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Bij de foto op de omslag: 
Prof. Dr. Christophorus Didericus Buys Ballot (1817-1890) op latere leeftijd 
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Zie het artikel '1 50 jaar KNMI'. 
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Van de redactie 

Het zal velen van u niet ontgaan zijn dat het KNMI dit jaar 150 jaar bestaat, waarvan 107 jaar in 
De Bilt. Het KNMI heeft hier zelf uitgebreid aandacht aan besteed en de redactie van De Biltse Grift 
vond dat een artikel over enkele historisch interessante wetenschappelijke ontwikkelingen niet mocht 
ontbreken. Rob Herber en Tjitse Langerveld belichten in "KNMI: 1 50 jaar onderzoek naar het weer 
en meer" aspecten als de wet van Buys Ballot, het Doppler effect, maar ook het weer te land, ter zee en 
in de lucht. De weerkaart van 31 januari 1953, de nacht dat de stormvloedramp zich over Zuidwest 
Nederland voltrok, documenteert die ramp navrant. 
In het tweede artikel "Verdediging van de oostelijke toegang tot Utrecht" van Hans Brugman worden 
de forten De Bilt en Griftenstein beschreven. Beide forten maakten deel uit van De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie (NHW) en waren gedurende Open Monumentendag 2004 open gesteld. Het wordt 
duidelijk, dat bij de grondwerken en bouw die grotendeels met schop en kruiwagen plaats vonden, 
er heel wat zweetdruppels zijn vergoten. De N H W en dus ook Fort De Bilt en Griftenstein zijn 
nooit voor oorlogsdoeleinden gebruikt en alleen een deel van Fort De Bilt heeft nog een militaire 
bestemming. Dit artikel is een voorpublicatie van een nog te verschijnen boek over de NHW. 
In een lezersreactie gaat Dr. J. Ph. Wolff in op het artikel "Bilthoven in de hongerwinter" van Hans 
Vos in De Biltse Grift van september 2004. Dr. Wolff geeft nog enige aanvullingen en kritiek op de 
beschrijvingen in het artikel. 
Het derde artikel "Het Nieuwe Lyceum 1935-1945. De zorgzame school" van Wim Krommenhoek is 
het tweede in een serie van drie. In het huidige artikel staat het onderwijs centraal en illustratief voor 
deze periode is het in onze ogen gewichtige taalgebruik. 
De redactie wenst u veel leesplezier, prettige feestdagen en een aangename jaarwisseling. 
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KNMI: 150 JAAR 
ONDERZOEK NAAR HET WEER EN MEER 

Rob Herber en Tjitse Langerveld 

Op 31 januari 2004 bestond het KNMI 150 jaar. 
In het artikel 'Het KNMI 100 jaar in De Bilt' in De Biltse Grift van maart 1997 heeft Tjitse 
Langerveld een overzicht gegeven van de organisatorische en bouwkundige zaken van 100 jaar KNMI 
in De Bilt. In het onderstaande stuk willen we het onderzoek belichten, dat het instituut door de 
jaren heen verrichtte. 

Inleiding 
De wetten van Buys Ballot, Doppler en Ferrel: 
ere wie ere toekomt. „Met de rug naar de wind, 
ligt het lagedrukgebied op het noordelijk 
halfrond links en het hogedrukgebied rechts." 
Zo luidt in eenvoudige bewoordingen de wet 
van Buys Ballot, die in geen boek op dit gebied 
ontbreekt. We zijn met recht trots op Professor 
dr. Christophorus Henricus Didericus Buys 
Ballot (1817 -1890): hij heeft er niet alleen 
voor gezorgd dat het KNMI er kwam, maar 
bracht ook de internationale samenwerking 
in de meteorologie op gang, introduceerde 
de weerkaart, het weerbericht en de 
stormwaarschuwingen, zorgde voor de 
oprichting van het meetnet en deed hier de 
eerste ozonwaarnemingen in het midden van 

de negentiende eeuw. Als onderzoeker was 
hij een man van de praktijk en zo kon hij uit 
waarnemingen het verband tussen luchtdruk 
en wind aantonen. Dat leidde tot de beroemde 
wet waarvan hij in 1 857 het eerst melding 
maakte bij de Koninklijke Academie van 
Wetenschappen in Amsterdam. Kort daarna 
bleek dat de Amerikaan William Ferrel reeds 
een jaar eerder had ontdekt wat Buys Ballot 
aantoonde. Uit de brieven die over en weer 
gingen bleek dat Ferrel de eer graag aan de 
Nederlander schonk en zo is het de wet van 
Buys Ballot gebleven. 
Iets soortgelijks speelde zich af tussen Doppler 
en Buys Ballot. De Oostenrijkse natuurkundige 
Johann Christian Doppler (1803-1853) is 
bekend geworden door het naar hem genoem-
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de effect. Hij beschreef in 1842 het principe 
dat een door een bron uitgezonden trilling 
anders wordt waargenomen als de bron zich 
ten opzichte van de waarnemer beweegt. 
Denk maar aan de toonverandering bij een 
passerende auto met sirene. Buys Ballot had 
kritiek op Doppler en vond dat zijn theorie 
moest worden getest. Buys Ballot, die dol op 
muziek was, liet op het baanvak Utrecht-
Maarssen een locomotief rijden met aan boord 
een hoornblazer. Op het perron luisterde een 
andere muziekkenner met absoluut gehoor en 
een aantal getuigen-deskundigen naar de toon 

KNMI- trein: (foto KNMI) Locomotief van Sharp en Roberts 

uit 1843, die Buys Ballot waarschijnlijk heef gebruik voor 

zijn experiment om bet Doppler-effect aan te tonen. 

van de passerende hoornist en stelde vast dat 
de toon na het voorbijrijden van de locomotief 
lager werd. Dat experiment werd een aantal 
malen herhaald waarbij de rollen van de musici 
werden omgedraaid. Het verschil in toon bleek 
minder of meer naarmate de locomotief 
langzamer of sneller reed. Daarmee heeft Buys 
Ballot de juistheid van de Doppler-theorie 
bewezen waarbij hij bescheiden opmerkte: „wat 
voor nut deze waarnemingen geven, zoo is er 
voor 's hands niets bepaalds voor aan te geven, 
maar men weet niet hoe onverwacht soms eene 
nieuw gevonden waarheid hare toepassing 
vindt". De heren moesten eens weten: het 
Doppler-effect wordt nu overal in de 
wetenschap en techniek toegepast. Zo wordt 
het gebruikt bij de positiebepaling van schepen 
met behulp van satellieten of het meten van 
wind in buien met radar, het bepalen van 
snelheden van sterren, in de geneeskunde om 
de stroomsnelheid in bloedvaten te meten en 
bij echoscopisch onderzoek van zwangere 
vrouwen (Jonkman 1980, Exalto en 
Geurts,1996, Geurts en Kuiper, 1997). Buys 
Ballot was de oprichter en eerste directeur van 
het KNMI, destijds gevestigd in Sonnenborgh 
in Utrecht. De oprichtingsdatum (Koninklijk 
Besluit) is 31 januari 1854. In 1897, zeven jaar 
na het overlijden van Buys Ballot, verhuisde het 
KNMI naar de huidige locatie in De Bilt. 
Uit het voorgaande blijkt al dat onderzoek ten 
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behoeve van weersverwachtingen een lange 
traditie heeft op het KNMI. Dat is ook wat 
iedereen kent van vroeger op de radio „Thans 
volgt het weerbericht medegedeeld door het 
KNMI te De Bilt." en „Thans volgt het 
weerpraatje ten behoeve van land- en 
tuinbouw." Het weer op radio en tv wordt 
echter sinds 1998 niet meer door het KNMI 
verstrekt, maar door commerciële bureaus als 
Weathernews en Meteoconsult. Het KNMI 
heeft tot publieke taak de samenleving op de 
hoogte te houden van de weersontwikkeling in 
Nederland. Dit gebeurt door middel van het 
Algemeen Weerbericht. Vooral het tijdig 
waarschuwen voor gevaar is van belang. 
Maar ook de verspreiding van de actuele 
waarnemingen en de verwachting hoort bij dit 
Algemeen Weerbericht. Momenteel wordt door 
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een 
wet voorbereid waarin de meteorologische 
gegevensverstrekking wordt geregeld. 
In die wet wordt het takenpakket van het 
KNMI vastgelegd. 

In het huidige onderzoekprogramma is het 
weer maar één van de drie thema's. Het KNMI 
onderscheidt de volgende thema's: 
• Toegepast onderzoek ten behoeve van onder 

andere weersverwachtingen. Het verbeteren 
van de kwaliteit en toegankelijkheid van 
meteorologische en oceanografische data 
(zowel waarnemingen als modeldata). 

• Klimaatonderzoek (Hoe verandert het 
klimaat? Waardoor komt dit? Hoe wordt het 
in de toekomst?) Dit omvat onderzoek op het 
gebied van oceanografie, grenslaagprocessen, 
wolken en straling in de atmosfeer; de 
chemische samenstelling van de atmosfeer 
(bijv. ozon); onderzoek naar de oorzaken van 
klimaatvariabiliteit en klimaatverandering; 
de analyse van klimaat, klimaatvariabiliteit 
en klimaatverandering. 
Een aparte groep houdt zich bezig met 
klimaatmodellen. Onderzoeksresultaten 
worden gebruikt bij het uitbrengen van 
beleidsadviezen aan de Nederlandse 
regering op het gebied van klimaat en 
klimaatverandering. Nationaal speelt het 
KNMI een coördinerende rol bij het 
monitoren van klimaatveranderingen. 

• Seismologisch onderzoek; onderzoek naar 
en het waarnemen van seismische activiteit 
(aardbevingen). 

Geschiedenis 
Bij de oprichting van het KNMI werden al 
meteorologische grootheden als temperatuur, 
windrichting, windsnelheid, hoeveelheid regen, 
uren zonneschijn en luchtdruk gemeten. 
Een eerste opsomming van de aanwezige 
waarnemingsapparatuur in het 
waarnemingsstation van dr. Krencke, 
bevat in 1849 de volgende instrumenten: 
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Kwikbarometer, kwikbarograaf (registrerende 
barometer), psychrometer (metende de 
relatieve vochtigheid van de lucht), 
thermograaf (registrerende thermometer), 
maximum- en minimumthermometer, 
registrerende windvaan met anemometer 
(windsnelheidsmeter), anemometer van 
Whewel, regenmeter, verdampingsmeters, 
instrument voor de bepaling van hoogte en 
afstand van de wolken, instrument voor het 
meten van de magnetische inclinatie (helling 
van het magnetisch veld t.o.v. het 
aardoppervlak, pyrheliometer (voor het meten 
van de warmte door zonnestraling), theodoliet 
(voor het meten van verticale en horizontale 
hoeken; wordt voornamelijk in de 
landmeetkunde gebruikt), sextant 
(hoekmeetinstrument dat bestaat uit een 
driehoekig raam waarop een verdeelde 
cirkelrand van circa 60° is bevestigd. Door 
gebruikmaking van spiegels kan een sextant 
hoeken tot 120° meten. Wordt vooral gebruikt 
voor plaatsbepaling op zee.) Daarnaast werden 
aardmagnetische metingen verricht. 

