: ontwikkeling tot zesjarige opleidingsschool
in eigen gebouw
Zoals ik reeds in de inleiding van dit artikel schreef werd
in het begin van het jaar 1931 de nieuw gebouwde school
aan de Soestdijkseweg niet officieel geopend, om de
eenvoudige reden dat zij er nog niet stond. Wel werd
het lageeikenbos gekapt en het terrein bouwrijp gemaakt.
In september 1931 verlieten wij het schoolgebouw
aan de Leyenseweg. Het nieuwe schoolgebouw was nog
niet klaar, en zo kwamen we in de houten 'noodschool'
uit Uithoorn, die achter de Boskapel was neergezet. Dit
gebouwtje had vier lokalen voor de vijf klassen van de
dr. van Everdingenschool. De tweede en de derde klas
bleven dus gecombineerd bij juffrouw Schellinger.
Juffrouw Roosenschoon ontfermde zich over de kinderen
van de eerste klas en de vijfde klas kreeg weer het
schoolhoofd Koedam. Onze klas (de vierde) kreeg les
van de in juni '31 benoemde heer J. Neuteboom, een
strenge man met staalblauwe ogen, die ons met harde
hand (zijn oorvijgen waren zeer gevoelig) kennis trachtte
bij te brengen van het cijferen met breuken. Wij moesten
hem net als de heer Koedam 'Meneer' noemen; de
gangbare aanspreektitel 'Meester' was evenals op de Van
Dijckschool om mij onbekende reden verboden.
Door vertragingen, onder meer door het te laat
leveren van het schoolmeubilair, verhuisden wij pas begin
januari 1932 naar het kersverse, naar riet ruikende
schoolgebouw aan de Soestdijkseweg. De officiële
opening vond plaats op zaterdag 23 januari '32. In de

%

door de firma Kors met palmen versierde gymnastiek zaal
werden de genodigden ontvangen door het voltallige
gemeentebestuur. Onder de aanwezigen waren veel
ouders, gemeenteraadsleden, de gemeentearchitect
Geerars, de meeste hoofden van de openbare en
bijzondere scholen, de heer Fock, inspecteur van
Onderwijs en de weduwe van dr. van Everdingen met
familie. Na een welkomstwoord van de wethouder van
Onderwijs de heer C. Keg, kreeg burgemeester van der
Borgh tot Verwolde van Vorden het woord. Als enige
uit het college die met wijlen dr. van Everdingen had
samengewerkt, verklaarde hij dat het deze was geweest
die het eerst de noodzakelijkheid van de school had
ingezien. 'Deze school, heftig bestreden, zal mijns inziens
spoedig blijk geven van haar recht van bestaan en
bewijzen de verziende en juiste blik van iemand, die het
onderwijs niet alleen liefhad, maar daarin ook was
opgegroeid, en die dus zeker wel in staat was te
beoordelen, in welke richting het onderwijs in onze
gemeente zichmoest ontwikkelen. Ik zou mijntaak niet
als geheel afgelopen kunnen beschouwen als ik niet het
woord richtte tot de heer Gevers Deynoot, die thans
helaas hier niet aanwezig is (...). Het was wel een vreemde
samenloop van omstandigheden dat hij de bouw van
de school moest helpen uitvoeren, terwijl hij juist in de
raad een tegenstander is geweest. Toen eenmaal het
besluit gevallen was, heeft hij op zulke loyale wijze
meegeholpende plannen uit te voeren, dat ik aan hem
thans mijn grote erkentelijkheid wil uitspreken. '
In september 1932 was de dr. van Everdingenschool
compleet met zes leerjaren en ca. 125 leerlingen. Een
>
-_.,,.
vijfde leerkracht was
•
dringend
noodzakelijk.
En opnieuw
hing de toekomst van
onze school
aan een zijden draad: de
j a r e n '30
waren immers gekenmerkt door
een g r o t e
economische
malaise, en
hetgemeentebestuur
moest sterk
bezuinigen,
vooral ook
op het openbare onder-

23 januari 1932. Genodigden bij de officiële opening Dr. van Everdingenschool.
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wijs. Zo was in het reorganisatieplan zelfs sprake van
sluiting van onze school. Gelukkig is dat niet doorgegaan.
Er werd een tijdelijke leerkracht voor eenjaar aangesteld,
de heer P. de Jong uit Utrecht, die onze (nu vijfde) klas
ging lesgeven. Hij was een vriendelijke, zachtaardige,
oudere man, op wie wij allemaal zeer gesteld waren en
die ontroerend mooi kon voorlezen.
De heer Koedam was uit een ander hout gesneden.
Hij was streng, niet makkelijk, veeleisend en strikt rechtvaardig, ook voor zijn medewerkers.

school. Het was de klas, die drie achtereenvolgende jaren
de heer Koedam als docent had gehad. En hiermee zou
ik dit verhaal kunnen beëindigen, ware het niet dat de
oorspronkelijke klas waarmee de dr. van Everdingenschool in 1928 begon, in september '33 zesde klas werd.
De leerlingen hadden nog eenjaar te gaan, met de heer
Koedam als onderwijzer.
In juli 1934 vertrokken de laatste oorspronkelijke
leerlingen van deze school.
Soest, november 1993.

