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VAN DE REDACTIE 

Vijftig jaar vrijheid. Dat is, zeker voor een historische Deze Bütse Grift belicht verschillende aspecten die met 
vereniging, een moment om bij stil te staan. Een recent onze vrijheid te maken hebben : Hoe was de bevrijding 
verleden, dat voor velen een heden blijft. Een verleden in 1945 in De Bilt? Hoe houden we onze herinnering 
ook waaruit lessen voor onze vrede van nu getrokken aan die tijd levend in een monument? En hoe vierden 
moeten worden. we nationale feesten voor de tweede wereldoorlog? 

Nadat de redactie besloten had aandacht te besteden 
aan de bevrijding, vulden de kolommen zich alras tot 
een nummer dat daaraan geheel gewijd is. Terecht. 
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De 'bevrijding' in de gemeente De Bilt 

Dr. J.C. Brugman 

In dit blad wordt meestal geschreven over perioden van soms eeuwen her. Een halve eeuw is daarmee vergeleken 
dus eigenlijk niets, maar toch... Er gebeurde in de gemeente De Bilt in de vijf donkere jaren van de tweede 
wereldoorlog meer dan ooit in de eeuwen daarvoor bij elkaar. 

Het is dus denk ik de moeite waard om in dit tijdschrift aandacht te besteden aan de bevrijding van deze 
gemeente in mei 1945, nu 50 jaar geleden. Vele Nederlandse plaatsen waren al eerder bevrijd door oprukkende 
geallieerde troepen, waarbij vaak vele doden en gewonden waren te betreuren, ook onder de burgerbevolking. 
In sommige steden werden daarbij ook zware vernielingen aangericht door beschietingen en bombardementen. 

Zo ging het hier niet. De Duitse legers in Noord-West-Duitsland en Nederland hadden op 4 mei 1945 weliswaar 
gecapituleerd, maar daar was hier nog niets van te merken. Pas op 7 mei verschenen de eerste Engelse 
pantservoertuigen op de Utrechtseweg, komende uit de richting Amersfoort. 

VERSPREID DOOR DE GEALLIEERDE L U C H T M A C H T LAATSTE N U M M E R , 10 MEI 1945 

DUITSCHLAND CAPITULEERT 
Hoe was de algemene toestand in De Bilt en Bilthoven 
zo vlak voor de bevrijding? Mentaal erg goed, want 
iedereen begreep dat het einde van de oorlog nabij 
was. De Duitsers warem in het zuiden teruggedrongen 
tot achter de grote rivieren en in het oosten lag het 
front even oostelijk van Amersfoort. Zuid-, Oost- en 
Noord-Nederland waren reeds vrij. In het westen 
stonden de legers van de geallieerden ver in Duitsland, 
terwijl de Russen al tot in Berlijn waren doorgedrongen. 
Op 30 april hadden Hitler en Goebbels zelfmoord 
gepleegd, zodat het Duitse Rijk op instorten stond. 

De voedselsituatie was echter slechter dan ooit. 
Alle voorraden waren uitgeput en de gas- en 
elektriciteitsvoorziening was al in het najaar van 1944 
opgehouden. Ook de 'hongertochten' naar boeren in 
Gelderland, Overijssel en verder waren niet meer 
mogelijk. De Nederlandse regering in Londen had 
daarom voor voedseldroppings gezorgd: honderden 
Engelse en Amerikaanse bommenwerpers begonnen 
op 29 april 1945 voedsel te droppen in de buurt van 
de grote steden, dus ook bij Utrecht. Dit voedsel kwam 
overigens pas in de week na de bevrijding in de winkels, 
waar het op distributiebonncn te krijgen was. 

Mei 1945 

Kr waren dus vele voortekenen die erop wezen dat 
de jaren van terreur en ontberingen nu snel voorbij 
zouden zijn. Aan het gedrag van de Duitsers was daar 
echter niets van te merken. Weliswaar snakten de 

meeste Duitse militairen er ook naar om naar huis 
te gaan, maar velen bleven een gevaar voor de burgers 
en je wist absoluut niet wat je aan ze had. Oppassen 
bleef het devies, want er waren nog steeds zeer veel 
geüniformeerden in de gemeente, verspreid over De 
Bilt en Bilthoven. De mecsten waren gehuisvest in 
huizen en scholen, noordelijk van de spoorlijn. Daar 
was nog steeds het hoofdkwartier gevestigd van het 
LXXXVIII AK (88c Legerkorps). Vanuit deze 
commandopost aan de Bilderdijklaan werden ongeveer 
50.000 Duitsers gecommandeerd. De commandant was 
vanaf januari 1944 de generaal der infanterie Felix von 
Schwalbe. Ooggetuigen (o.a. R. R. M. Nelissen) die 
dicht bij dit complex woonden, zagen zelfs op 1 of 2 
mei 1945 Engelse motorordonnansen bij de ingang 
van het complex. Deze brachten vermoedelijk berichten 
over van de Engelse bevelvoerende commandant naar 
Von Schwalbe. De Wehrmachtsbefehlshaber in den 
Niederlanden, General der Flieger Christiansen, was 
eigenlijk hoger in rang, maar hij verkoos in zijn bunker 
in Hilversum te blijven en liet de onderhandelingen 
over de aanstaande capitulatie en de voedseldroppings 
over aan de hoogste operationele commandant, Von 
Schwalbe. 

Capitulatie 

In de namiddag van de 4e mei 1945 was er een gerucht 
dat de Duitsers gecapituleerd hadden. Niemand wist 
echter waar dat gerucht vandaan kwam. Alleen de BBC 
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in Londen kon daarover 
zekerheid verschaffen. 
Er waren echter niet zo 
veel mensen meer die 
naar de radio konden 
luisteren, want reeds in 
1942 had iedereen zijn 
toestel moeten inleve
ren. Weliswaarhadden 
" o l f t l c t r o r T O » " 1 Ç v P P f r i 
V L 1 V . U . i l i a t & V 1 i j f t v t i \a 

door dit niet te doen, 
maar helaas was er 
sinds oktober geen 
elektrische stroom meer 
en accu's en batterijen 
waren er allang niet 
meer. 

Radio Oranje 

Berichten kon je dus Op 8 mei was er feest vóór Jagtlust. Burgemeester Van den Borch maakt een 
alleen ontvangen met vreugdedansje met twee Biltse schonen. 
een'kristalontvangertje' 
met koptelefoon. Dat 
werkte op 'zendenergie', maar de ontvangst was wel 
erg zwak en ook nog gestoord. Zelf had ik er een 
gebouwd, en op die gedenkwaardige 4e mei 1945 om 
18.45 haalde ik het ontvangertje, verstopt achter een 
rijtje boeken, tevoorschijn en zette de koptelefoon op 
om de BBC-uitzending in het Frans te beluisteren. Het 
viel normaal al niet mee om in het Hollands berichten 
op te vangen, maar in het Frans was het nog moeilijker. 
Waarachtig kreeg ik een bevestiging van de geruchten 
en hoorde ik dat de Duitse troepen in Noord-West-
Europa met inbegrip van die in Nederland zich 
onvoorwaardelijk hadden overgegeven. Onmiddellijk 
rende ik naar beneden om mijn ouders en de rest van 
de familie het ongelofelijke nieuws te melden. Daarna 
de buren. Iedereen was buiten zichzelf van vreugde. 
Velen huilden. We durfden de straat niet op, want de 
Duitsers deden of er niets aan de handwas en het was 
vanaf 18.00 uur spertijd. Dus ook geen vlaggen. 
Vreemde toestand. Om 19.45 uur was de BBC-
uitzending in het Nederlands Radio Oranje, de stem 
van strijdend Nederland. Toen hoorde ik nog eens in 
detail de bevestiging van de capitulatie. Die avond van 
de 4e mei gebeurde er verder helemaal niets. Was dit 
nu 'De Bevrijding'? 

Om kwart voor 12 's nachts was er weer een 
uitzending van Radio Oranje. De bekende schrijver 
Den Doolaard gaf met een zeer bewogen stem zijn 
commentaar op de gebeurtenissen van die avond. Ik 
durf gerust te bekennen dat ik in bed heb liggen huilen. 
Weg die grote spanning van ondergedoken zitten, 
eindelijk een einde aan het bloedvergieten. Met 
knorrende maag en grote verwachtingen voor morgen 
sliep ik toch in. 

Nu zou het gebeuren! De Bevrijding! Helaas, 
wederom ging het leven normaal door met gewapende 
Duitsers, die deden of er niets aan de hand was. 
Vlaggen die sommige mensen uitstaken, moesten 
worden binnengehaald. Oranje strikken mochten niet 

gedragen worden. De Binnenlandse Strijdkrachten 
kwamen wel bij elkaar, maar besloten om in dit stadium 
niet te provoceren en rustig af te wachten. Zo 
verstandig waren ze in onze gemeente. 

In diverse plaatsen, zoals in Utrecht, Maarssen 
en ook in Westbroek, besloot men anders. In Westbroek 
rukte de BS uit, gekleed in de blauwe overall en 
voorzien van de armband met Oranje erop, om op 5 
mei de Duitsers maar vast te gaan ontwapenen. Dezen 
zagen echter in de Westbroekers, gekleed in overall 
en voorzien van stenguns, niet de geallieerde 
tegenstander waaraan ze zich konden overgeven. 
Daarom kwam het tussen 11.00 en 12.00 uur tot hevige 
vuurgevechten, ook in het centrum van het dorp. De 
Duitsers hebben toen volgens zeggen zelfs tanks ingezet. 
Daarbij vielen aan Westbroekse kant acht doden en 
vele gewonden. Drie daarvan waren burgers, de overige 
vijf BS-ers, waaronder de Biltse Minne Bouma, die 
daar was ondergedoken en zich had aangesloten bij 
het plaatselijke verzet. Hij werk 24 jaar. 

Toch waren er ook hier op 5 mei wel wat 
wrijvingen. L. Koppert vertelde dat hij met wat vrienden 
in feeststemming in de buurt van het station liep. Het 
was over achten, dus eigenlijk nog spertijd, maar ja, 
de oorlog was toch voorbij. Een gewapende en 
gehelmde Duitse patrouille dacht daar anders over 
en arresteerde het groepje jongens. Zij werden naar 
het huis van de Ortskommandatur gebracht aan de 
Kruislaan 5. De wat oudere Ortskommandant suste 
de agressieve soldaten en liet de jongens daarna 
vertrekken. Op weg naar huis werden ze ter hoogte 
van de Gezichtslaan wederom aangehouden, ditmaal 
door de BS, die hun verblijf hadden ingericht in hotel 
De Leyen, waar nu nieuwbouwSats zijn gebouwd. Dezen 
adviseerden om toch maar liever naar huis te gaan. 

Ook de 6e mei was er nog steeds geen bevrijder 
te zien en moest men zich nog steeds gedeisd houden. 
Maar op 7 mei gebeurde er ineens veel. 
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Eerst waren er nog twee ernstige incidenten waarbij 
drie doden vielen. Het eerste vond plaats om 14.00 
uur op de Julianalaan, ter hoogte van de splitsing met 
de Paltzerweg. De BS, die intussen ook patrouilleerden, 
om een gezagsvacuüm te voorkomen, wilden een 
motorfiets aanhouden waarop twee personen in Duits 
uniform reden. Op de sommatie 'Halt' werd alleen 
gereageerd door meer gas te geven. De BS openden 
het vuur en de man op de duozit viel eraf. De andere 
ontkwam. De getroffene bleek een Nederlandse SS-
officier te zijn, wonende aan de Paltzerweg. Hij had 
twee burgerpakken bij zich en het Ls onduidelijk waarom 
ze niet in burger gevlucht waren. 

Polar Bears op de Soestdijkseweg, ter hoogte van de Groenekanseweg. Het 
Tolhuis stond nog aan de westelijke kant. 

Een tweede botsing vond diezelfde dag plaats, 
toen een andere BS-groep twee NSB-ers wilde 
arresteren die in de Sweelincklaan woonden. Het 
echtpaar had zich zeer beijverd om te zorgen dat zo 
veel mogelijk mannen die bij Biltse bedrijven werkten 
naar Duitsland werden afgevoerd en was dus echt 'fout', 
zoals dat toen genoemd werd. 

Er werd aangebeld, doch als antwoord werd er 
vanuit het dakraam geschoten. De BS-ers forceerden 
daarop de achterdeur en drongen, met de stens in de 
aanslag, het huis binnen. Beneden was niets te zien. 
Ook op de slaapverdieping was niemand. Ten slotte 
vond men op zolder de twee verdachten. Man en vrouw 
bungelden naast elkaar aan de nokbalk. 

