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Bij de foto op de omslag:
Inkijk in het dorpsleven anno 1927.
Niet bepaald een voorbeeld van rijkdom: Een daglonerhuisje aan het Jodendom.
Zie het artikel "Fraude in De Bilt".
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Van de redactie
Het zal u niet ontgaan zijn dat het afgelopen mei 60 jaar geleden was dat de Tweede Wereldoorlog in Europa
eindigde en dat dus geheel Nederland bevrijd was. Talloze nationale en internationale herdenkingen gaven
veel aandacht aan de slachtoffers van het nazi-regime, de oorlogsvoering, de verwoesting en het verzet.
Hans Brugman werpt in het openingsartikel een terugblik op het verzet in onze gemeente en herdenkt de
verschillende personen en verzetsgroepen die destijds actief waren. Talloze vaak jonge verzetsmensen werden
gevangen genomen en naar concentratiekampen gesleept en 13 van hen overleefden hun strijd voor de vrijheid
niet.
Het tweede artikel van Wim Krommenhoek „Het Nieuwe Lyceum 1935-1945. De donkere jaren (II)" is het
laatste in de serie over deze school en behandelt de periode 1942-1945. In de vorige aflevering werd duidelijk
dat de tegenstellingen en polarisatie op school steeds verder toenamen. In juni 1942 werd het internaat
gesloten als gevolg van de afnemende distributie van voeding, gas, verwarming en stroom. In februari 1943
moest het gebouw aan de Jan Steenlaan ontruimd worden en werd onderwijs in verspreide ruimten gegeven.
Van een normaal schoolleven was toen geen sprake meer. O p 29 december 1944 werd het gebouw aan de Jan
Steenlaan gebombardeerd. In maart 1945 was alles tot stilstand gekomen.
Welke inwoner van Bilthoven en De Bilt die in de jaren dertig tot de jaren zeventig hier woonde, herinnert
zich niet de slagzin „Kom of bel, van Huizen heeft het wel?" Hans de Groot onthult in het derde artikel de
bedenker van de slagzin van de destijds bekende winkel van ijzerwaren en aanverwante zaken van Frans van
Huizen aan de Nachtegaallaan. Naast winkelier, was Frans van Huizen ook veilingmeester. Iedereen die in de
winkel kwam, herinnert zich ook vast verkoper Frans Soeters met zijn karakteristieke zwarte kuif en gehuld in
stofjas, die vanaf de jaren dertig tot in de jaren zeventig de klanten hielp. De heer G. Hoobroeckx was tot in de
jaren vijftig actiefin de administratie en verkoop.
In het laatste artikel van Anne Doedens en José Cladder „Een dorp betrapt: fraude in De Bilt (een samenleving
weerspiegeld)" geven de auteurs een voorproef van een schandaal rond de gemeenteontvanger en
gemeentesecretaris eind 19 e eeuw, een schandaal dat ook de landelijke kranten haalde. De auteurs beloven ons
in de volgende afleveringen een inkijk te geven in het dorpsleven van De Bilt rond die tijd. Het kan dus nog
spannend worden. De redactie wenst u veel lees- en kijkplezier.
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Het verzet in onze gemeente

HET VERZET IN ONZE GEMEENTE
Drs. Hans Brugman
Een mooie gedachte om 60 jaar na dato een
terugblik te werpen op de betekenis van het
verzet in onze gemeente. Verzet is de algemeen
aanvaarde, maar niet erg precieze term voor
illegaliteit. Volgens dr. L. de Jong werden door
talloze, los van elkaar opererende illegale
organisaties dezelfde doelen nagestreefd: hulp
aan vervolgden, strijd tegen de bezetter en
steun aan de oorlogvoering van Duitslands
tegenstanders. Overigens beperkte de illegaliteit
zich tot een of enkele procenten van de
bevolking. De O D (ordedienst) was een
van de eerste verzetsorganisaties en bestond
merendeels uit officieren van het Nederlandse
Leger. De O D hield zich in het begin vooral
met spionage bezig, maar later zag deze
organisatie, zoals de naam al aangaf, het vootal
als haar taak de voorbereiding op zich te nemen
van een na de capitulatie in te richten Militair
Gezag. Dit leidde tot conflicten met het
Nationaal Comité (leiders van de illegale
politieke partijen) en nadat dit comité in 1943
opgerold was, met de illegale Vrij NederlandParool groep. De SD die zich onder andere
bediende van dubbelspionnen, kreeg al snel
lucht van de activiteiten van zowel de O D
als het Nationaal Comité en slaagde erin de
organisaties grotendeels op te rollen. Berucht is
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het OD-proces in Amersfoort in april 1942,
waarbij de doodstraf werd uitgesproken over
24 van 25 betrokken en gearresteerde
verzetsmensen. Later werden er geen processen
meer gevoerd, maar werden de gevangenen
gewoon doodgeschoten. Een prominente
figuur in deze groep was Pim Boellaard.
Over hem alleen kunnen al vele pagina's
worden geschreven. Ook hij werd in mei 1942
gearresteerd doch overleefde het
concentratiekamp. Belangrijke andere illegale
groeperingen waren de pers, (onder andere de
nu nog bestaande bladen Vrij Nederland en
Parool), het studentenverzet, het artsenverzet
(met het nu nog bestaand blad Medisch
Contact), de hulp aan onderduikers en de
Communistische Partij Nederland (sinds de
overval van Duitsland op de Sovjet Unie).
In 1941 opereerde Jaap Sickenga als geheim
agent in de Obrechtlaan. Hij had daar een
zender en heeft heel wat nuttige informatie
naar Londen geseind, samen met de geheim
agent Hans Zomer. O p 31 augustus 1941
(Koninginnedag) werd hij door de Duitse
contraspionage 'uitgepeild' en gearresteerd,
terwijl hij de koptelefoon nog op had.
Hij werd slechts 23 jaar.
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Zeker mag uit die tijd de arts M. Brouwer van
de Soestdijkseweg 65 (nu 365), waar later
C. van Esveld woonde, niet onvermeld blijven.
Hij leverde informatie aan de geheim agent
Willem Tuin die zijn zender in 'Plantwijk' op
nr. 39 (nu 339). had verborgen; Tuin kon elke
avond slechts een paar minuten berichten naar
de geheime dienst in Londen verzenden, nooit
langer, want dan liep hij kans uitgepeild te
worden door de Duitse contraspionage.
Berichten bestemd voor Londen werden vaak
tijdens een bezoek aan de dokter overhandigd.
Brouwer werkte ook samen met de
verzetsmannen, J.G.A. van Medenbach de
Rooy en Maurits Groen, J. Balk en zijn zuster
P.C. Balk. Allen werden tenslotte gearresteerd.
Van Medenbach de Rooy en Groen overleefden
het niet.
Bij het KNMI werkten spionnen, die
weergegevens verzamelden en naar Londen
seinden ten behoeve van de steeds grotere
aantallen vliegtuigen die bijna dagelijks met
hun dodelijke bommenlast over ons land
vlogen op weg naar Duitsland.
De heer Buijense had daartoe allerlei
instrumenten voor weerwaarneming in zijn
achtertuin opgesteld.
Kort voor de luchtlandingen bij Arnhem in
september 1944 kreeg hij opdracht om bij
Oosterbeek lokale weerberichten op te nemen
en door te seinen naar Londen. Toen hij daar
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enkele dagen mee bezig was, landden rondom
hem duizenden parachutisten als onderdeel van
de operatie Market Garden. Een collega die
hierbij ook betrokken was, A.J. van Ginkel,
werd door verraad in zijn werkkamer
gearresteerd door de SD.
Hij moest dit met zijn leven bekopen.
In de latere jaren ontstond de LO-KP,
een landelijk verbreid netwerk (Landelijke
Organisatie voor hulp aan onderduikers,
later gefuseerd met de Knokploegen KP).
Zij richtten zich niet op sabotage, maar op de
hulp aan de tienduizenden, later misschien wel
honderdduizenden onderduikers. In principe
moest iedere man tussen de 16 en 55 jaar gaan
werken in de oorlogsindustrie in Duitsland,
zodat degenen die ze daar vervingen
vrijgemaakt konden worden om te vechten
in het Duitse Leger. Al deze mensen en hun
gezinnen zaten zonder inkomsten en zonder
distributiebonnen. Hierin werd voorzien in de
LO. Ze verkregen de gelden door 'burgerhulp',
maar ze hadden natuurlijk ook
distributiebonnen nodig.
Daarom werd besloten om gemeentehuizen
en distributiekantoren te overvallen. Dat was
een hele klus om dat over heel Nederland te
organiseren en zo eerlijk mogelijk te verdelen.
Het leidde tot vele tientallen acties. Een van
de mannen die hier in deze omstreken een
sleutelrol vervulde was Jack Dijksterhuis, die
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over vele betrouwbare medewerkers kon
beschikken, waardoor er bijna geen mensen
zijn gearresteerd. Velen van hen worden niet
genoemd, maar ze waren zeker niet minder
belangrijk. Er zijn heel wat huzarenstukjes
geleverd!

