
16e jaargang nr. 3 september 2007 

DE BILTSE GRIFT 
TIJDSCHRIFT VAN HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL 

Opgericht maart 1992 



Bij de foto op de omslag: 

Beschilderde danktegel Westraven. 
Zie artikel „De B.S.-groep De Bilt 1943-1946. 



De Biltse Grift september 2007 

INHOUD 

Van de redactie 73 
De baron en de stroper - W. van Schaik 74 
Kent u de gemeente De Bilt goed? 85 
De B.S.-groep De Bilt 1943 - 1946 - Marcel Hermens 86 
Marcel Minnaert, astronoom en natuuronderzoeker - Leo Molenaar 93 
Monument 103 

Van de redactie 

Brieven kunnen een belangrijke bron zijn voor de literatuur alsook voor historisch onderzoek. Wim van Schaik onderzoekt 
in het eerste artikel De Baron en de Stroper wat de brief van de beschuldigde stroper van Westreenen aan baron van Calkoen 
van Voordaan aan materiaal oplevert. Dat is heel wat: de erfopvolging van de baron, valse beschuldigingen, een gebrekkige 
jonge man van goede familie die samenwoonde met een andere jonge man en een oudere vrouw. De auteur suggereert dat 
het materiaal een roman, dan wel een muzikale bestemming als een musical verdient. 

Het tweede artikel De B.S.-groep De Bilt 1943 - 1946 van Marcel Hermens gaat over de verzetsgroep van elf mannen en 
twee vrouwen, die in De Bilt actief was. Van deze groep zijn negen namen bekend; van deze negen mensen is nog slechts één 
persoon in leven. De auteur heeft het verhaal van de laatste overlevende en de weduwe van één van de anderen vastgelegd. 
Uitvalsbasis van de groep was Blauwkapelseweg 34. Zoals vaak werd onder het oog der bezetters gewerkt in dit geval in 
een garage waar Wehrmachtauto's werden gespoten. De voornaamste activiteit van de verzetsgroep was het stencilen en 
verspreiden van illegale kranten. 

In het derde artikel wordt het veelzijdige leven van professor Marcel Minnaert belicht door Leo Molenaar in Marcel 
Minnaert, astronoom en natuuronderzoeker. Marcel Minnaert, geboren in Brugge in 1893 en overleden in Utrecht in 1970, 
woonde van 1920 tot 1940 in Bilthoven. Marcel kwam met zijn moeder naar Nederland in 1918, omdat hij als Vlaams 
activist die met de Duitsers samenwerkte, moest vluchten na de overwinning van de geallieerden. Hij was als astronoom 
verbonden aan de toenmalige Rijksuniversiteit Utrecht, behaalde de hoogste wetenschappelijke onderscheidingen in de 
astronomie. Marcel Minnaert publiceerde in zijn Bilthovense tijd drie delen over natuuronderzoek. Hij was sociaal bewogen 
en politiek actief. 

Verder in dit nummer het monument, het Duifhuis aan de Kerklaan, het raadsel en twee kleine berichten. 

Wij hopen dat u ook deze keer veel lees- en kijkplezier heeft. 
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DE BARON EN DE STROPER 
W. van Schaik 

Bij het schrijven van het boek Schaik W, Orkanen Over Voordaan, Brigida (2006) is materiaal gevonden, 

dat niet met het onderwerp van het boek (park Voordaan) te maken heeft, maar dat toch interessant 

genoeg is, om te publiceren, zoals onderstaande brief (redactie). 

huis den Babel 

Niewetering den 28 januari] 1850 

HoogwelEd Geb. Heer 

Daar ik den onder geteekende, tot mijn Innig leedwezen van vrou Maarschalkerwaard ; vernomen 

hebbende ; dat zijn Ed: mijn voor een strooper uit maakt, daar bij moet ik ued: bekenne, dat ik daar zoo 

veel van weet als een kind dat eerst, gebooren word ; indien ik stroop dan ken ik het ook zeggen dat zijn 

Ed: het ook doet, In dien het daar meede goed is te maken; Daarbij ik een gebrekkelijk mens ben dien 3 