Meteorologie 
Buys Ballot benadrukte dat naast het meten 
vooral naar verbanden gezocht moest worden. 
Zo kwam hij tot het idee, niet alleen 
waarnemingen op het land te doen, maar ook 
op zee. Buys Ballot zag ook al het verschil 
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Wind-anemometer: Registrerende windvaan met 

anemometer, (windsnelheidsmeter). Onderin is een 

trommel te zien waarin de registratie plaatsvindt (1849). 

tussen klimatologie en meteorologie: „Voor de 
klimatologie mogen lang voortgezette reeksen 
van waarnemingen noodzakelijk zijn, voor de 
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meteorologie is het beter waarnemingen te 
hebben van duizend plaatsen, gedurende 
slechts een jaar, maar over de gansche aarde". 
Hoe werden de waarnemingen nu verwerkt 
en gepresenteerd? Na opschrijven van de 
waarnemingen in tabellenboeken werden 
b.v. dagelijkse tabellen opgemaakt waarin de 
afwijkingen van de luchtdruk als functie van 
de meetstations werden weergegeven. Op deze 
manier kon de luchtdrukverdeling over 
Nederland weergegeven en geregistreerd 
worden. Verder werden maand- en jaartabellen 
van de meteorologische waarnemingen en de 
magnetische waarnemingen (alleen van 
Utrecht) gemaakt. Ook daggemiddelden en 
dagelijkse afwijkingen van de normaalwaarden 
werden al vanaf 1849 berekend. Vanaf 1 852 
werden ook buitenlandse meetstations (vanaf 
de Orkaden ten noorden van het Verenigd 
Koninkrijk in het westen tot Moskou in het 
oosten en vanaf Kiel in het noorden tot Genève 
in het zuiden) in de berekeningen betrokken. 
Positieve en negatieve afwijkingen werden door 
arceringen op kaarten weergegeven. Het aantal 
stations, ook buiten Europa, werd geleidelijk 
uitgebreid en in 1865 verschenen ook stations 
in de Verenigde Staten in de verslaggeving. 
Er werden o.a. 1 O-daagse gemiddelden met 
normalen voor luchtdruk, temperatuur, 
neerslaghoeveelheden en magnetische 
waarnemingen berekend. Vanaf 1858 werden 

1 O-jaarsgemiddelden berekend, vanaf 1868 
20- en vanaf 1878 30-jaarsgemiddelden. 

Weerkaarten en stormwaarschuwingen 
De eerste weerkaarten waren die van 1852, 
waarbij de temperatuurverschillen met arcering 
en de windrichting met pijltjes werden 
uitgebeeld. In die tijd dacht men, dat de 
ontwikkeling van het weer geheel afhankelijk 
was van het transport van warme en koude 
luchtmassa's. Later werden ook 
luchtdrukwaarden opgenomen. Toen het 
belang van de luchtdruk werd ingezien (de wet 
van Buys Ballot), kon men voorspellingen doen 
voor het optreden van stormen, levens was 
hierbij van belang, dat na 1862 weerberichten 
via de telegraaf werden verspreid. Een tabel 
met de barometerafwijkingen van hun 
normaalwaarden op de vier hoofdstations 
leverde de grootte en richting van het 
luchtdrukverval over het land op. Uit de 
barometerafwijking was de kans op harde wind 
op te maken, uit de richting waaruit de harde 
wind te verwachten was. Op publicatieborden 
in de zeehavens werden deze gegevens kenbaar 
gemaakt (in die tijd waren nog bijna uitsluitend 
zeilschepen op zee aanwezig). In 1860 werd 
de eerste stormwaarschuwingsdienst ingesteld, 
in het begin met optische seinen. Hoe 
betrouwbaar waren de stormvoorspellingen in 
die tijd? In een periode van december 1866 tot 
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november 1 867 werd van 730 seinen in totaal 
119 maal voor storm gewaarschuwd; 99 
waarschuwingen waren terecht (dus een score 
van 83%). Niet slecht voor die tijd! Buys Ballot 
vermeldde in 1 854 dat „een groot deel van de 
werkzaamheden van het Instituut is besteed 
aan de waarnemingen op zee gedaan en aan het 
zoeken van de beste en veiligste routes voor 
schepen". In het begin werd voor aanbevolen 
scheepvaartroutes waarbij markante punten 
werden gepasseerd (zoals de evenaar, de 
meridiaan van Greenwich) de klimatologische 
omstandigheden voorspeld. Later werden voor 
vijf- of tien-graadsvakken de gemiddelde 
luchtdruk, temperatuur en windvariabelen 
berekend. De zeekaarten gaven dan aan, welke 
gebieden te mijden waren en welke men goed 
kon bevaren. Verder werden scheepskompassen, 
die in die tijd nog uitsluitend van 
magneetnaalden werden voorzien, onderzocht 
op afwijkingen ten gevolge van ijzerhoudende 
lading en later van ijzeren en stalen schepen. 
De waarnemingen ter zee werden nog in 1954 
apart in het jaarboek vermeld. 

De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVWD) 
werd in 1864 opgericht. In het verlengde 
hiervan kreeg het KNMI in 1875 
Scheepvaartzaken in zijn portefeuille. In 1876 
kwam het tot een telegrafische uitwisseling van 
weerberichten met omringende landen. In 

1878 verschenen de weerberichten slechts in 
drie kranten, waarover Buys Ballot zich 
beklaagde. In 1881 werd de eerste weerkaart 
(voor Utrecht) geïntroduceerd met lijnen voor 
gelijke luchtdruk (isobaren) en voor gelijke 
temperaturen (isothermen). Om deze lijnen te 
kunnen tekenen was het nodig, dat het aantal 
waarnemingsstations uitgebreid werd. Ook 
in 1881 kwam er een 'filiaalinrichting' in 
Amsterdam. Deze verzorgde onder directeur 
van Hasselt de telegrafische weerdienst en de 
uitoefening van de storm waarschuwingsdienst. 
In Rotterdam werd in 1891 een filiaalinrichting 
opgericht. In 1890 werd in Utrecht nog bij 
leven van Buys Ballot begonnen met het 
dagelijks verspreiden van weerkaarten. Een zeer 
belangrijk punt hierbij was de tijdsaanduiding; 
bij waarnemingen werden in klimatologische 
uren vermeld die ten opzichte van de stan
daardmeridiaan (de Greenwich-tijd, GMT of 
coordinated universal time, UTC) 3 à 4 uur 
verschilden. Dit werd echter pas na invoering 
van de radiotelefonie, zo'n 25 jaar later, 
verwezenlijkt. In 1892 werden telegraafkabels 
naar de Azoren en in 1897 naar de 
Faroereilanden en IJsland gelegd, waardoor ook 
daar de waarnemingen doorgegeven konden 
worden. 

Op rivier en zee 
Aan het eind van de negentiende eeuw had de 
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afdeling Maritieme Meteorologie zich 
uitsluitend beziggehouden met de 
samenstelling van atlassen op grond van 
scheepsjournalen. Deze werden voor gebieden 
gemaakt waar in die tijd veel Nederlandse 
scheepvaart was, zoals de Golf van Aden 
en de Indische Oceaan. Later werden voor 
waarnemingen op de Noordzee ook de 
gegevens van de (soms ver) voor de 
Nederlandse kust liggende lichtschepen 
betrokken. De locaties van de schepen waren; 
Doggersbank-Noord, Doggersbank-Zuid, 
Terschelling (Terschellingerbank), Tessel 
(Haaks-Texel), Hoek van Holland (Maas), 
Goeree-Overflakkee (Goeree), Schouwen-
Duiveland (Schouwen) en ten westen van 
Vlissingen (Noordhinder). Sinds 1908 werden 
ijswaarnemingen langs de monding van rivieren 
en langs de Nederlandse kust ingevoerd. Ook 
in 1908 werd dagelijks de temperatuur van 
het rivierwater en in de toenmalige Zuiderzee 
gemeten. Na de Tweede Wereldoorlog werden 
de twee KNMI-weerschepen "Cirrus" en 
"Cumulus" in internationale samenwerking 
op drie wisselende locaties op de Atlantische 
Oceaan gestationeerd. Deze locaties lagen tus
sen Noorwegen en IJsland (M), tussen IJsland 
en Groenland (A), ten zuiden van IJsland (I), 
ten westen van Ierland (J) en in de golf van 
Biscaje (K), tussen Groenland en Labrador (B), 
tussen Ierland en Labrador (C), ten oosten van 

Optische stormwaarschuwing genaamd aërok/inoskoop 

(vanaf 1860) door de Stormwaarschuwingsdienst 

R. is een bal voor de zichtbaarheid, W. is een lantaarn 

voor de zichtbaarheid bij duisternis. 
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Newfoundland en rwee locaties ten oosten 
van het vasteland van de Verenigde Staten. 
De Nederlandse weerschepen gingen naar de 
genoemde locaties A, J en K en bleven daar 
dan een maand. De weerschepen waren vooral 
ten behoeve van het toenemende luchtverkeer 
belangrijk; daarnaast gaven ze door hun 
aanwezigheid de bemanning van de vliegtuigen 
op hun destijds lange tocht over de oceaan 
morele ondersteuning. 

Uitbreiding 
Na het overlijden van Buys Ballot in 1890 
werd dr. M. Snellen de tweede directeur (tot 
1902). Snellen breidde het aantal regenstations 
en waarnemingen voor onweer sterk uit. 
In 1879-1 880 waren al 400 vrijwilligers 'in 
de weer'. Door uitbreiding werd de locatie 
Sonnenborgh te klein en in 1893 werd het 
landhuis Koelenborg in De Bilt aangekocht; op 
1 mei 1897 werd het nieuwe gebouw officieel 
geopend. Op het terrein van het KNMI 
werden tevens twee ijzervrije paviljoens voor 
het doen van magnetische waarnemingen 
opgericht. Tot 1 december 1898 werden 
gelijktijdig op Sonnenborgh en in De Bilt 
waarnemingen gedaan om verschillen tussen 
beide locaties vast te stellen. Op een aanbouw 
van het landhuis was een 30 m hoge houten 
toren geplaatst voor het doen van de 
windrichtings- en windsnebheidsmetingen. 