Aan luiheid en achterbaksheid had hij een enorme hekel,
maar elke positieve activiteit kon op zijn steun rekenen.
Zo was hij de organisator en animator van een poppenkastspel met levende poppen.Een musicalzou men het
tegenwoordig in het Nederlands noemen. Mij was een
bescheiden rol in het achtergrondkoor toebedeeld. Wij
zongen uit volle borst, alsof er geen crisistijd bestond:
'Leg nu uw geld maar welgeteld op tâââfel!' De uitvoering
in de gymnastiekzaal was een succes. Verder organiseerde
hij educatieve schoolreizen. Niet naar Parijs of Praag,
maar naar het Muiderslot, de sluizen van Umuiden en
Schiphol. De kosten'? Elke week een dubbeltje meenemen,
maanden van te voren, en wee je gebeente als je het
vergat. En ten slotte was er nog de voetballer Koedam,
die op zomeravonden speelde in het elftal van AW onder
de bezielende leiding van captain Hemelraad sr.
Voor de eerste maal in de geschiedenis van de dr.
van Everdingenschool slaagde in 1933 een aantal
leerlingen voor het toelatingsexamen van een middelbare

Naschrift
Zeer erkentelijk ben ik de gemeentearchivaris Henk
Rietveld, die mij vele malen gastvrij ontving en voor mij
de archiefstukken opzocht en ter inzage gaf.
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Utr. Prov. en Sted. Dagbl. 25 jan. 1932;
Opgaven betr. toestand L O . 1919-1931.

1934, schoolreis zesde klas naar Schiphol. Staande r. achter: de heer de Jong en juffrouw Schellinger, 2e v.l. de
heer Koedam.
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Berg en Bosch; het verhaal van een patiënt
Anneke van Heertum

Op 5 januari 1943 beviel Judith van der Pijl (37 jaar) van een gezonde dochter, haar tweede kind. Vlak
daarna werd Judith ziek, ze kon nauwelijks meer praten en begin maart werd bij haar de diagnose
keeltuberculose gesteld. Op 19 mei 1943 werd zij opgenomen in sanatorium Berg en Bosch. Zij zou daar
verblijven tot 23 november 1943. Gedurende haar verblijf heeft zij een dagboek bijgehouden. Toen de
Historische Kring op 9 en 10 oktober 1993 een tentoonstelling hield over sanatorium Berg en Bosch heeft
haar oudste dochter, die vijfjaar oud was toen haar moeder werd opgenomen, het dagboek aan de Historische
Kring ter beschikking gesteld.
In het themanummer van De Biltse Grill over Berg en Bosch stonden interviews met de zusters diaconessen
en met de heer H. Bronkhorst en er stond een overzicht in van de Stichting Herwonnen Levenskracht. Eigenlijk
ontbrak een verhaal over de hoofdpersonen uit het sanatorium, namelijk de patiënten. Dit verhaal zal hopelijk
iets verduidelijken over het leven van die duizenden mensen, die voor korte of vaak lange tijd moesten kuren
in sanatorium Berg en Bosch.

Judith van der Pijl, Juli 1943.

Met haar echtgenoot, juli 1943.

Er heerste een ijzeren discipline in Berg en Bosch, zowel
voor de patiënten als voor het personeel en de medische
staf. Op alle afdelingen verliep de dag identiek, alles was
bijna tot op de minuut geregeld.

07.30 ontbijt (alles wat ze brengen moetje opeten, zo
niet, wordt al je lekkers weggehaald)
08.00 tot 10.00 kuren: doodstil plat liggen, eventueel
luisteren naar de radio
10.00 tot 12.00: in bed lezen, schrijven, handwerken
of iets dergelijks
12.30 warm eten
13.00 tot 14.30 rusten/slapen
14.30 bezoek
17.00 broodmaaltijd
18.00 tot 20.00 kuren
20.00 tot 21.00 lezen of iets dergelijks
21.00 slapen na het avondgebed

Dagritme:
0 5. 00 wakker worden en tempen, daarna wassen (het
water is altijd ijskoud)
05.30 zuster trekt de bedden recht, even slapen
06.30 een patiënt bidt voor, de anderen vallen in (ca.
10 min)
07.00 pater komt langs om bij iedere patiënt de
communie uit te reiken
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Avondgebed:
Voor we gaan slapen komt om 8.50 de zuster bidden
met de rozenkrans. Het eind van het gebed gaat als volgt:
Heere, onder Uw bescherming staat ons huis Jezus
Maria Jozef
Behoed het voor ge vaar en kruis Jezus Maria Jozef
Behoed dit huis voor storm en brand Jezus Maria Jozef
Vooronheil, smettingen voorschand'Jezus Maria Jozef
Voor bombardement en luchtgevaar Jezus Maria Jozef
Laat ons in vrede met elkaar Jezus Maria Jozef
Geef ons de zegen te allen tijd Jezus Maria Jozef
En eens de eeuwige zaligheid Jezus Maria Jozef

De zuster spreekt de vraag uit en de patiënten
antwoorden met Jezus Maria Jozef. Dit bidden duurt
ongeveer 10 minuten. Vervolgens leest een patiënt voor
uit de bijbel en een andere bidt 52 keer: Wees gegroet
Maria, vol van genade, de Heer is met U, Gijzijtgezegend
onderde vrouwen, en gezegend is Jezus de vruchtvan Uw
schoot. De patiënten antwoorden steeds: Heilige Maria,
Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur
van onze dood, amen. Daarna wordt zes keer het Onze
Vader gebeden. Dit bidden duurt 20 minuten. Dan is
het tijd om te gaan slapen.