Jack Dijksterhuis, commandant L.O.-K.P. Bilthoven
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Als uitgebreide actie noem ik de overval op het
gemeentehuis te Bilthoven door de KP De Bilt.
KP De Bilt, eerst onder leiding van J. de Groot,
doch later van KP Frits (schuilnaam van Rein
van der Haar), zou op 10 januari 1944 een
overval plegen op het bevolkingsregister van het
gemeentehuis. Jagtlust was in december 1943
door de Wehrmacht gevorderd, om daar het
stafbureau van het commando van het
LXXXVIIIste Armeekorps te vestigen.
De commandant, generaal H.W. Reinhard, was
in een bunkercomplex aan de Bilderdijklaan
gevestigd. De gemeenteambtenaren hadden
in zeer korte tijd de administratie over moeten
brengen naar de Oranje-Nassauschool die in
de Overboschlaan was gelegen. Waarnemend
burgemeester Van Ravenswaaij, die tevens
burgemeester was van Utrecht, had zich
zorgen gemaakt over de beveiliging van in het
bijzonder het bevolkingsregister en de blanco
persoonsbewijzen. O p 20 december schreef
J.B. Schoonhoven, werkzaam op de secretarie,
een brief aan Van Ravenswaaij dat hij samen
met de kapitein van politie Keizer (NSB-er)
deze veiligheid had onderzocht en in orde had
bevonden. In de middag van die bewuste 10 e
januari kwamen de verzetsmensen die de
overval in De Bilt zouden uitvoeren, bijeen ten
huize van de familie Alberts in de Torenstraat.
Rein van der Haar had de plannen uitgewerkt
en deze zouden uitgevoerd worden door Jan de
Groot uit Utrecht, Dirk van Harten, Bauer
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('Kleine Kees') en nog enkele anderen. Eerder
die week had men kans gezien om een afdruk
te maken van de sleutel van de achterdeur van
de Oranje-Nassauschool en daarmee was een
valse sleutel gefabriceerd. De originele sleutel
werd namelijk elke dag om vijf uur bij het
politiebureau afgegeven en de volgende
ochtend weer opgehaald. De volgende stap
zou zijn het ophalen van de kluis- en de
kastsleutels, die Van Tellingen, de chef van de
Afdeling Bevolking, altijd mee naar huis nam.
Vier man gingen daartoe die avond om
19.15 uur met hun lichtgrijze D K W met
Overijssels kenteken naar het woonhuis van
Van Tellingen aan de Brandenburgerweg.
Een bleef wachten in de auto, terwijl de andere
drie aanbelden en direct werden binnengelaten.
Zij waren gewapend met pistolen en eisten de
sleutels van de kluizen en kasten van het
bevolkingsregister. Van Tellingen heeft toen de
sleutelbossen, die hij altijd in een lade van het
dressoir opborg, afgegeven. Op dat moment
kwam mevrouw Verheul, een kennis van de
familie, aan de deur. Zij werd binnengelaten
en moest toen eveneens meedoen aan de
enscenering, waarbij de handen van
Van Tellingen met een stukje papiertouw
werden vastgebonden, waarna hij en zijn vrouw
met mevrouw Verheul en de daar logerende
tante, mevrouw Van Popta, in de kelder werden
opgesloten. Pas om 21.00 uur, dus bijna twee
uur later, werd A.P. Keyzer, de buurman van de
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familie Van Tellingen, gealarmeerd door
klopgeluiden, die hij kon lokaliseren door in
zijn eigen kelder te luisteren. Hij klopte ook
op de muur, waarop Van Tellingen riep dat hij
was overvallen en met zijn gezin in de kelder
was opgesloten. Hij werd door de buurman
bevrijd, die daarna de politie waarschuwde.
Intussen had de knokploeg al lang zijn slag
geslagen. Men had door gebruik te maken van
de valse sleutel de achterdeur van de school
geopend en daarna de twee deuren naar de
kluis geforceerd met een breekijzer. Uit het
rapport van burgemeester Van Ravenswaaij
bleek dat de buit bestond uit:
• Het bevolkingsregister van A tot Stevels, (de
rest had men over het hoofd gezien, omdat
dat in een andere kast was opgeborgen)
• 243 diverse persoonsbewijzen
• 915 speciale zegels voor persoonsbewijzen
• 536 blanco persoonskaarten.
Alles werd direct per auto afgevoerd naar een
adres dat opgegeven was door de Centrale die
alle opbrengsten van overvallen verzamelde
en waar de verzetsorganisaties bonnen,
persoonsbewijzen en dergelijke papieren
konden aanvragen. Dirk van Harten was
aangewezen om met een auto te wachten op de
buit. Op de Overboschlaan waren echter een
paar huizen verder Duitsers gelegerd. Enkelen
van hen wandelden nietsvermoedend langs en
moeten gezien hebben dat er postzakken
werden ingeladen. Een hachelijke situatie, die
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echter goed afliep. De politie heeft alle
personen, die op het moment van de overval
ten huize van de familie Van Tellingen
aanwezig waren, gehoord. Niemand kon echter
een enigszins bruikbaar signalement geven. Als .
reden van het feit dat zij zo kort van memorie
waren, gaven zij allen op dat ze zo nerveus
geweest waren. Ook de personeelsleden van de
afdeling Bevolking werden gehoord, in verband
met het feit dat er blijkbaar een valse sleutel
was geweest van de achterdeur. Aardig is nog
te vermelden, dat de dochter van de hiervoor
genoemde familie Alberts uit de Torenstraat
die bewuste avond van de 10 e januari in de
Dorpsstraat wandelde met haar verloofde
H. van Gent. Juist toen ze het politiebureau
in de Dorpsstraat passeerden rukte de politie
per fiets uit, in verband met het alarm na de
overval op het bevolkingsregister.
Zij herinnerden zich dat dit uitrukken
bijzonder rustig plaats vond en zij begrepen
achteraf pas waarom dit zo langzaam werd
uitgevoerd. Rein van der Haar, de organisator
van deze overval, heeft met de 'groep Frits'
van de 'Landelijke Knokploeg' een aantal
stoutmoedige overvallen gepleegd.
Zijn vader was bij de Biltse politie en weigerde
medewerking te geven aan het ophalen van
joden. Dit kostte hem zijn baan en inkomen,
maar hij bleef wel standvastig!
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In Engeland werd op 3 september 1944
de NBS (Nederlandse Binnenlandse
Strijdkrachten) opgericht met Prins Bernhard
als commandant. De verschillende opererende
verzetsgroepen werden toen min of meer
gecoördineerd, wat ook weer gevaren opleverde
van het opereren van dubbelspionnen. Er zijn
toen een aantal verzetsacties in de gemeenten
De Bilt en Maartensdijk uitgevoerd, waarvan ik
de sabotage van de spoorlijn even oostelijk van
de overweg bij de Groenekanseweg noem.
Mach Balk werd aangeschoten en gearresteerd,
evenals Flip de Leeuw. Zij werden beide
gefusilleerd. De derde, Joep Huffener wist te
ontsnappen. Pieter ter Beek die ook in deze
verzetsgroep werkzaam was werd enkele dagen
later gepakt en samen met Flip ter dood
gebracht. Een andere verzetsactie was het
maken van valse persoonsbewijzen door de
fotograaf Salomon de Wolf. Tijdens een
inval door de SD in zijn woning aan de
Soestdijkseweg 353 op 16 januari 1945,
ontstond een vuurgevecht waarbij een of twee
Duitsers werden gedood. Een week later
werden acht mannen vanuit de gevangenis
aan het Wolvenplein naar de tuin van het
betreffende pand gevoerd en daar ter plekke
doodgeschoten. Het betrof twee verzetsmensen
waaronder De Wolfen zes zwarthandelaren.
Familieleden van twee van de laatste categorie
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De families
V.l.n.r. Mach Balk, mevr. Balk, Anneke

Balk en De Wolf.

de Wolf, Ben de Wolf, S. de Wolf J. Balk, Maartje

hebben mij geïnformeerd over de toedracht
van deze wrede actie. De laatste actie van de
Binnenlandse Strijdkrachten vond plaats op
3 april 1945 en wel op de Soestdijkerweg,
richting Soestdijk, even voorbij het kruispunt
(nu een rotonde, red.) met de Dolderseweg.
Deze actie werd dan weliswaar net niet op het
grondgebied van De Bilt uitgevoerd, maar wel
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Balk, mevr. de Wolf