In 1917 werd deze vervangen door een toren 
van gewapend beton, waarbij ter vermijding 
van verstoring van de metingen van 
magneetvelden zo min mogelijk ijzer werd 
gebruikt. 
De weerdienst werd gedurende deze jaren 
uitgeoefend in een kamer onder de toren, 
waarop de registreerinstrumenten voorsnelheid 
geplaatst waren. In de hoek van de kamer 
stond een tafel met het morsetoestel 
(seinsleutel) met de lijn naar Amsterdam, 
waarlangs de telegrafische weerberichten 
binnen kwamen. In 1940 waren er 
250 abonnees van de door het KNMI 
uitgegeven weerkaart. In de periode van de 
Eerste Wereldoorlog beschikte men lange tijd 
over uitsluitend binnenlandse waarnemingen. 
Aan het eind van die oorlog was de draadloze 
telegrafie tot ontwikkeling gekomen. U kunt 
morsesignalen nog steeds horen als u een 
wereldontvanger bezit. 

De lucht in 
De opkomende luchtvaart had uiteraard 
ook behoefte aan weerberichten zodat op 
vliegvelden weerstations werden gevestigd. 
Daar werden ook weerberichten uit 
omringende landen opgenomen. In het begin 
van de twintigste eeuw werd met behulp van 
luchtballonnen door Cannegieter en Schouten 
onderzoek in de hogere luchtlagen verricht. 
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Vraagstellingen waren de hoogte van de 
dampkring en het verloop van temperaturen en 
windsnelheden op grote hoogten. Later werd 
door Schouten een registrerende theodoliet 
ontwikkeld die met behulp van een loodsballon 
de windrichting bepaalde. Temperatuur en 
vochtigheid werden met behulp van vliegers tot 
ruim 3 km hoogte bepaald. Nog weer later 
werd tussen de vleugels van tweedekkers door 
militaire vliegers een meteorograaf 
meegenomen, waarmee tot 5 km hoogte 
luchtdruk, temperatuur en vochtigheid werden 
geregistreerd. In 1927 werd door de Rus Pavel 
Aleksandrovich Moltchanoff het principe van 
de radiosonde geïntroduceerd, waarbij door een 
miniatuurradiozender aan een ballon gegevens 
over druk, temperatuur en vochtigheid met 
korte tussenpozen naar het waarnemingsstation 
werden gezonden. In de loop van de jaren 
bereikten de ballonnen hoogten van 30 tot 
35 km. Windgegevens werden door het volgen 
van het pad van de ballon met een theodoliet 
(vanaf 1 955 met radar; tegenwoordig gebruikt 
men radioplaatsbepaling) verkregen. 
Ook de meetinstrumenten van de radiosonde 
veranderden: de bimetaalthermometer en 
de vochtigheidsmeter van vogeldarm zijn 
vervangen door sensoren ter grootte van 
een speldenknop. 

De straalstroom 
In het begin van de jaren veertig van de vorige 

eeuw ging men uit van een regelmatige 
toename van de wind met de hoogte. In de 
Tweede Wereldoorlog troffen Amerikaanse 
bommenwerpers die op grote hoogten vlogen 
onverwacht hoge windsnelheden aan. Door zijn 
hoge snelheid kreeg deze stroming met 
windsnelheden tot 450 km/uur (!) de benaming 
straalstroom (Jetstream). De straalstroom die 
vanaf de Atlantische Oceaan ons continent 
passeert, jaagt vaak de depressies over ons heen 
(Erwin Krol, weerman op TV: „Ziet u de 
prachtige krul van de depressie?") Anderzijds, 
als er een kronkel in de straalstroom zit, 
blokkeert die de depressies en dan kunnen we 
soms genieten van mooi weer. 

Fronten 
Op de weerkaartjes in de krant staan vaak 
wonderlijke lijnen met stekels en halve cirkels, 
fronten genaamd. Deze lijnen geven de grenzen 
aan tussen verschillende luchtsoorten 
(ontwikkeld doorT Bergeron, en V en 
J. Bjerknes rond 1920). Deze methode kon 
de knikken in de isobaren (lijnen met gelijke 
luchtdruk) verklaren die voordien 
verdonkeremaand waren. 

Klimaatonderzoek 
Uniek in de wereld is de ononderbroken 
reeks van betrouwbare temperatuur- en 
regenmetingen op Zwanenburg van 1835-
1861. In Nederland is altijd een groot aantal 
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Weerkaart 1953: 

(figuur uit KNMI, 1954) 

Weerkaart van 31 januari 

1953, waarbij de waarschuwing 

voor harde wind om 9.30 uur 

werd vervangen door storm, 

om 17.00 uur werd de 

waarschuwing zware storm 

en om 22.30 uur storm. 

Diezelfde nacht voltrok zich 

door de zwarte storm en de 

gelijktijdig optredende 

springvloed de stormvloedramp 

waarbij de Zeeuwse, 

Zuid-Hollandse en 

Noord-Brabantse dijken 

bezweken en 1835 slachtoffers 

vielen te betreuren. 
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vrijwilligers 'in de weer' geweest om 
meteorologische waarnemingen te doen; 
zo waren er in 1 954 ongeveer 
300 regenwaarnemers actief. 
In 1904 werd begonnen met een maandelijks 
overzicht van de weersgesteldheid van 
Nederland. Al in 1924 werd begonnen 
gegevens op ponskaarten te zetten 
(uitgevonden door Herman Hollerith; kent u 
de acceptgiro's en overschrijvingskaarten nog?). 
In 1943 was men klaar met dit werk; de Duitse 
bezetters voerden echter alles weg. Gelukkig 
werden de inmiddels zeven en een half miljoen 
ponskaarten aan het einde van de oorlog in 
Hamburg terug gevonden en door de Britse 
bezettingsautoriteiten teruggestuurd. In 1953 
had men rond acht miljoen kopieën van 
ponskaarten uit het buitenland in bezit voor 
onderzoek. Rond 1930 werden 
microklimatologie en landbouwmeteorologie 
als onderzoeksgebieden geïntroduceerd. Bij de 
landbouwmeteorologie werd bijvoorbeeld 
gewaarschuwd voor klimaattoestanden, gunstig 
voor bepaalde schimmelziekten. Bij de 
micrometeorologie bestudeert men het klimaat 
direct boven het aardoppervlak. Ten gevolge 
van begroeiing, bebouwing en de aanwezigheid 
van land of water verschillen de 
meteorologische omstandigheden aanzienlijk 
van die van grote hoogten. Vanaf 1960 wordt 
ook het stadsklimaat bestudeerd. Een ander 
onderwerp was destijds een studie naar de 

klimaatveranderingen rondom de afgesloten 
Zuiderzee. 

Onderzoek voor lange-termijnvoorspellingen 
begon rond 1915, maar werd pas systematisch 
verricht in 1936. Sinds 1938 werden met 
wisselend succes seizoensvoorspellingen gedaan. 
Pas na toepassing van wiskundige modellen in 
grote computers konden rond 1970 regionale 
weersvoorspellingen voor een aantal dagen 
gedaan worden. 

* * * 

Bronnen 
• Exalto N. en Geurts H. Het muzikale 

Dopplerexperiment van Buys Ballot. Zenit 23; 
431-434 1996. 

• Geurts H. en Kuiper J. Weergaloos Nederland. 
Kosmos/Z&K, Utrecht 1997. 

• Jonkman E.J. Doppler Research in the nineteenth 
Century, an historical note. Ultrasound in 
Med. & Biology 6; 1-5, 1980. 

• KNMI, Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Instituut 1854 -1954. Staatsdrukkerij- en 
Uitgeverij, Den Haag, 1954. 

• Langerveld T. Het KNMI 100 jaar in De Bilt. 
De Biltse Grift nr. 18, 1997. 

• Website: www.knmi.nl 
• Zwart B. en Floor C. De ontwikkeling van de 

meteorologie in Nederland sinds 1900. Het weer 
gemeten en voorspeld. In: Evolutie in Weer- en 
Sterrenkunde. 100 jaar Nederlands Onderzoek. 
Jubileumboek NVWS, 2001. 

108 

http://www.knmi.nl


De Biltse Grift december 2004 

VERDEDIGING 
VAN DE OOSTEHJKE TOEGANG TOT UTRECHT 

J.C. Brugman 

Fort De Bilt: Fort De Bilt vóór de aanleg van de Biltsestraatweg door het fort <1929). Onderkant foto: richting De Bilt, 
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Zoals uit oude prenten blijkt zijn in het 
verleden schansen gebouwd aan de oostzijde 
van de stad, waar de Biltsestraatweg al eeuwen 
als toegangspoort naar Utrecht diende de 
oudste gegevens dateren van 1433. Na de 
Napoleontische tijd was Fort de Bilt in 1816 
een van de eerste steunpunten die gebouwd 
werden in het kader van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie (NHW) en het diende voor de 
bescherming van het belangrijke acces, de 
Biltsestraatweg. Men begon met het graven van 
een diepe gracht, waarbij de grond gebruikt 
werd om vier tot acht meter hoge rondgaande 
hoofd wallen te realiseren, bestaande uit 
schanskorven en palissaden. We staan daar niet 
bij stil, maar al het grondwerk werd uitgevoerd 
door een groot aantal grondwerkers met als 
enig gereedschap een spa en een kruiwagen. 
Het zal heel wat zweetdruppeltjes gekost 
hebben om dit eerste fort bij Utrecht te graven. 
Na de afscheiding van België in 1 830 kwam er 
weer wat geld vrij en werd in 1850 een bomvrij 
wachthuis van 20 x 30 meter gebouwd met 
zwaar metselwerk en omgeven door een extra 
binnengracht met een tweede ophaalbrug. 
Op het dak werden borstweringen opgeworpen 
en men kon met een primitieve hijsinstallatie 
kanonnen op het dak plaatsen waardoor een 
prachtig schootsveld ontstond. Er was logies 
voor ongeveer 70 man en in de kelder bouwde 
men een speciale opslag voor buskruit en 

andere materialen. In 1875 startte men de 
bouw van een complete bomvrije kazerne, 
105 meter lang met een capaciteit van 208 
manschappen. Met een afdekking van drie 
meter grond op het dak gaf dit gebouw 
bescherming tegen de granaten uit het geschut 
met getrokken loop. In 1 885 beschikte men 
over 34 stukken geschut. In de hoeken aan de 
oostelijke kant bouwde men twee dubbele 
remises als opslagplaats voor de kanonnen. 
Tenslotte verrezen nog zes opslagplaatsen voor 
kruit, twee aan de noordoostkant, twee aan de 
oostzijde, een noordelijk en een zuidelijk van de 
kazerne. 
Intussen waren de verkeersproblemen op de 
weg rondom het fort onhoudbaar geworden en 
in 1929 werd begonnen met het aanleggen van 
een weg dwars door het fort. Daarvoor werd het 