Zij hadden een afscheidsbrief geschreven aan hun 
dochter die in Berlijn woonde, en hiervan een aantal 
kopieën gemaakt, die ze meegaven aan diverse Duitse 
officieren die hun huis hadden gefrequenteerd. Hij 
schrijft hierin: 

Gisteren is de algemene capitulatie bekend geworden 
(..) We zitten hier volslagen alleen, overgeleverd aan 
de nukken en grillen van de mensen, die thans 
uitgesproken vijandig zijn. En daarom heb ik nu 
maar alles voorbereid om het scherm te laten vallen. 

(..) en er een lijd gaat komen die allersomberst is, 
zeker voor ons, die onafgebroken voor een idee 
geleefd hebben, zou het een kwelling zijn, om dat 
alles mede te beleven. (..) Ik begroef alles op de 
bekende plaats en je vindt dan alle paperassen die 
je nodig hebt voor de 5 huizen. (..) We hebben het 
er de laatste dagen goed van genomen in gezelschap 
van de officieren, die vanavond ook op het afscheids-
avondje zullen komen. Het zijn fijne kerels. 

Velen hebben uitvoerig de hele tuin afgegraven, 
maar naar het schijnt zonder succes. Zou 'de schat' 
nog ergens begraven liggen? 

De eerste Engelsen 

Intussen ging op zaterdag 
7 mei het gerucht dat de 
Tommies nu echt zouden 
komen. Zeer velen 
begaven zich naar de 
Utrechtseweg, waar ze 
verwacht werden vanuit 
de richting Amersfoort. 
Na lang wachten werd 
hun geduld eindelijk 
beloond en kwamen de 
bevrijders in zicht. Direct 
werden zij omstuwd door 
duizenden juichende 
mensen, waardoor ze 
absoluut niet meer verder 
konden. De voertuigen, 
trucks, bren-carriers en 
Sherman-tanks werden 
beklommen en de Tom-
mies van het 49e regi
ment van de Polar Bear 

Division werden omhelsd. Zoals zij al gewend waren 
bij eerdere intochten, deelden ze chocolade en 
sigaretten als uit. Velen herinneren zich nog de State 
Express, Players, Sweet Caporal etc. Dat smaakte anders 
dan de surrogaat sigaretten als Saffiaantjes en 
Blazertjes! Na een paar trekken werd je al duizelig. 

Sommigen hebben die dag, daar ter plaatse, Prins 
Bernhard herkend. Hij was met zijn jeep kennelijk op 
weg naar Utrecht of Den Haag, maar kon slechts met 
zeer veel oponthoud door de grote menigte komen. 
Enkele dagen later was er een grote bevrijdingsbijeen
komst vóór het gemeentehuis Jagtlust. De Biltse 
muziekkorpsen, verenigingen, padvinderij etc. maakten 
hun opwachting voor de burgemeester Van den Borch, 
die direct weer in zijn functie was hersteld. Ook van 
deze dag zijn vele foto's bekend. 

Intussen werden in de dagen na de bevrijding door 
de BS alle mensen gearresteerd die op de 'zwarte lijst' 
stonden. Dezen werden allen geïnterneerd in de 
Varenkamp aan de Soestdijkseweg-Zuid. Zij bleven 
daar onder bewaking van de BS tot ze berecht waren. 
Verder was een aantal burgers begonnen om meisjes 
op te halen waarvan bekend was dat ze 'omgang' 
hadden gehad met Duitse militairen. Dezen werden 
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o.a. naar de Groen van Prinstererschool gebracht en 
daar onder veel schimpscheuten van de talrijke 
toeschouwers kaalgeknipt, soms werd met teer een 
hakenkruis op hun kale schedel aangebracht. Hoe 
begrijpelijk dit ook als reactie was, het blijft een 
afschuwelijke bladzijde in onze geschiedenis van de 
bevrijding. Ik heb zelf zo'n volksgericht aanschouwd 
en ben met walging weggelopen. 

We waren nu vrij, maar nog ver van een normale 
t ^ d o + o n H ï^r- u r o r p n o i r t r î a r t r i l ^ r / ^ ^ l c ^ l r f r o n T M n i T C 

begonnen, maar deze artikelen kwamen pas na de 
bevrijding ter beschikking van de burgers omdat ze 
verdeeld werden volgens het bestaande distributiesy
steem. Intussen waren er echter ook vele colonnes met 
voedsel het westen binnengereden, maar daar woonden 
millioenen hongerende burgers, dus het voedselpeil 
ging maar langzaam omhoog. Het distributiesysteem 

moest nog jaren worden gehandhaafd. Ook duurde 
het nog vele weken voordat er zo veel kolen waren 
aangevoerd, dat de Electrische Centrales en 
Gasfabrieken weer konden produceren. Verder kon 
nu begonnen worden om al het afval op te ruimen, 
dat overal in grote bergen lag te stinken. 

Noot van de auteur: 

Ekdom van het schildersbedrijf Lagerwey aan de 
Utrechtseweg 262 maakte een grote serie foto's. De 
negatieven zijn nog aanwezig en op de tentoonstelling 
1940/1945 die eind april 1995 in WVT zal worden 
gehouden zijn nabestellingen te plaatsen. Velen zullen 
zichzelf of familie op deze foto's herkennen. 

Het herdenkingsmonument bij Jagtlust 

E. Schuier 

Nog steeds worden er in Nederland monumenten en gedenktekens opgericht ter nagedachtenis van slachtoffers 
van de tweede wereldoorlog. De littekens van de oorlog zijn nog steeds niet verdwenen. De monumenten vragen 
ons om te denken aan de slachtoffers van toen, en om hen te eren die met inzet van hun leven tegen onrecht 
en onderdrukking durfden op te staan. Ze zijn ook een waarschuwing voor de toekomst: dat kan er gebeuren 
als je niet optreedt tegen onrecht en oorlogszuchtigheid. Stond de periode na de oorlog vooral de strijd tegen 
de Duitsers en het eren van het verzet centraal, tegenwoordig wordt het herdenken van de tweede wereldoorlog 
ook beleefd als een herdenken van slachtoffers van oorlog, onderdrukking en racisme ook uit de periode na 1945. 
Nu, vijftig jaar na de bevrijding, wordt erover gedacht om deze verbrede betekenis van de dodenherdenking op 
de plaats van het herdenkingsmonument bij Jagtlust op bescheiden wijze uit te drukken. Er zijn plannen bij 
het gemeentebestuur om door het plaatsen van een tekstbord deze brede functie te bevestigen. 

Gezien de functie van herdenkingsmonumenten is er 
vaak meer aandacht voor hun betekenis dan voor hun 
kunstzinnige achtergrond. Niet veel mensen realiseren 
zich dat er in De Bilt een monument met een 
bijzondere bekroning staat van een getalenteerde 
Nederlandse beeldhouwer, van wie velen vast wel eens 
werk in Artis hebben gezien. En dat de wens om een 
monument op te richten ontstond toen B&W een aantal 
straten in de nieuwe wijk Brandenburg-West de namen 
van verzetsmensen wilden geven. 

Eerdere gedenktekens bij Jagtlust 

De Bilt heeft meer gedenktekens gekend dan die bij 
Jagtlust. Zo heeft heeft er een kruis gestaan op de hoek 
van de Soestdijkseweg en de Jan Steenlaan. Op nog 
enkele plaatsen in de gemeente schijnen zich kort na 
de oorlog herdenkingstekens bevonden te hebben, 
geplaatst door nabestaanden van omgekomenen. Ook 
kennen vele bedrijven en instellingen gedenkstenen 
fpr nafrpHarhtenis van omgekomen nersonpelsleden 

Aanvankelijk stond er bij Jagtlust een ruw 
berkehouten kruis, dat in de tweede helft van april 
1948 werd vervangen door een eerste monument, tot 
stand gekomen op initiatief van een commissie uit de 

Binnenlandse Strijdkrachten. Onder de leden daarvan 
was een geldinzameling gehouden die gemiddeld per 
lid zes gulden opbracht. In de aanbiedingsbrief van 
28 april 1948 van oud-commandant H.B.H Hellendoorn 
wordt de totstandkoming geschetst. Er is 'spontaan, 
uit de gelederen der Binnenlandse Strijdkrachten in deze 
gemeente, de wens naar voren gekomen om iets blijvends 
te kunnen oprichten ter ere van al die plaatsgenoten, die 
hun leven hebben gegeven in het verzet tegen de gehate 
onderdrukker en voor de herrijzenis van het dierbare 
vaderland'. De brief maakt gewag van enkele door de 
'plots verrezen' Provinciale Commissie (waarover later 
meer) niet goedgekeurde ontwerpen van een plaatsge
noot-beeldhouwer. Daarna wordt gemeld dat ir. P. Briët 
uit Hilversum een ontwerp heeft gemaakt dat de 
goedkeuring van de minister kon wegdragen en dat 
nu 'kant en klaar naast Jagtlust kan worden aangetrojfen'. 
De voorbereidingscommissie iswaarschijnlijkbij ir. Briët 
gekomen omdat hij ook de verbouw van Jagtlust tot 
gemeentehuis van 1928 tot 1932 geleid had. 

De ontwerptekening van Briët van 21 september 
1947 toont een rechtonstaand kruis van ongeveer 1.20 
m hoog omgeven door een cirkel van blokken steen 
van 33 cm hoog en 33 cm breed, met een doorsnede 
van ongeveer 3.20 m (zie afb.). Volgens het bij de 
minister van OK&W. ter goedkeuring ingediende 
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ontwerp heeft dit gedenkteken halverwege de zuidelijke 
oprijlaan van Jagtlust gestaan. Een detail van dit 
ontwerp kon eerder in de ogen van de Provinciale 
Commissie geen genade vinden. Bij het eerdere ontwerp 
van Briët, ingediend op 18 maart 1947, was namelijk 
een embleem op het kruis te zien: op het liggende 
gedeelte was een gespreide vleugel in bovenaanzicht 
aangebracht, waarboven zich op het verticale gedeelte 
van het kruis een hand verhief, die het V-teken maakte. 
Andere bezwaren van de commissie waren de vorm 
van het kruis en het uit het oogpunt van architectuur 
niet bevredigende muurtje. Het kruis en het muurtje 
zijn later in ongewijzigde vorm goedgekeurd. Kennelijk 
hebben Briët en de initiatiefnemers de bezwaren 
hiertegen in een overleg kunnen wegnemen. 

Volgens de brief van Hellen doorn, waarin de 
minister om goedkeuring wordt verzocht, werden de 
kosten van het monument voorlopig op ƒ 3500,-
geraamd. Nagenoeg dit hele bedrag was bijeengebracht. 
Het lag volgens Hellendoorn in de bedoeling om als 
opschrift aan te brengen: 'Voor hen die vielen in het 
verzet 1940-1945'. Het materiaal zou bestaan uit ruw 
gehakte Oberkirchner zandsteen, of wat daar het meest 
mee overeenkomt, indien Oberkirchner zandsteen niet 
verkrijgbaar was. 

Dat de inzameling onder de oud-leden van de B.S. 
gemiddeld zes gulden opbracht, zou overigens 
betekenen dat de B.S. in deze regio tegen de 600 leden 
geteld heeft. 

De aankondiging van de overdracht aan de 
gemeente op 4 mei 1948 in de Biltse en Bilthovense 
Courant spreekt van een simpel kruis boven een 
bakstenen muurtje dat in de vorm van een halve cirkel 
is opgetrokken. Het staat op de plaats van het eerder 
genoemde 'ruw berken kruis'. De overdracht geschiedde 
volgens dezelfde krant van 7 mei 'zwijgend en dooreen 
symbolische handeling. De commissie deponeerde een 
krans met prachtige witte linten. Ten teken dat zij dit 
geschenkin dank aannam legde het gemeentebestuur een 
krans neer namens de gemeente''. Dat de krant spreekt 
van een bakstenen muurtje kan betekend hebben dat 
de Oberkirchner zandsteen niet verkrijgbaar is geweest. 

Het monument werd door de raad op 31 mei 1948 
formeel aanvaard. De gemeente nam ook het 
onderhoud op zich. Blijkens het raadsbesluit is dit 
gedenkteken opgericht 'ter nagedachtenis aan die 
inwoners, die in het verzet in de jaren 1940-1945 voor 
de bevrijding van ons land zijn gevallen'. 

Wat er van dit gedenkteken geworden is heb ik 
niet kunnen ontdekken. Het ligt voor de hand, dat het 
verwijderd is ten tijde van het oprichten van het huidige 
herdenkingsmonument. 

Straatnamen of een monument? 

Bij de gemeente leefde in de jaren vijftig het idee om 
straten in het nieuwe plan Brandenburg-West te 
noemen naar verzetsmensen. Een plein in de wijk zou 
de naam Plein 1940-1945 moeten krijgen. De jaarlijkse 
dodenherdenking zou daar kunnen worden gevierd 
en er zou een herinneringsplaquette kunnen worden 

aangebracht of een monument kunnen worden 
opgericht. 