Leven dicht bij de natuur
De medische wetenschap was er in die tijd van overtuigd,
dat zuivere boslucht een van de voorwaarden was voor
stimulatie van de natuurlijke weerstand. De patiënten
van Berg en Bosch moesten er zo veel mogelijk mee in
contact komen. In de lighallen waren de ramen een groot
deel van het jaar open. In het dagboek wordt regelmatig
geklaagd over de kou, vooral 's morgens vroeg. Maar
die open ramen hadden natuurlijk ook andere aspecten.
'Overdag hebben we bezoek van vogels, er hangt een
bakje met voer voor hen in de zaal. Alleen ben ik bang
dat ze wat zullen laten vallen, 's Nachts kun je de
veldmuisjes horen tippen over het zeil en knagen aan
de stoelen. Je moet zorgen dat alles van de grond is,
anders eten ze je pantoffels op.'
Soms werd ook 'gebruik' gemaakt van deze natuur.
'De patiënten vonden de stokvis vreselijk vies, zo vies
dat ze de vis een voor een het bos in keilden, makkelijk
hoor, geen ramen. De katten hebben feest vannacht.'
Soms was diezelfde natuur ook wel eens beangstigend: 'Een hevige onweersbui, vreselijk knallende donder
en een vuur van licht en een gordijn van regen. I Iet lijkt
wel of de wereld vergaat'. De volgende dag wordt bekend
dat de bliksem twee keer is ingeslagen: een boom voor
het kinderpaviljoen is in tweeën gespleten en in de
stoelenhal bij de heren is een kuurstoel verbrand. De
pa tien t was t oeval lig net naar de onderzoek skamer. De

patiënt uit de stoel ernaast hield er een geschroeide
overjas aan over.

Kinderen
Hoewel de patiënten vijf van de zeven dagen per week
bezoek mochten ontvangen (maandag en zaterdag niet),
was het pertinent niet de bedoeling dat hun kinderen
op bezoek kwamen. Dit werd te opwindend geacht voor
de patiënten. Dat het ontbreken van contact met de
kinderen een frustratie werd, werd in die tijd niet
onderkend. Kinderen mochten tweemaal per jaar op
bezoek komen; alleen met een feestdag van moeder of
kind werd een uitzondering gemaakt. 'Ik vraag aan iedere
moeder, die ik spreek, of ze hun kinderen gezien hebben,
maar ze antwoordden haast allemaal nee. Als de dokter
er zo op tegen is, moet ik het in godsnaam maar
overgeven, hoewel dat wel moeilijk is. Nu ik dit zo
opschrijf, huil ik alweer. Die ene dame die ik in de
wachtkamer ontmoette, kon er ook zo slecht tegen, we
zaten samen een potje te huilen.'
5 Juni: 'Dokter zou het mogelijk zijn om met
pinksteren mijn kinderen te zien (13 en 14juni). "Hoe
oud zijn ze vroeg hij", "vijfjaar en vier maanden" zei
ik. "Zou u het wel doen met de pinksteren, het is dan
zo vreselijk druk". Ik dacht al dat het mocht en zei:
"Dokter dan op een doordeweekse dag!" "Goed" zegt
hij, "laten we dat over vier weken dan samen bepraten;
in de regel komen kinderen pas na drie maanden op
bezoek. U bent hier vier weken en dan vier weken erbij
is nog maar twee maanden". Ik zeurde maar niet verder,
maar ging erg teleurgesteld heen. '
'Naast mij ligt een vrouwtje uit Rotterdam, 24 jaar,
kindje van t wee jaar. Ze is hier twee maanden en ze huilt
veel omdat ze haar kindje heel niet mag zien.'
Uiteraard waren onder de opgenomen vrouwen ook
patiënten die in verwachting waren. 'Zwangere patiënten
gaan voor de bevalling naar Utrecht en komen daarna
weer naar Berg en Bosch terug. Is de sputumkweek
negatief, dan mogen ze met een gaasje voor de mond
de baby zelf voeden. Is de kweek echter positief, dan
wordt de baby direct weggehaald. Het krijgt een injectie
zodat het een halfjaar immuun blijft, maar het komt
niet meer bij de moeder.'

Vooruitgang in de genezing
De vooruitgang in het genezingsproces werd afgemeten
aan de soort bedrust die een patiënt voorgeschreven
kreeg. De meesten werden opgenomen met eerste bedrust;
dit is volledige bedrust. Judith werd op 19 mei opgenomen met anderhalve bedrust, dit betekende dat zij
tweemaal vijf minuten per dag uit bed mocht. Op 4 juni
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promoveerde zij naar tweede bedrust: 's morgens en 's
avonds een kwartier op. Zelf haar bed afhalen en zich
wassen aan de wastafel; iedere week een keer een bad
nemen. Ook moest zij zelf naar de onderzoekskamer gaan
om zich een keer per week te laten wegen. Op 8 juli derde
bedrust: ze werd niet meer door de zuster geholpen, en
moest zelf het bed opschudden. Wanneer er wat te doen
was, een feestje of zo, mocht ze naar de conversatiezaal.
Verder moest ze wel kuren en eten in bed. Vanaf 31 juli
kreeg zij (kuren op) 'de stoel', en na 12 augustus eten
in de eetzaal. Twee weken voor zij naar huis mocht, kreeg
zij 'werken'. Dit fungeerde als een soort arbeidstherapie.
Ze verrichtte huishoudelijke taken, alleen of samenmet
de zuster.
Wanneer een patiënt promotie kreeg, zongen haar
medepatiënten het volgende lied:
Onze Hal die heeft vandaag weer feest
Er heeft er een wat bij
Het is een spannende dag geweest
Maar nu zijn we eens zo blij
En de gelukkige zit daar
Zij kijkt zo blij in 't rond
Een briefje voor haar thuis ligt klaar
Zij is al haast gezond.
Refrein:
Proficiat, daar zit de feestelinge
O, jongens wat een reuze fijne dag
De moed zit er weer eens in voor e ven
De hele dag klinkt er een blijde lach.
Wij hopen dat u heel erg gauw
Gezond naar huis mag gaan
En dat u trots gelijk een pauw
Weer voor de deur mag staan
Maar meisjelief neem deze raad
Kuur altijd even best
Dan doe je weereen goede daad
En volgt vanzelfde rest
Refrein