Ribben Ruggenstreng en mijn hoofdden Herzenen van malkanderen heb gevallen, in den stad Amsterdam 

als kind zijnde, en voor mijn gezondheid naar buiten ben gegaan, en daar bij ik van een fazoendelijke 

famielje ben ; Zoo zijn Edelen ook is, en naar mijn kund informeeren, Zou ik voor een strooper of een 

siegte heer voor mijner famielje dan langer willen genoemt worden, ik ben blijde mijn heer dat dien arme 

vrou Maarschalk, mijn dat gezegd heefd, zoo als ik belastert word ; Zoo onschuldig, hoop ik voor den 

Almagtiege regterstoel voor den goede God. te verschijne zoo weet ik al zeeker dat ik als zondig mens niet 

verlooren zal zijn, Zoo Herhaal ik nogmaals dat Jaap Overheem; en ik zoo als ik Ued deze brief opzende, 

tot een Eewiege gedagtenis nooyt geen haase gestroopt heeft, zoo lang ik op zijn Ed grondgebied geweest 

ben, Zoo hoop ik den 30 Dezer maand januari] 1850 het dagligt nooijt meer te aanschouwen mag Zoo 

kunde zien mijn heer hoe een ongelukkig mens ken belastert worden, zoo verzoek ik Ued mijn heer om 

dien Booswigt eens goed te onder zoeken, want ik gevoel mijn verpligt om zoo een zaak in hande te geven 

Ik zoude met zelve eens bij zijn Ed: gekomen zijn maar daar ik zoo siegt tegen het loopen door zwakheid, 

in mijne beenen 

Zoo Noem ik mijn Ued Dienaar 

]: A: Van Westreenen 
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Dit is de brief van een man met een behoorlijk 

gevoel van eigenwaarde die zich diep beledigd 

voelt en daardoor gefrustreerd is geraakt. 

Intrigerend is wat hij zou bedoelen met de 

opmerking dat hij twee dagen later „het 

dagligt nooyt meer te aanschouwen mag." Is 

het een metafoor voor de ondraaglijkheid van 

de beschuldiging, zodat hij als man van een 

'fazoendelijke famielje' hiermee niet verder 

kan leven, of oefent hij hiermee druk uit op 

de baron, een soort chantage, opdat die hem 

op zeer korte termijn zou laten weten, dat 

deze beschuldiging ongegrond is? Welke baron 

Calkoen was de Hoogweledel Geboren Heer? 

Het was niet vader Abraham II Calkoen die 

ruim twee maanden daarvoor op 6 november 

1849 op vijf en zeventig jarige leeftijd op 

Voordaan overleden was. In dit landhuis had 

hij zijn gehele leven doorgebracht en hier had 

hij onder andere mogen beleven dat hij door 

Koning Willem I in 1816 in de adelstand was 

verheven wegens zijn trouw aan het vorstenhuis, 

niet alleen in goede maar vooral ook in de 

slechte tijden van de Franse overheersing. 

De brief was gericht aan zijn zoon Abraham 

III baron Calkoen. Dit blijkt heel duidelijk 

uit het adres Hamburgerstraat Utrecht. Het 

overlijden van Calkoen, de pachtheer, moet 

op de bewoners van De Babel, dat vanuit het 

landhuis gezien aan de andere kant van het 

parkbos ligt, zeker bekend geweest zijn en veel 

indruk hebben gemaakt. Huize Voordaan ligt 

aan de Oude Wetering of Bisschopswetering (nu 

Groenekanseweg). De Babel ligt aan de Nieuwe 

Portret van Abraham 

baron van Calkoen in 

de kracht van zijn leven. 

Familiearchief Calkoen. 

Nationaal Archief den 

Haag. 

Weteringseweg, de dijk aan de andere kant van 

deze polder. Voordaan was door het overlijden 

van vader het eigendom geworden van de erven, 

de kinderen. Abraham was aangewezen als 

executeur-testamentair. 