Op 16 februari 1955 installeerde burgemeester 
Fabius van De Bilt een commissie van deskundigen 
om de gemeente over deze plannen van advies te 
dienen. Leden van de commissie waren ir. P. Maas 
Geesteranus, fractie-voorzitter van de Anti-Revolutio-
naire Partij in de gemeenteraad (voorzitter), J.A. van 
Tellingen, chef Burgerzaken bij de gemeente 
(secretaris), Jhr. G.J. ten Holthe, G.J. Smits, directeur 
van de Nederlandse Handel Maatschappij, A. Pentenga, 
assuradeur, A. Top, grossier, H.J. Vermolen, 
assuradeur1. 

In de eerste vergadering van deze 'commissie ad 
hoc' bleken de gedachten van de leden uiteen te lopen. 
Eén der leden zag al direct het meest in een monument. 
Enkele leden vreesden de middelen daarvoor niet bijeen 
te kunnen brengen. Een meerderheid achtte het ontwor
pen Plein 1940-1945 niet geschikt voor het houden van 
de dodenherdenking vanwege de geprojecteerde water
partij2 die te weinig ruimte zou laten en vanwege de 
te verwachten verkeersdrukte van een nabijgelegen 
weg. De commissie ging deze eerste vergadering uiteen 
zonder een duidelijke conclusie te trekken, maar uit 
het verslag kan gedistilleerd worden dat er een 
meerderheid was voor het vernoemen van straten. 

Op 11 maart kwam de commissie weer bijeen. Na 
een uitgebreide gedachtenwisseling kwamen de leden 
tot de slotsom dat de relatie tussen het verzet in de 
tweede wereldoorlog en de straatnaamgeving met het 
verstrijken van de tijd verloren zou kunnen gaan. De 
commissie zag daarom meer in het oprichten van een 
goed monument. Dat zou 'gezien de aard van de plaats 
waar wij wonen een monument van kunstwaarde moeten 
zijn'. De enige in aanmerking komende plaats achtte 
de commissie vanwege de centrale ligging en de 
beplanting het kruis bij Jagtlust, waar bovendien nu 
al tien jaar de jaarlijkse dodenherdenking was gevierd. 
Indien het niet mocht lukken om een monument te 
realiseren, dan zou de commissie een verzetswijk willen 
voorstellen met een beperkt aantal namen. De commis
sie verklaarde zich bereid om over de naamgeving nog 
nader advies aan B&W te geven en ook om de 
familieleden van verzetsstrijders over het vernoemen 
te benaderen. 

Het advies van de commissie werd in een brief 
van 18 maart 1955 verwoord. Een monument zou onze 
mooie gemeente waardig moeten zijn. Jagtlust zou een 
goede plaats zijn omdat het gelegen was tussen beide 
dorpskernen. Vernoemen van straten achtte de 
commissie alleen wenselijk als het oprichten van een 
monument om financiële redenen niet haalbaar zou 
blijken. De commissie wilde voor de straatnaamgeving 
of voor het vermelden op een monument een selectie 
maken van daarvoor in aanmerking komende 
omgekomen verzetsmensen. Zij moesten inwoners zijn 
geweest van onze gemeente ten tijde van de bezetting, 
aangesloten zijn geweest bij het verzet in één of andere 
vorm in onze directe omgeving, en tengevolge van hun 
aandeel in het verzet zijn gevangen genomen en 
omgekomen. 
De commissie kon elf namen noemen van verzetsmen
sen die aan deze criteria voldeden en daarenboven vier 
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namen van personen, uit onze gemeente geboortig, 
die in oorlogstijd zijn uitgeweken naar andere plaatsen. 
Deze namen had de commissie laten controleren bij 
het Rijks Instituut voor Oorlogsdocumentatie. 

Op 13 januari 1956 informeerden B&W de raad 
over het advies van de commissie. B&W lieten weten 
zich zeer wel met het advies van de commissie te 
kunnen verenigen en ook de raad stemde ermee in. 

De voorbereidingen 

Op 1 maart 1956, dus bijna een jaar nadat de commissie 
ad hoc haar advies uitbracht, werd een comité bijeenge
roepen om verder te spreken over het oprichten van 
een monument. Dit comité bestond uit dezelfde mensen 
als de eerdere commissie ad hoc. Burgemeester Fabius 
had de nodige bemoeienis met de gang van zaken. In 
veel correspondentie wordt hij, ook door de leden, als 
voorzitter van het comité aangeschreven of vermeld. 
Er is dan ook sprake van een 'commissie van acht 
personen*. 

Het comité had zich allereerst rekenschap te geven 
van het feit dat voor het oprichten van een monument 
toestemming van de minister nodig was. Bij Koninklijk 
Besluit van 15 oktober 1945 was bepaald dat het 
oprichten, plaatsen, of aanbrengen van oorlogs- of 
vredesgedenktekens op de openbare of van de openbare 
weg af zichtbare plaatsen slechts geoorloofd was na 
goedkeuring van het ontwerp door de minister van 
OK&W. 

Het KB riep in elke provincie en centraal een 
adviescommissie in het leven. Het kwam voort uit de 
vrees in kringen van Nederlandse beeldhouwers voor 
'onwaardige beunhazerij'. Of om 'de chaos die in België 
en Frankrijk na 1918 is ontstaan te voorkomen, waar 
elke negorij één of ander zoetelijk, in de vormgeving en 
plaatsing slecht oorlogsmonument heeft'4. Bovendien 
waren vele beeldhouwers actief geweest in het verzet. 
Maar weinigen hadden zich aangesloten bij de vanwege 
de bezetter in het leven geroepen Kultuurkamer en 
de meeste beeldhouwers waren daarom zonder werk 
komen te zitten. Zij hoopten na jaren weer opdrachten 
te krijgen. De ministeriële toetsing was tamelijk serieus 
(zie de problemen beschreven bij het eerste 
gedenkteken) en leidde in een enkel geval zelfs tot 
het verwijderen van een gedenkteken. Het kwam echter 
ook voor dat de minister afweek van het hem verstrekte 
kunstzinnige advies. 

Op woensdagmiddag 28 maart 1956 werd professor 
P. Grégoire van de Rijksacademie voor Beeldende 
Kunst uitgenodigd om met het volledige comité over 
de verwezenlijking van een monument van gedachten 
te wisselen. Deze gedachtenwisseling leidde tot de af
spraak dat een 'commissie van advies' De Bilt zou 
bezoeken 'om hun gedachten te zeggen over hetgeen de 
plaatselijke commissie aan ideeën verzameld zal hebben, 
over de plaats waar het beeld zal moeten staan, over de 
kosten die het verwezenlijken van het plan zal meebrengen 
en last but not least over de mannen die eventueel in 
aanmerking komen om deze bepaalde opdracht uit te 
voeren'. Het ging hier om de commissie van advies van 
de Nederlandse Kring van Beeldende Kunstenaars 

(NKB). De NKB probeerde de opdrachtverlening voor 
kunstopdrachten te reguleren. 

Op basis van het overleg met Grégoire en de 
commissie van advies schreef burgemeester Fabius in 
mei 1956 Mari Andriessen, Dirk Wolbers, Pieter d'Hont 
en Jaap Kaas aan. De leden van de commissie wilden 
deze beeldhouwers op 13 juli op hun atelier te bezoeken 
om over het verstrekken van een opdracht te spreken. 
Het comité koos Jaap Kaas, een beeldhouwer en 
tekenaar van dieren. Waarom het comité Jaap Kaas 
koos, heb ik niet kunnen achterhalen. De meest voor 
de hand liggende verklaring is dat thema's in de 
ontwerpen van deze kunstenaar de leden van de 
commissie hebben aangesproken. Jaap Kaas geeft dat 
aan in een brief aan Mari Andriessen, die nog aan de 
orde komt. Wellicht dat ook de leeuw die Jaap Kaas 
als bekroning in veel van zijn ontwerpen voorstelde, 
appelleerde aan de vaderlandslievende gevoelens van 
de leden van het comité. En in een brief waarop ik 
nog terug kom laat H.J. Vermolen zich lovend uit over 
de leeuw. 

Jaap Kaas 

Jaap Kaas werd in 1898 als kind van vrijzinnig joodse 
ouders in Amsterdam geboren. Door economische 
tegenspoed verhuisden zijn ouders al spoedig naar 
Antwerpen. In de Antwerpse Zoo, een genootschap 
dat niet alleen natuurhistorisch, maar ook cultureel 
zeer actief was, zag hij als kleine jongen beroemde 
beeldhouwers als Rembrandt Bugatti aan het werk. 
Nog voor zijn tiende jaar ging Jaap Kaas schilderen 
en boetseren in de Zoo en vanaf zijn twaalfde studeerde 
hij aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
in Antwerpen. Zijn werkterrein en inspiratiebron bleef 
de dierentuin. In 1914 vluchtte hij met zijn ouders voor 
het geweld van de eerste wereldoorlog naar Amsterdam. 
Daar werd hij toegelaten tot de Rijksacademie voor 
Beeldende Kunsten. De opleiding tot beeldhouwer 
onder leiding van Bronner duurde vier tot zes jaar. 
In de beeldhouwklas studeerde Kaas met onder andere 
Termote, Vos en Andriessen. Artis nam de plaats in 
van de Antwerpse Zoo. Ook Artis was een natuurhis
torisch en een cultureel genootschap, hetgeen ook de 
betrokkenheid van vele kunstenaars verklaart. Na zijn 
afstuderen werkte hij tussen de wereldoorlogen langdu
rig in de steunregeling van de gemeente Amsterdam, 
voornamelijk aan opdrachten bij de bouw van het 
nieuwe Amsterdam-Zuid. Hiervoor ontving hij ook 
rechtstreekse opdrachten. Gezien de ondergeschikte 
positie van de kunst aan de architectuur, en de afhanke
lijkheid van de kunstenaars van opdrachten van de 
gemeente-architecten, die grote invloed op de verdeling 
hadden, is dit voor hem geen plezierige tijd geweest5. 
Hij maakte in deze periode weinig vrij werk. In 1936 
aanvaardde hij een aanstelling als docent aan het 
Instituut voor Kunstnijverheid, die hem minder afhanke
lijk maakte van de verkoop van beeldhouwwerk. Van 
1927 tot in de oorlog beschikte hij over een atelier in 
Artis en deed hij veel voor Artis, zoals het maken van 
beelden en beeldengroepen en het schetsen van dieren. 
Ook ontwierp hij in Bauhausstijl het pinguinverblijf. 
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Voor jubilerende personeelsleden maakte hij op verzoek 
van de personeelsvereniging buitengewoon fraaie oor
konden, met in waterverf een voorstelling van de 
jubilaris, van zijn functies en een herdenkingstekst. 

Zelfportret, 1940 

Jaap Kaas had met de joodse gemeenschap en 
met het joodse geloof als zodanig niet veel te maken 
gehad; pas de tweede wereldoorlog confronteerde hem 
met zijn joodse afkomst. In november 1940 werden 
alle joodse ambtenaren ontslagen. Bij de overval door 
nationaal-socialisten op de ijssalon Koco op 15 februari 
1941, waarbij hij als buurtbewoner te hulp wilde snellen, 
werd hij door een groepje NSB-ers mishandeld en kreeg 
hij drie messteken in zijn rug. Dit overleefde hij 
ternauwernood. 

Op 1 september 1941 werd de scheiding tussen 
joden en niet-joden in het onderwijs doorgevoerd. Jaap 
Kaas werd vanwege zijn theoretische en praktische 
kennis gevraagd om de leiding op zich te nemen van 
de joodse Middelbare Kunstnijverheidsschool. Hij moest 
worden overreed, want hij vond dat de bezetter in de 
kaart gespeeld werd door een aparte joodse school 
op te richten. Uit verslagen komt hij naar voren als 
een groot pedagoog en een tactvol directeur, die de 
school in deze moeilijke tijden voortreffelijk geleid 
heeft. Juni 1943 sloot de school; in september 1943 
werd de Joodse Raad opgeheven. Jaap Kaas en zijn 
vrouw slaagden erin onder te duiken. Vanaf januari 
1944 verbleven zij bij een Rotterdams arbeidersgezin. 

Na de oorlog was Jaap Kaas een getekend man. 
Vrijwel zijn volledige familie en vele van zijn jonge 
leerlingen waren omgekomen. Voor het Militair Gezag 
deed hij onderzoek naar de gedragingen van 
kunstenaars in de bezettingstijd. Hij nam deel aan de 
eerste grote kunsttentoonstelling van na de oorlog 

'Kunst in vrijheid'. Twee stillevens die opzien baarden 
wilde hij niet verkopen aan het Rijksmuseum of de 
gemeente Amsterdam, omdat hij een nieuw begin wilde 
maken. Hij koos daarom ook voor een docentschap 
aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Techni
sche Wetenschappen in Rotterdam in plaats van aan 
zijn oude school in Amsterdam. Hij werd secretaris 
van de ballotagecommissie van de NKB en was 
bestuurslid van de Federatie van Beroepsverenigingen 
van Kunstenaars. Hierdoor en door zijn onderwijsactivi
teiten was er weinig tijd voor een vrij kunstenaarschap. 