Verdriet
Niet iedereen was zo gelukkig als Judith, er waren er
velen voor wie het promotielied zelden tot nooit gezongen
werd. Een van hen was Wiesje.
'28 Mei, Wiesje (25 jaar) is eerst ineen sanatorium
in Gennep opgenomen geweest. Zeheeft er 16 maanden
gelegen en er is niets aan haar gedaan. Hier is ze
geopereerd en ze ging goed vooruit, tot ze hoge koorts
kreeg en er bloederige pus in haar zij ontstond. De pus
werd afgenomen en onderzocht en 's middags vertelde
de dokter haar dat haar long vergroeid is. "Nu ben ik
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al twee jaar ziek", huilde ze "en nu moet ik weer van voor
af aan beginnen, wanneer kom ik weer eens thuis"'.
'31 Mei, Wiesje huilde ook al, haar ene long is
stilgelegd, maar nu heeft ze pleuris erbij gekregen;
vreselijke verettering en vergroeiing en nu kan die long
niet genezen. Ze zegt "ik heb het kruis al van mijn
rozenkrans afgebeden en nog lig ik hier". Jammer hoor
van zo'n jonge meid.'

Medicatie
De eerste paar weken moest Judith levertraan inhaleren,
vanaf 6 juni gorgelen met Emser zout. Op 3 augustus
kreeg zij voor de eerste keer goudinjecties, dat zou het
genezingsproces bespoedigen, omdat goud een remmende
invloed zou hebben op de groei van de tuberkelbacterie.
In totaal kreeg zij 14 goudinjecties. Verder moesten de
patiënten eten en liefst zo veel mogelijk. Aankomen was
gelijk aan aansterken. Bij opname woog Judith 130 pond;
bij ontslag 187 pond en 4 ons.
Gewichtstoename veroorzaakte kleine probleempjes:
wanneer je je dan eindelijkeens mocht aankleden, paste
niets meer, of... 'Ik wilde mijn goed klaarleggen voor
morgen, omdat ik naar de kerk wil. Even mijn corset
passen en jawel hoor, zeker 20 cm te nauw. Na wat
gepruts met de veters paste het weer. '

Oorlog
Over de ziekenhuisradio werd geen nieuws van de oorlog
gegeven. Dit betekende natuurlijk niet dat de oorlog aan
de patiënten voorbij ging, want... 'Slecht geslapen; er
is vreselijk geschoten en ik was erg angstig. Deuren,
ramen, alles rinkelde, ik lag te schudden in mijn bed.'
'23 Juni, het was heel rumoerig in de lucht vannacht;
er gingen heel veel vliegtuigen over en er werd vreselijk
geschoten. Met zo'n herrie lig je naar hoor, zo buiten.'
'25 Juli, ik heb een akelige nacht gehad. Steeds
ronkten vliegtuigen over, Engelse en Duitse, ik lag te
schudden in bed. Het was net weer een beetje rustig toen
mijnbuurvrouween bloedspuwing kreeg. Ik spronguit
bed, schoof een kussen onder haar hoofd zodat ze wat
rechterop zat en vloog naar de hal om de zuster te bellen.
Het was stikdonker en het gebrom van die vliegtuigen
werkte danigopmijnzenuwen. De zuster kwammeteen
en lichtte bij met de blauwe lantaaarn.'
De oorlog had ook gevolgen voor de traditionele
jaarlijkse processie.
'20 Juni, de rector zegt net dat de processie van 24
juni niet door mag gaan. AJleen paters, zusters en
patiënten zouden de processie gevormd hebben; wat kan
daar nu voor politieke catastrofe uit voortkomen. We
waren wel een beetje in opstand.'
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'8 September, Zuster Gondova kwam de eetzaal
binnen en zei: "Italië heeft gecapituleerd!" Iedereen sloeg
met vuisten op tafel en klepperde met de deksels van
de koffiepotten. Het was een hels lawaai. Ik ging het snel
op de hallen vertellen: ze dansten in de bedden.'
Hoewel het sanatorium kennelijk voldoende aan
voedselrantsoen ontving om alle patiënten te eten te
geven, was er uiteraard wel schaarste aan andere
artikelen, bij voorbeeld wc-papier: er werden 15 velletjes
per patiënt per week uitgereikt.

Het Berg en Bosch-alfabet
Dit alfabet stond achter in het dagboek; het toont in 26
regels het leven in Berg en Bosch in al zijn facetten.
A is de Auto, die brengt ons hier binnen
B is de Bedrust, waarmee we moeten beginnen
C is de Controle, die gaat over de lectuur
D is de Dokter, die schat je kuur
E is de Eetlust, die menigeen mist
F is de Foto, die alles beslist
G is het Gewicht, dat ieder moet bereiken
H is het Hoofd, dat in de kussens moet prijken
I is de Instorting, die wij moeten vermijden
J is de Jeugd, die hier ligt te lijden
K is de Kou, die wij moeten verduren
L zijn de Longen, waarvoor wij moeten kuren
M is de Moed, die we niet moeten verliezen
N zijn de Nieuwen, die liggen te kniezen
O is de Orde, die hier moet zijn
P zijn de Prikken, die doen weleens pijn
Q is de Qualiteit van het bloed
R is de Rectaal, die laag wezen moet
S is de Stoel, die een ieder begeert
T is de Tandarts, die hier kiezen plombeert
U is het Uur, waarop men moet zwijgen
V is de Verveling, die we moeten verdrijven
W is het Werk, dat doen we met ijver
X is de DATUM, een onbekend cijfer
Y is de Yver, door ons niet te vertolken
Z is de Zon, die schijnt achter de wolken