In de kleine gemeenschap van Groenekan was 
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De baron en de stroper 

men hiervan zeker op de hoogte. Ook het 

karakter van deze zoon, die veel zakelijker was 

dan zijn vader, was bekend. De vader had zich 

altijd heel sociaal opgesteld naar pachters en 

personeel. Wij weten dat uit de weldoordachte 

brief die hij vele jaren voor zijn dood schreef 

over de toekomstige verdeling 

van zijn nalatenschap.' 

De zoon was veel zakelijker. 

Hij was niet voor niets 

Rijksmuntmeester geworden, 

de topman van de Rijksmunt 

in Utrecht. Het is deze zoon, 

die Van Westreenen ziet als 

degene die hem aanmerkt 

als stroper. De grootvader 

en vader van genoemde 

Calkoen hadden Voordaan 

tot een omvangrijk landgoed 

gemaakt. De afstand van de 

Nieuwe Wetering naar de 

Hamburgerstraat in Utrecht 

is wel heel wat groter dan 

die van de Nieuwe Wetering 

naar Huize Voordaan. Naar 

Voordaan is het slechts een 

wandeling door de toen 

bestaande Babelsteeg (een 

restant hiervan heet nu de 

Lindenlaan), één der lanen van het parkbos. De 

Babel was vanuit Voordaan gezien het e indpunt 

en de naamgever van deze laan. 

In het artikel 'Over vergeten namen van 

hofsteden, wegen en landerijen in Groenekan' 

van Louis van den Brink in Sint Maerten (het 

tijdschrift van de Historische 

Vereniging Maartensdijk) van 

december 1994 geeft hij een 

mogelijke verklaring waarom 

deze plek de Babel wordt 

genoemd. 

Deze Babelsteeg was in die 

tijd geen steeg meer maar 

een laan. Een steeg is een 

pad, een smalle weg. Zo 

wordt de Groenekanse 

Weg aanvankelijk vaak 

de Groenekanse Steeg 

genoemd. Bij een latere 

verbreding wordt het de 

Groenekanse Dijk. Na nog 

een verdere verbreding 

krijgt hij de huidige naam, 

de Groenekanse Weg. Aan 

het eind van de achttiende 

Chromotopografische Kaart des Rijks. Nr. eeuw was het parkbos 

426Maarssen. Verkend in 1872. Pijl: De Voordaan door Abraham 

Babel. Calkoen aangelegd als een 
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stelsel van lange, rechte lanen zoals dat in 

de Barokstijl gebruikelijk was. De steeg was 

daarbij getransformeerd tot een rechte laan, die 

Westlaan of Ypelaan werd genoemd. Kennelijk 

waren daar veel iepen aangeplant. De iep 

staat bekend als een mooie laanboom. De nog 

bestaande laan (het huidige fietspad langs het 

hockeyveld naar de Nieuwe Wetering) werd 

Oostlaan genoemd. 

In verband met deze korte afstand 

in vergelijking tot de tocht naar de 

Hamburgerstraat, hartje Utrecht, valt de 

zinsnede van de schrijver „ik zoude met zelve 

eens bij zijn Ed: gekomen zijn maar daar ik zoo 

siegt tegen het loopen door zwakheid, en mijn 

beenen " dan ook goed te begrijpen. 

Het is ook wel begrijpelijk dat deze brief een 

aantal weken na het overlijden van Calkoen 

geschreven werd. De erfopvolging moet onder 

de pachters en het personeel namelijk veel 

onrust hebben veroorzaakt. De economische 

en juridische positie van deze groepen ten 

opzichte van eigenaren was in het midden van 

de negentiende eeuw aanzienlijk zwakker dan 

vandaag de dag. 

De overledene had altijd oog gehad voor de 

belangen van zijn personeel en pachters. Hoe 

zou dat nu gaan bij de erven? Zouden die het 

landgoed als eigendom behouden of zouden ze 

het gaan verkopen? 

Wat zou dan het beleid van een mogelijk 

nieuwe eigenaar worden? Voor de schrijver, Van 

Westreenen, is het dan ook van groot belang 

voor zijn positie dat de nieuwe machthebber 

Calkoen, de derde generatie in Groenekan, niet 

blijft denken dat hij een stroper is! 

Hij geeft bij voorbaat het signaal af dat hij het 

in elk geval niet is. 