Na de oorlog kwam de beeldhouwkunst tot bloei. 
Na de periode van ondergeschiktheid van de 
beeldhouwkunst aan de architectuur -bij Cuypers en 
in de Amsterdamse School, waar veel kunstenaars in 
de kader van de ondersteuningsregeling werkzaam 
waren geweest - werden beelden weer als op zichzelf 
staande kunstuitingen gewaardeerd. De NKB had veel 
invloed op de toewijzing van kunstopdrachten. De 
bemoeienissen van de NKB met de opdrachtverleningen 
leidden tot onderlinge strubbelingen. Jaap Kaas 
bedankte uit boosheid over oncollegiaal gedrag in 1954 
voor het lidmaatschap. Hij gaf in die tijd geen 
toestemming voor het opnemen van zijn naam in een 
overzichtspublikatie van moderne Nederlandse 
beeldhouwers. Wellicht verklaart dit naast zijn - in 
vergelijking met meer bekend geworden beeldhouwers 
- geringe produktie zijn relatieve onbekendheid. 

Jaap Kaas voerde na de oorlog een enkele opdracht 
uit voor Artis en de gemeente Amsterdam. Door zijn 
docentschap was hij onafhankelijk. Misschien door zijn 
ervaring in de steunverlening accepteerde hij weinig 
beperkingen van zijn opdrachtgevers. De hem verstrekte 
eervolle opdracht voor het maken van het grote monu
ment aan de Weesperstraat, dat de joodse gemeenschap 
uit erkentelijkheid aan de stad Amsterdam heeft 
aangeboden, gaf hij om die reden terug. Hij maakte 
naast het monument van Bilthoven ook het oorlogsmo
nument van Edam. Woedend over een door de 
gemeente Amsterdam afgedwongen verhuizing naar 
een kleiner atelier, vernietigde hij een gedeelte van 
zijn werk. Tot zijn pensionering in 1963 leidde hij de 
beeldhouw klas van de Rotterdamse Academie. Naast 
zijn kunstzinnige kwaliteiten kwamen hier ook zijn grote 
pedagogische gaven en zijn grote kunstkennis tot hun 
recht. Hij organiseerde op perfecte wijze buitenlandse 
studiereizen voor zijn leerlingen. 

Zijn oorlogsherinneringen lieten hem niet met 
rust. In de jaren zestig sluit hij zijn autobiografische 
notities af met een 'Oproep'. Deze was gericht aan 
zijn joodse leerlingen die hij nog moed had ingesproken 
voor hun deportatie. De oproep begon aldus: 'Twintig 
jaar geleden is het, dat ze jullie weghaalden, maar dag 
en nacht voel ik jullie nog om mij heen. Jullie vormen 
het stramien van al mijn gedachten.' De oproep eindigde: 
'Sta dus op, Sara en Andries, en Is en Netje, en Eli en 
Leentje en Keetje en Henri, en jij ook Christine, die zo 
gul kon lachen en blijdschap om je heen zaaide, en Ruth 
met de droeve ogen en het grote talent, en Sam, die immer 
goedmoedig was, en Louise ook die tot het einde harer 
dagen zorgde en sloofde en gaf. Jullie allemaal, die hele 
onafzienbare rij, duizendtallen, tienduizenden, miljoenen, 
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die het onschuldige slachtoffer zijtgeworden van de brute 
redeloosheid, sta op en bescherm mij, en bescherm door 
het verhaal van jullie lot de mensheid16. 

Op 4 oktober 1972 overleed Jaap Kaas in Amster
dam. 

Jaap Kaas aan het werk. 
Foto: Ad Kon 

Het ontwerp 

Het comité heeft na het atelierbezoek van 13 juli één 
of meerdere malen met Jaap Kaas over een ontwerp 
van gedachten gewisseld. Op 26 september 195 6 zond 
Jaap Kaas een ontwerp in, waarin hij 'twee eerder 
gekozen ontwerpen'getracht had te combineren. Een 
schetsboek van Jaap Kaas, dat zich in het Jaap Kaas-
archief van het Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie bevindt, laat vijf geaquarelleerde 
ontwerpen zien. Deze heeft hij vermoedelijk met het 
comité besproken. De thema's van enkele van deze 
ontwerpen zijn terug te vinden op de zijreliëfs van ons 
huidige monument. In de laatste regel van de brief 
vermeldt hij op verzoek van de heer van Tellingen ook 
de oude schetsen weer in te zenden. In vergelijking 
met de ontwerpen uit het schetsboek valt op dat op 
de reliëfs zoals zij nu geworden zijn, de soldaat op het 
rechterreüëf en de verzetsman met fakkel op het 
linkerreliëf, keurig in uniform zijn afgebeeld7. Jaap Kaas 
schetste in zijn schetsboek verzetsmensen zonder 
uniform en soldaten in een vrij slordig uniform zonder 
helm, waardoor zijn aanvankelijke ontwerpen een meer 

realistisch beeld van de ondergane verschrikkingen 
oproepen. 

Op 30 oktober 1956 klaagt Kaas schriftelijk bij 
burgemeester Fabius niets vernomen te hebben en ervan 
uit te gaan dat de opdracht niet aan hem verleend 
wordt. Hij verzoekt hem de afgesproken vergoeding 
van ƒ 500,- voor het maken van de ontwerpen te 
betalen. Gelukkig valt het mee. Na een bespreking op 
1 december komt Jaap Kaas op 3 december met een 
definitieve offerte. Het zou om een monument gaan 
van 5m hoog, bekroond door een leeuw van 130cm 
hoog. De reliëfs aan weerszijden zouden 240cmhoog 
worden en lOcm diep. Zo mogelijk zou het monument 
voor 5 mei 1958 gereed zijn. 

Op 13 december bevestigde het comité de offerte. 
Met de aanschaf (exclusief fundering) is een bedrag 
van ƒ 25.500,- gemoeid. Het comité was bang dat dit 
bedrag niet bijeen gebracht zou kunnen worden. Het 
vroeg daarom aan Jaap Kaas de werkzaamheden zo 
in te delen dat tot mei 1957 het aanbrengen van 
vereenvoudigingen, bijvoorbeeld het weglaten van de 
reliëfs aan de zijkanten, mogelijk zou zijn, mochten 
de resultaten van de inzamelingen tegenvallen. Kaas 
achtte het niet mogelijk zonder later hogere kosten 
te maken (voor het aanbrengen van een ruime 
bouwkeet en reis- en verblijfkosten voor degene het 
hakken later zou verzorgen) de reliëfs aan te brengen. 
Kaas schrijft: 'Na de verschillende schetsen die ik reeds 
aan uw commissie heb voorgelegd, komt het mij voor, 
dat het weinig nut heeft een nieuw ontwerp te maken, 
waarbij dan de goedkoopte de grootste rol zou spelen'. 
Hij adviseerde het comité om zijn keus alsnog te laten 
vallen op het eerste door hem ingezonden ontwerp 
met de leeuw. Dit monument zou in totaal 4m hoog 
worden, met reliëfs van 50cm hoog en 3cm dik. Kaas 
schrijft dat hij dit ontwerp 'als geheel interessanter en 
geslaagder' vindt. Dit ontwerp kon Kaas realiseren voor 
ƒ 20.500,-. Het zou reliëfs bevatten van circa 50cm hoog 
en 3cm dik. 

Het comité was het niet met Kaas eens. Vond men 
van dit ontwerp de reliëfs te klein, juist omdat deze 
een herkenbare voorstelling van de thematiek moesten 
geven? Of vond met het geheel niet monumentaal 
genoeg? Uit een brief van 20 december 1956 van JA. 
Vermolen blijkt dat het comité eind december opnieuw 
beraadslaagde over het ontwerp. Vermolen verontschul
digt zich op deze bijeenkomst niet aanwezig te kunnen 
zijn. Hij schrijft: 'U weet wel dat ik de simpele leeuw 
altijd het mooiste ontwerp gevonden heb, zodat voor mij 
persoonlijk de beslissing niet moeilijk zou zijn'. 

Na een op dit beraad volgend onderhoud met de 
heren Maas Geesteranus en Smits van het comité 
bevestigde Kaas in een brief van 8 januari 1957 zijn 
aanvankelijke ontwerp met de grotere reliëfs en zegde 
toe te zullen proberen het monument nog voor 4 mei 
1958 te leveren, hoewel hij de tijd voor de uitvoering 
van het werk zeer krap bemeten achtte. Kaas zou ook 
de goedkeuringsprocedure bij de minister regelen. Tot 
eind mei 1957 zou hij geen kosten hoger dan ƒ 15.000,-
maken. Het comité wilde echter niet dat hij de steen 
voor het monument alvast vooruitlopend op de 
goedkeuring zou bestellen. 
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Het uiteindelijke monument is gemaakt van goede, 
weervaste Franse kalksteen. De totale hoogte is545cm, 
waarvan 45cm voor de grondplaat. Het bekronend 
beeldhouwwerk wordt gevormd door een leeuw in af-
weerhouding, 130x120x78cm. Op de leeuw kom ik aan 
het eind van dit artikel nog terug. I Iet rcchter/ijreliëf 
toont een Nederlandse soldaat,overweldigd dooreen 
adelaar, die in één van zijn klauwen een swastika 
vasthoudt. Het linkerzijreliëf toont een verzetsman in 
het uniform van de Binnenlandse Strijdkrachten die 
een fakkel overneemt van een gesneuvelde kameraad. 
De omvang van deze beide reliëfs is 240x160x10cm. 
Kijkend in het schetsboek met de ontwerpen van Jaap 
Kaas, valt te overpeinzen dat het comité vrij strak bij 
een traditionele voorstelling van oorlog en verzet is 
gebleven. Het comité had daarbinnen kennelijk geen 
voorkeur voor een wat sterkere verbeelding van 
ontreddering en solidariteit, zoals die in enkele 
ontwerpen van Jaap Kaas te vinden was8. Merkwaardig 
genoeg toont de tekening die door Jaap Kaas ter 
goedkeuring bij het ministerie is ingezonden een reliëf 
met een verzetsman in burgerkleren, dus niet in uniform 
van de B.S. Het reliëf werd ook zo afgebeeld bij een 
publikatie in de Biltse en Bilthovense Courant van 12 
april 1957. In het bijbehorende artikel wordt vermeld 
dat het linkerreliëf het verlies van onze vrijheid 
uitbeeldt, het rechterreliëf beeldt de bevrijding uit. 

De inzamelingsactie 

Bij de stukken over de gedenktekens bij Jagtlust zit 
een brief van B&Wvan 25 juli 1946 waaruit blijkt dat 
het comité Oprichting Herdenkingsmonument zou 
hebben kunnen beschikken over het batig saldo van 
de in het seizoen 1945-1946 door de Nieuwe Kunstkring 
georganiseerd voorstellingen. Dit saldo was voorlopig 
geraamd op ruim ƒ 1.500,-. Aanvankelijk was dit bedrag 
bestemd voor de landelijke organisatie Neerlands 
Volksherstel. Bij nadere afweging stelden B&W het 
bestuur van de Nieuwe Kunstkring voor het batig slot 
te gebruiken voor het oprichten van een gedenkteken 
voor de in de jaren 1940 - 1945 gevallenen. Zo werd 
voorkomen dat 'de gelden beschikbaar zouden komen 
ten bate van andere gemeenten hetgeen het college in 
dit geval niet geheel juist achtte. De lijst van inkomsten 
van het comité vermeldt enkele anonieme giften, 
waaronder één van ƒ 1.979,93. Of dit hoge merkwaardi
ge bedrag, opvallend lussen alle andere ronde bedragen, 
wellicht de mogelijke positieve saldi van de Nieuwe 
Kunstkring zijn, Ls mij niet bekend. Het is ook denkbaar 
dat de mogelijkheid om dit geld te gebruiken in 1957 
geheel uit het blikveld van de betrokkenen was 
verdwenen. 

Begin 1957 startte de inzameling. Brieven in het 
dossier getuigen ervan dat de secretaris, de heer 
J.A. van Tellingen vele welvarende inwoners en bedrij
ven bezocht en aanschreef met de vraag om een 
bijdrage of toezegging voor het startkapitaal. Ongeveer 
150 personen, bedrijven en instellingen gaven soms 
grote bedragen, zoals de Utrechtse Waterleiding Maat
schappij, Inventum, Reckitts N.V. (een grote fabriek 

aan de Utrechtseweg) en de Grontmij, die ieder 
ƒ 1.000,- gaven. 