Frenekes: er wordt een sneetje gemaakt in de hals,
vervolgens wordt een spier opgetrokken (de middenrifzenuw, de nervus Phrenicus, werd in de hals vernietigd.
Dit veroorzaakte een verlamming van een middenrifhelft).
Koustiek: bij het schouderblad wordt een sneetje
gemaakt en daar worden een of meer spieren doorgebrand (het is onbekend welk doel hiermee werd gediend).
Extrapleuraal: wanneer de longvliezen waren
verkleefd, werd een stuk rib verwijderd. Vervolgens
werden, daar waar zich een 'gaatje' in de long bevond,
de vliezen van de borstholtewand losgehaald en viel dat
deel van de long met de vliezen samen.
Plastiek: hele ribben werden verwijderd. Deze werden
gewoon van de ruggegraat of van het borstbeen afgezaagd
(wanneer de long zo aangetast was dat pneumotorax
nodig geacht werd, maar door vergroeiingen niet mogelijk
was)
'Op de hal ligt een dame van 52 jaar. Bij haar zijn
in de rug links zeven ribben, rechts acht ribben en van
voren vijf ribben weggehaald. Daar waren drie operaties
voor nodig. Ze is helemaal scheef en ze ziet er slap en
in elkaar gevallen uit. Ze is nu heel goed, heeft derde
bedrust (al zeven jaar hier), maar ze moet altijd oppassen
dat ze nooit in gedrang komt, want alles is week, er is
geen bescherming meer.'
'Vandaag (20 okt.) is de 10.000-ste patiënt binnengekomen; een getrouwde vrouw uit Volendam, moeder
van zeven kinderen. De (woens)dag werd tot zondag
verklaard; wij kregen koffie met koek en het personeel
een vrije dag. Uiteindelijk waren wij daarvan de dupe,
want 's avonds kreeg ik vier sneden droog brood met
één plakje worst, geen pap, geen melk, alleen koude
koffie.'
Hoewel Berg en Bosch een sanatorium was van de
katholieke arbeidersbeweging, lagen er ook wel
protestantse patiënten. Soms ging een van hen over tot
het katholieke geloof. Zo ook deze jonge vrouw ( 19 jaar);
de foto (blz. 16) is genomen na het Heilig Doopsel. De
cadeaux op het tafeltje: een crucifix, een Christusbeeld
en twee Mariabeeldjes, kreeg zij van zusters en patiënten.
Zo'n aannamedag was echt een feestdag op Berg en
Bosch. Voor deze vrouw was door de patiënten het
volgende lied ingestudeerd'.

Operaties
Wanneer bedrust goede voeding en liefderijke verzorging
niet de zo vurig gewenste genezing brachten, werden
ingrepen verricht om de door de t.b.c. ontstane holten
in de long te laten verdwijnen. Door middel van een
operatie liet men de long of een deel ervan samenvallen.
De behandelingen waren vaak ingrijpend en er ontstonden regelmatig complicaties.
Pneumotorax: het stilleggen van de long, doordat
lucht werd gelaten tussen de longvliezen.

Komt zingen wij te samen
Een lied op deez' blijde dag
Waarop een van de onzen
Haar feestdag vieren mag
Komt laat ons jub 'len, juichen
Op da zo heerlijk feest
Den Hemelvader danken
Ja, Hem wel 't allermeest.
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Leef blij dus en gelukkig
Op deze schone dag
Dat hij steeds onuitwisbaar
In herinnering leven mag
Waarop de goede Jezus
Daalde in je harte neer
Wij bidden metje mede
Heb dank, o, lieve Heer.
Maria, goede Moeder
En gans het hemelheir
Blik uit de hoge hemel
Op onze Annie neer
Geef haar een stroom genade
Om sterk en trouw te zijn
Dan komt z' eens in de hemel
Op 't eeuwig blij festijn.

Nawoord
Annie Ebbe, na het Heilig Doopsel.

Onz'Annie werd door 't Doopsel
Dat schone Sacrament
Tot kind der Kerk verkoren
Als erfgenaam erkend
Van wat ons aller Vader
Voor haar heeft weggelegd
Hierboven in den hemel
Hij haar heeft toegezegd.

Mede namens de Historische Kring d'Oude School wil
ik mevrouw J. Luikinga-van der Pijl bedanken voor het
terbeschikking stellen van het dagboek van ha ar moeder.
Het lezen van de dicht beschreven bladzijden was een
reis door een nabije en toch onbekende tijd, het wa s een
inspirerende ervaring. Tevens wil ik dr. P. Bangma
bedanken voor zijn adviezen over medische zaken.
Foto's: Uit het dagboek van mevr. van der Pijl.

Heel stil, heel diep verborgen
Is 't nu in je ziel geprent
Datje thans door 't Heilig Doopsel
Een kind van de Kerk nu bent
De Kerk, Zij is je moeder
En jij, je bent Haar kind
Zij zal goed voorje zorgen
Omdatje haar bemint.

Voor u gelezen
Dr. M. van de Vrugt
A.P. de Goede en M.H. van Dort, Postkantoor in een Biltsche Herbergh. De geschiedenis van de posterijen in
De Bilt en Bilthovcn (Het Postmerk III, uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de postzegelvereniging, 'Het Postmerk' te De Bilt, De Bilt 1993). 215 blz. ƒ 27,50. ISBN 90-9006492-3.

Ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum heeft de
postzegelvereniging'HetPostmerk'gevestigdteDeBilt
het plan opgevat een boek uit te geven. Het nu te
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bespreken werk is het verheugend resultaat van dit
initiatief, dat met name geboekt is, omdat de auteurs
niet hebben willen terugblikken naar het eigen verleden
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van de vereniging, maar de ontwikkeling van het
postwezen in algemene zin centraal hebben gesteld. Zij
hebben zich vervolgens een duidelijke geografische beperking opgelegd en zich hoofdzakelijk gericht op de ontwikkeling in de gemeente waarin de vereniging is gevestigd.
Een terechte keuze, die voor diegenen diegeïnteresseerd
zijn in de geschiedenis van de eigen omgeving veel
belangwekkende leesstof oplevert.
In het Ten Geleide wordt de opzet van het boek
uiteengezet. De eerste alinea geeft daarbij al een antwoord
op de vraag die wordt opgeroepen door de discrepantie
tussen de ondertitel op het kaft en die op de binnenpagina. Op het kaft staat als ondertitel Degeschiedenis van
deposterijen in De Bilt en Bilthoven. Op de binnenpagina
leest men als ondertitel Depostgeschiedenisvan De Bilt
en Bilthoven. De auteurs gaan er kennelijk van uit dat
beide formuleringen elkaar dekken. De vraag rijst of
dat wel helemaal het geval is. Bij 'posterijen' stelt men
zich toch een meer op moderne leest geschoeide organisatie voor dan bij 'post'. Een gedachte die ook ondersteund
wordt doorliet woordenboek derNederlandsche taal,
dat vermeldt dat posterij een afleiding is van post. Dit
zou betekenen dat de postgeschiedenis ook een oudere
periode zou kunnen omvatten dan een geschiedenis van
de posterijen. De inhoud van het boek heeft echter
betrekking op de periode dat er al van een bepaalde
organisatiegraad in de distributie van brieven en goederen
sprake is.
Daarnaast beogen de auteurs een samenhang te
construeren tussen de postgeschiedenis van De Bilt (en
Bilthoven) en de algemene geschiedenis van de gemeente
De Bilt en de algemene geschiedenis van de posterijen.
Ten aanzien van de PTT, een organisatie met drie
belangrijke hoofdafdelingen: Posterijen, Telegrafie en
Telefonie, beperken de auteurs zich in beginsel tot de
eerste, aan de twee andere takken van dienst wordt slechts
beperkt aandacht geschonken. De postgeschiedenis van
De Bilt begint duidelijk voor het onstaan van de PTT.
Aan de oude postgeschiedenis van De Bilt, die zich in
belangrijke mate voltrok in samenhang met de herbergen
in het oude dorp, wordt dan ook terecht aandacht
besteed.
De algemene geschiedenis van de gemeente De Bilt
komt minder ruim en nogal fragmentarisch aan de orde.
Niet geheel duidelijk wordt waarom wordt begonnen
rond 2000 jaar voor onze jaartelling: toen was er toch
nog geen enkele sprake van post of posterijen? In enkele
grote stappen bereiken de auteurs vervolgens de 17e eeuw.
De belangstelling gaat dan begrijpelijkerwijze uit naar
de diverse herbergen, die aan de al vroeg verharde Steenstraat waren gevestigd. De functie van dit soort
etablissementen op het gebied van de communicatie was
in het dorpsleven in het algemeen, en zo ook in De Bilt,
belangrijk. In één van de herbergen vergaderde het
gerecht, zoals het gemeentebestuur toen werd genoemd.

De waard van deze herberg was meestal tevens gerechtsbode en waarschijnlijk ook degene die 17e en 18e
eeuw behalve de officiële stukken, voor de Biltse inwoners
ook de enkele brieven van en naar Utrecht vervoerde.
De locaties en de gebouwen te De Bilt en Bilthoven
die voor de post en later ook voor de andere takken van
dienst in gebruik zijn geweest worden vanaf het begin
van de 19e eeuw zeer uitvoerig besproken. De distributeurs en brievengaarders hielden kantoor aan huis.
Hun behuizingen waren gelegen aan het begin van de
huidige Dorpsstraat. Zo zetten zij wat betreft de plaats,
de posttraditie van de Biltse herbergen voort. Ook het
steegje van 'Van Santen' heeft aan zijn naam aan de post
te danken: de naam refereert aan de laatste brievengaarder te De Bilt, Gerrit van Santen. Deze woondeenhield
kantoor aan de Dorpsstraat in een in 1903 afgebroken
huisje, dat stond op de plaats van het huidige nummer
38. Hij kreeg in 1885, toen het hulppostkantoor werd
omgezet in een postkantoor, eervol ontslag, omdat hij
te weinig opleiding genoten had om een leidinggevende
positie te mogen vervullen.
Het eerste postkantoor te De Bilt werd gevestigd
in een zijvleugel van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat. Pas in 1915 betrok de PTT een speciaal daartoe
gebouwde zelfstandige behuizing aan de Burgemeester
deWithstraat 10-12. Met de bouw van dit postkantoor
en dat aan de Julianalaan te Bilthoven heeft de PTT in
de gemeente twee zeer karakteristieke panden doen
verrijzen.
In een boek dat geschreven is voor een füatelistenvereniging moet natuurlijk aandacht besteed worden aan
postmerken. In dit geval is daar ook nog een extra motief
voor, want is het nu De Bildt of De Bilt'? Over de juiste
spelling van de naam van de gemeente is in de loop van
de tijd het een en ander te doen geweest (zie ook De Biltse
Griftno. l,blz.2e.v.,red.).Pasin 1937 werd de spelling
De Bilt officieel ingevoerd door het ministerie van
Binnenlandse Zaken. De discussie over de extra 'd' komt
ook in de poststempels tot uitdrukking. Bijlage VI bevat
een geïllustreerd overzicht van de gebruikte plaatsnaamstempels, als hulpmiddel voor degenen, die postmerken
verzamelen.
In totaal zijn acht bijlagen opgenomen, waaronder
een overzicht van alle leidinggevenden van de kantoren
De Bilt en Bilthoven en een overzicht van telefoonaansluitingen in 1913, waarin vele bekende namen voorkomen.
Het boek is prettig leesbaar en informatief geschreven. Lof verdient zeker ook de uitvoering met de vele
illustraties. Deze zijn goed gekozen en zeer gevarieerd
van aard; er zijn kaartjes, plattegronden van gebouwen,
afbeeldingen van gebouwen, personen, poststukken en
reglementen. Een ieder die zich interesseert voor de
geschiedenis van De Bilt of voor die van de posterijen
zal dit boek met plezier lezen.
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Herinneringen aan een Postkantoor
Ellen Drees