De relatie van de Calkoens met De Babel was al 

zo'n zeventig jaar oud. De Babel uit die periode 

bestaat nog steeds: Nieuwe Weteringseweg 

26. Het huidige huis met zijn witgepleisterde 

muren en grote ramen doet niet direct denken 

aan een oude boerderij. Maar als je je voorstelt 

dat onder het pleister oude bakstenen zitten 

en dat de grote ramen oorspronkelijk een 

roedeverdeling met kleine ruiten hadden en je 

herkent in de gevel nog twee opkamers met de 

kelders daaronder, dan besef je dat dit pand een 

lange bouwhistorie moet hebben. 

Dit wordt bevestigd door de huidige eigenaar 

die vertelt dat onlangs bij een verbouwing een 

balk werd verwijderd, waarin in Romeinse 

cijfers het jaartal 1643 gekerfd was. Die balk 

was wellicht aangebracht bij weer eens een 

verbouwing in de lange geschiedenis van dit 

huis, want in 1506 wordt de Babel al genoemd. 

Kort na de totstandkoming van deze polder 
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werd op deze plek dus al gewoond, nu meer dan 

vijfhonderd jaar. De polders rond Maartensdijk 

zijn door het Kapittel van Sint Maarten, 

het Domkapittel, in de laatste helft van de 

Middeleeuwen ontgonnen. Een kapittel was in 

de kerkelijke organisatie een specifiek orgaan 

met sterk wereldlijke trekken. Zo ontwaterden 

de kapittels ook 

hier het hoogveen, 

dat van oudsher als 

een meters dikke 

natte deken over het 

landschap lag. Door 

die ontwatering 

werd het gebied 

bewoonbaar. 

Akkerbouw en 

veeteelt werden 

daardoor mogelijk. 

Na de ontginning 

werd het land 

uitgegeven aan 

veelal religieuze 

organisaties 

zoals kloosters 

(Oostbroek). 

Het geheel bleef 

daardoor voor een belangrijk deel in de macht 

van de Kerk. Dit zien we ook bij het gebied 

Abraham baron Calkoen (1797-1873) en Mar gareth a 

Snouckaert van Schouburg (1802-1870). 

van De Babel. Dit terrein zal van oudsher 

toebehoord hebben aan het Convent van 

Sint Servaes uit Utrecht dat het, zoals toen 

gebruikelijk was, in erfpacht uitgaf. 

De eerste Calkoen breidt na 1774 zijn landgoed 

aanzienlijk uit door een aantal aankopen. 

Hiertoe behoort ook De Babel. Dit blijkt 

uit een kwitantie 

'Amsterdam d.d. 

1 Sept. 1778' 

afgegeven door 

mr. Ooster voor de 

ontvangst van de 

kooppenningen. 

De betaling van 

ƒ 4.000 gebeurt 

door de overdracht 

van vier obligaties 

Holland van elk 

g r o o t / 1.000. Een 

praktische vorm 

van betaling in 

een tijdvak waarin 

bankbiljetten 

nog nauwelijks 

bestonden en het 

girale geld - betaling 

via bankrekeningen - nog in de kinderschoenen 

stond. Betaling in obligaties was gemakkelijker 
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dan de betaling met behulp van koffers vol 

munten in een grote variatie. Er was nog geen 

nationaal betaalmiddel. 

Calkoen verkrijgt daarmee in erfpacht „zekere 

kaveling Lands, groot omtrent dertig morgen 

geleegen onder den geregte van Oostveen, van 

ouds Genaamd den Babel, zijnde Erfpagtgoed 

van't Convent van Sint Servaes tot Utrecht." 

Hierover moet hij een jaarlijkse canon van 

ƒ 105,- betalen. Deze canon wordt afgekocht in 

1790 voor een bedrag van ƒ 4.200,- waardoor 

Calkoen dan de volledige eigenaar wordt. Het 

land was dertig morgen groot. We nemen 

aan dat het hier om Gooise morgens gaat; 

omgerekend was het dan een terrein van ca 28 

hectaren. 