Fort De Bilt na de aanleg van de Biltsestraatweg (>1929) 
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bomvrije wachthuis gesloopt en de 
binnengracht gedempt. Van de bomvrije 
kazerne werd het middenstuk afgebroken. 
De restanten zijn nog duidelijk zichtbaar aan 
weerszijden van de weg. Als compensatie voor 
de vermindering van de verdedigingswaarde als 
gevolg van de doorbraak, bouwde men in 1932 
aan de noord- en aan de ztiidkant tussen de 
bestaande kruitopslagplaatsen een zware 
mitrailleurkazemat. In 1933 werd aan de 
zuidzijde, oostelijk van het restant van de 
kazerne, direct naast de weg een kazemat 
toegevoegd, waarin een pantser-afweerkanon 
werd geïnstalleerd. In 1936 bouwde men 
tenslotte nog een mitrailleurkazemat aan de 
noordoostkant. In deze kazemat is nog een 
ventilator te zien, bedoeld om rookgassen af 
te zuigen die ontstaan bij het vuren met een 
mitrailleur of kanon in een dergelijke betonnen 
gevechtskazemat. De militairen oefenden ook 
met het dragen van gasmaskers tijdens 
schietoefeningen. 
Tenslotte werden er aan de noordzijde nog 
drie stuks groepsschuilplaatsen gebouwd als 
schuilplaats voor de manschappen die in de 
daarbij behorende loopgraven waren opgesteld. 
Dit fort vormde natuurlijk met een 
antitankkanon en een aantal mitrailleurs slechts 
een zwakke verdediging, maar in de meidagen 
van 1 940 was in het Wilhelminapark en 
westelijk van Lunetten ter ondersteuning ook 

nog artillerie opgesteld, lussen de Forten De 
Bilt en Blauwkapel en aan de andere zijde naar 
Fort Vossegat werden gedekte gemeenschaps-
wegen aangelegd, die aan de vijandzijde 
voorzien waren van wallen en een gracht. 
Zuidelijk van het lort is daar nog iets van te 
zien. Aan het einde van de 1 9 eeuw werd 
de noordelijke kant van het fort ingericht als 
schietbaan voor lichte wapens. Het is vreemd 
dat er nog zoveel geïnvesteerd is in dit fort, 
terwijl men in 1914 begonnen was een nieuwe 
stelling te bouwen, een kilometer oostelijk van 
het fort De Bilt, Werk Griftenstein, genoemd 
naar de naam van een huis, dat daar gestaan 
had. We komen daar nog op terug. Zoals bij elk 
fort gold ook hier de Kringenwet, waardoor er 
op minder dan 300 meter afstand niet gebouwd 
mocht worden. Van 300 tot 600 meter afstand 
mocht alleen met hout gebouwd worden en van 
600 tot 1000 meter alleen met hout en steen. 
Bouwsels die er al stonden konden bij eventuele 
vernieling op een schadevergoeding rekenen, 
alles wat nadien gebouwd werd kon zonder 
meer platgeschoten of afgebrand worden. 
Even oostelijk van Fort De Bilt is aan de 
noordkant van de weg nog een dergelijk houten 
huis te zien. Ook het Restaurant 't Kalfje 
was van hout. Toen daar na de oorlog brand 
ontstond was het snel volledig afgebrand. De 
genoemde wet is in 1963 officieel ingetrokken. 
Mede door de Kringenwet is er oostelijk van 
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het fort nooit bebouwing gekomen. 
De noordelijke kazemat werd in de 
bezettingstijd door de Duitsers gebruikt om 
ter dood veroordeelden op te sluiten voor ze 
op het fort werden gefusilleerd. Waar de naam 
iuchtloze bunker', zoals hij wel wordt 
genoemd, vandaan komt is niet geheel 
duidelijk. 
Enige tijd na de bevrijding werd het fort 
ingericht als detentiekamp voor NSB-vrouwen. 
Direct na de bevrijding werden in vele steden 
en dorpen alle NSB-ers en Deutsch
freundlichen door de afdelingen van de 
Binnenlandse Strijdkrachten opgehaald. In 
De Bilt werden ze opgesloten in de Varenkamp, 
naast het gemeentehuis, in Utrecht werden ze 
ondergebracht in schouwburg Tivoli in de 
Kruisstraat. Waarom de vrouwen van NSB-ers 
werden opgepakt is mij niet duidelijk. In mijn 
herinneringen was dat in Dordrecht, waar ik 
zelfbij de bewaking betrokken was, zeker niet 
het geval. Na enige maanden verhuisden de 
vrouwen naar een school aan de Plompetoren-
gracht en daarna werden er 600 naar Fort De 
Bilt overgebracht, waar ook al 1600 mannen 
zaten. De gedetineerden werden tewerkgesteld 
bij het bouwen van een grote barak aan de 
noordkant. Ze sliepen in houten kribben, drie 
boven elkaar. Na de zomer werden de mannen 
naar Fort Rhijnauwen overgeplaatst. Pas in de 
loop van 1946 is het fort ontruimd. Velen 

konden naar huis, anderen zijn na berechting 
naar andere kampen overgebracht. 
Al kort na de oorlog werd in het zuidelijke 
gedeelte van het fort een post van de 
Koninklijke Marechaussee gevestigd; het is een 
der grootste afdelingen van ons land. In 1948 
werd er een compagnie Territoriale Troepen 

Het herdenkingsmonument in Fort De Bilt, 

in 1949 geplaatst ter nagedachtenis van de aldaar dooi

de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog gefusilleerde 

slachtoffers. 
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gelegerd. Deze militairen waren uitgerust met 
een 'rijwiel' en een geweer. Omdat ik daar zelf 
in 1949 enige tijd gelegerd was weet ik dat we 
in Bilthoven voor het gemeentehuis voor de 
btirgemeester hebben geparadeerd, overigens 
te voet. In het noordelijke deel is sinds 1992 de 
Stichting Vredeseducatie gevestigd. Deze stelt 
zich ten doel de vrede te dienen door het bevor
deren en uitvoeren van educatieve projecten. 
Het is indrukwekkend te zien hoe men hier 
schoolkinderen confronteert met oorlog en 
vrede. De Stichting Herdenkingsmonument 
Fort De Bilt heeft als doel het instandhouden 
van het monument dat in 1949 is geplaatst ter 
nagedachtenis van de velen die in dit fort door 
de Duitsers zijn gefusilleerd. Elk jaar wordt op 
4 mei een herdenkingsbijeenkomst gehouden, 
die door velen wordt bezocht. 

Het Werk Griftenstein was anders dan de oude 
forten, een linie die niet was omringd door 
een gracht. Reeds in 1914 werd de beslissing 
genomen om vóór het Fort De Bilt, dat te dicht 
bij de bebouwing lag, een nieuwe verdediging 
aan te brengen. Aan weerszijden van de Biltse-
straatweg (1 km oostelijk van Fort De Bilt) 
werden schansen gegraven, 200 m breed aan 
de noordkant en 350 m aan de zuidzijde; zij 
droegen het karakter van veldversterking. Deze 
kreeg de naam 'Het Werk Griftenstein' naar de 
villa die daar gestaan heeft en afgebroken is. In 

totaal lagen hier 100 militairen, ingekwartierd 
in de toenmalige garage Buitenweg en in het 
later afgebrande café-restaurant 't Kalfje. In 
1915 werd een betonnen granaatvrije schuil
plaats gebouwd voor 20 man. Deze was 8,20 x 
2,20 meter en aan drie zijden ingegraven. De 
muren waren vijftien cm. dik. Aan de achter
zijde twee ingangen en vier vensteropeningen. 
In 1917 volgde nog aan iedere kant een beton
nen mitrailleurkazemat voor twee machinege
weren. De afmetingen waren 8,00 x 2,50 meter. 
Van deze nagenoeg volledig in de wal ingegra
ven kazematten steekt van de dubbele gevechts
ruimte alleen een kleine uitbouw met schietgat 
boven de gronddekking uit. In de uitbouw is 
tevens een opening zichtbaar voor een uit-
schuifbare spiegeltelescoop. Tussen de twee 
gevechtsruimten bevindt zich een ruimte voor 
de manschappen die in reserve waren. De 
mitrailleurs waren van het type 'Schwarzlose'. 
Als we de toestand van dat moment kritisch 
bekijken stelde dit in wezen niet veel voor. 
Hoofdzakelijk dus loopgraven met wallen 
ervoor. Van hieruit kon men dan met de lichte 
wapens weinig uitrichten. Van belang waren 
alleen de twee kazematten met ieder twee 
mitrailleurs. De afkeer van geld uitgeven ter 
verdediging was na de Eerste Wereldoorlog 
heel groot en er was zeer weinig animo om te 
investeren en de verouderde verdediging tot een 
modern peil op te vijzelen. Tot 1935 stond de 
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Griftenstein: Mitrailleurkazemat uit 1917. 

defensiebegroting op een zeer laag pitje. Toen 
het in 1937/1938 duidelijk werd dat Hitler, de 
nieuwe Duitse leider, uit was op vergroting van 
zijn 'Lebensraum', werd het ook duidelijk dat 
de neutraliteit die we in de Eerste Wereldoorlog 
hadden kunnen handhaven dit keer wel eens 
niet gerespecteerd zou worden. Dit leidde tot 
een koortsachtige bedrijvigheid om onze 
verdediging te verbeteren. De nadruk werd 
gelegd op de Grebbelinie, waarbij men dan 
eventueel terug kon vallen op de N H W als 
laatste verdedigingsring voor de Vesting 
Holland. Een van de principes die toen werden 
nagestreefd was, dat men de infanteristen die in 
de loopgraven stonden een schuilplaats moest 
bieden om in geval van artilleriebeschieting 
beter te kunnen overleven dan weggedoken 

onderin een loopgraaf. Ook in dit nieuwe 
verdedigingswerk werden direct achter de 
bestaande zigzagloopgraven zeventien 
piramidevormige groepsschuilplaatsen 
('Pyramides') gebouwd, vijf in het noordelijke 
gedeelte, twaalf aan de zuidkant. Deze hadden 
een rechthoekige vorm, 7,20 x 5,70 meter met 
afschuiningen. Het dak was 2,1 5 meter dik, 
de wanden 1,70 meter aan de vijandzijde en 
1,20 meter aan de zijkanten. Er kon een groep 
van 10 tot 12 man in schuilen. Alleen aan de 
achterzijde in de ingang was een schietgat. 
Als de vijand eenmaal zover was, kon men 
alle hoop wel laten varen. Het waren dus geen 
gevechtsbunkers. Toch moest je wel de vijand 
in de gaten houden, daarom was er middenin 
het dak een gat waardoor een telescoop 
gestoken kon worden. Het is niet te geloven 
maar deze telescopen waren bij een Duits 
bedrijf besteld! Nota bene bij de enige 
potentiële vijand! Alle ongeveer 700 Pyramide 
bunkers die in de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
waren gebouwd boden dus geen mogelijkheid 
om de vijand vanuit de Pyramide in de gaten 
te houden, anders dan om een hoekje te kijken. 
Ze waren dus echt 'blind'. Eind 1939 werden 
er nog drie echte gevechtskazematten gebouwd, 
ieder voorzien van een pantserkoepel van 
vijftien cm dik staal, die in de betonconstructie 
was opgenomen. De afmetingen waren 7,50 x 
7,50 meter. Twee werden voorzien van een 
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mitrailleur, in de derde die langs de weg stond 
werd een antitankkanon geplaatst. Dit kon 
alleen door het kanon uit elkaar te nemen en 
binnenin weer op te bouwen. Enkele tientallen 
meters vóór de versterking werd aan weerszijden 
van de weg een tankgracht gegraven. Op de 
weg zelfwas een tankversperring aangebracht. 
Er waren diepe gaten in de grond, die 
afgesloten konden worden met een deksel, 
maar waarin bij alarmfase, zoals op 13 en 
14 mei 1940, stalen balken werden geplaatst, 
(zie de recent gedeeltelijk herstelde 
tankversperring in de Ruigenhoeksedijk ter 
hoogte van huisnummer 74 te Groenekan, red.) 
Al met al was de gevechtswaarde in verhouding 
tot die van 1914/1918 behoorlijk verbeterd. 
Hoe sterk deze linie was zou op 14 mei worden 
getoetst. De 207 Duitse Infanteriedivisie 
rukte in de ochtend van die dag op tot in De 

Bilt en hield daar halt. Een van hun spionnen 
had de linie voor Utrecht in april verkend en 
wist dat ze niet over de zwaar verdedigde weg 
konden oprukken en dat de landerijen links en 
rechts geïnundeerd waren. 