Onlangs kreeg ik het boekje PostkantoorineeaBiltscheHerberghy^n A.P. de Goede enM.H. van Dort cadeau
(zie ook blz. 16, red.). Daarbij ging mijn belangstelling vooral uit naar wat de auteurs te vertellen hadden
over de geschiedenis van de postkantoren. Met één van de Biltse postkantoren heb ik namelijk een aantal
jaren een nogal persoonlijke band gehad.

Het voormalige postkantoor in de Burg. de Withstraat.

In april 1975 kraakte ik samen met een groepje vrienden
het 'Oude Postkantoor' aan de Burgemeester de
Withstraat 10-12. De details van de actie staan mij helaas
niet meer duidelijk voor de geest. Op welke manier wij
ons toegang verschaften kan ik mij niet meer herinneren.
Waarschijnlijk kwamen we via het schoolplein van de
Theo Thijssenschool in de tuin en forceerden daarna
de achterdeur met de meegebrachte koevoet. Daarna
volgde een verkenning door het pand om te kijken of
het wel geschikt was voor bewoning. Vaak genoeg werden
alle voorzieningen (waterleiding, toilet, soms zelfs de
vloeren) uit leegstaande panden gehaald om het kraken
tegen te gaan. Bovendien wisten we door eerdere kraakervaringendatjarenlangeleegstanddesastreuzegevolgen
kon hebben. Toen we een halfjaar eerder het plan hadden
opgevat om de arbeiderswoningen op de hoek van de
Tuinstraat/Burgemeester de Withstraat tekraken bleek
nog maar één van de huisjes bewoonbaar te zijn. Het
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huisje dat mijn
vriend en ik op
het oog hadden
werd al bevolkt
door dikke slakken die op de
vochtige muren
kropen.
De directeurswoningvan
het Oude Postk a n t o o r was
echter nog in
prima staat. Op
de eerste verdieping waren vier
grote kamers en
een riante keuken, die uitkwam
op een groot
balkon. Weliswaar was het
aanrechtblokje
van vooroorlogse
makelij en de
loden waterleidinggedeeltelijkafgesloten,maardit was
voorde knutselaarsonder ons geen enkel probleem. Op
de zolderetage waren bovendien nog twee grote
voorkamers, een wat kleiner achterkamertje en twee grote
overlopen. Tijdens de verkenningstocht haalde één van
de mede-krakers nog een 'grapje' uit door hard op een
deur te bonzen. Met het idee dat onze actie ontdekt was
door de politie, doken we weg en hielden ons muisstil.
Toen het sein veilig weer was gegeven installeerden we
ons in de meegebrachte slaapspullen.
De volgende dag werden de kamers verdeeld onder
de vijf aspirant-bewoners en was het zaak de boel zo snel
mogelijk bewoonbaar te laten lijken. In die tijd was het
nog zo, dat als men een woning 24 uur of meer gekraakt
had, het er enigszins huiselijk uitzag en de eigenaar geen
(urgente) plannen met het huis had, de kraakactie
gedoogd werd. Hoever we met de inrichting gevorderd
waren toen de politie kwam kan ik mij niet meer herin-
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neren. Hier en
daar slingerde
wat huisraad in
het pand, waaronder een monsterlijk grote
divan, een paar
kantoorstoelen
en een nauwelijks
te tillen tafel met
hardstenen tafelblad.
Waarschijnlijk g e w a a r schuwd door
buurtbewoners
dat er personen
in het pand gesignaleerd waren,
kwam de politie
de volgende dag
een kijkje nemen.
Ze keken wat
rond, constateerden dat wij geen
schade aan hel pand hadden aangebracht, overtuigden
zich ervandat er geen minderjarigen bijwaren (aan mij,
het enige meisje, werd nog wel gevraagd of mijn ouders
wisten dat ik daar was) en verdwenen vervolgens weer,
het (enigszins vervroegde) uur van onze kraakactie
accepterend. Nu de politicgeweest was, waservoorons
geen noodzaak meer om ons verborgen te houden. We
konden een begin maken met het inrichten van onze
kamers, voorlopig nog met hier en daar bijeengeraapt
huisraad, aangezien we niet wisten of Rijksdomeinen,
de eigenaar van het pand, nog maatregelen zou nemen
voor ontruiming of een kort geding. De elektriciteit werd
aangesloten en de wa terleiding gerepareerd. Toen er na
een aantal weken nog niets van Domeinen vernomen
was, verhuisden we onze spullen en vervingen de
campinggasbranders door een elektrisch fornuis. Ook
de bewoners op de zolderetage gingen aan de slag. Hier
werden in de loop der tijd een keuken en een douche
aangelegd.
Voor de benedenverdieping hadden we aanvankelijk
geen plannen. De grote benedenzaal is een tijdje gebruikt
door een kunstenaar (een van de beelden in het
gemeentehuis is er gehakt) en vervolgens werd er een
pingpongtafel neergezet. De postkamer werd uiteindelijk
omgebouwd tot donkere kamer en de telefooncel werd
gebruikt voor opslag. Het oorspronkelijke kantoorgedeelte (de achterkamer) bleef ongebruikt, tot eenjaar of zo
later een vriend van een van ons zijn woning uit moest.
In de dichtgetimmerde achtergevel werden opnieuw
ramen gezet en er werd een keukenblokje geïnstalleerd.