door een Bilthovense BS-groep. Commandant
C. van Moorselaar schrijft hierover: „Na
ontvangst van de opdracht aan de sabotagegroep
om op 3 april 1945 's avonds laat een
doorkomend munitietransport te voorzien van
springladingen, waren de leden van de groep
niet erg enthousiast, daar de Duitsers steeds
harder terug sloegen middels represailles op
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meestal onschuldigen. De opdracht moest
echter uitgevoerd worden. Het verlies van drie
strijdmakkers bij de aanslag van 8 november
1944 zat ons nog erg hoog en we zouden alles
op alles zetten om te trachten deze actie zonder
verliezen onzerzijds te laten verlopen. Voor de
aanvang van de avondklok zouden de vijf leden
van de groep naar een woning gaan op een van
de landgoederen aan de noordzijde van de
Soestdijkerweg. Hier werd gewacht op het donker;
te voet ging het naar de wegstrook voorbij het
huidige gedenkteken, waar de groep werd gesplitst.
De ene groep, bestaande uit W. Bremer, R. van
Enthoven en H. Vlug (de Snor), lag richting
Ernst Sillemhoeve aan de kant van de weg in
dekking en de andere groep met commandant
C. van Moorselaar ('Bakker'), met de
ondergedoken Poolse SS-er 'Paul'ging terug in
de richting van het huidige gedenkteken. In de
volslagen duisternis hoorde ik plotseling zeggen:
,Ah es sind zwei' en daarop het geluid van het
scherpstellen van hun wapens, waarop Paul zei;
'Jetztgeht 's los...zak, zak'. Hij haalde de trekker
over van zijn antieke 'repercussiepistool', dat
helaas weigerde, waarop ik onmiddellijk een salvo
gaf met mijn stengun. Hierop renden we terug
naar de andere drie, die in spanning waren wie
er aan kwamen, Duitsers of de andere groep.
Via het bruggetje bij de boerderij zijn we door de
landerijen over hekken en sloten terecht gekomen
op de Wieksloterweg in Soest. In die boerderij zat
een vrouw te waken bij een zieke man. Boven
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ging er een raam open, ... een man wilde ons
wegjagen, maar werd gekalmeerd door de aanblik
van de stengun. Hij opende de voordeur en liet
ons binnen. Na ons relaas aangehoord te hebben
bracht hij ons naar een kamer waar de
vloerbedekking opzij geslagen werd en waar wij
door een luik onder de vloer kropen. Hier werd op
zeer ongeriefelijke wijze de nacht doorgebracht,
waarna we de andere morgen springstof en
wapens verborgen in het kippenhok. Co hield zijn
FN-pistool en een handgranaat bij zich. Getracht
werd een beter onderkomen te vinden bij de
gereformeerde pastorie, maar we werden als
landlopers weggestuurd. We kregen onderdak
boven een drogisterij in Baarn, waar een vriendin
van mijn verloofde werkte en waar we een dag en
een nacht konden doorbrengen. Wim, Ruud en
Herman gingen ongewapend te voet naar huis,
Co en Paul gingen zoveel mogelijk door de bossen
hun eigen weg terug naar de Palestrinalaan 12 in
Bilthoven, waar Co woonde. "
Tot zover het ooggetuigeverslag van
Van Moorselaar. Achteraf bleek dat van de
vijandelijke patrouille één Duitser dodelijk
was getroffen. Als represaille werden op 6 april,
dus vier weken voor de bevrijding, tien
'Todeskandidaten' uit de gevangenis in Utrecht
opgehaald en op de plaats van het vuurgevecht
gefusilleerd. Ter nagedachtenis is er een
gedenkteken opgericht, even ten westen van de
tegenwoordige camping. Met deze actie werden
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de verzetsacties afgesloten, omdat het duidelijk
werd dat de Duitse legers steeds verder werden
ingesloten door de geallieerde strijdmachten en
dat de capitulatie niet lang meer zou uitblijven.
Ik moest me beperken tot enkele grepen uit de
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dertien, gesneuvelde Biltse verzetsmensen te
eren. Hf. van Aalderen, M. Balk, P.J. ter Beek,
A.P.M. Fauchey, A.J. van Ginkel, M.f. Groen,
f. G.A. van Medenbach de Rooy, f. Sickenga,
H.J.A. van Tarel, ]. W. Vermaak en S. de Wolf
Door mij toegevoegd: f. Hofstede en
jonkheer dr. f. de Marées van Swinderen.
Tenslotte het drama in Westbroek op de
bevrijdingsdag. Overal feest, maar niet in
Westbroek waar 5 mei 1945 de zwartste dag in
de geschiedenis werd. Dit is uitgebreid verhaald
in De Biltse Grift van jaargang 12, p 25-32.
Bij het lezen van deze gruwelen worden we
weer geconfronteerd met de rauwe
werkelijkheid van de laatste oorlog, die vijftig
miljoen mensenlevens kostte. Oorlog voeren zit
in het karakter van de mens besloten, maar toch
is het goed te realiseren dat we in ieder geval in
de Europese Unie een zodanige verstandhouding
hebben dat het nu ondenkbaar is dat hier nog
ooit een oorlog zal uitbreken.

Ir. Rudi A.G. Enthoven, lid K.P. van de Nederlandse
Binnenlandse Stijdkrachten, Bilthoven-Noord

geschiedenis van 1940 tot 1945, maar ik kan
niet eindigen zonder de elf, in mijn optie

Bronnen:
• Brugman J.C., Bezet en verzet.
De Bilt en Bilthoven in oorlogstijd. 1993.
• Brugman J.C., Drama in Westbroek.
De Biltse Grift 12 (25-32) 2004.
• Jong, L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in
de Tweede Wereldoorlog. Staatsuitgeverij 1976.
Deel 7 eerste helft en tweede helft.
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Het Nieuwe Lyceum

HET NIEUWE LYCEUM 1935-1945
DE DONKERE OORLOGSJAREN (II)
Dr. W i m Krommenhoek, oud-docent H N L

In deze vierde en laatste aflevering van de serie Het Nieuwe Lyceum wordt de geschiedenis van
de school vanaf het jaar 1942 tot aan het einde van de oorlogstijd beschreven. Het artikel is een
bewerking van een omvangrijker geschrift. De tekstverzorging is van Pieter Burggraaf.
Zie voor de voorgaande afleveringen de nummers september en december 2004 en maart 2005.

1942
Er blijven zich incidenten voordoen, steeds
weer van politieke aard. Dit maakt dat
leerlingen verklaringen moeten ondertekenen
„in geen enkel opzicht mijn medeleerlingen
lastig te vallen in verband met de politieke
opvatting van hun ouders of henzelf."
In mei vindt een incident plaats waardoor
wellicht iets onthuld wordt van de politieke
voorkeur van de rector. Wat is namelijk het
geval? De vader van Gerard T. stuurt op 7 mei
de rector een brief naar aanleiding van
uitlatingen van Suzan V. uit de tweede klas.
Zij zou hebben gezegd dat de betreffende
vader 's avonds de huizen langs gaat om daarna
mensen aan te geven die naar de Engelse radio
luisteren. Een afschrift van de briefis gestuurd
naar het Opvoedingsgilde.
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Een paar dagen later deelt de rector mee dat het
meisje hierover ernstig is onderhouden en dat
hij bovendien een bezoek gebracht heeft aan
haar ouders. Tegelijkertijd schrijft hij naar de
secretaris van het Opvoedersgilde in Den Haag,
maar nu blijkt dat zij elkaar persoonlijk kennen
en van eikaars persoonlijke omstandigheden op
de hoogte zijn. Het anrwoord uit Den Haag
begint dan ook met de aanhef 'Kameraad' en
eindigt met 'Hou Zee!' en de „hartelijke
groeten van huis tot huis".
In juni luidt de rector de noodklok over het
internaat. In een uitvoerige brief aan het
bestuur schrijft hij op 4 juni:
„Door de geleidelijke inperking van allerlei
distributierantsoenen, zoals voor voeding, gas,
electriciteit, brandstof, enz. wordt het ons steeds
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moeilijker met een aantal jongelui tussen 13 en
19 jaar in huis een verzorging te geven,
die onze goede naam hoog kan houden.
Wij menen te mogen aannemen, dat de situatie in
de eerstkomende tijd eerder slechter dan beter zal
worden. Wij zien dan ook de naaste toekomst op
dit punt zeer somher in en menen U te moeten
voorstellen, allereerst op grond van de
levensmiddelen-positie, het Internaat voorlopig
te sluiten. "
H e t einde van een droom k o m t in zicht.
O p 2 3 juni valt het doek voor het Internaat.
H e t is een klap voor de jonge school, w a n t
diverse nieuwe aanmeldingen k u n n e n n u
niet gehonoreerd worden, de groei is er uit.

een brief aan de Hoofdinspecteur Lichamelijke
Opvoeding naar aanleiding van het feit dat een
docent L O zijn inziens te veel aandacht
besteedt aan sport en spel en te weinig aan
lichamelijke opvoeding, met het accent op
opvoeding. Sommige passages uit deze brief
bevestigen wellicht een eerder voorzichtig
geformuleerde voorkeur van de rector:
„Ik zou willen, dat bij het aantreden van de les
de leerlingen zich op commando vlot op een gelid
plaatsen, afstand nemen en rechts-richten,
eventueel nummeren en daarna de ruststand
aannemen. De heer V. vindt dit te 'militair' en is
bang, dat de leerlingen door zulk een wijze van
handelen afgeschrikt worden. Ik beweer het

D e rector bemiddelt bij het vinden van een
nieuwe verblijfplaats voor de internen. Hij
schrijft aan de ouders: „ Uit de aard der zaak
moet ik mij daarbij beperken tot de kring van
gelijkgezinden met Uw opvatting. "
Maar in de betreffende kring weet hij wel de
weg; rechtstreeks naar een d a m e wier m a n
naar het oostfront is, of via ' D e Werker',
het blad van het district Utrecht der N S B .
O o k wanneer voor de volgende cursus een
jongen wordt aangemeld, wiens vader als
beroep opgeeft: 'Hoofd Algemene Zaken der
N S B ' , wordt nergens een vraagteken gezet,
een aarzeling gevoeld. Door verhuizing naar
Wassenaar verschijnt de leerling echter niet.
Aan het eind van de vakantie schrijft de rector

(...) In 't bijzonder onze leerlingen hebben een
groot gebrek aan goede houding en correct
optreden. Ik zie de lessen LO als een van de
belangrijkste mogelijkheden om hierin enige
verbetering te brengen. "
Was er in voorgaande gevallen wellicht nog
sprake van overdreven voorzichtigheid, het lijkt
nu duidelijk waar de voorkeur van de rector
naar uitgaat.
Gelukkig voor de rector heeft de LO-docent
met zijn eigen visie o p het vak naar elders
gesolliciteerd. D e rector heeft inmiddels een
kandidate gevonden over wie hij aan de
Hoofdinspecteur L O bericht:
„Zij is de juiste persoon die men graag wilde
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benoemen. Ik ken haar persoonlijk goed en ben
zeer enthousiast over haar didactische en
pedagogische bekwaamheden. Daar ze U wellicht
niet bekend is deel ik U nog mede, dat haar
nationaliteit en die van haar man Duits is. "
Uit een brief van de gemeente van 5 september
over subsidieverlening aan H e t Nieuwe Lyceum
wordt ons duidelijk hoe het leerlingenaantal
toch gestaag groeit, vooral wat betreft het
aantal kinderen uit de eigen gemeente.
Waren er in 1940 nog 109 leerlingen,
in 1941 was dit aantal gestegen tot 134,
waarvan 100 uit de gemeente.
In deze maand na de grote vakantie, laat ook
de Nationale Jeugdstorm van zich horen door
middel van briefjes als dit:
„Hierbij heb ik de eer U mee te delen dat (...)
heden wegens dringende en belangrijke bezigheden
voor de Nationale jeugdstorm de school heeft
moeten verzuimen. "
D e rector zwijgt. H e t leven was verschraald,
zowel in materieel als in spiritueel opzicht en
iedereen probeerde zo goed mogelijk zijn eigen
positie veilig te stellen.
H e t is inmiddels november. D e evacuatie van
een deel van D e n Haag is een feit geworden en
ook in Bilthoven neemt H e t Nieuwe Lyceum
leerlingen op van verhuisde landgenoten.
H e t waren verwarrende dagen, zoals blijkt uit
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een toelichtende brief van de rector van het
Vrijzinnig Christelijk Lyceum over een leerling.
Hij schrijft o.a.:
„De evacuatiechaos stelt ons voor veel
problemen (...). Je hebt ook geen idee, wat een
chaos evacuatie van circa 200.000 mensen
schept. "
Bijkomend probleem vormde het hoge schoolgeld
van Het Nieuwe Lyceum, maar nood breekt wet
nietwaar, en in voorkomende gevallen schreef de
secretaris van het bestuur:
„ Ten aanzien van de evacuatiegevallen heef
het bestuur besloten in principe de geldende
maatstaven te handhaven - maar anderzijds het
dagelijks bestuur gemachtigd met eenige soepelheid
naar bevind van zaken te handelen. "