Het is vreemd dat noch de Nederlandse 
artillerie op vijf km. afstand, noch de Duitse 
artillerie is ingezet. De vijand koos ook hier 
voor een ultimatum. De commandant van de 
stelling Utrecht werd schriftelijk gesommeerd 
zich over te geven daar anders de stad Utrecht 
het lot van de stad Warschau zou ondergaan. 
De capitulatie van generaal Winkelman als 
gevolg van eenzelfde ultimatum voor 
Rotterdam achterhaalde de gebeurtenissen voor 
Utrecht. Het heeft dus maar weinig gescheeld 
of er waren zware gevechten uitgebroken tussen 
De Bilt en Utrecht. 

Fort De Bilt; kazerne (noord) uit 1877. 
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LEZERSREACTIE 

Dr. J.Ph. Wolff stuurt ons de volgende reactie op het artikel 'Biltboven in de hongerwinter' van 
Hans Vos in De Biltse Griff van september 2004: 

Ik herinner mij een meisje dat één klas boven 
mij op de Van Dijckschool zat. Zij heette 
Carla Kramer, en ik dacht toen (en eigenlijk 
nu nog) dat zij een dochter was van professor 
Kramer, die met zijn gezin boven Vlaer & 
Kol woonde. In het artikel is geen dochter 
Carla genoemd. De op de loto staande 
dochter lijkt wel op haar, maar Carla 
moet later dan in 1925 zijn geboren. 

Terecht zijn er enkele verduidelijkingen aan 
de aantekeningen in het dagboek toegevoegd. 
Deze aantekeningen zijn m.i. echter te 
summier. De meeste lezers hebben de 
Bezetting immers niet, danwei omdat zij toen 
nog te jong waren, niet bewust meegemaakt. 
Als aanvulling volgt hier enig commentaar. 

• Aantek. d.d. 22, 23 en 26 okt. 1944: 
Van die kledinginzameling kan ik mij 
niets herinneren. In het dagboek wordt 
gesuggereerd dat deze inzameling vrijwillig 
was. Als dat inderdaad het geval zou zijn 
geweest, zou vrijwel niemand iets hebben 
ingeleverd. Wel was er later, in de winter, een 
verplichte inlevering van één deken per gezin. 
(Daarbij werd een zegeltje verstrekt dat op de 

voordeur moest worden geplakt. Bij huizen 
waar het zegeltje ontbrak, haalde de 
Feldgendarmerie alle dekens uit het huis.) 

Aantek. d.d. 16 jan. 1945: Deze is m.i. zeer 
merkwaardig. Waarom zou de dochter 'een 
verdachte brief' met daarin het persoons
bewijs en de stamkaart van haar broer hebben 
verstuurd? Dat waren onmisbare papieren, 
die men zeker niet per post verstuurde. 
De in die aantekening genoemde heer Kessler 
was in en na de oorlog inspecteur van de 
gemeentepolitie van De Bilt. Ik herinner 
mij dat hij wel eens bij ons thuis is geweest. 
De vraag „Bitte, was ist SD?" is wel een zeer 
merkwaardige vraag. Voorts zie ik niet in, 
waarom de papieren van de zoon vervalst 
zouden zijn geweest. 

Aantek. d.d. 23 jan.: Deze heeft betrekking 
op het drama met de fotograaf De Wolf. Wij 
woonden toen in de Sweelincklaan op nr. 73. 
Mijn ouders waren bevriend met onze 
overburen, overste Van der Woude (tijdens 
de Bezetting in krijgsgevangenschap), 
diens (Duitse) vrouw en hun kinderen. In 
1944/1945 hadden zij inkwartiering van twee 
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luitenants met hun oppassers. Met die 
oppassers, die geen nazi's waren, hadden wij 
vrij veel contact en één daarvan is toevallig 
betrokken geraakt bij het drama op de 
Soestdijkseweg-Noord 53 (nu 353). Hij 
fietste langs het huis en hoorde een schot 
(of schoten), en ging toen naar binnen, 
waar hij een (of twee) neergeschoten Duitse 
politieman(nen) aantrof. Zover mij bekend is, 
zijn de in de voortuin als represaille door de 
Duitsers geëxecuteerde Nederlanders geen 
toevallige voorbijgangers geweest, maar 
burgers (gijzelaars), die tezamen met de eerder 
gearresteerde fotograaf uit een Utrechtse 
gevangenis waren gehaald. De lijken liet men 
enige tijd ter plaatse in de sneeuw liggen en er 
stond een Nederlandse politieagent voor het 
hek. Ik ben er langs gefietst en heb het gezien. 
Zoals in noot 5 is aangegeven, was de 
werkelijkheid anders dan in het dagboek 
aangegeven. Deze zal bij de gemeente wel 
bekend zijn, zodat ik niet hoef aan te geven, 
welke informatie wij destijds over deze zaak 
hebben gekregen. Mijn informatie over de rol 
van de tegenover ons ingekwartierde soldaat 
lijkt mij echter tot nu toe onbekend te zijn. 

watertoren.) Water moest worden gehaald 
bij de bij sommige i 
aanwezige pompen. 
bij de bij sommige inwoners in de tuin 

Een tweede opmerking betreft de aantekening 
dat de Canadezen bij Zutphen "op fanatieke 
tegenstand van de Hitlerjugend stuitten". 
Hitlerjugend was er maar weinig in 
Nederland, want deze was in beginsel alleen 
voor Duitse jongens. Hitlerjugend is aan het 
eind van de oorlog incidenteel, na een korte 
opleiding, als Landsturm ingezet, zoals bij 
de verdediging van Berlijn tegen de Russen. 
Dat dit ook bij Zutphen het geval zou zijn 
geweest, komt mij zeer onwaarschijnlijk voor. 

Aantek. d.ci. 27 april: Opvallend is dat deze 
berichten alle onjuist waren: Goring is niet 
afgetreden, maar door Hitler afgezet, 
Goebbels was met Hitler in de bunker onder 
de Rijkskanselarij, en Streicher is in Neuren
berg berecht. Dergelijke onjuiste berichten 
kwamen in die tijd veel voor. 

Aantek. d.d. 7 april: Deze suggereert dat er 
op bepaalde tijden water uit de waterleiding 
kwam. Er was toen echter helemaal geen 
water uit de waterleiding. (Dat kwam doordat 
de brandstof ontbrak voor de pompen van de 
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HET NIEUWE LYCEUM 1935-1945 
DE ZORGZAME SCHOOL 

Dr. Wim Krommenhoek, oud-docent H N L 

Dit is deel II van een serie, die in De Biltse Grift van september 2004 startte. He t is een bewerking door Pieter 

Burggraaf van een omvangrijker geschrift. In het eerste deel is de to t s t andkoming van de school beschreven; 

nu staat vooral de opvatting van het onderwijs van Het Nieuwe Lyceum centraal. Dat blijkt uit he t volgen 

van een leerling daar op school in de jaren 1936 tot en met 1942. Aldus ontstaat een duidelijker tijdsbeeld uit 

de prille periode van Het Nieuwe jaren Lyceum met, in de beschrijving ingesloten, een beeld van Bilthoven in 

de jaren net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Een andere tijd. O o k het taalgebruik en de 

omgangsvormen van die tijd wijken sterk af van wat wij n u als normaal ervaren, zestig jaar later. 

In 1936 is Bilthoven nog klein en het 
Vermeerplein, de eerste locatie van Het Nieuwe 
Lyceum, is een oase van rust. De school is in 
het tweede jaar van haar bestaan en telt circa 
50 leerlingen. Iedereen komt op de fiets en 
wanneer een zeldzame automobiel op het plein 
stopt, loopt de school uit en wordt een foto 
gemaakt. 
Uit het HNL-archief, een rommelige en 
stoffige verzameling mappen en dozen, welke 
her en der in de school gevonden zijn, wordt 
ons duidelijk dat de nog pas gestichte school 
uitgerust is met een rector en onderwijskrach
ten vol onderwijsidealen. Leerlingenbegeleiding 
en persoonlijke aandacht voor het kind zijn 
voor hen zaken van groot gewicht en behoren 
tot het vanzelfsprekende leerproces. 

Het internaat, dat bij de school behoort, staat 
onder leiding van de rector, Walle van Popta, 
dan nog geen 30 jaar oud, en diens vrouw. 
De rector beschouwt zijn leerlingen als 
pleegkinderen en neemt de opvoeding mede 
voor zijn rekening. De toewijding is grenzeloos 
en het geduld onuitputtelijk. 

In het internaat woont de leerling Wim B. Hij 
is de enige zoon van een Indische ambtenaar; 
zijn grootmoeder uit Voorburg vormt zijn 
verbinding met de Nederlandse samenleving. 
Wim is opgegroeid in Indië en moet na de 
lagere school zijn vervolgopleiding in 
Nederland volgen. Hij heeft blijkbaar geen 
toelatingsexamen gedaan, want al snel dienen 
zich de eerste problemen aan. 
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Uit de aanpak van Wim en de verslaggeving 
daarvan naar Wims ouders blijkt in volle 
omvang de onderwijsfilosofie van Het Nieuwe 
Lyceum: het centraal staan van de totale 
ontwikkeling van het kind, vanuit inzicht in 
diens achtergronden en belangstelling voor zijn 
interesses. 