De keuken van het postkantoor.

In een kleine ruimte ernaast lagen twee toiletten, die
echter niet meer bruikbaar waren. De opschriften op
de deuren zorgden echter voor enige hilariteit, omdat
er één bestemd was voor ambtenaren en één voor
postbcstellers. De kluis hebben we nog wel eens proberen
open te maken, zonder succes. Ook de nieuwe eigenaren
van 'De Oude Post ' hebben nog een poging ondernomen.
Dat de deur dichtgelast is, zoals de De Goede en Van
Dort menen (p. 79), lijkt mij niet aannemelijk, aangezien
er geen sporen van te zien waren. Achter het huis was
nog een vcrwarmingshok met een enorme verbrandingsketel voor de op olie gestookte centrale verwarming.
Ik geloof niet dat we serieuze pogingen hebben ondernomen om de CV weer aan de praat te krijgen, daarvoor
zag het geval er te onbruikbaar uit. De gietijzeren
radiatoren werden van het balkon gegooid, veel verder
dragen was met het oog op het behoud van een gezonde
rug ook niet aan te raden, en daar waar schoorstenen
waren, werden aanvankelijk oliekachels, al spoedig
kolenkachels met wat meer verwarmingscapaciteit geïnstalleerd. Naast het kolenhok werd door een van ons
een nachthok voor de kippen gemaakt. Overdag bewaakte Arie Haan zijn harem met ijzeren snavel en hanepoten
tegen opdringerige mensen en katten in de tuin, die
allengs in een woestijn veranderde, omdat ieder zaadje
genuttigd werd.
In het voorjaar van 1976 stond opeens rechercheur
Unck van de Biltse politie op de stoep. Of hij even binnen
mocht komen omdat hij ons wat wilde vragen. En passant
zag hij het nest jonge poesjes, vroeg of wij al een tehuis
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De woonkamer aan de straatzijde.

voor ze gevonden hadden en toen dat niet voor allemaal
het geval was, reserveerde hij er twee voor zijn 'kleine
meid'. (Later hoorde ik dat één van hen helaas was
overreden op de Soestdijkseweg; hun moeder, die ik op
mijn verjaardag kreeg toen we net een paar weken in
het postkantoor woonden, is onlangs op de respectabele
leeftijd van 18 en een halfjaar overleden.) Op het politiebureau was iemand van Domeinen om met ons te praten. Waarom men niet direct contact met ons had
opgenomen laat zich raden: bij het woord 'kraker' hadden
mensen toen al de meest angstaanjagende visioenen.
Aangezien ik alleen thuis was, ben ik met Unck
meegegaan en kreeg te horen, dat Domeinen had besloten
het Oude Postkantoor te verkopen aan de gemeente.
Even hebben we nog gefantaseerd om het pand zelf te
kopen, maar helaas zagen we geen mogelijkheden om
genoeg geld bijeen te krijgen. Ongeveer de helft van ons
was student en de werkenden verdienden niet genoeg
om zich een hypotheek te kunnen veroorloven, laat staan
dat we genoeg eigen geld hadden voor een aanbetaling.
Het pand werd voor ƒ 79.000,-, een koopje, verkocht
aan de gemeente De Bilt, die het in 1978 doorverkocht
voor ƒ 150.000,—. In oktober van datzelfde jaar sloten
wij het hoofdstuk 'Oude Postkantoor' af en ging ieder
van ons zijns weegs. Sommigen van ons accepteerden
de door de woningbouwvereniging aangeboden flats,
anderen hadden op eigen gelegenheid nieuwe woonruimte
gevonden.
Dat de ambtenaar van Domeinen niet de enige was
die vreemd tegen krakers aankeek, blijkt wel uit een
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reactie van de
bakkersvrouw
enige weken na
on/ekraakactie.
Zij was in de
veronderstelling,
dat wij daar met
een groot aantal
jongeren woonden, flink drugs
gebruikten, met
elkaar op grote
zalen sliepen en
dat de meisjes
van bed tot bed
gingen. Overigens heb ik de
indruk dat wij
toch wel vrij snel
geaccepteerd
werden door de
buurt. Af en toe
kregen we overtollig huisraad.
De eigenaar van
de macro-biotische winkel stopte ons regelmatig zijn
broden en andere (onverkoopbare) etenswaren toe en
de eigenaar van de Crémerie was zo vriendelijk nu en
dan een telefonische boodschap door te geven. Ook de
twee (nogal luidruchtige) feesten die we er gegeven
hebben, werden zonder problemen geaccepteerd.

NB: De Goede en Van Dort verbazen zich blijkbaar in
hun boek (p. 76), over het feit, dat 'al in 1914' op de
muren, in dit geval die van de telefooncel, werd
geschreven. Het schrijven op muren is echter een
verschijnsel dat ver terug gaat in de geschiedenis. Zo zijn
bijvoorbeeld op de muren in het oude Pompeii diverse
krabbels van klanten aan bordelen en herbergen
teruggevonden.

Foto's: Ellen Drees
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