Het Nieuwe Lyceum in 1935
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1943
Het jaar opent met een brief van de
burgemeester aan Het Nieuwe Lyceum.
De gemeente is niet van zins ontheffing te
verlenen tot betaling van de huurprijs voor het
naast de school gelegen sportveld, dat echter in
gebruik is bij de Duitse Wehrmacht en raadt
aan aldaar een vergoeding te vragen. Maar de
grote jobstijding komt op 26 januari.
In een P.S. onderaan een briefje aan de
inspectie over examenopgaven staat:
„Zojuist ontvang ik van het Gemeentehuis bericht,
dat ons schoolgebouw op de kortst mogelijke
termijn gevorderd is. In overleg met de betreffende
dienst van het Gemeentehuis zoeken wij een ander
onderkomen. "
Binnen een maand gaat Het Nieuwe Lyceum
in de verstrooiing, zoals blijkt uit een bericht
van 20 februari aan alle ouders en verzorgers.
„ Van deze brief maak ik tevens gebruik U mee te
delen, dat ons lyceum wegens verhuizing gesloten
zal zijn op Maandag 22, Dinsdag 23 en
Woensdag 24 Februari a.s.
Ons toekomstig adres zal zijn in de villa 'De
Oase', Emmaplein 24, Bilthoven. Voorlopig zal
daar nog geen telefonische aansluiting zijn.
In Emmaplein 24 zullen alle lessen gegeven
worden, behalve aan de 2e klas en de I. W.A.
De 2e klas en de I. W.A. zullen hun onderwijs
in 2 schoollokalen van de Leyenschewegschool
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ontvangen, die ons door de gemeente zijn
afgestaan. "
Echt gezellig kan het in De Oase niet geweest
zijn, want kort na intrede rapporteert de rector
aan het bestuur:
„(....) Vloerbedekking ontbrak geheel of
verkeerde waar aanwezig in zeer slechte staat...
Gelijkvloers ontbraken de tussendeuren van
de achterkamer (...) In de schuifdeuren van
de grote serre bevond zich geen glas (...)
Het gehele huis mag vrij verveloos genoemd
worden. Het hekwerk rond de achterbalkons
van de 2 e verdieping is zeer zwak."
En dan te bedenken dat men verjaagd was uit
een splinternieuw gebouw!
Maar ook op andere fronten slaan gebrek en
schaarste toe. O p 12 april schrijft een moeder
aan school hoe haar zoon „maar één paar
schoenen heeft, die ik na veel moeite heb
kunnen krijgen" en verzoekt daarom hem
voorlopig van de gymnastiek vrij te stellen. En
ook de docenten hebben het niet gemakkelijk.
Op 15 april stellen zij een gezamenlijk
schrijven aan het bestuur op met het verzoek
om hen materieel tegemoet te komen. Dan
duiken, tot overmaat van ramp, met regelmaat
besmettelijke ziekten op, zoals blijkt uit briefjes
van de gemeente aan de school.
De verhuizing naar De Oase is nog niet goed
en wel achter de rug of de eigenaresse van het
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pand, douairière Van Schuilenburch van
Bommenede-van Boetzelaar, laat per brief
weten dat de schutting al om ligt en ze stelt
het lyceum dadelijk aansprakelijk voor alle
mogelijke verdere schade. En er blijft maar
sprake van incidenten van politieke aard,
met name veroorzaakt door ouders met
nationaal-socialistische sympathieën.
Karakteristiek is dan het antwoord van de
rector: „Het zal mij aangenaam zijn, als U
Uwerzijds Uw zoon wilt duidelijk maken,
dat wij in de huidige omstandigheden elkaar
moeten helpen en niet tegenwerken en dat het
mijn plicht is een normale gang van zaken in het
schoolleven zo lang mogelijk in stand te houden. "
Het moet voor de rector wel heel lastig zijn
geweest tussen alle klippen door te laveren
en geen enkel voorval te laten escaleren.
Voorjaar 1943 lijkt de sfeer op Het Nieuwe
Lyceum zich te hebben verhard. Door alle
veranderingen die elkaar in snel tempo
opvolgden en de zeer verschillende politieke
overtuigingen van ouders en ook van leerlingen
binnen een klas, dreigen de verbaal minder
sterken de dupe te worden.
Zo vernemen wij uit een brief van een vader
aan de rector hoe zijn zoon zich niet kan
vinden in de „(..Jruwheid, zich vaak openbarend
in vernielzucht, waarbij enkele elementen de toon
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aangeven (...). "En hoe deze jongen wordt
geboycot, bespot en gekrenkt wegens zijn
afkeer van het geweld, ook het verbale. De
ongedisciplineerdheid van de jeugd wordt in
juni nog weer eens onder de aandacht van de
rector gebracht in een brief van de reeds eerder
genoemde douairière Van Schuilenburch van
Bommenede-van Boetzelaar, de eigenaresse van
De Oase, waarin deze uitdrukkelijk verzoekt
de leerlingen te verbieden rozen, seringen en
rododendrons te plukken uit de tuin. „ Van
lyceumjeugd kan men toch zeker wel wat meer
beleefdheid verwachten dan van andere scholen!"
Blijkbaar niet.
Uit een brief van 7 september 1943, door de
rector geschreven aan de distributiedienst,
wordt duidelijk dat er inmiddels geen
telefoonaansluiting meer is. En omdat het
ambt van rector met zich meebrengt dat deze
geregeld contact moet hebben met ouders,
docenten en autoriteiten, doet hij een dringend
verzoek uitgaan een buitenband voor zijn fiets
beschikbaar te stellen.
Ook in september dwarrelt een briefje Het
Nieuwe Lyceum binnen met de volgende tekst:
„Ingevolge een door de Duitsche autoriteiten
genomen beslissing zullen alleen die leerlingen
van de hoogste klassen voor middelbaar en
voorbereidend hooger onderwijs uitstel van den
arbeidsdienst krijgen, die tussen 1 October 1943
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en 1 Januari 1944 den leeftijd van 19 jaar zullen
bereiken. Deze leerlingen zullen in December 1943
in staat worden gesteld deel te nemen aan een
nood-eindexamen. "
Met dergelijke teksten voor ogen is het misschien
niet zo verwonderlijk dat de jeugd de braafheid
had afgelegd en grenzen verlegde.
Maar ondanks alles blijft de rector zorgzaam.
Z o lezen we in een brief van 6 oktober aan
de vader van een leerling die iedere dag uit
Loosdrecht k o m t fietsen:
„Ik vraag mij ook af hoe dit van de winter moet
gaan, als het weer en de wegen slechter worden.
Ik voorzie dan wel veel onaangenaamheden op dit
punt (...) "
Behalve fietsbanden blijven ook schoenzolen
een p u n t van zorg. Uit een briefje van een vader:
„ Gaarne zag ik vandaag mijn zoon vrijgesteld van
hockey. Het zomerschoeisel, waarmee hij op school
verschijnt (en genoodzaakt is te verschijnen) is op
dat spel niet berekend en zijn andere schoenen zijn
'voorlopig' in de reparatie. "
1944
Uit een brief van 14 september valt op te maken
dat van een normaal schoolleven geen sprake
meer is. D e leerlingen k o m e n alleen nog op
school o m h u n taken op te halen. In de zesde klas
wordt nog in klassikaal verband gewerkt en
terloops blijkt de reden: „Gezien de hier plaats
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vindende beschietingen is het niet mogelijk grotere
groepen, vooral van jonge leerlingen, hier tezamen
laten komen. "
Een nieuw dieptepunt is bereikt, dieper dan ooit.
Uit deze periode dateren dagboekaantekeningen
van Ellen v.d. B., die eind augustus naar de vijfde
klas is gegaan. Zij schrijft op 11 september 1944:
„In Bilthoven zijn alle lagere scholen en ook de
MUIO gesloten wegens kinderverlamming.
Onze
school echter, omdat hij zo dicht bij het station ligt,
is vandaag voor het eerst beschoten vlak voor het
station. " O p 25 september lezen we: „ We moeten
nu natuurlijk niet meer naar school voor het eind
vnn de oorlog. En die gaat bar langzaam, h.oor:
D e school functioneert niet meer en met het
taaksysteem probeert men nog iets van voortgang
te bereiken. In een razend tempo verslechtert de
situatie verder. O p 9 oktober schrijft Ellen in haar
dagboek: „ We zitten om de tafel geschaard, waarop
één kaars op het midden der tafel in zijn glorie
straalt. Vanmiddag om 4.00 uur is de electriciteit bij
ons afgesloten. Geen stofzuiger, geen klok, geen bel,
geen grammofoon, geen broodrooster, geen electrische
koker, geen kacheltje en last but not least geen licht
en radio; hoe dat moet gaan mag Joost weten. Papa
is in onderhandeling over een carbidlamp. We gaan
wel achteruit. Vanmorgen in het fodendom werden
radio 's gevorderd. Rustig in de lucht. Mannen
worden nog steeds geve cm
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Het Nieuwe Lyceum na het bombardement.