Van 29 april lot en met 4 mei 1957 werd er onder 
alle inwoners gecollecteerd. De collectanten werden 
geworven onder hen die eerder voor de Stichting 
1940-1945 hadden gecollecteerd. In de Biltse en 
Bilthovense Courant van 12 april verscheen een oproep 
onder de titel '/.o wordt het Biltse Verzelsmonnmenl', 
met als subtitel 'Vrijheidsbeeld komt bij Jagtlust'. Na 
een inleiding werd geschetst dat behoefte bestond aan 
een monument van allure. Het gedenkteken zou 
ongeveer 6m hoog worden. Volgens dit artikel wordt 
op de voorzijde 'de herinnering levendig gehouden (..) 
aan allen die waar ook vielen voor onze vrijheid, in 't 
bijzonder met vermelding van de namen van de plaats
genoten die in het verzet omkwamen'. Als gemiddelde 
bijdrage aan de collecte dacht het comité aan 50 cent 
per inwoner: 'Niet eikgezin zal dit kunnen missen. Laten 
zij voor wie dit geen bezwaar is meer geven om tot dit 
gemiddelde te komen'. De collecte bracht ƒ 3146,86 op. 
Dil is bij de 23.000 inwoners van die lijd per inwoner 
ongeveer 14 cent. 

Als extra inkomstenbron werd op 27 april de 
Deense ver/elsfilm 'De rode aarde' in de nachtvoorstel
ling in het City Theater in Utrecht vertoond. Het City 
Theater was eigendom van de Bilthovense familie Wolft. 
De plaatsen kostten ƒ 1,-, ƒ 2,- of ƒ 3,-. Er reden extra 
bussen, een retour Utrecht kostte zestig cent. De op
brengst van deze voorstelling was ƒ 1.565,05. Hel 
theaterconcern Wolff had eerder ook al ƒ 1.000,-
gegeven. 

De stand van de inkomsten van comité bedroeg na 
de collecte ƒ 26.950,90. Voldoende dus om de totale 
kt>sten te kunnen betalen. De fundcringswerkzaamheden 
moesten echter toen nog plaatsvinden, maar zijn 
vermoedelijk door de gemeente verricht. Wat het 
comité met het mogelijk batig saldo heeft gedaan, is 
mij niet bekend. 

Ministeriële goedkeuring 

Bij brief van 28 januari 1957 verzocht Jaap Kaas, ge
machtigd door het comité, om de goedkeuring van de 
minister van OK&W Uiteraard onder bijvoeging van 
een ontwerpen schets voor de plaatsbepaling, maar 
ook van 'foto's van het gemeentehuis Jagtlust Ie Bilthoven, 
naast welk gebouw het monument zal worden geplaatst'. 
Dit verzoek moest allereerst door de Provinciale 
Commissie behandeld worden, die daarover dan weer 
de Centrale Commissie kon adviseren. De laatste 
adviseerde de minister. 

De leden van de Provinciale Commissie zonden 
de stukken naar elkaar door. Daaruit blijkt het oordeel 
van enkele leden'. De bekende architect Rietveld schrijft 
in zijn briefje van 4 februari 1957: 'Dit iszo'n ontwerp 
dat geen eigemis, maar ook geen enthousiasme wekt. Onze 
secretaris vindt het erg mooi'. Het is jammer dat Rietveld 
geen toelichting op zijn oordeel en op dat van de 
secretaris van de Provinciale Commissie geeft. Stede-
bouwkundige H.M. Wezelaar kan zich met het ontwerp 
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verenigen: 'De plaats waar het monument zal komen 
ken ik toevallig. Ook deze lijkt mij juist'. Het lid J.W.M. 
Sluiter, tuinarchitect en landschapsadviseur, meent zieh 
te herinneren dat zuidelijk van hel monument en van 
de oprit zware hoge beuken staan, zodat de zuil erg 
in de schaduw staat. Dit is minder gunstig voor het 
aanzien en niet best voor de Franse kalksteen. Ook 
vreesde hij op grond van de situatietekening dal de 
achtergrond met de boerderij van Doornenbal"1 niet 
erg fraai zou zijn, maar hij kan zich de situatie 
onvoldoende voor de geest halen om raad te kunnen 
geven. 'Noordanus, daar, is nogal een goed "hoofd 
beplantingen": die moet het Jan maar versieren! '/x> hekhen 
zeker geen hetere plaats kunnen vinden'. Uit foto's uit 
die tijd blijkt dat het monument net zoals nu ook toen 
al aardig in het groen stond. De afstand tot de beuken 
valt mee. Het wekt enige verbazing dat met name 
Sluiter, die in Amersfoort woonde, niet de moeite heeft 
genomen om zelf te komen kijken. Dat zou toch de 
toegevoegde waarde van een provinciale commissie 
kunnen zijn. Wezclaar, die de situatie wel kende, 
woonde overigens in Amsterdam. Kennelijk waren de 
verhoudingen niet zo dat Sluiter op het oordeel van 
Wezclaar afging. De commissie moest het overigens 
met een situatieschets doen die wel de wegen en de 
gebouwen aangaf, maar niet de beplanting en de 
bomen. Het oordeel van Sluiter als laatste dateert van 
8 februari 1957. Met andere woorden, de Provinciale 
Commissie was binnen anderhalve week na het indienen 
van de aanvraag klaar met het geven van een positief 
advies aan de Centrale Commissie. Dit betekent dat 
het 'traineren'waar Man'Andriesscn in een straks weer 
te geven brief van spreekt, waarschijnlijk niet in het 
Utrechtse heeft plaatsgevonden. 

Een eerste teken van activiteit van de Centrale 
Commissie vinden we in een brief van Mari Andriesscn 
(de bekende beeldhouwer van onder andere de Dokwer
ker en opvolger van professor L.O. Wenckebach in 
de Centrale Commissie). Hij heeft zich met het ontwerp 
van Jaap Kaas bemoeid". Andriesscn schrijft Jaap Kaas 
in een brief van 6 mei 1957: 

'Weste Jaap Kaas, Ik heb hel ongeluk deel uil ie 
maken van de commissie voor Oorlogs- en Vredesgedenk-
h'kens. In deze hoedanigheid is me een ontwerp voorgelegd 
van je monument De Bill. Hel schijnt mij dat men er 
erg mee getraineerd heeft. Ik wil me niet graag mengen 
in 't werk van anderen, noch eigenwijs doen, maar wij 
zijn oude vrienden. Die leeuw, die wordt natuurlijk 
uitstekend. Ik heb alleen, en ik hoop datje, 't me ten goede 
houdt, enig bezwaar legen 't voetstuk. Dit is geen 
afkeuring, maareen opmerking, ikzou dal voetstuk liever 
zóó zien, een eenvoudige schacht. Misschien kun je er 
over denken terwijl je aan die leeuw begint - want daar 
kun je aan beginnen - dat heb ik met de Voorzitter Prof. 
Wieger Bruin afgesproken. Veel succes er mee en hartelijke 
groeten (..). P.S. Veigeefme 't slechte schrift. Ik heb nooit 
schrijven (en beeldhouwen) kunnen leeren!' 
In de briefis een simpel schetsje verwerkt dat een wat 
hogere schacht laat zien. Jaap Kaas antwoordde op 
11 mei 1957 als volgt: 

'Beste Mari Andriesse'', Ik zou wel zeer onredelijk 
zijn wanneer ik je je goed gemeende raad kwalijk nam. 

Mijn ontwerp is een compromis, zoals alles in dit leven, 
en hel resultaat van hel gewone geharrewar met de 
oprichtingscommissie. Ik heb de stommiteit begaan om 
verschillende schetsen Ie maken, waarbij ik in sommige 
trachtte, in de geest van de commissie te werken. Deze 
laatste schetsen sloegen, jammer genoeg, heel erg in en 
het heeft mij al moeite genoeg gekost, mijn leeuw in deze 
vorm in de wacht te slepen. Ik voel nu bijster weinig voor 
meerder gezeur en zal dus maar afwachten, wal de 
Iloogmogende Heren beslissen. Waarschijnlijk is dit 
ontwerp niet zoveel slechter dan sommige andere, dal 
het afwijzing zou billijken. In elk geval nogmaals hartelijk 
dank voorde door jou genomen moeite. Hartelijke groeten 
(..)"\ 

Bij besluit van 15 juli 1957 hechtte de minister 
zijn goedkeuring aan het ontwerp 'met dien verstande, 
dat de inhoud en vorm van een eventueel aan te brengen 
tekst alsnog ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd'. 
Uit de minuut van het besluit blijkt dat de voorzitter 
van de Centrale Commissie adviseerde tot het maken 
van dit voorbehoud ten aanzien van de tekst. Het 
maken van het voorbehoud was onderwerp van enkele 
ambtelijk aantekeningen. Kennelijk was een dergelijke 
gang van zaken niet gebruikelijk. 

Realisatie 

Dankzij de brief van Mari Andriesscn kon Jaap Kaas 
op 25 mei 1957 aan de penningmeester van het comité, 
(ï.J. Smits, berichten dat hij met het boetseren van 
de leeuw begonnen was, en kon hij om een voorschot 
vragen. Op 30 augustus 1957 schrijft Kaas aan 
burgemeester Fabius dat hij binnenkort klaar zal zijn 
met het model van de leeuw en met de ontwerptekenin
gen van de reliëfs. Hij nodigt het comité uit deze te 
komen bezichtigen. Het comité was kennelijk tevreden 
over de ontwerpen. 

Op 13 november vergaderde het comité over de 
tekst op het monument. Burgemeester Fabius had zoals 
hijzelf schreef als bewonderaar van Vondel enkele 
mogelijk toepasselijke gedichten en teksten van Vondel 
en andere Nederlandse schrijvers aan de leden 
overgelegd. Dit inspireerde H.J. Vermeien tot een 
soortgelijke bijdrage met psalmteksten en gedichten. 
Uiteindelijk koos het comité voor de tekst 'Het 
vaderland getrouwe, Blijf ik lot in den dood', de laatste 
suggestie van de burgemeester. Het uiterst summiere 
verslag van deze bijeenkomst laat naarde overwegingen 
gissen, maar de keuze ligt wel enigszins in de wat 
traditionele lijn van eerdere keuzen bij het ontwerp. 
Deze tekst ligt ook in het verlengde van de opdracht 
van het monument zoals die in het kranteartikel naar 
voren komt: de herinnering levend houden aan allen 
die waar ook vielen voor onze vrijheid. 

In december waren, voorzover zij te achterhalen 
vielen, de nabestaanden benaderd met het verzoek om 
toestemming voor het vermelden van de naam van de 
gevallenen. Het comité maakte bewust een selectie 
uit 21 door de leden van het comité verzamelde namen 
van gevallen verzetsstrijders. Hel koos elf namen uit. 
Het monument werd mede aan hen opgedragen. Het 
verslag van deze bijeenkomst is niet meer dan een 
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besluitenlijst. Overwegingen worden niet vermeld. Het 
is vrijwel zeker dat het comité de criteria gehanteerd 
heeft van de voormalige commissie ad hoc. Dit blijkt 
ook uit een notitie van ir. Maas Geesteranus op een 
informatief briefje van burgemeester Fabius van 22 
mei 1959. Hierin wordt vermeld dat een op het ereveld 
in Bloemendaal begraven verzetsstrijder onder 
erkenning van zijn verdiensten niet op het monument 
in Bilthoven is genoemd omdat hij 'in de oorlog slechts 
van juni '40 tol aug '40 in onze Gemeente (vertoefde). 
Verrichtte zijn verzetswerk buiten de Gemeente en werd 
buiten De Bilt gearresteerd, voldeed daarmee niet aan 
de door de commissie gestelde normen . De gemeente 
berichtte degene die deze kwestie had aangekaart 
nadien in dezelfde zin. 

Op 3 februari 1958 verzocht Jaap Kaas de minister 
om het ontwerp van de tekst goed te keuren. De 
toestemming hiervoor werd op 1 mei 1958 verleend. 

Op 24 juni 1958 laat Kaas weten op 1 juli naar 
Bilthoven te willen komen om de plaats voor het 
monument aan te wijzen en te overleggen met de desbe
treffende ambtenaar van Openbare Werken over de 
vorm van de betonplaat voor het fundament. Het was 
dus blijkbaar niet gelukt om het monument voor 4 mei 
1958 af te krijgen. Er is overigens geen blijk van 
contacten of problemen hierover. De lange tijd die 
het verkrijgen van ministeriële goedkeuring gekost heeft, 
zal mede debet zijn geweest aan het overschrijden van 
de streeftermijn. Op 16 september 1958 laat Jaap Kaas 

weten dat met het stellen van het monument begonnen 
kan worden. Hij vraagt met storten van het beton te 
beginnen. Dit is echter iets te voortvarend. De 
burgemeester bericht Jaap Kaas op 20 september dat 
de gemeenteraad eerst akkoord moet gaan met de 
aangewezen plaats. Dat zal op 29 september gebeuren. 
Ook wil Fabius nog eensmet het comité spreken over 
het juiste tijdstip van plaatsing en overdracht van het 
monument. 