Wim is duidelijk achter bij de kinderen hier. 
Daarom wordt door de rector gepleit voor een 
voorzichtige aanpak; het is beter voor W i m de 
eerste klas nog eens rustig te repeteren. Deze 
suggestie van de rector ontmoet bij de ouders 
van W i m geen begrip. 
Het tweedejaar begint met een brief van Wims 
vader in Menado. Hij schrijft dat hij verwacht 
dat zijn zoon in juli 1937 met vlag en wimpel 
zal overgaan naar de tweede klas. 
Een verzoek van Wim om padvinder te mogen 
worden wordt ingewilligd, mits de rector het 
ook goed vindt en zijn schoolwerk er niet 
onder lijdt. Maar nu maakt Wims moeder zich 
zorgen over de nieuwe kinderen in Wims klas, 
want zij zijn de aanleiding dat W i m verleid 
wordt om „om zich heen te kijken ei/ niet op 
te letten ". 
In het antwoord van de rector, waarin de 
ouders opgewekt worden toch vooral wat 
positiever over hun zoon te denken en niet 
steeds de jongen te bekritiseren, klinkt wel 
zeer de betrokkenheid door van Het Nieuwe 
Lyceum bij het kind. De briefis een harten
kreet van een bevlogen man die het opneemt 

voor een zwakke jongen die onder de druk 
staat van zijn ouders, die alles verwachten 
van hun enige zoon. 
O o k lezen we in de brief iets over de dagelijkse 
gang van zaken op het internaat. 
„... Wim heeft heus niet veel te doen. Integendeel, wat 
hij heeft te doen is zo geregeld, dat het hem alleen maar 
goed kan doen. De enkele minuten morgen-gymnastiek 
hebben hem al een heel eind geholpen. Er is geen 
kwestie van, dat hij enige schade(l) zou ondervinden 
van het bed afhalen voor en opmaken na het ontbijt. 
Weest u toch blij dat hij het nu vlot en handig heeft 
leren doen. De badkamer behoeft hij nooit op te dwei
len, aangezien anderen dit doen. Om op tijd aan het 
ontbijt te zijn behoeft hij zich nooit te haasten. Ik zelf 
doe in die tijd letterlijk hetzelfde als hij en scheer me er 
bovendien in. Extra gymnastiek vóór schooltijd met 
den Heer Baars heeft hij niet meer, „omdat het niet 
meer nodig is". Verheugt u zich daar nu toch over. Zijn 
verdere correctie krijgt hij wel in de gewone lessen. " 

Langzamerhand lijkt het met W i m beter te 
gaan; uit Indië komt tenminste het bericht dat 
Wims ouders „met veel genoegen constateren dat hij 
zich meer en meer ontwikkelt. "Toch is de rector er 
niet zo gerust op en vraagt hij een bevriende 
relatie om hulp. 
Van het antwoord dat daarop gekomen is, 
worden de ouders in Indië op de hoogte 
gebracht. O p 31 januari 1938 schrijft de rector, 
na een positieve inleiding dat hij besloten heeft 
met W i m naar de Stichting voor Psychotech
niek te Utrecht te gaan; dit overigens wel in 
overleg met het bestuur. 

119 



Het Nieuwe Lyceum 

Het verslag van het onderzoek laat aan 
duidelijkheid niets te wensen over: „Wim is 
'anders dan anderen', ...leeft in een eigen wereld en 
is voor de omgeving min of meer onbereikbaar. ... De 
moeilijkheden op leergebied zijn dan ook (en wellicht 
voor het grootste gedeelte) aan de karakterologische 
structuur, aan de persoonlijke instelling ten opzichte 
van iedere opgave te wijten. "Toch besluit het 
rapport met het advies dat Wim: „voorlopig 
onder leiding van den Heer Van Popta en van de 
school Het Nieuwe Lyceum blijft staan en daar voor 
zover dat mogelijk is, individuele hidp ondervindt. " 

De rector heeft een uitvoerig begeleidend 
schrijven samengesteld waarin de scherpe 
kantjes van het verslag worden afgezwakt en 
gerelativeerd. De rector wil nogmaals proberen 
Wims vader met andere ogen naar zijn zoon te 
laten kijken. Hij is ook heel diplomatiek en 
schrijft dat als Wim toch niet in klassenvetband 
mee kan, „het ogenblik zal kunnen komen, waarop 
overwogen moet worden welke weg wij met hem in 
moeten slaan... wellicht ten dele buiten het klassikale 
onderwijs vallend. Wij zijn echter daaraan mi nog niet 
toe. Ik noem het slechts om teleurstelling te voorkomen. " 
In duidelijke en klare taal houdt de school alle 
wegen open en toont dat zij meer mogelijkheden 
heeft, waar deze dingen nodig zouden blijken. 

Ruim een maand na dato komt er antwoord uit 
Indië. Vader ziet nu het heil in van iets harder 
aanpakken, teneinde het doubleren van de 

tweede klas te voorkomen. 
„Er valt naar onze mening met alle ivaardering voor den 
grooten vooruitgang, dien Wim bij U heeft gemaakt, meer 
te bereiken, wanneer hij meer leiding krijgt en iemand 
zijn huiswerk overhoort. " Hoewel na verloop van 
tijd de rector moet constateren dat hij het moet 
opgeven om de ouders van W i m iets van 
opvoeding bij te brengen, blijft hij het 
niettemin voor W i m opnemen. 
„Inprincipe ben ik tegen constant overhoren van 
huiswerk, daar dit de kinderen zo uiterst afhankelijk 
maakt. Maar ik geloof dat ik in dit geval er toch wel toe 
zal moeten overgaan. Op ons maakt Wim niet de indruk 
het leven als bestaande uit pretjes te zien. Het ware beter 
geweest, als hij meer jongenspretjes gehad had. " 
En passant lezen we nog uit de brier dat in deze 
jaren de rapporten geen cijfers kenden, maar 
de stand van zaken in woorden aangaven. En 
Wims vader blijkt dan toch alles weer in cijfers 
om te rekenen. Het mag tragisch heten dat deze 
ouders het gebrek aan succes niet zoeken in het 
gemis aan vermogens, maar in de bijkomende 
omstandigheden. 

De rector reageert deze keer mer: „Neen, Wim 
wordt aangespoord, krijgt zijn op- en aanmerkingen en 
waar nodig ook welstraf. Maar het is niet anders dan 
rechtvaardig tegenover hem rekening te houden met de 
hem gestelde grenzen en moeilijkheden, waar hij zelf mee 
te worstelen heeji. " Dit probleem is natuurlijk van 
alle tijden, maar de wijze waarop Het Nieuwe 
Lyceum hier destijds mee omsprong, is volstrekt 
uniek. 
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Het rweede jaar van Wims verblijf op Het Nieu
we Lyceum eindigt met een onverwachte brief 
van een der oprichters van de school, de heer 
Huender, aan Wims vader. Het blijkt dat beiden 
elkaar kennen en, wellicht mede daardoor, krijgt 
W i m toestemming als toehoorder in de rweede 
klas plaats te nemen. De rector schrijft aan 
Wims grootmoeder: „Het is met Wim een geval 
van veel geduld hebben. Ik hoop dat zijn ouders dat ook 
zullen inzien. Ik ben het niet met hen eens, als zij vinden 
dat Wim niet genoeg zijn best heeft gedaan. Integendeel, 
hij heeft dit jaar goed gewerkt en gedaan wat hij kon". 
Het nieuwe schooljaar begint met een brief 
van Wims vader van 17 oktober 1938, nu uit 
Soerabaja. De brief begint met het uitspreken 
van zijn teleurstelling over Wims eindrapport 
van de vorige cursus en als gevolg daarvan, zijn 
status van toehoorder in de tweede klas. Alleen 
de verzekering van de rector „alles te doen om uit 
te vinden wat voor Wims verdere opleiding het beste zal 
zijn", heeft hem in dit toehoorderschap doen 
berusten. Nog steeds wil of kan vader niet 
begrijpen waar de schoen wringt, getuige het 
volgende deel van de brief: „Hij leert stellig nog 
niet om het te weten, om het te onthouden of uit eerzucht 
tegenover zijn klasgenooten. Daarom zal stellig meer uit 
Wim te halen zijn met wat minder pretjes en wat meer 
dril. Groote vrijheid is voor hem, althans voorloopig nog, 
beslist verkeerd... Zoudt u, om zijn leeren te verbeteren, 
nu ons voorstel eens willen proberen?.. Nu Uwe methode 
van leeren bij Wim geen succes gehad heeft, ligt het voor 
de hand, dat ons voorstel een kans moet hebben. " 

En daarmee is de rector voor het blok geplaatst. 
Maar op bewonderenswaardige wijze zet deze 
opnieuw uitvoerig en geduldig zijn zienswijze 
uiteen. Misschien tegen beter weten in, maar in 
dat geval met de volharding van iemand die in 
zijn zaak gelooft en zich sterk wil maken voor 
zijn inzichten en het belang van zijn pupillen. 
O p 23 november gaat een uitvoerige brief naar 
Soerabaja, waaruit het volgende citaat: 
„Ik begrijp zeer wel Uw grote zorg in deze voor Uw 
enig kind. Maar de enige waarachtige houding daarbij 
is te erkennen, dat Wim hetzij door beperktheid van 
aangeboren gaven, hetzij door één nog voortdurende 
achterstand in de ontwikkeling beneden het normale 
peil van zijn leeftijd blijft. " 
De brief eindigt met de mededeling dat de 
rector, in overleg met de heer Huender, het 
wenselijk acht een kinderpsycholoog te 
raadplegen. In afwachting van het antwoord 
op zijn brief van 23 november, schrijft de rector 
drie dagen later ook Wims grootmoeder om 
haar te informeren over het voorgenomen 
bezoek aan een kinderpsycholoog en om 
nogmaals te benadrukken dat: 
„ Wims vader meent in zijn laatste brief nog steeds, dat 
alle moeilijkheden voortvloeien zouden uit groot gebrek 
aan ijver bij Wim en voorts te danken zouden zijn aan 
zijn vele pretjes. Welnu, ik kan zeggen, dat wij van het 
tegendeel overtuigd zijn. " 

Hij bevestigt tevens de ontvangst van een Sint 
Nicolaaspakket uit Indië en belooft de jongens 
een gezellige avond te bezorgen. 
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Donkere wolken boven de school 
Ondertussen doemen geheel andere wolken op 
aan de horizon, want twee dagen na deze brief 
ontvangen alle ouders of verzorgers van interne 
leerlingen de volgende brief: „Gezien de tijdsom
standigheden, waarbij niemand iets voorspellen kan, wil 
ik U, mede namens den Voorzitter van ons Bestuur, even 
berichten, dat ons lyceum alles zal doen om het werk 
regelmatig voortgang te laten vinden. Mocht door mobili
sering ons lerarencorps enkele open plaatsen krijgen, dan 
zullen wij daarin zo goed mogelijk voorzien. Ik kan U 
voorts zeggen, dat U... in vol vertrouwen bij ons kunt 
laten. Mijn vrouw en ik zullen voor hen zorgen als voor 
een eigen kind, terwijl wij weten, dat wij op alle steun en 
medewerking van ons Bestuur kunnen rekenen. Wij wer
ken hier dus zo normaal mogelijk voort, slechts aan even
tuele bevelen van autoriteiten zullen wij gehoor geven. " 
Het zou het begin blijken te zijn van een 
ontwikkeling die voorgoed de koers van 
Het Nieuwe Lyceum zou wijzigen. 
Dan lezen we in een brief van 12 december van 
de rector aan Wims vader dat een bezoek aan de 
kinderpsycholoog heeft plaatsgevonden en dat 
deze het mogelijk acht dat W i m ooit de HBS-A 
zal kunnen aflopen, mits het corrigeren van zijn 
achterstand zal lukken. 