Een maand later, op 11 november:
„ Wat een leven, gek wordje ervan! Ik kan me nu
niet meer indenken dat ik ooit over een proef of
repetitie ingezeten heb. Ik begin er waarachtig
naar te verlangen. "
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Foto G. van

Walbeek

Het taaksysteem wordt ondertussen verfijnd
en per docent wordt vastgesteld hoe groot het
aantal leerlingen is, afhankelijk van de mate
waarin zij Bilthoven kunnen bereiken.
En wie denkt dat de zwartste bladzijde in deze
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geschiedenis nu wel geschreven is, vergist zich.
Op 29 december werd het schoolgebouw aan
de Jan Steenlaan, de trots van alle HNL'ers,
gebombardeerd en in een puinhoop veranderd.
We lezen op 30 december in Ellen's dagboek:
„(•••) en schrik niet (...) het lyceum is weg,
het moet vreselijk en onherstelbaar getroffen zijn.
Het zat vol Duitse instellingen. Doodzonde!"
Dramatischer kon het jaar 1944 niet aflopen.
Het gebouw in puin. Het onderwijs gestopt, de
idealen begraven onder dikke lagen oorlogslast.
1945
Steeds meer docenten moeten afhaken om
naar Bilthoven te komen. Treinen rijden niet
meer of onregelmatig, fietsen zijn gevorderd
of lichamelijke krachten ontbreken als gevolg
van voedseltekort. Taken worden nu zoveel
mogelijk per post rond gestuurd, maar die
komen veelal niet aan, of met grote vertraging.
Een brief van Bilthoven naar Utrecht blijkt
een week onderweg te zijn en de gehele
ineenstorting lijkt nabij. In een brief van
29 januari schrijft de rector:
„Intussen zijn wij o.a. door de maatregel van de
tewerkstelling voor een geheel nieuwe situatie
geplaatst, waardoor noch de oudere leerlingen,
noch de jonge docenten over de weg komen. "
In maart 1945 is alles vrijwel tot stilstand
gekomen. Dit blijkt onder andere uit een brief
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van 15 maart aan de inspecteur, waarin de
heer Van Popta laat weten dat, ondanks alle
inspanningen, er geen resultaat meer te
behalen is.
De laatste brief van de rector van Het Nieuwe
Lyceum die in het archief aanwezig is, dateert
van 21 maart en behelst een verzoek aan het
bestuur na te gaan in hoeverre in Bilthoven
hout gekocht kan worden als brandstof voor
docenten. Daarna is het afgelopen.
Het volgende bewaarde stuk is geschreven
door de dan inmiddels in de Varenkamp
geïnterneerde rector. Het dateert van 16 mei
en is een met potlood geschreven verzoek aan
het Bureau van Het Nieuwe Lyceum: „Kun je
me ook eens berichten hoe het met het lyceum en
het werk loopt. Probeer me op de hoogte te houden.
Mij gaat het naar omstandigheden goed. Groet
bekenden van me. "
Hoe heeft het zover kunnen komen?
Reeds op 5 juni heeft de secretaris van het
bestuur een concept ontslagbesluit gereed,
dat op 11 juni in geredigeerde vorm wordt
getekend. Ontslag volgt per 1 september. >-
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Nasleep
Vanaf dit moment worden de schoolzaken
waargenomen door conrector Jager, die de
school gediend heeft van 1935 tot 1971.
Maar hoe nu verder? Wat rest aan de Jan
Steenlaan is een hoop puin, nadat zowel
Duitsers als burgers de schoolruïne volledig
geplunderd hebben.
De allereerste stap wordt gezet op 17 augustus,
wanneer de burgemeester laat weten dat het
Ministerie van Openbare Werken en
Wederopbouw de gemeente heeft meegedeeld
over te gaan tot onteigening ten name van de
gemeente De Bilt, van het puin en de verdere
restanten van opstal.
Het zal nog jaren duren tot een tweede Nieuwe
Lyceum aan de Jan Steenlaan kan worden
geopend.
In november wordt Jan Gunning benoemd tot
tweede rector van Het Nieuwe Lyceum.
Hij zal deze functie tien jaar vervullen en er
een zeer specifieke inhoud aan geven.

;i. üP'f
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Het Nieuwe Lyceum in opbouw
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1949

Na de oorlog, in de fase van wederopbouw, in
een periode van no-nonsense, bleek het elan
van de eerste jaren verdwenen en werd Het
Nieuwe Lyceum een degelijke school, dat wel,
maar zonder dat exclusieve van de eerste jaren.
Er kwam niet alleen een nieuwe rector, maar
men wilde het verleden zo snel mogelijk
vergeten, en over de oorlog en alles wat daarin
verloren was gegaan, zowel materieel als ideëel,
werd nauwelijks meer gesproken. Een nieuwe
tijd was aangebroken, een Nieuw Lyceum
kwam tot ontwikkeling.
Aan het eind van dit verhaal blijft één vraag.
Wat voor man was die eerste rector, die,
afgaande op de nagelaten brieven en stukken,
gedurende tien jaar Het Nieuwe Lyceum zo
energiek en stimulerend heeft geleid?
Hoe kon het mogelijk zijn dat drie weken na
de bevrijding zijn ontslagbrief reeds gereed was?
Wanneer we nu, twee generaties later, proberen
ons beeld bij te stellen, en ons ver willen
houden van een vorm van zwart-wit denken
die toen onvermijdelijk en ook geheel
begrijpelijk optrad, rest mij slechts de conclusie
dat wij te maken hadden met een idealist, die
een onderwijsvorm voorstond waarin het kind
gedisciplineerd opgevoed diende te worden in
zo breed mogelijke zin. Als zodanig mogen wij
deze eerste rector als slachtoffer van zijn tijd
bestempelen, een man die onder andere
omstandigheden ongetwijfeld in staat zou zijn
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geweest het lyceum tot grote bloei te brengen.
In een gesprek met de 86-jarige heer Baars, van
1935 tot 1953 verbonden aan het lyceum,
werd een en ander verder verduidelijkt. Hij
schetst de rector inderdaad als een idealistisch
ingesteld man, maar tegelijkertijd als iemand
met weinig uitstraling; een goed bedoelende,
nauwkeurige ambtenaar, die niet op fouten
betrapt wilde worden. Het bestuur heeft later
Van Popta's volgzaamheid aangegrepen om
zich te ontdoen van een man op wie men toen
was uitgekeken. Maar ook zonder oorlog zou
volgens de heer Baars de rector het niet langer
hebben kunnen vinden met een bestuur dat
vooral in die tijd, maar ook nog decennia
daarna, gekenmerkt werd door een ijzige
regentenmentaliteit. Dit bestuur maakte
de dienst uit en verwachtte absolute
gehoorzaamheid. De waardering voor
onderwijs en onderwijsgevenden was gering,
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getuige onder andere de opmerking van de heer
De Geus uit die dagen: „De dames en heren
docenten mogen blij zijn, dat zij bij ons een
boterham verdienen. "
Tegen dit licht bezien is het niet verwonderlijk
dat na tien jaar de rector het veld moest
ruimen. Hij, de onderwijsidealist uit
Zwitserland, gepromoveerd op een pedagogisch
onderwerp, miste bovendien de aansluiting bij
en de steun van een andere idealist van het
eerste uur, de heer De Marées van Swinderen.
Deze was het immers die Van Popta reeds in
1934 opzocht en beiden waren bezield van de
'école nouvelle'. Maar toen De Marées van
Swinderen in de oorlog het leven liet, ontnam
de rechtlijnigheid van het bestuur Het Nieuwe
Lyceum zijn geïnspireerde start en elan, en
doofde tenslotte het vuur voorgoed. Zo moet
het geweest zijn.

Correctie artikel 'Bloemisterij Kweeklust aan de Gezichtslaan' in De Biltse Grift, maart 2005.
Op bladzijde 7 is in de linker kolom helaas een stuk van de tekst weggevallen. Er behoort te staan:
„Een overbuurmeisje, dat in 1951 met haar ouders tegenover de bloemisterij aan de Gezichtslaan
kwam wonen, herinnert de familie Van der Wal als aardige en behulpzame mensen. Je kon er altijd,
ook 's avonds nog, voor een bloemetje terecht. Als kind mocht je op de kwekerij spelen en soms zelf bloemen
plukken. Gerrit van der Wal reed dagelijks met een zwaar beladen bakfiets naar zijn tuinklanten.
Het echtpaar was zeer actief. Ze hadden echter geen opvolging voor hun bloemisterij".
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Van Huizen heeft het wel