Op 30 september vraagt burgemeester Fabius aan 
de Koninklijke Bibliotheek om raad over de juiste 
schrijfwijze van de gekozen tekstregel uit het Wilhelmus. 
Van deze regel waren verschillende versies bekend. 
Het comité wilde de oudst bekende tekst gebruiken, 
die te vinden zou zijn in het Nieu Geusen Lieden 
Boecxken van 1581, dat zich in de KB zou bevinden. 
Die kon gelukkig per omgaande - de tijd drong -
bericht geven over de authentieke tekst, die overigens 
in spelling afweek van de door de minister goedge
keurde tekst. 

Op 3 november schrijft Jaap Kaas aan G.J. Smits 
dat het monument niet op 11 november onthuld kan 
worden omdat op het laatste ogenblik de tekst nog 
veranderd moest worden en omdat de bespreking in 
de raad zo laat plaatsvond. Ook was een brief van hem 
met vragen en opmerkingen over de tekst op het 
gemeentehuis zoekgeraakt. Hij hoopt nu het monument 
één of twee weken na 11 november te kunnen afleveren. 
Later stuurt de steenhouwer aan Jaap Kaas een hogere 

Rede van de heer Ir. P. Maas Geesteranus ter gelegenheid van de onthulling van het verzetsmonument. 
Gemeentearchief De Bilt. 
Foto: A.D. Kon 
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rekening. Van de ƒ 1.100,- meerkosten van de 
steenhouwer, die Jaap Kaas overigens voor eigen 
rekening neemt, wordt ongeveer ƒ 100,- verklaard door 
werkzaamheden in Bilthoven 'in mist, koude en regen . 

Op het monument is uiteindelijk de volgende tekst 
gehakt. 

'Den vaderlant ghetrouwe blijf ick tot inden doot 
Mede opgedragen aan: 
H.J. van Aalderen, M. Balk, P.J. ter Beek, A.P.M. 
Fauchey, A.J'. van Ginkel, M.J. Groen, J.Gji. van 
Medenbach de Rooij, J. Sickenga, H.J.H, van Ta rel, 
J.W. Vermaak, S. de Wolf, Gemeentenaren gevallen 
in en door het verzet'. 

Aanbieding en overdracht aan de gemeente De Bilt 

Op 25 augustus 1958 bericht het comité aan B&W dat 
Jaap Kaas heeft laten weten dat hij in oktober tot plaat
sing van het monument kan overgaan, nadat het 
daarvoor benodigde voetstuk in gereedheid zal zijn 
gebracht. Het comité zal het op prijs stellen het monu
ment m november aan de gemeente de Bilt aan te 
bieden. Het comité wil het monument plaatsen 'ter 
rechterzijde van de alleenstaande lindeboom, ongeveer 
6 M. uit de erfafscheiding van de boerderij Doornenbal'4, 
zo geplaatst dat het altijd zichtbaar is van de Soestdijkse-
weg over het gazon van Jagtlust. Deze plaats is door ons 
aldus gekozen op advies van Commissie van deskundigen 
die Jagtlust daartoe heeft bezocht'. Op 22 september 1958 
besluit de raad het monument te aanvaarden en de 
verantwoordelijkheid voor het onderhoud op zich te 
nemen. Het herdenkingsmonument is blijkens het 
raadsbesluit bedoeld om 'de nagedachtenis levend te 
houden van hen die in de jaren 1940 -1945 vielen, zowel 
door oorlogshandelingen als in het verzet tegen de bezetter 
van ons land'. 

Op 13 december 1958 vindt de overdracht plaats. 
Het gemeentebestuur ontving het comité en de 
nabestaanden om 12.30 uur voor een 'eenvoudige 
koffiemaaltijd' in Hotel Heidepark. De raad had 
hiervoor op 24 november een krediet verleend, waarbij 
gedacht werd aan het besteden van ƒ 3,- à ƒ 4,- per 
persoon. Er werden ongeveer 50 mensen verwacht. 

Volgens de uitnodiging moet Jaap Kaas tijdens 
de maaltijd een toelichting gegeven hebben op zijn 
schepping. Daarna zou het gezelschap naar Jagtlust 
gaan, waar de overdracht om 15.00 uur was gepland. 
Ir. Maas Geesteranus droeg het monument namens 
het comité over aan de gemeente. Burgemeester Fabius 
aanvaardde het. Het Vrije Volk van 15 december spreekt 
van een indrukwekkende plechtigheid en de Biltse en 
Bilthovense Courant vermeldt de lovende woorden aan 
het adres van de enthousiaste secretaris J.A. van Tellin
gen die 'zoveel Biltenaren heeft weten te bereiken (..) 
dat het mogelijk bleek om dit zeer waardige monument 
op te richten'. 

Volgens de Biltse en Bilthovense Courant hield de 
hervormde predikant van De Bilt, ds. H.H. van 
Herwerden, een korte herdenkingsstond aan de hand 

van Romeinen 8, de verzen 31 tot 39". Pastoor J.A. 
Geelen van de Biltse St.- Miehaëlparochie bad het 
Onze Vader. De gereformeerde predikant ds. H.A.L. 
van der Linden hield een toespraak. Volgens het verslag 
in de Biltse en Bilthovense Courant zag hij in de adelaar 
op het zij relië f 'de machten van twijfel, van ongeloof 
en wanhoop en wanhoop aan Gods leiding. Ze kunnen 
ons doen zeggen: alles is waardeloos. Maar bovenop het 
monument staal de leeuw, de leeuw in afweerhouding. 
Christus is die leeuw en Hi] overwint'. 

Familieleden uitten in de weken na de plaatsing 
schriftelijk hun dank. Mevrouw Van Tarel-Henriques 
de Castro laat weten: 'De rustige manier waarop wij 
allen hebben hmnen praten heeft ons zeker goed gedaan'. 
N. Sickenga schrijft dat het hem spijt dat er namens 
de nabestaanden geen dankwoord is gesproken, maar 
dat hij in dat tekort nu schriftelijk wil voorzien. Hij 
dankt, doelend op ir. Maas Geesteranus, 'de voorzitter 
van het comité voor zijn gevoelige toespraak die waar 
hij meerderen van de gevallenen persoonlijk goed heeft 
gekend, voor hem moeilijk moet zijn geweest. (..) Het 
Wilhelmus gezongen door het op de achtergrond 
onzichtbaar gehouden mannenkoor klinkt nog na'16. Tot 
slot schrijft hij: 'Onze wereld lijdt weliswaar niet meer 
onder de gesel van het hakenkruis, maar wel wordt ze 
geteisterd door vlagen van haat, die evenzeer mogen 
opwekken tot verzet; en hier geldt stellig de boodschap 
mij door een der verzetsstrijders mede namens anderen 
opgedragen, welke luidt als volgt: "En als van mij geëist 
wordt ook de laatste consequentie te aanvaarden dan 
hoop ik, dat dit er toch toe zal bijdragen, hoe vreemd 
het ook mag klinken, om de haat in deze wereld te doen 
verminderen, omdat deze laatste consequentie aanvaard 
wil zijn in de geest van het Christendom, in een geest 
van begrijpen". En in zijn afscheidsbrief mocht ik lezen: 
"Daarom wil ik dat er niets van haat in jullie harten 
achterblijft'". Waarna Sickenga in zijn brief de hoop 
uitspreekt dat de gedachte van het blijvend verzet tegen 
de haat aan dit monument verbonden mag blijven. 

De leeuw van Jaap Kaas" 

Het beeldhouw-, teken- en schilderwerk van Jaap Kaas 
is realistisch. Het werk van Jaap Kaas is te zien als 
een vervolg op dat van de zogenaamde animaliers. Zij 
vormden in de 19e eeuw een stroming in de westerse 
beeldhouwkunst die dieren (voor het eerst) als een 
volwaardig onderwerp voor een kunstwerk beschouwde. 
Jaap Kaas had een groot talent om tot een natuurge
trouwe weergave van zijn onderwerpen te komen. De 
grote kwaliteit van zijn werk werd ook gerealiseerd 
door hardwerken en studeren. Jaap Kaas had een grote 
kennis van de anatomie en het gedrag van dieren en 
was op dit gebied zeer belezen. Niet alleen de beelden 
van dieren van Jaap Kaas zijn de moeite van het 
bekijken waard, ook zijn geschilderde en getekende 
portretten, meestal van hem dierbare mensen, en zijn 
stillevens maken grote indruk. 

Jaap Kaas wilde door een natuurgetrouwe weergave 
het innerlijk van een dier blootleggen. De grootheid 
van zijn kunstenaarschap is geweest dat hij bovendien 
aan zijn dierfiguren menselijk emoties meegeeft: wij 
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zien een dier, dat appelleert aan menselijke gevoelens. 
Zijn beelden krijgen daardoor een diepere betekenis. 
De bekronende leeuw op het oorlogsmonument laat 
dat goed zien18. Anders dan bij veel van zijn eerdere 
dierenbeelden, heeft Kaas hier gekozen voor een wat 
minder realistische weergave. De romp is gestileerd. 
Dit stoort niet, integendeel, onze aandacht wordt zo 
geleid naar poten en kop, die weer sterk realistisch 
zijn. De leeuw straalt door zijn hele houding kracht 
uit. Zijn sterke voorpoten dringen zich aan ons op. 
De houding is gespannen maar teruggetrokken. Hij 
heeft iets afschuwelijks waargenomen. Hij is geschrok
ken en gespannen. Maar hij is duidelijk ook paraat 
om als dat moet krachtig in te grijpen. Deze leeuw 
is in mijn ogen zo een subtiele voorstelling van veel 
facetten van oorlog en verzet: van angst voor de 
onderdrukker, van afschuw over zijn daden, van de 
wens tot lijfsbehoud, van de noodzaak om je te 
verzetten en van de kracht die daarvoor nodig is. De 
omschrijving 'afweerhouding' doet de voorstelling 
tekort. De leeuw inspireerde ds. Van der Linden bij 
de onthulling tot de woorden 'Christus is die leeuw en 
Hij overwint'. Jaap Kaas schreef in zijn eerder 
aangehaalde oproep: 'Jullie allemaal, (..) die het 
slachtoffer zijt geworden van brute redeloosheid, sta op 
en bescherm mij, en bescherm door het verhaal van jullie 
lot de mensheid'. 

De leeuw van Jaap Kaas is van een universele 
symboliek en maakt de plaats van het monument een 
plaats waar niet alleen de gevallenen in de tweede 
wereldoorlog, maar allen die omkwamen door onder
drukking en door oorlog, herdacht kunnen worden. 
Zo krijgt de commissie ad hoc, die voor het levend 
houden van de herinnering aan hen die vielen in de 
tweede wereldoorlog koos voor een monument van 
kunstwaarde, het gelijk aan haar zijde. 

Bronnen: 
J. Teeuwisse Leven en werk van de beeldhouwer
tekenaar Jaap Kaas, tentoonstellingscat. A'dams Hist. 
Museum / Kon. Maatsch. v. Dierk. Antwerpen, Utrecht 
1987. Verkrijgbaar bij de auteur, op werkd. tel. 070 -
3471514. 
J.C. Brugman Bezeten Verzet, De Bilt en Bilthoven 
in Oorlogstijd Bilthoven 1993. Verkrijgbaar bij de 
auteur. 
Wim Ramaker Sta een ogenblik stil, Monumentenboek 
1940/1945, teksten bij een beeldregistratie van Ben 
van Bohemen, Kampen 1980. Arch. OK&W 
Zoetermeer. 
Rijksbur. v.d. Kunsthist. Doc./Arch. Jaap Kaas, Den 
Haag. Prov. Arch. Utrecht. 

Noten: 
1. De meeste van de leden hadden een rol gespeeld 

in het lokale verzet. Ze J.C. Brugman, op.cit. 
2. Gedeelten van het huidige dierenparkje aan de 

Planetenbaan hebben de bestemming 'water' gehad. 
Het Plein 1940-1945 is waarschijnlijk in deze omgeving 
gedacht. 

3. Op bepaalde momenten is ir. Maas Geesteranus het 
'gezicht naar buiten'. Bijv. in de aanbiedingsbrief aan 
de gemeente. In het persbericht voor de collecte in 

april 1957 wordt de burgemeester zelfs niet als lid 
genoemd. Feitelijk fungeerde burgemeester Fabius 
als voorzitter van het comité behalve daar waar zijn 
rol als vertegenwoordiger van de gemeente dat 
verhinderde. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de 
onthulling. 

4. Zoals de landschapsarchitect prof. Bijlmer, lid van 
de Centrale Commissie, het verwoordde. W. Ramaker 
en B.v.Bohemen, op.cit. p. 23. 

5. Jaap Kaas zei in een interview in 1928: Hoe gaat het 
met de moderne beeldhouwkunst? Een stuk moet 
zich voegen in de horizontale en verticale lijnen van 
het gebouw, als lijnenspel aansluiten bij het geheel. 
Maar mijns inziens gaat het versierende element eruit 
en komt er iets doods in. Ik probeer nu uit die 
verstarring los te komen, ik wil iets geven dat sterk 
leeft, voor mij is expressie het hoogste'. J. Teeuwisse, 
op.cit. p. 133. 