„Zowel met eigen leerkrachten als wellicht met enkele 
van buiten geloof ik wel, dat het ons gelukken zal. " 
Wat betreft de extra kosten meent de rector 
dat vader dit wel voor zijn enige zoon zal over 
hebben. De extra bijlessen worden gegeven 
tegen de somma van ƒ 1,25 per uur. 

Er is weer iers nieuws om naar uit te kijken. 
Niemand heeft zijn gezicht verloren, alle 
partijen hebben weer hoop. Als op 12 januari 
1 939 de rector W i m s kerstrapport opstuurt, 
vermeldt hij fijntjes dat dit rapport moet 
worden gezien: „eer met het oog op de verhouding tot 
de klas' en 'Ik mag dit rapport niet terughouden, maar 
aan de andere kant behoeft dit nu verder geen invloed 
meer op de ingeslagen weg te hebben. " 
Zou het dan toch in 1939 de goede kant op 
gaan? In ieder geval gaan de extra lessen in 
januari gewoon door. 

Maar het schooljaar is nauwelijks halverwege, 
of er komen weer alarmerende berichten. N u 
van de zijde van de bijlesdocent en de vakleer
krachten handvaardigheid en ritmische gym
nastiek. Goede raad is duur en verwachtingen 
zijn gewekt, zeker bij vader in Indië. De rector 
besluit wederom de kinderpsycholoog te 
raadplegen en deze komt nu met een radicale 
remedie, waarover we lezen in een brief aan de 
bijlesdocent om deze mede te delen dat de lessen 
zullen worden gestopt. Wat blijkt het geval: 
„.. .dat wij het hinken op twee gedachten volledig loslaten, 
in die zin, dat wij voorlopig elk intellectueel onderwijs 
stopzetten. In plaats daarvan zullen wij de physiche 
ontwikkeling degelijker ter hand nemen en nu niet door 
opzettelijke, kunstmatige oefeningen, maar door Wim 
voor ongeveer een halfjaar te laten werken in de kwekerij 
van den Heer Maarten Hidst in Groenekan (waar ook de 
leerlingen van Kees Bocke werken)...is er van overtuigd, 
dat door deze maatregel Wim met een sprong vooruit zal 
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gaan en daarna waarschijnlijk in staat zal zijn het 
onderwijs in de school normaal te volgen. " 

In een brief aan de ouders van W i m schrijft 
de rector, zich beroepend op de uitspraken 
van alle geconsulteerde partijen o.a.: 
„Zal het intellectuele werk ooit weer normale vormen 
in klasseverband aan kunnen nemen, dan zal het nu 
voor zes maanden moeten worden stopgezet. Daar 
tegenover moeten nu geen opzettelijke kunstmatige 
oefeningen geplaatst worden, maar Wim moet de 
gewenste oefening en ontwikkeling in zinvol verband 
krijgen, in werk dat doel in zich heeft en waarin hij 
het gevoel kan krijgen, dat hij iets presteert... " 
O m de klap wat te verzachten wordt dan 
meegedeeld dat W i m s grootouders ook geheel 
achter dit plan staan. De begeleiding door de 
school gaat onverminderd door, want: 
„ Wim gaat 's morgens om 8.15 uur op de fiets naar de 
kwekerij in Groenekan (20 minuten fietsen), met 
brood voor 12 uur mee, en komt om circa half zes weer 
thuis. Hij neemt dan hier een douche en komt daarna 
mee aan tafel om dan de avond verder met ons door te 
brengen, 's Zaterdagmiddags is hij vrij en kan dan 
aan het leven van zijn padvindersgroep deelnemen. " 
En W i m zelf? „Al dweept hij er met mee, hij ziet 
toch wel in, dat het om zijn bestwil is en dat hij ook 
daar zijn volle medewerking moet geven om het 
gewenste doel te bereiken". 

Nu maar hopen dat deze berichten in Indië 
met enig begrip ontvangen zullen worden. 

En het tij lijkt gekeerd in Indië, want Wims 
vader schrijft op 29 mei een uitgebreide brief 
aan de rector en begint deze keer met 
volledige instemming: „Ik wil dadelijk zeggen, dat 
wij met het door U en den Heer Huender genomen 
besluit om Wim voor zes maanden naar die kwekerij 
te laten gaan... volkomen instemmen. " D e brief 
eindigt met een verrassend: „u houde ons ten 
goede dat wij weinig hoop hebben op verdere geestelijke 
ontwikkeling van Wim. " 
En zo eindigt het derde jaar van W i m als 
leerling aan Het Nieuwe Lyceum met een zes 
maanden verblijf op de kwekerij te Groenekan. 

Aan het begin van de cursus 1939-40 beschikt 
Het Nieuwe Lyceum over twee locaties: Het 
schoolgebouw aan de Jan Steenlaan (dat later 
gebombardeerd zal worden), dat dan net in 
gebruik is genomen, en het internaat op het 
Vermeerplein. O p 20 september schrijft de 
rector in een brief dat het voor W i m beter zou 
zijn de begonnen proef nog niet af te breken, 
doch deze nog enkele maanden voort te zetten. 
„... wij hopen dat in afzienbare tijd het mogelijk zal 
zijn Wim weer in intellectueel onderwijs op te nemen. 
Of dit reeds dadelijk klassikaal zal kunnen geschieden 
durf ik nu nog niet te zeggen, maar daarnaast blijf bij 
ons de mogelijkheid hem voorlopig op te nemen in de 
Individuele Werk Afdeling, Ik kan echter nu nog niet 
zeggen, wanneer dit het geval zal zijn, aangezien dit af 
zal hangen van de ontwikkelingsgang, die Wim op het 
ogenblik doormaakt. " 
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Voorts schetst de rector de algemene 
omstandigheden van toen: 
„...Ik kan Ugelukkig mededelen, dat mijn vrouw en 
de beide kleinen het goed maken. Het is ook voor haar 
wel een drukke en moeilijke tijd, maar wij kunnen 
ons toch zeker troosten met de gedachte, dat er op het 
ogenblik in Europa maar al te velen zijn, die er heel 
wat moeilijker voor staan. Wij zijn zo gelukkig geweest, 
ons nieuwe en mooie schoolgebouw te mogen behouden. 
Slechts in werkelijke oorlogstijd zullen wij het aan de 
militairen moeten afstaan, doch natuurlijk hoopt 
elkeen vurig, dat het zover nooit komen zal. Op het 
ogenblik genieten wij dan ook van alle voordelen, die 
dit gebouw ons verschaft en ik kan U zeggen, dat het 
een uitkomst is, nu eindelijk de gehele school onder 
één dak te hebben, al hebben wij gastvrijheid moeten 
verlenen aan een lagere school, die onze gehele tweede 
verdieping in beslag neemt. Maar deze hulp verstrekt 
men in een tijd als deze gaarne. 

Wij hopen, dat U het in Indië niet te moeilijk heeft en 
dat ik U spoedig nadere berichten omtrent Wim zal 
kunnen zenden. " 

Ondertussen blijft W i m op de kwekerij 
werken. In een briefje van 12 oktober aan 
Wims grootmoeder lezen we dat enkele dagen 
daarna de distributie van suiker zal ingaan en 
de rector vraagt haar de distributiekaart voor 
Wim op te sturen. 

O p 28 november ontvangt de rector een brief 
van Wims vader, waarin behalve over het 
komende Sinterklaasfeest (er verblijven dan 

nog acht leerlingen in het internaat) ook gerept 
wordt over heel andere zaken. 
„ Blijkens een kaartje in mijn krant moet Bilthoven 
sedert kort tot het in staat van beleg verklaarde gebied 
behoren. Dit brengt zeker geen moeilijkheden voor de 
burgerij mee? Onze inundatiemaatregelen schijnen wel 
afdoende te wezen. Daar komt niemand doorheen!" 
W i m blijft ondertussen op de kwekerij werken 
en gaat inmiddels twee ochtenden naar school 
o m langzamerhand weer enig intellectueel 
werk te beginnen. Door tussenkomst van 
Kees Boeke wordt een handschriftanalyse 
van W i m gedaan, die de eerdere zienswijze 
op W i m s karakter geheel bevestigt. 

Als op 5 april er weer een brief uit Indië komt, 
blijkt Vader nu wel overtuigd van de beperkin
gen van W i m en is hij bereid een andere koers 
te varen. 
„Ik geloof dat wij nu wel alle deskundigen in 
Holland geraadpleegd hebben, die er maar te 
raadplegen waren." Maar de vader schrijft ook: 
„Kan hij nu de stof volkomen bevatten nu hij ouder 
geworden is, en is met zekerheid te zeggen, dat hij na 
de a.s. groote vacantie normaal zal mee kunnen in 
klasseverband? Zoo niet, dan moeten wij nu reeds aan 
andere mogelijkheden voor Wim denken en komen wij 
u vragen te willen nagaan, of misschien een bepaalde 
andere school voor Wim's ontwikkeling en capaciteiten 
meer geëigend is dan Uw lyceum. " 
En iets verder wordt vader nog concreter: 
„ Wij zien nog altijd een administratief baantje als Wim's 
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toekomst. Bijvoorbeeld op een kleine gemeentesecretarie 
of bibliotheek. Wordt het nu misschien tijd om in die 
richting eens poolshoogte te nemen, voorlopig om te weten 
welke eischen voor zoon betrekking gesteld worden?" 
De brief eindigt ermee dat, hoewel W i m de 
padvinderij niet meer leuk vindt, de vader hem 
niet toestaat er uit te gaan: „omdat dat juist de 
meest geschikte club voor zijn ontwikkeling is. " 
We mogen aannemen dat het schrijven van 
deze briefde vader veel moeite heeft gekost. 

Aan het eind van het schooljaar 1939-1940 
maakt de rector in een brief aan Wims groot
moeder de balans op. Wim is bij het werken in 
Groenekan zeer vooruitgegaan, maar „wij blijven 
hier staan voor zekere grenzen, waar Wim nog niet 
overheen te brengen is. Doch wij hebben hoop, dat ook 
hier nog verbetering zal optreden. " 
Aan het eind blijkt de reden waarom de brief 
geschreven is. De rector vraagt namelijk 
wanneer W i m een week met vakantie naar zijn 
grootouders kan komen. 
En hier eindigt het vierde jaar van Wims 
verblijf op He t Nieuwe kyceum. 