KOM OF BEL, VAN HUIZEN HEEFT HET WEL
Hans de Groot
Deze slagzin zal velen, vooral ouderen in
Bilthoven, bekend voorkomen. Ik had u graag
het originele ontwerp ervan willen laten zien.
Helaas is dit noch in de archieven noch bij de
familie boven water gekomen. Mij rest dus
niets anders dan er een beschrijving van te
geven. Als eerste zie je een hardlopend
mannenfiguurtje met een aktetas onder zijn
arm, dan de tekst 'Kom of bel, Van Huizen
heeft het wel' en daarachter opnieuw het
mannenfiguurtje, maar nu staande in een
telefooncel met de hoorn aan zijn oor. Dat
een lay-out uit het begin van de jaren dertig
het niet tientallen jaren uithoudt is begrijpelijk.
Toch deed het mij deugd dat ik in een
advertentie van 1951 de hierbij afgedrukte
gemoderniseerde variant aantrof. Deze was
opgenomen in het toen wekelijks huis aan huis
verspreide advertentieblaadje De Aandacht van
Drukkerij Wentzel. De slagzin zelf is in 1971
en 1972 ook nog in advertenties te vinden.
De winkel van Van Huizen op Nachtegaallaan
3 heeft in zijn bestaan deze slogan meer dan
waar gemaakt. Dat zal wel blijken in het
volgende verhaal:
Het is 4 december 1904. De uit Werkhoven
stammende Wilhelmus van Huizen en Gerda
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Verkerk, wier wieg in Zegveld stond, zijn in de
wolken bij de geboorte van hun eerste kind.
De boreling krijgt als doopnaam Franciscus
Petrus en als roepnaam Frans mee.
Het echtpaar Van Huizen woont in Utrecht
en de kostwinner werkt als voorman bij een
timmerfabriek tot hij in 1908 een advertentie
leest. Een advertentie opgesteld door K.F. Hein
uit De Bilt-Station (de toenmalige naam van
het huidige Bilthoven). Hij is op zoek naar
een rentmeester met als taken onder andere
het onderhoud van de tuin, koetsierswerk,
assistentie bij jachtpartijen op zijn
jachtgebieden in het noorden van het land.
Deze baan lijkt Wilhelmus op het lijf
geschreven en gelukkig is de heer Hein het
met hem eens. Hij wordt aangenomen en
mag verhuizen naar het huis op Prins
Hendriklaan 34, staande op het terrein bij de
villa van de heer Hein op Prins Hendriklaan
32. Deze villa stond toen op de zuid-west-hoek
Leyenseweg-Prins Hendriklaan. Karl Friedrich
Hein is afkomstig uit Westfalen en is naast
de heren Fentener van Vlissingen en
Van Beuningen een van de directeuren van
de Steenkolen Handels Vereniging met als
aandachtsgebied de steenkolensector.
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Huizen zweeft in dit verband
de naam van de Gerardus
Een tuin in de Farklaan, 't is schande
Majellaschool. Deze beslissing
Stond in d e felle zon te verbranden.
betekent dat hij als klein ventje
Door 'n slang e n e e n spuit
elke dag op en neer met de trein
Van v . Huizen is dat uit.
En van 't gras kun je weer watertanden.
naar Utrecht moet. In die jaren
blijkt al iets van zijn commerciële
Tuinslang
f 0.90, f 1,50 en f 2.50 p e r meter
aanleg. Bijna alle reizende heren
Tuinsproeiers 7.50, 8.85, 9,90, 12.85, 13.25
21.85
kopen bij het station een krant,
telefoon
lezen die in de trein en laten deze
bij aankomst in Utrecht in de
trein liggen. Fransje verzamelt ze
en ziet kans ze voor de tweede
keer te verkopen.
Vader van Huizen zorgt ervoor
dat de verdiende centjes netjes
V A N MUZEN W&EPT WET V/EL,
voor hem worden bewaard. O p
school raakt hij bevriend met de
Nachtegaallaan 3
in de Waterstraat in Utrecht
Telef. 2589
wonende Jantje de Groot, een
vriendschap die tot op hoge
leeftijd stand houdt. Deze Jantje
de
Groot
werd
mijn vader. Een middelbare
Advertentie van 14 juni 1951 in De Aandacht
opleiding zit er voor Frans niet in. Hij komt
waarschijnlijk als jongste bediende in dienst bij
Fransje groeit voorspoedig op in het bosrijke
een bank die in de herinnering van de familie is
gebied. Dan komt de tijd dat hij naar school
blijven hangen als de Pastoorsbank. Ondanks
moet en een lagere school is er nog niet in De
alle naspeuringen heb ik de echte naam van die
Bilt-Station. Zijn ouders lossen dit probleem
bank niet weten te achterhalen. Wel duidelijk
op door hem in te schrijven op een school in
was de populariteit van deze bank bij de
Utrecht. In het geheugen van de familie van
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Utrechtse parochies. Deze stortten er de
opbrengsten van de collectes. Ook was de
bank actief bij het veilen van de inboedel van
leeggekomen pastorieën. Bij deze veilingen
bood Frans mee, om de opbrengst van de
veiling te verhogen. Hier is waarschijnlijk de
basis gelegd voor zijn latere venduactiviteiten.

Huizenlwinkelblok
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Tegen het einde van de jaren twintig houdt de
Pastoorsbank op te bestaan en moet Frans op
zoek naar een nieuwe uitdaging.
Inmiddels is in de nieuwe kerk van O.L.
Vrouwe van Altijddurende Bijstand aan de
Gregoriuslaan zijn oog gevallen op een meisje.
Het is de uit Zwollerkarspel afkomstige Alie

aan de Nachtegaallaan ca. 1920. De winkel rechts wordt in 1931 betrokken door Van Huizen.
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Mensing. Zij werkt in het huishouden van de
familie van Ittersum, Soestdijkseweg 222. O p
5 juni 1931 beloven zij elkaar eeuwige trouw.
Tussen het hoekhuis aan het huidige
Emmaplein en het park van huize Wildzang
verrijst rond 1920 aan de Nachtegaallaan een
blokje huizen in ongeveer uniforme bouwstijl.
Op nummer 1 wordt een woning met
daarnaast een winkel opgetrokken en op
nummer 3 in opdracht van Th.A. van der Wart
een winkel-woonhuis. Van der Wart vestigt
zich in dit pand als patissier/cuisinier.
In de adresboeken van 1927 en 1930 blijkt dit
pand in gebruik te zijn als bijkantoor van de
Utrechtse Melk- en Zuivelfabriek en biedt het
onderdak aan G.M. Avenhuis, chef van deze
onderneming.
In 1931 koopt Frans van Huizen dit winkelwoonhuis en begint er samen met zijn vrouw
een nieuw bestaan als winkelier. Boven de
winkelruit prijkt trots de naam 'Van
HUIZEN'. Het jonge echtpaar woont achter
en boven de winkel. Achter de winkel wordt
over de volle breedte van het perceel een
verkoopruimte gebouwd, ontworpen door
de architect E. Reitsma. In de winkelruimte
wordt een assortiment porselein en aardewerk
aangeboden. Na ingebruikname van de
verkoopzaal wordt deze bestemd voor de
verkoop van onder andere ijzerwaren, tuin- en
landbouwartikelen. De groothandelaar Jean
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Heybroek aan de Rembrandtlaan was namelijk
sterk geïnteresseerd in een verkooppunt voor
particulieren en Van Huizen krijgt dan ook
praktisch het hele assortiment producten van
Jean Heybroek in commissie. Eens per maand
worden de verkochte producten afgerekend.
Uit een oude foto blijkt dat er onder andere
ook klompen te koop zijn en hondenartikelen.
Hier wordt de slagzin 'Kom of bel, Van Huizen
heeft het wel' al aardig waargemaakt. Deze
slagzin heeft Frans cadeau gekregen van zijn
oude schoolmakker Jan de Groot (de eerder
genoemde Jantje), die op het kantoor van het
Amusante Weekblad aan de Laurillardlaan het
ontwerp heeft laten maken.
De ervaringen met het houden van veilingen,
opgedaan bij de eerdergenoemde Pastoorsbank
laten Frans niet los. Nog in de tijd dat hij bij
de bank werkt ontmoet hij in de trein naar
Bilthoven een oud-Indiëganger. Deze heeft
zich na terugkeer in zijn moederland in de
wijnhandel gestort. Nu dat avontuur niet
goed is afgelopen is hij gedwongen de
inboedel van zijn huis op de hoek van de
Prins Bernhardlaan/Julianalaan te verkopen.
Frans ruikt zijn kans en organiseert in dat huis
zijn eerste eigen verkoping.
Enkele jaren later blijkt er naast het oude pand
van Jean Heijbroek aan de Rembrandtlaan
tegen het stationsemplacement een bedrijfspand
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leeg te staan. Hij huurt dit en kondigt aan dat
daar eens per maand een goederenveiling

gehouden zal worden tegen een commissieloon
van 2 1 % . Dit pand wordt in 1937 als
rijwielfabriek betrokken door de uit Eindhoven
afkomstige Senders Handelsonderneming.
In de volgende jaren worden achtereenvolgens
dochter Greet, de twee zonen Evert en Wim en
dochter Netty geboren. Het woongedeelte van
het pand Nachtegaallaan 3 is nu dusdanig vol
dat nodig uitgekeken moet worden naar een
andere woning. Bovendien nadert het moment
dat de oudste dochter Greet naar de lagere
school moet. Op de Gregoriuslaan is net een
blok nieuwe huizen gereed gekomen, schuin
tegenover de kerk en de Theresia van
Lisieuxschool. Mooier kan het niet en in 1938
verhuist het gezin naar Gregoriuslaan 7. In dit
huis wordt in 1944 de laatste dochter Lies
geboren.