6. J. Teeuwisse, op. cit. p. 109. 
7. De verzetsman draagt het uniform van de Binnenland

se Strijdkrachten, hetgeen bijv. aan de armband om 
de linkerarm te zien is. 

8. Bijv., weliswaar buiten de thematiek, een voorstelling 
van de hongerwinter. 

9. Met dank aan R. van Olderen van het Provinciaal 
Archief, een van de auteurs van het boek Oorlogsmo
numenten, dl. V in de Stichtse Monumenten-reeks. 
Ik werd door een collega nog net voor de inleverdatum 
van dit artikel op het verschijnen op 9 maart 1995 
van het boek geattendeerd en kwam zo op het spoor 
van het archiefmateriaal van de Provinciale Commissie, 
waarvan ik eerder gedacht had dat het verloren was 
gegaan. 

10. De lotgevallen van de vermelde en van andere 
verzetsstrijders staan beschreven in J.C. Brugman, 
op. cit. 

11. J. Teeuwisse, op. cit. p. 141 
12. De schrijffout staat in de originele brief. 
13. Beide brieven zijn in het bezit van het Rijksbur. v.d. 

Kunshist. Doe. in Den Haag, arch. Jaap Kaas. 
14. De boerderij van Doornenbal is thans verdwenen. 

Deze stond op de huidige parkeerplaats van het 
administratiekantoor bij Jagtiust. 

15. Romeinen 8:31 -39. De zekerheid des geloofs 
16. Dit wijst ook op een dichte beplanting om het monu

ment. 
17. Ik ben mij ervan bewust mij op onbekend terrein te 

wagen bij het pogen het werk van Jaap Kaas te 
duiden. Wellicht komt zijn eigen toelichting, die hij 
bij de onthulling gegeven heeft, nog eens voor de 
dag. Ik hoop dat het volgende met dank aan 
JanTeeuwisse de lezers zal helpen dit werk van Jaap 
Kaas beter te begrijpen. 

Met dank aan: 
J. Teeuwisse, Rijksb. v.d. Kunsthist. Doe; J.C. Brugman; 
H. Rietveld, gem.arch. De Bilt; L. Bliidorp, arch. OC&W; 
R. van Olderen, Prov. Arch.; gem. De Bilt. 
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Het bevrijdingsfeest van 1913 in De Bilt, 
hoe een klein dorp groot kan zijn 

Drs. José LM. Cladder-Stinkens 

Het vieren van bevrijdingsfeesten zit de Nederlander in het bloed. Vieren we dit jaar het vijftigste bevrijdingsjaar 
van het nazibewind, tot nu toe staat het record voor 1913, waarin heel Nederland de bevrijding van de Franse 
overheersing vierde, honderd jaar na dato. 

In De Bilt vonden deze feesten op 27 en 28 augustus 
1913 plaats. De reden voor het kiezen van deze data 
is onbekend; in andere plaatsen werd het onafhankelijk-
heidsfeest op andere data gevierd. Zo was in Zeist, 
Doorn en Vreeswijk het feest toen al achter de rug, 
terwijl Loenen en Nieuwersluis op 20 augustus 1913 
de honderdjarige bevrijding vierden. 

In De Bilt bestond sinds 1898 een Oran
jevereniging, opgericht ter gelegenheid van de kroning 
van koningin Wilhelmina. Deze vereniging deed haar 
uiterste best om de Biltse feestdagen nog spectaculair
der te maken dan de feesten in andere gemeenten. 
We mogen ervan uitgaan dat niemand van de dorpe
lingen de bevrijding in 1813 had meegemaakt, maar 
kennelijk was er een sterke overlevering. Het gevoel 
van competitie met andere dorpen en steden dreef de 
Bütenaren op tot fantastische prestaties. De 4628 
inwoners van De Bilt hadden al een tijd lang 
elke week van het vaak schamele loon een paar 
cent opzij gelegd voor erebogen, kleding, 
bloemen en andere versieringen. Het feest in 
De Bilt moest het mooiste van de hele provincie 
worden. 

De geschiedenis van 1813 

In 1795 was na de Franse inval de Bataafse 
Republiek gesticht, waardoor stadhouder Willem 
V, prins van Oranje, de wijk had moeten nemen 
naar Engeland waar hij in 1806 overleed. In 
1813, bijna 19 jaar later, leek het moment voor 
zijn opvolger gekomen om terug te keren naar 
Nederland, als symbool van de nationale vrijheid. 

In oktober 1813 had een alliantie van 
Pruisen, Russen en Oostenrijkers in de 
'Volkerenslag' bij Leipzig een beslissende zege 
behaald op Napoleon en in november van dat 
jaar trokken deze troepen over de Nederlandse 
oostgrens. De Fransen bereidden hun aftocht 
voor en de Nederlanders herwonnen hun moed. 
De toestand in Nederland bleef over het 
algemeen rustig. Alleen in den Haag kwam het 
op 20 november 1813 tot een openlijke opstand. 
De door de Fransen aangestelde burgemeester 
Faber van Riemsdijk nodigde enige Oranjegezin-
de oud-regenten uit om zitting te nemen in een 
nieuwe voorlopige raad. Het waren de heren 
van der Duyn van Maasdam, Gijsbert Karel van 
Hogendorpjhr. Repelaervan Driel, Changuion, 
De Jonge en graaf Van Limburg Stimm. Deze 

laatste oefende nu, in naam van Oranje, het 
gouverneurschap uit. 

Tot het instellen van een voorlopige regering kwam 
het echter niet. Er heerste te veel angst voor de 
Fransen, die nog in Gorkum, Woerden en Utrecht 
lagen. Amsterdam had zich neutraal verklaard, in plaats 
van pro-Oranje. 

Gijsbert Karel van Hogendorp gaf nu blijk van 
doortastendheid: samen met zijn vriend Van der Duyn 
van Maasdam nam hij op zondag 21 november de 
regeringsverantwoordelijkheid op zich en verzocht de 
zoon van de voormalige stadhouder prins Willem V 
naar Nederland terug te keren. 

Op 26 november 1813 zeilden vanuit Engeland 
twee Engelse oorlogsschepen naar Nederland. Aan 
boord van de Warrior stond Willem Frederik, prins 
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van Oranje. Vier dagen lang dobberden de schepen 
met tegenwind op de Noordzee. Op 30 november om 
16.00 uur kwam de prins te Scheveningen aan land, 
precies op dezelfde plek waarvan zijn vader en hijzelf 
bijna 19 jaar daarvoor onder zulke droeve omstandighe
den waren vertrokken. F.ind december 1813 werd 
Willem Frederik soeverein vorst onder de naam Willem 
I. Op 16 maart 1815 werd hij in Den Haag tot koning 

der Nederlanden geproclameerd. 

De twee feestdagen in De Bilt 

'De Bilt maakt kolossale voorbereidingen voor de 
feestdagen van 27 en 28 augustus 1913', kopt het Utrechts 
Provinciaal en Stedelijk Dagblad in de middageditie van 
woensdag 20 augustus 1913. 'Als men het dorp binnen
komt van de kant van Utrecht ziet men al een geweldige 
erepoort opgeslagen, een tweede midden in de straat naast 
hotel Poll en een derde voor hotel Nas. Verder overal 
witte siermasten die met bloemkorven worden getooid. 
Zelfs de meest afgelegen buurten doen aan de feesten 
mee.' 

Op zaterdag 23 augustus werd voor hotel Poll de 
vrijheidsboom geplant, 9 meter hoog met een grote 

hoed in de top en een lange oranje wimpel eraan. De 
boom was behangen met oranje appeltjes van waaruit 
's avonds elektrisch licht zou stralen. 

Voor het gemeentehuis in de Dorpsstraat werd 
een Oranjeparkje aangebracht van 50 m2 met een 
hekwerk eromheen. In het parkje stond een fontein 
en in het vijvertje zwommen oranje goudvissen. 

Al op 25 augustus kwamen er drommen mensen 
naar de versieringen kijken. In de straten 
grenzend aan de hoofdstraat waren iets 
eenvoudiger maar uiterst smaakvolle versieringen 
aangebracht en ook het model van een 
ouderwetse hefboomput trok veel belangstelling. 
De café's en de elektrische tram deden nu al 
goede zaken met de bezoekers uit omliggende 
dorpen en Utrecht. 

Doffe kanonschoten 

Eigenlijk was het feest al op de 26e begonnen: 
het fanfarecorps maakte een toer door het dorp 
en bracht een hulde aan de poortbouwers. Er 
werd om de vrijheidsboom gedanst en de kelen 
werden goed nat gehouden. Op de ochtend van 
27 augustus, een prachtige zonnige dag, reed 
het fanfarecorps in alle vroegte in rijtuigen naar 
het station De Bilt (NS) om de bewoners daar 
de aanvang van de feestelijkheden te verkondi
gen. Even voor acht uur klonken er doffe kanon
schoten door het dorp, gevolgd door de muziek 
van het fanfarecorps en de helse herrie van de 
kleppermars van de schooljongens. Wie nu nog 
niet wakker was werd dat alsnog van de aubade 
door alle schoolkinderen. 

Ondanks de spannende volksspelen 's 
middags, wachtte iedereen vol spanning op de 
avond, want dan zou de illuminatie (verlichting) 
in werking worden gesteld! Het Kloosterpark, 
het dorp, het feestterrein, alles werd geïllumi
neerd en er was overal muziek. De burgemeester 
was heel vrijgevig geweest met vergunningen voor 
muziek op straat: 'je tuimelt als het ware over de 
harmonicaspelers en de draaiorgels', schreef de 
krant. Ook in de hotels is veel muziek en er wordt 
uitbundig bij gedanst. 

Er was ook kritiek. Het feestterrein deugde 
niet. 

'Het terrein is een stof woestijn, een stuk land van 
droge mulle aarde, waarop juist het koren is 
weggehaald en waar het nu nog vol met stoppels 
staat. Dat zou nog het enige niet zijn, maar de grond 
is zo los en droog, dat de stof naar alle kanten 
oplaait en de mensen er dik bestoven vandaan 
komen. Dat is verschrikkelijk jammer, want eerlijk 
gezegd is het een penetentie het terrein te bezoeken. ' 

'.... op het feestterrein staat een draaimolen, een 
schiettenten een werptent. Er zijn poffertjeskramen 
en er is een stoomdraaimolen. Dit is nog nooit in 
De Bilt vertoond, dit was Stadse weelde. De jeugd 
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de 

draait rondjes-
op de paarden 
en in de 
schuitjes dat 
het een lieve 
lust is.' 

Het hoofd van 
christelijke 

sol was helaas, 
juist om dit stoom-
carrousel, uit de 
feestcommissie 
getreden: hij vond 
het een ongepast 
vermaak. Maar hij 
vond de rest van 
de commissie 
tegenover zich; het 
carrousel kwam en 
het hoofd der 
christelijke school 
ging-

Ondanks het 
stof werden de volksspelen een succes. Onderdelen 
waren o.a. mastklimmen, sprietlopen en tonsteken voor 
jongens en baltrappen, turfrapen en stoelenmars voor 
meisjes. Daarbij wemelde het van de bezoekers met 
rijtuigen en auto's. 

'Het verkeer over de straatweg was als gevolg daarvan 
zéér druk!' 

Van kerkelijke zijde werd in deze dagen een nogal 
krachtige actie gevoerd tegen drankmisbruik. Op enkele 
woningen zag men plakkaten met het opschrift: 'Als 
de kerk de kroeg niet onderwerkt, zal de kroeg de kerk 
eronder werken'. Of deze plakkaten een prijs van de 
jury hebben gekregen vermeldde de krant niet. 

De oudste inwoonster van De Bilt was 95 jaar en 
werd 'Grootje Menk' genoemd. De feestcommissie had 
een landauer ingezet om deze 'krasse vrouw' alle 
versieringen te laten zien. 