In de zomer van 1940 blijkt de verbinding met 
Indië verbroken en is er al enige tijd ook geen 
geld meer ontvangen voor Wims opleiding en 
opvoeding.Pas op 16 november wendt de rec
tor zich weer tot Wims grootmoeder. Met veel 
genoegen deelt hij mee hoe Wim zich de laatste 
tijd in vele opzichten beter ontwikkeld heeft. 

„Naast hetgeen wij als 'intellectuele' school daartoe 
hebben kunnen doen, is dit ook zeker mede te danken 
aan de leiding en het werk, die Wim gevonden heeft in 
de Tuin Groenekan. " 
Maar de ware reden van deze briefis een geheel 
andere. Aangezien er geen contact meer is met 
Indië, wordt nu gevraagd of de familie hier te 
lande hem financieel wil steunen. Ook oom 
en tante ontvangen een dergelijk schrijven. 
Wat er daarna gebeurd is, wordt ons niet 
duidelijk. Maar waarschijnlijk blijft Wim 
met financiële steun van zijn familie op het 
internaat, blijft enkele ochtenden lessen volgen 
en werkt ook op de kwekerij in Groenekan. 
W i m is inmiddels 17 jaar. Contact met Wims 
ouders is niet mogelijk en er zit geen enkel 
schot in de zaak, zeker niet wat school betreft. 
De rector zit nu toch wel met de handen in 
het haar. O p 16 juli stuurt de Stichting voor 
Psychotechniek de resultaten van het tweede 
psychotechnisch onderzoek, dat deze maal is 
uitgevoerd met het oog op Wims beroepskeuze. 
We lezen het volgende: 

„Nu zijn ontwikkeling eigenlijk weinig of niet meer 
schijnt te beïnvloeden te zijn, lijkt het ons het beste, 
als de opvoeders bakzeil halen en hem zijn eigen gang 
laten gaan, in een richting waarvoor hij belangstelling 
heeft. Het beste voor hem is te beginnen een volontair-
plaats te zoeken op een rijks-, provinciaal of gemeente
archief. Groeit hij hierin, dan kan hij na verloop van 
tijd wellicht een functie als klerk bij een archief of 
bibliotheek verkrijgen. " 
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En hiermee lijkt Wims geschiedenis een 
richting in te gaan die wel heel sterk afwijkt 
van de eerdere verwachtingen van zijn vader. 

Al die tijd is er geen bericht uit Indië geweest, 
maar op 16 november 1941 meldt de rector 
aan Wims grootmoeder het volgende: 
„ Wij ontvingen van Wims ouders de volgende Rode 
Kruis brief: 
8 augustus 1941. Hopen u allen gezond. Verzoeken 
inlichtingen over studie Wim. Ontvingen geen 
antwoord op onze brief voor zijn verjaardag. 
Hier alles wel. Hartelijke groeten. Ouders Wim. 
Wij antwoordden: 
12 november 1941. Allen gezond. Wim groeit lichame
lijk flink. Volgt niet gewone school. Zoeken met bureau 
Psychotechniek toekomst in archiefwerk. Geen brief 
ontvangen. Van Popta, vrouw, drie kinderen. " 
In een brief van 28 november van de rector 
aan Wims grootmoeder lezen we dat W i m 
voorlopig op het internaat zal blijven als 
grootmoeder tenminste wil doorgaan met 
het zenden van het maandelijkse bedrag. 
De omstandigheden worden langzaam slechter 
en W i m kan voorlopig niet naar de kwekerij 
„omdat hij kans gezien heef ook de achterband, die 
ik zelf hem 'geleend' had, grondig stuk te rijden en 
daardoor zichzelf van het gebruik van zijn fiets te 
beroven. Voor heen en weer lopen naar Groenekan is de 
afstand te groot.." Verder lezen we dat de rector, 
zijn vrouw en de internen dit jaar een zeer 
simpele Sint-Nicolaas-avond zullen houden. 

Dat is het laatste nieuws uit 1941 . Pas in het 
voorjaar van 1942 vangt het laatste hoofdstuk 
van W i m aan. 
O p 2 april 1942 ontvangt de rector een briefje 
van de Openbare leeszaal te Zeist, waarin wordt 
gesteld: „dat wij geen bezwaar hebben deze jongen 
tijdelijk in onze magazijnen te laten werken. " Maar, 
wordt er meteen bij gezegd, men moet zich wel 
bedenken: „dat dit werk geen enkel perspectief voor 
de toekomst kan bieden, want voor een leeszaal 
opleiding is in ieder geval een eindexamen nodig. " 
De rector is opgetogen en schrijft reeds de 
volgende dag terug dat het zijn bedoeling is: 
„om te beginnen met bijvoorbeeld drie dagen in de week 
hem naar 'Zeist te laten gaan om daarnaast nog enig 
onderwijs bij ons te kunnen volgen"Aan alle conse
quenties is al gedacht, want in de marge van de 
brief staat met potlood „eten kan opgewarmd. "En 
al op 25 april schrijft de rector opnieuw met 
de vraag „wat zo Uw eerste indruk omtrent hem is. " 
De eerste mei wordt Wims grootmoeder 
geïnformeerd. Ons verhaal gaat naar een 
dramatisch eind, want de rector deelt mee dat: 
„Het Bestuur heef besloten, dat men onder de huidige 
omstandigheden niet de vrijheid heef Uw kleinzoon, 
Willem B., langer dan het einde van dit schooljaar, 
4 Julia.s., in school en internaat te houden. "Verder 
raadt hij aan: „zal het beste zijn indien U een 
familieberaad belegt, om nader te zien, wat er met hem 
gebeuren moet. " 
o 

O p 14 mei laat grootmoeder weten dat 
de familieraad heeft plaatsgevonden. 
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„...er werd in het bijzijn van drie ooms van moeders 
kant en een oom en tante van vaders kant besloten, dat 
ive allereerst tegenover de ouders in Indië en tenslotte 
tegenover Wim zelf, de jongen nóg een kans moeten 
geven. Het plan is, hem in huis trachten te krijgen bij 

een eenvoudig onderwijzersgezin, waar o.a. één of 
meerdere jongens van ongeveer zijn leeflijd zijn en 
waar iedere dag streng toezicht op zijn huiswerk 
gehouden kan worden. We zullen moeten afwachten, of 
deze nieuw-ingeslagen weg Wim 'wakker'zal maken. " 

Ansichtkaart van het eerste Nieuwe Lyceum aan de Jan Steenlaan. Het gebouw werd in 1942 door de bezetters gevorderd 

en op 29 december 1944 door enkele bommen met de grond gelijk gemaakt. 

Even dreigt nu de geschiedenis zich te 
herhalen, want het idee van het onderwijzers
gezin en het straffe toezicht op het huiswerk 
ontlokken de rector in een brief van 20 mei 
aan grootmoeder de volgende opmerkingen: 
„Maar ik wil toch wel opmerken, dat wij practisch geen 

verwachtingen hebben van enige verdere schooloplei
ding Hij doet nu het werk in de bibliotheek van Zeist 
nogal met plezier en stelt er belang in. M. i. zou men 
goed doen met deze ervaring toch ook rekening te hou
den; een plaatsing in soortgelijk werk zou ook nog zeer 
wel samen kunnen gaan met zijn onderbrenging bij een 
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onderwijzersgezin, waar hij buiten de maatschappelijke 
werkuren dan nog aan zijn algemene ontwikkeling 
verder zou kunnen werken. Ik meen dit Uen de familie 
toch nog wel dringend in overweging te moeten geven. " 
Dan, bijna op het scheiden van de markt, doet 
zich een incident voor. O p 28 mei 1942, om 
half acht 's avonds wordt W i m betrapt op het 
weghalen van een potje Poriet. De rector 
neemt de zaak hoog op. De volgende dag gaat 
er een brief naar de grootmoeder, waarin deze 
i i i (-f • 

beschrijving van de affaire: 
„... Wij achten voor hem verder geen straf op zijn 
plaats. Wel echter moet hij morgen voor den Hoofd
inspecteur van Politie verschijnen. Deze maakt er geen 
politiezaak van, wat Wim niet weet, maar wil om ons 
en in 't bijzonder Wim te helpen, hem nu ook eens op 
zijn wijze onder handen nemen... Wanneer Wim 
voorlopig niet onder zeer strenge leiding zou blijven, 
ben ik bang, dat hij spoedig juist in deze verwarde 
tijd maar al te snel op dit hellend vlak zal afglijden. " 
O o k in de laatste fase kent de begeleiding en 
persoonlijke aandacht voor de leerling geen 
grenzen. 
De familie in Voorburg wordt dan gevraagd 
zich erop voor te bereiden dat W i m na 4 juli 
eerst een tijdje daar zal komen. Wel zegt de 
rector toe naarstig te zoeken naar gastouders in 
Zeist. 
De allerlaatste fase in het verhaal van W i m B.'s 
verblijf aan Het Nieuwe Lyceum brengt ons 
weer terug bij af: W i m gaat weer naar school! 
O p 2 augustus 1942 schrijft Wims tante die bij 

grootmoeder verblijft een brief aan de rector 
met o.a. het volgende: 
„Sinds eenige dagen zijn wij zoo gelukkig, met een 
tehuis voor Wim te slagen. Hij komt n.l. 9 augustus a.s. 
bij familie ... te Utrecht, eengezin met 2 jongens resp. 
15 en 19 jaar oud, die beide leerlingen van de 
'Bijzondere HBS'met 5-j.c. zijn. De school zal ook 
Wim gaan bezoeken en mogen we aannemen dat 
't plan bestaat, hem in de 2e klasse te plaatsen. " 
Wel zijn er enkele twijfels over de kans van 
slagen van deze nieuwe ontwikkeling. 
Maar toch! 

D e brief besluit met een hartelijke dankzegging 
voor alle zorg en toewijding gedurende de zes 
jaren dat W i m te Bilthoven verbleef. He t 
archief sluit af met een brief van 5 augustus van 
de rector aan grootmoeder en tante. 
„Mede namens mijn vrouw zeg ik U hartelijk dank 
voor Uw uitvoerige brief en de vriendelijke woorden 
aan ons gericht. Wij menen gedaan te hebben wat 
mogelijk was, maar met allen, die Wim nastaan, 
betreuren wij het ook, dat de resultaten op schoolgebied 
niet groter konden zijn... Het lijkt ons een hele onder-
neming om hem nu weer in de tweede klas van een 
H.B.S. te plaatsen en wij kunnen niet anders dan mei 
U van oordeel zijn, dat het waarschijnlijk te hoog 
gegrepen zal zijn. Maar men kan nooit weten. " 

En daarmee komt een eind aan het verhaal van 
W i m B. Wat er verder van hem geworden is, 
en of hij ooit een diploma heeft behaald, is ons 
niet bekend. 

i is 
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