De winkel

56

tijdens de eerste

jaren

Nog voor de verhuizing kampt Frans al met
een flink ruimteprobleem. De opslag van rollen
tuingaas en rietmatten vraagt nogal wat ruimte.
Begin 1938 was het al nodig geweest een
vergunning aan te vragen voor het aanbrengen
van een overkapte bergruimte en voor het
plaatsen van een oude goederenwagon aan de
oostzijde van de verkoopzaal. Mevrouw de
weduwe Den Tex, eigenaresse van Wildzang,
had zich bereid getoond een strook grond van
haar tuin aan Frans van Huizen te verkopen
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om deze uitbreiding van opslagruimte mogelijk
te maken.
Door het leegkomen van het woongedeelte
ontstaat de mogelijkheid om die bij de winkel
te trekken, maar dit blijkt onvoldoende
ruimtewinst op te leveren om de groei bij te
houden. Ingrijpender maatregelen zijn
noodzakelijk. Begin 1940 wordt architect
C.G. Engelfriet ingeschakeld om een nieuwe
en grotere winkel te ontwerpen. In dit plan
wordt het pand dubbel zo breed, er komt
een nieuwe voorgevel met centraal een
poortvormige entree met een portiek met de
winkelingang. Aan de oostzijde van dit portiek
ontstaat een afgescheiden winkelruimte,
bestemd voor verhuur. Deze ruimte is een
aantal jaren in gebruik geweest bij het
Technisch Bureau Radio Sound van G. Alders.
Aan de achterzijde wordt de bestaande winkel
verbonden met de al bestaande verkoopzaal. In
december 1940 komt de bouwvergunning af.
Voor deze ingrijpende verbouwing is het
noodzakelijk de winkel ruim twee maanden
te sluiten. Bij de heropening krijgt Frans van
Huizen een kopergeslagen schild cadeau van
zijn oude vriend Jan de Groot met als tekst
'Gebouwd in tijden van zorg met de toekomst
als borg'. Dat schild heeft jaren in de winkel
gehangen, maar is helaas verloren gegaan.
De nieuwe winkel biedt nu weer ruime
mogelijkheden voor verbreding van het
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assortiment en daarvan wordt gretig gebruik
gemaakt. In advertenties uit die tijd vind ik
bijvoorbeeld: waschmanden, hondenmanden,
hondenartikelen, verf, touw- en borstelwerk,
isolatieband, plafondfittingen, afdruipmatten,
deurroosters etc.
Na deze verbouwing is de in 1938 geplaatste
oude goederenwagon niet meer nodig voor
opslag. Voor een gulden per maand wordt hij
verhuurd aan schoenmaker Jo Soeters die er tot
zijn overlijden in 1994 gebruik van heeft
gemaakt.
De winkel is, ondanks de bombardementen
rond het station, de oorlog zonder schade
doorgekomen. Tijdens de oorlogsjaren maakte
de dansschool van de heer Sparretak op
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Winkelingang in de vijftiger jaren
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bepaalde avonden gebruik van een deel van de
winkelruimte. Na de bevrijding kwam de zaak
weer snel tot bloei. Zonder personeel is zo'n
zaak uiteraard niet draaiende te houden. Heel
veel personeelsleden zijn er in die jaren actief
geweest en hebben er soms hun vak geleerd.
Hiervan zijn er twee die ik niet ongenoemd
wil laten. Dat zijn Frans Soeters, die vanaf
de jaren dertig tot in de jaren zeventig een
boegbeeld is geweest bij de verkoop en de heer
G. Hoobroeckx, tot ver in de jaren vijftig actief
in de administratie en de verkoop. Trouwe
medewerkers waarop Frans van Huizen kon
bouwen.

winkelpand op Emmaplein 12. Het portiek
wordt nu bij de winkel getrokken en de
winkeldeur verhuist naar de voorgevel.

Uit de volgende bouwaanvraag die ik in het
gemeentelijk archief aantrof betreffende
Nachtegaallaan 3 spreekt een oude liefde van
Frans van Huizen n.l. het veilen van goederen,
maar nu eindelijk in een speciaal daarvoor
bestemd veilinglokaal. Er hadden ergens in
het winkelpand overigens toch wel regelmatig
veilingen plaatsgevonden, gezien de advertentie
van de tweewekelijkse veilingen in 1945. Het
nieuwe veilinglokaal wordt aan de oostzijde
tegen het in 1931 gebouwde verkooplokaal
aangebouwd en hierbij moet rekening
gehouden worden met een vrije vluchtweg
vanuit de tuinen van de panden aan de
Julianalaan. Eind 1949 is de nieuwbouw klaar.
Inmiddels is Radio Sound verhuisd naar een

Frans van Huizen en zijn vrouw in de jaren 60
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In de jaren vijftig komen de zonen Evert en
Wim hun vader ondersteunen in de zaak. In
de loop van de volgende jaren wordt langzaam
de invloed merkbaar van de jonge generatie.
Er komen meer productgroepen in het
assortiment, waarvoor in de beschikbare
verkoopruimte niet voldoende plaats is. Met
name de sportzaak, waarvan Wim van Huizen
de aanjager is, vraagt steeds meer plaats. Het
logische gevolg is dat er in 1964 opnieuw een
bouwaanvraag binnenkomt bij de gemeente
voor de bouw van weer een verkoopruimte.
Deze staat nu geprojecteerd tegen de voorzijde
van de in 1949 gebouwde veilingruimte. De
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nieuwbouw is een ontwerp van het
Architectenbureau Postel. Aanvankelijk
levert deze aanvraag problemen op aangezien in
het bestaande uitbreidingsplan bebouwing op
het betreffende stuk grond niet is toegestaan.
Gelukkig biedt artikel 20 van de
Wederopbouwwet uitkomst en komt de
vergunning er toch. De tijdelijk naar de
Spoorlaan uitgeweken sportwinkel krijgt
een plaats in deze nieuwe verkoopzaal.
Een advertentie in 1971 van Van Huizen
sport biedt een breed assortiment aan
sportartikelen, sportkleding, vrijetijdskleding,
campingbenodigdheden, gezelschapsspellen
etc. Ook de dierenspeciaalzaak heeft in het
huidige pand geen expansiemogelijkheden
meer en verhuist naar een winkelpand op
Julianalaan 6A.
Ook op een ander vlak zijn er ingrijpende
beslissingen genomen. Frans van Huizen trekt
zich eind jaren zestig terug uit de dagelijkse
leiding van het bedrijf. Dit krijgt nu een andere
zakelijke structuur. Het wordt een BV met
Evert en Wim als directeuren. Het zijn voor
Frans bijna veertig zeer vruchtbare jaren
geweest. Hij kan met een gerust hart een
bloeiend bedrijf overdragen aan de volgende
generatie. De veilingactiviteiten houdt hij
echter nog een tijdje aan. In 1970 verlaat hij
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Bilthoven en gaat samen met zijn vrouw
in Baarn op een appartement van een
welverdiende rust genieten. In 1989 overlijdt
Frans, vier jaar na zijn vrouw.
Helaas blijken de karakters en visies van de
beide broers geen goede basis te bieden voor
het samen verder gaan met het bedrijf. In de
eerste helft van de jaren zeventig wordt de
definitieve conclusie getrokken. Wim koopt
zijn broer Evert uit en gaat alleen verder.
Evert laat Bilthoven achter zich en vertrekt
naar Canada.
De in de VS opgedane ideeën van Wim over
een nog verdere diversificatie in één pand
conform het Amerikaanse Mali-idee stellen
totale andere eisen aan het gebouw dan in
het huidige winkelpand realiseerbaar zijn.
Er wordt een nieuw gebouw van drie
bouwlagen ontworpen waarvoor bij de
gemeente een bouwvergunning wordt
aangevraagd. De gemeente blijkt niet gelukkig
te zijn met deze bouwplannen en wijst in 1977
na langdurig overleg de bouwaanvraag
definitief af. Dit betekent na zesenveertig jaar
definitief het einde van de oer Bilthovense
winkel van Van Huizen. De zaak wordt
geliquideerd en Wim vertrekt naar Engeland.

59

Fraude in De Bilt

Bronnen
• Gemeentearchief De Bilt, dossiers bouwaanvragen
arch. 1.733.21.
• Gemeentearchief De Bilt, oude dossiers afdeling
burgerlijke stand.
• Mondelinge informatie van W. van Huizen,
Bilthoven.
• Schriftelijke informatie van E. van Huizen,
Fort Erie Ontario, Canada.

Schriftelijke informatie van mevrouw L. Webervan Huizen, Zwitserland.
Dossiers Bedrijven van de Historische Kring
D ' O u d e School.
Foto's in familiealbum van W. van Huizen.
Advertentieblad De Aandacht d.d. 14 juni 1951.
Uitgeverij Wentzel, Bilthoven.

EEN DORP BETRAPT: FRAUDE IN DE BILT
(EEN SAMENLEVING WEERSPIEGELD, 1875-1895)
Dr. Anne Doedens en Drs. José Cladder
1. De kruik gaat zo lang te water ...
Het is een zomerdag, 13 juli 1894. Gemeenteontvanger Takken reist per tram naar Utrecht.
Hij levert daar, bij bankier en effectenmakelaar
Marchand, vier gemeentelijke Biltse obligaties
ter waarde van 2000 gulden in. Ze zijn het
onderpand voor de 756 gulden die Takken van
Marchand leent. Een kleine twee maanden
later verschijnt Marchands boekhouder,
Uyldert, met de vier obligaties bij een andere
financier, Blijdestein om ze te belenen voor
2000 gulden contant. Dat mislukt. Blijdesteins
boekhouder Van Harderwijk ziet meteen dat
de obligaties vervalst zijn. De bal gaat rollen.
Een paar dagen later wordt de rechercheur
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H. van Doorn er in Utrecht op uit gestuurd
om tientallen Biltse gemeentelijke obligaties,
schijnbaar uit de jaren 1882 en 1890, op te
halen bij het keur der Utrechtse financiers. Een
reeks vooraanstaande bankiers en handelaren in
waardepapieren was kennelijk in het bezit van
door Takken samen met de gemeentesecretaris
Rootjes sedert 1889 vervalste waardepapieren.
Het bericht van deze vervalsingen maakte de
Biltse gemeentebestuurders wakker. Wethouder
baron van Boetzelaer besluit de kas van
gemeenteontvanger Takken eens echt te gaan
controleren. Op 28 augustus blijkt, dat
Takken, volgens Van Boetzelaer „niets in huis
had dan f 100, terwijl hij f 890 volgens het