Magnifieke illuminatie 

De avondeditie van Utrechts Provinciaal en Stedelijk 
Dagblad bevestigde het vermoeden dat er zeer veel 
mensen naar De Bilt waren gekomen. 'Duizenden', zegt 
het blad, en voor de 28e verwachtte het zelfs tienduizen
den bezoekers. Tevens bevestigde de krant dat De Bilt 
Zeist ruimschoots overtroffen heeft in de concurrentie
strijd om het mooiste feest: 

'...in dat opzicht is het in De Bilt véél aardiger en 
véél gezelliger, veel meer algemener dan in Zeist, 
waar de standsafscheiding de mensen niet bij 
elkander heeft kunnen brengen, wat juist in De Bilt 
zo uitstekend is gelukt In Zeist was het in hoofdzaak 
een festiviteit voorde betulenden, toegankelijk tegen 
entrée, in De Bilt is het streven van de commissie 
geweest een feest aan te richten voor allemaal. En 
bijgewlg is er véél meer animo, véél meer liefhebberij 
voor de goede zaak. ' 

De avond was inmiddels gevallen en de illuminatie 
werd ontstoken. De avondvergunning was tot twee uur 
's nachts. Het is 'schitterend, buitengewoon mooi, mooier 
dan elders, een ongekend fantastisch schouwspel, 
magnifieke illuminatie '. De Dorpstraat was natuurlijk 
het hoofdpunt, 

'.... waar de electrische gekleurde lichtlijnen langs 
hetwitte latwerk van de straatversiering een alleraar
digste aanblik boden. In deze illuminatie was dit 
het mooie, dat zij zich uitstrekte over de volle lengte 
van de straat met hoogtepunten bv. bij hotel Poll 
waar langs alle raamkozijnen electrische ballonnetjes 
waren aangebracht, die zelfs gloeiden tot aan de nok 
van het dak toe (..) het zelfde kan gezegd worden 
van de illuminatie in het Kloosterpark, waar de lichi-
guirlandes onder de bomen waren gespannen en in 
vele bochten een glanzende rand vormden langs de 
wandelwegen. ' 

De verlichtingbestond hieruit waxineglaasjes die 
ook langs de Grift opgehangen waren aan ijzerdraad. 
Ze gaven 

'.... direct na het ontsteken van de verlichting aan 
het water, een ontegenzeggelijk imposant schouwspel 
te genieten, maar vele glaasjes doofden verbazend 
snel uit, waardoor hier en daar donkere plaatsen 
kwamen die de lichtlijn van de illuminatie verstoor
den. ' 

De door de bewoners van het Kloosterpark 
opgehangen rode lampions deden het echter uitstekend 
en gaven 

'.... een zéér aardig effect. (..) In de rustige achterstra
ten hingen honderden gekleurde lampions als lichtend 
ornament rondom erepoorten, die de bewoners 
tesamen voor hun buurt of straat hadden opgeslagen.' 
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De bewoners zelf hadden vaak hun stoelen naar 
buiten gebracht en 

'zaten voor hun eenvoudige woning te genieten van 
hun arbeid; luisterend naar vader s harmonica (..)' 

Intussen zaten de beide grote hotels vol, zowel 
binnen als buiten. In de benedenzaal werd gedanst op 
de muziek van een zigeunerkapel. Er waren walsen, 
polka's, polonaises en ook de nieuwerwetse one-step 
werd ten gehore gebracht. Kortom het was feest... totdat 
de bezoekers naar huis wilden vertrekken. Toen bleek 
dat Centraal Spoor geen extra trams had ingezet. Was 
het 's middags al een bijna onmogelijke opgave geble
ken om vanuit Utrecht in De Bilt te komen (in een 
coupé van 24 personen zaten er 48 of meer, men zat 
op eikaars schoot, er werd gevochten om plaatsen en 
de wet van de sterkste met de grootste mond gold), 
nu liepen de trams 's avonds maar eenmaal per half 
uur met de helft van de wagons van overdag. Om 23 
uur kwam er zelfs helemaal geen tram meer! De krant 
schrijft: 

'Een en ander gaf aanleiding tot krasse verwijten 
aan 't adres van Centraal Spoor. ' 

En 's avonds was het in De Bilt precies zo: 'de trams 
stonden enige halteplaatsen voor De Bilt al vol en lieten 
honderden en nog eens honderden achter (..) ' 
Het excuus van Centraal Spoor: 

'men had niet op druk vervoer gerekend.' 

Erzat niets anders op dan naar Utrecht en Zeist 
te gaan lopen en dat moet een reusachtige domper 
op de avond gezet hebben. 

Optocht met gaten 

Donderdag 28 augustus was opnieuw een stralende 
dag. 's Morgens trokken alle schoolkinderen in optocht 

door de gemeente 
met muziek voorop. 
Na afloop werden 
ze door de feest
commissie getrak
teerd en kregen ze 
als herinnering aan 
het feest een beker 
en een plaat. Het 
hoogtepunt van de 
feestdagen was de 
historische optocht 
met allegorische 
groepen, en het 
leek alsof er steeds 
meer mensen naar 
De Bilt kwamen. 

'De electrische 
tram verdient 
vandaag een 
pluim want alle 
ritten worden 
dubbel gereden 
en er zijn be

ambten aanwezig om alles in goede banen te leiden. ' 

De sfeer was uitzonderlijk goed. Hotels en café's 
deden bovenstebeste zaken en er waren ritsen 
verversingskramen en tentjes langs de weg waar 
limonade voor één cent en bier voor drie cent te krijgen 
waren, er was fruit te koop en etenswaren. Er golfde 
een zee van mensen door de Dorpsstraat in hun beste 
kleren en met oranje cocardes op. 

De optocht begon helaas vijf kwartier te laat, maar 
de pracht ervan deed al het wachten vergeten. 
Artilleristen voorop, die als bereden politie de straat 
vrijmaakten voor de optocht, herauten in oranje-bruine 
mantels met lichtblauwe stof omzoomd en daarachter 
de deelnemers te voet, te paard, op praalwagen, op 
de fiets of met kruiwagens. 

De praalwagens waren prachtig, 
'met name de Floraliawagen die dan ook de eerste 
prijs won (..) Deze bloemengroep was boven 
beschrijving mooi; mooi in opzet, mooi in gedachte, 
mooi van uitvoering en schitterend van indruk. ' 

De zegewagen Gezag, Vrijheid en Vrede won een 
verdiende tweede prijs. Bij de groepen won Napoleon 
en de Kozakken. 

Het was kortom een lust voor het oog. Toch had 
de krant ook hier kritiek. 

'De stoet had één groot gebrek hij vormde niet één 
groot geheel, d.w.z. de groepen en wagens reden niet 
allemaal achter elkaar, maar waren soms honderden 
meters van elkaar verwijderd, zodat geweldig storende 
hiaten voorkwamen, waardoor het verband hopeloos 
teloor ging en tenslotte alles kris kras door elkaar 
ging. ' 

Bovendien had één van dezegewagensopde Looidijk 
de erepoort van turf aangereden, waardoor de boog 
van deze poort in elkaar gevallen was, alleen de 
zijstructuren bleven staan. Ondanks het feit dat de 
maten van de wagens vastlagen waren de bouwers ervan 
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in hun enthousiasme iets te ver gegaan. Maar het was 
een feest voor iedereen en men had erg genoten van 
het schouwspel. 

Aangename herinnering 

De laatste avond van het feest overtrof ieders 
verwachtingen. Heel Utrecht was uitgelopen. 

'Maar dut hel zo ontzagelijk zou worden, zo kolossaal 
en buitengewoon als hel nu is beleefd, dal heeft geen 
sterveling kunnen dromen (..) De mensen waren 
gewoon niet Ie bergen! Ze hebben dun ook hun Iroosl 
maar gezocht in het gras langs de weg (..) De hele 
bierbrouwerij van de Krans zou nog geen voorraad 
genoeg hebben gehad om al onze gasten met gerstenat 
te laven (..) Men kon over de hoofden lopen.' 
De tram kon de mensen niet snel genoeg 

aanleveren en tot ruim na 02.00 uur was er druk verkeer 
naar Utrecht en Zeist. 

volgt: 
De verslaggever besloot zijn serie artikelen als 

'Nu is alles voorbij - De Bill wordt weer hel kleine, 
landelijke dorpje in de bossen, hel plekske van stille 
poëzie in een zo bekoorlijke omgeving. Maar groot, 
groter dan menig stad, gebleken bij de feesten die 
thans, mei dit laatste verslag plechtig worden 
uilgeluid. Ons blijft een aangename herinnering bij. ' 

Bronnen: 

Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad 
D.H. Couvée en Dr. G. Pikkemaat : 1813-1815 Ons Koninkrijk 
geboren 

Advies: Hugo G. von Meijenfeldt 
Assistentie: Saskia Vis 
Foto's: Tjitse Langerveld, Oranjevereniging 

"100 JAAR ONAFHANKELIJK" 28 augustus 1913 
Stadspoort ter hoogte van de Hervormde Kerk. Rechts het bestuur van de Oranjevereniging. 
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De vlag van De Bilt 

Rens Kersten 

Het blijkt steeds weer dat veel inwoners van onze gemeente niet weten dat De Bilt in het bezit is van een gemeentevlag. 
En weet men het wel, dan is vaak niet bekend hoe de vlag eruit ziet en welke kleuren hij heeft. 

Het gemeentewapen 

Het wapen van onze gemeente is wel bekend: dat is 
het zg. St.-Laurensrooster in zwart op een witte 
achtergrond. Voor het ontwerp van het wapen is de 
geschiedenis geraadpleegd. De oorsprong van De Bilt 
ligt zoals men weet op Oostbroek, waar in het begin 
van de 12e eeuw een abdij stond ter ere van St.-
Laurentius, die in 258 in Rome de marteldood stierf 
voor zijn geloof. Hij werd levend verbrand en het 
rooster waarop dit geschiedde houdt nu in het wapen 
van de gemeente de herinnering aan deze gruwelijke 
gebeurtenis levend. 

Zo staat dan het St.-Laurensrooster in zwart op 
een wit vakje in een groene balk op het drukwerk van 
de gemeente. 

De gemeentevlag 

De kleuren zwart, wit en groen in het gemeentewapen 
geven vaak aanleiding tot de veronderstelling dat onze 
vlag dezelfde kleuren heeft. Dit is echter niet juist: 
de vlag is rood en wit, met op het witte gedeelte het 
gemeentewapen in zwart. De Biltse gemeentevlag heeft 
nog maar een korte historie; hij werd ingesteld bij een 
raadsbesluit van 12 februari 1963. 

Gemeentevlag naast een gemeentewapen 

Om het gebruik van een gemeentevlag naast het 
gemeentewapen te verklaren is het nodig de functies 
van beide symbolen te onderscheiden. Het gebruik van 
het gemeentewapen behoort alleen toe aan de gemeente 
zelf en aan de organen die aan de gemeente verwant 
zijn. Het wapen symboliseert de gemeentelijke overheid 
als zodanig. De gemeentevlag echter symboliseert de 
gemeentelijke overheid en de inwoners van de gemeente 
samen: particulieren, instellingen, verenigingen en 
bedrijven, allen mogen zich van de gemeentevlag 
bedienen, ook buiten de gemeente, mits het een 
instelling enz. uit De Bilt betreft die daar als zodanig 
is vertegenwoordigd. 

te rade bij de historie. En weer belandde men op de 
heerlijkheid Oostbroek, alleen vele jaren later. 

Een wapenschild op Oostbroek 

In het jaar 1744 is Oostbroek overgegaan van de familie 
Kcppel naar de familie Van Ewijck. Dit laatste geslacht 
is een wapenschild gaan gebruiken waarop weer het 
rooster van de gemeenteheilige 1 vurens was afgebeeld, 
maar nu op een veld van rood en zilver/wit. Dit 
wapenschild is nog te zien in de Dorpskerk aan de 
Dorpsstraat. 

De in de jaren zestig bekende ontwerper 
K. Sierksma te Groningen maakte vervolgens met deze 
gegevens onze vlag: een rode vlag met in het midden 
een witte baan, in de verhouding 1/3 rood, 1/3 wit, 1/3 
rood. Om het zwarte gemeentewapen in een juiste 
verhouding op de witte baan te kunnen plaatsen, is 
in het midden van de vlag nog een witte ruit geplaatst, 
waarin het St.-Laurensrooster prijkt. De ruit was 
overigens ook een eis van de Hoge Raad van Adel, 
die zijn goedkeuring aan wapens en vlaggen moet geven. 
De eis werd gesteld om elke vergelijking met de vlag 
van de republiek Oostenrijk te vermijden.. 

Noot: 

De vlag en ook verdere informatie zijn te krijgen bij de 
Historische Stichting Oostbroek en De Bilt, tel. 283899 (Piet 
Zonneveld, voorzitter) of 201496 (Rens Kersten, bestuurslid). 

Een groot formaat vlag (150cm x 225cm) kost ƒ 125,-; 
een klein formaat (1 OOcm x 150cm) kost in het kader van 
een promotieactie tijdelijk ƒ 25,- i.p.v. ƒ 35,-. 

Aan plaatselijke verenigingen, bedrijven e.d. geeft 
de stichting Oostbroek en De Bilt bij jubilea een vlag, groot 
of klein, cadeau. De stichting moet daartoe natuurlijk wel 
op de hoogte zijn van de feestelijke gebeurtenis. 

Waarom wit en rood? 

In veel gemeentevlaggen zijn de kleuren van het 
gemeentewapen gebruikt, maar de Biltse raad vond 
deze kleuren voor haar vlag te somber. Daar kwam 
nog bij dat de buurgemeente Zeist ook al zwart en 
wit in haar vlag had verwerkt. Zo ging men andermaal 
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