De Biltse Grift

journaal had moeten hebben. Toen is er een
onderzoek ingesteld, waarbij bleek dat hij een
tekort in zijn kas had van ƒ 4078. De borgtocht is
f 1350 groot, zoodat de gemeente een schade heeft
van f 2728. "
H e t schandaal is nu pas goed onderweg.
Takkens faillissement wordt aangevraagd.
Omstreeks 19 september 1894 staan Takken en
Rootjes voor de rechter-commissaris. Die m a g
proberen o m een van de grootste oplichterijen
in het Utrechtse te reconstrueren. H o e was het
zover gekomen?
2. Twee oppassende lieden van groeiend
aanzien: de jaren 1 8 7 5 - 1 8 8 1 .
In 1875 was de toen 26-jarige Takken
gemeenteontvanger geworden. H e t was een
klus die hij erbij deed, want hij bleef aan het
werk als smid en wagenmaker. Samen met zijn
k o m p a a n Boegborn zou hij gedurende zijn
ontvangerschap de directie van zijn
rijtuigmakerij blijven voeren. Vele jaren lang
stond hij bekend als oppassend burger. Zijn
advocaat vroeg zich, tijdens het proces van
1895, af: „hoe is hij er toe gekomen? Door een
leven van ongebondenheid? Om zich te verrijken?
Neen, hij leefde ingetogen; hij bezat de algemeene
achting, totdat het bleek, dat hij die had verbeurd
door zwakheid, die hem bewoog telkens de
helpende hand der vriendschap te bieden aan zijn
medebeklaagde Rootjes [die] van die vriendschap
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een zoo slecht gebruik heeft gemaakt. "Takken
heeft in ieder geval de schijn van net burger
opgehouden. Burgemeester jhr. mr. D . de
Blocq van Haersma de W i t h zou later
verklaren: „Van het knoeien van den ontvanger
met de kas heeft[hij als] get[uige] nooit iets
gemerkt; vergelijking van de journalen bij 't
opmaken van de gerneentere ekening is nooit
geschied, omdat men het volle vertrouwen in
hem stelde, niet alleen het gemeentebestuur
maar ieder in het dorp. "
In 1879 vestigt de jonge Rootjes zich in D e Bilt
als gemeentesecretaris. O o k hier wordt het
beeld geschetst van een respectabel man,
hoewel Rootjes de echte kwade genius geweest
schijnt te zijn. Rootjes' advocaat zou in 1895
berichten: „(Rootjes is) een eenvoudig man van
geboorte, wiens hoogste doel en streven was kennis
te vergaren van zijn prille jeugd af. Hij zocht een
werkkring in overeenstemming met zijne talenten
en zijn aard... De erkenning van zijn verdienste
bracht Rootjes financieel niet verder; hij bleef
gemeentesecretaris van de Bilt, een bescheiden
werkkring, bescheiden bezoldigd. Wel werkte hij
veel en hard bij al de teleurstellingen, die het leven
hem bracht. Daarnaast had hij te kampen met
financieele zorgen, nadat hij getrouwd was met
een vrouw, eenvoudig als hij, terwijl zijn gezin
gaandeweg klom tot zes kinderen. Door bijwerk
heeft hij 't in de laatste jaren tot een verdienste
gebracht van f 1600 - ƒ 1700, volgens de opgaven
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van den burgemeester van de Bilt. Maar de zorgen
der eerste jaren (verdwenen) niet; die bleven hem
zwaar drukken... [de advokaat wijst op] de liefde,
die Rootjes bezielde voor zijn gezin, op de zorgen
door hem aan zijne kinderen besteed, zijn
eerzucht om die op de sport van den
maatschappelijken ladder te doen blijven, die
hij had verworven. Met dat doel zond hij zijne
jongens naar Utrecht ter school, voor de meisjes
werd een piano aangeschaft voor de groote(l) som
van f 50. De grootste uitgaaf, die Rootjes voor
zich zelven heeft gedaan, is slechts geweest de
aanschaffing van een schrijflessenaar uit een
gratificatie van den burgemeester, bij zijn koperen
huwelijksfeest. Zijn die uitgaven verkwistend te
noemen? fa, in de oogen van zijn mede-beklaagde
die, zooals in het proces gebleken is, erg op hem
gebeten is. Voor een gezin met zes kinderen echter
is ƒ 1600 waarlijk niet buitensporig. Pleiter, legt
een specificatie over van wat door Rootjes voor zijn
gezin werd uitgegeven, ten bewijze dat hij alles
behalve in weelde leefde. Men vergeté daarbij niet,
dat hij in 't begin veel minder inkomen had;
aanvankelijk slechts f 300. "
Tot 1881 lijkt er geen vuiltje aan de lucht te
zijn geweest. Door de jeugdige
gemeentesecretaris Rootjes werd bij
kascontroles „een staat... opgemaakt, zoolang de
kasopneming goed geschiedde. Daarmede heeft
Rootjes opgehouden, zoodra de eerste valsche kas
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vertoond is bij de kasopneming, wat volgens
verklaring van Takken in 1881 is geschied. "
Het afglijden vanaf 1879
In feite echter was het al veel eerder mis dan
1881. Vanaf de komst van Rootjes ontstaat
een merkwaardige symbiose. Takken die de
functie van Rootjes gebruikt en Rootjes die de
zwakkere Takken - die zijn bedrijf met moeite
draaiende weet te houden - overheerst en
uitperst. Takken zou later berichten, „dat
Rootjes reeds van afzijn komst in 1879 geld van
hem heeft geleend, wel een ƒ10.000 bij elkaar.
Daardoor kwam hij geld in zijn kas tekort, wat
hij op aanraden van Rootjes door in de kas te
knoeien heeft bedekt... Van lieverlede werd het
geleende bedrag grooter. Rootjes zou betalen als
hij geld kreeg, maar dat gebeurde nooit. "
Vanaf 1879, 1880, 1881 gaat het dus al mis,
niet waargenomen echter door het doorluchtige College van B. en W., burgemeester
De With en baron Van Boetzelaer voorop. Zij
munten in het verhaal uit door op zijn minst
zorgeloosheid en op zijn ergst onbekwaamheid
en onoplettendheid. Takken had moeite zijn
bedrijf echt te laten renderen; boekhouden was
niet zijn fort. Hoe moeilijk Takken het had,
blijkt uit zijn verachtelijke manipulaties
omstreeks 1888/9 met de erfenis van zijn
zwakzinnige zwager W. Boeschoten. In feite
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bestal Takken degene die hij financieel moest
beschermen. Hierover later.
De vervalsers aan het werk: 1889-1891
O p donderdag 2 januari begeeft 'vrouw'
Rootjes zich naar de familie Takken. Er wordt
daar geslacht en zij gaat helpen. Er is kennelijk
een meer dan beroepsmatige verhouding tussen
beide gezinnen. Niet duidelijk is of Rootjes
zich die dag bij zijn vrouw voegt. Volgens
hemzelf wel. Bij deze gelegenheid immers zou
Takken hem in benevelde toestand de valse
obligaties hebben laten nummeren:
„Beklaagde Rootjes zegt, dat hij om half zes
's avonds naar Takken is gegaan en om zeven uur
met de tram naar huis [naar Utrecht]... Van het
zetten van cijfers op de obligatiën kan hij zich
niets herinneren, hoewel hij aan de cijfers ziet, dat
hij 't moet gedaan hebben. Het zijn zijne cijfers,
maar hij weet niet wanneer en met welk oogmerk
hij ze heeft gezet; 't moet ten huize van Takken
zijn gebeurd, bij gelegenheid dat hij daar was met
zijn vrouw, die Takken 's vrouw hielp bij de slacht;
Takken heeft hem toen getrakteerd en hij was
dientengevolge in een toestand, dat hij zich er niets
meer van kan herinneren, de stukken, waarin de
cijfers voorkomen, heeft hij niet gelezen. " Takken
ontkent in alle toonaarden, „bij de slacht werd
nooit door hem getrakteerd. "Bij volle bewustzijn
heeft Rootjes meegeholpen met de vervalsingen. De
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rechter doet later geen uitspraak over het gelijk van
hetzij Takken, hetzij Rootjes. Een paar maanden
later vindt echter een bijeenkomst der oplichters
met misdadig doel plaats, die de rechter bewezen
acht: ,,Bekl[aagde] Rootjes is schuldig aan datgene
waarvan hij ... werd beschuldigd (het in
vereeniging met de eerste beklaagde valschelijk
opmaken, omstreeks Augustus 1891, ter secretarie
van de gemeente de Bilt, van acht obligatiën in
de geldieening van 8 September 1890). "
Het zou echter zeer veel meer dan acht valse
obligaties zijn waarmee Takken de gemeente
De Bilt en de Utrechtse financiers op zouden
lichten in de jaren die kwamen.
Het proces: de Biltse beerput geopend ...
In januari 1895 dient de zaakTakken-Rootjes
voor de Utrechtse rechtbank. Een beerput
gaat open. Voor tienduizenden guldens aan
vervalsingen waren in omloop gebracht,
vergelijkenderwijs een bedrag van vele
honderdduizenden euro's. We beschikken
over het verslag van deze rechtszitting en de
weergave ervan in de voorganger van het
Utrechts Nieuwsblad. Ook in landelijke
kranten werd er aandacht gegeven aan dit
Bilts schandaal. Deze verslagen en de erin
optredende dorpsfiguren geven een prachtige
'inkijk' in het dorpsleven van De Bilt zo'n
110 jaar geleden.
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Fraude in De Bilt

Het dorpsleven

rond de eeuwwisseling

Tot 1930 was deze eenvoudige

1900. Weelde en

woning aan de Utrechtseweg

armoede.
te

vinden.

Een dorp onder de loep
Dat dorpsleven zal de komende nummers van De Biltse Grift verder uitgediept worden.
Aan de orde zullen komen de achtergronden en het handelen van "de dorpsnotabelen",
1. de rol van de financiers,
2. de 'loopjongens' van de dorpselite,
3. de oplichters,
4. het dagelijks leven
Zoals Geert Mak schreef over "Hoe God verdween uit Jorwerd"'zal hier geschreven worden over:
"Hoe De Bilt zijn onschuld verloor ".
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