De pachter van De Babel was toen Willem 

Maarschalkerweerd. Je vindt tijdenlang in de 

kasboeken van de Calkoens bij de ontvangsten 

de jaarlijkse pachtbetaling van deze pachter. In 

1792 is dat ƒ 105,-. Dat is hetzelfde bedrag, 

dat zoals we hierboven zagen, Calkoen zelf 

tot 1790 aan erfpacht betaald had. Maar 

Maarschalkerweerd verrichtte ook diverse 

werkzaamheden voor Calkoen, zoals het maaien 

van het gras om het huis, de verkoop van palen 

en heel veel vervoer per schuit en daarmee zien 

we een steeds terugkerende uitgavenpost aan 

vaarloon. Vooral voor de vele transporten van 

schuiten met koemest, maar ook van talrijke 

zandtransporten. 

Er moet toen een hechte band tussen 

Calkoen en de Maarschalkerweerds geweest 

zijn want in 1850 woonde er nog steeds een 

Maarschalkerweerd op De Babel. In de brief 

wordt die nu Maarschalkerwaard genoemd. 

In dat jaar woonde daar ook een zekere Jan 

Arend van Westreenen, de schrijver van de brief. 

Als je deze naam leest, is de eerste reactie dat 

deze man afkomstig zal zijn uit het Utrechts-

Gelders rivierengebied. Deze familienaam kom 

je namelijk herhaaldelijk tegen in de zeventiende 

eeuw in koopakten van grond, bij de verdeling 

van erfenissen van grondeigendommen in dat 

gebied, waaruit blijkt dat zij deel uitmaken van 

een netwerk van invloedrijke families. 

Heel lang had de familie Van Westreenen 

grondeigendom in het Maartensdijkse, wat 

blijkt uit de verpondingskaarten die in opdracht 

van het waterschap werden gemaakt. O p deze 

kaarten, die periodiek werden bijgewerkt, is 

systematisch aangegeven, perceel voor perceel, 

wie de eigenaar was. Deze kaarten waren nodig 

om de juiste aanslagen van de polderbelasting 

te kunnen maken. Een dergelijke registratie via 

een kaart blijkt onder andere uit de „Kaart van 

de Landen gelegen onder Oostveen bestaande 

uit de gehuchten van Herverscop, Maartensdijk, 
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Agterwetering, Nieuwe en Bisschopswetering, 

BlauwCapel, Twaalf en Zeshoven" van 1643. 

Het is altijd boeiend dit oude kaartmateriaal 

van een aantal polders te zien. De aanpak is 

zeer uiteenlopend. Je ziet in de kaarten het 

persoonlijk handschrift van de tekenaar die 

veelal ook met zijn 

naam genoemd wordt. 

Eerst in het begin van 

de negentiende eeuw 

wordt de methodiek 

van het kaarten maken 

landelijk geregeld. Dan 

wordt de Topografische 

Dienst opgericht die 

op een heel doordachte 

en voorgeschreven 

wijze van alle delen van 

het land systematisch 

ÏL 

kaarten maakt. De 

vooruitgang in de 

en voortdurend aangepaste kaarten hingen tot 

aan de ontruiming van het gemeentehuis van 

Maartensdijk - als gevolg van de herindeling 

- in de oude en nieuwe raadzaal. Deze zijn 

inmiddels al ruim zes jaren in containers bij 

een verhuisbedrijf in Maarssen opgeslagen. 

Het omvangrijke en 

kwalitatief belangrijke 

kunstbezit van de 

voormalige gemeente 

Maartensdijk trof 

eenzelfde lot. De 

collectie ging vanuit 

het daglicht naar het 

donker. In de herfst 

van 2005 zijn een 

aantal werken uit de 

containers gehaald voor 

de tijdelijke expositie 

in het gemeentehuis Deze aangrijpende tekening is gemaakt van de 

stervende Abraham baron Calkoen in het voormalige 'Kunst Maartensdijk 

landhuis Voordaan op 4 november 1849. Calkoen m Daglicht'. O p deze 

overleed twee dagen later. Tekening familiearchief kaart van 1643 treffen 

Calkoen. w e > verspreid liggend 

en aan weerszijden van 

de oude kaart wordt merkwaardigerwijs de al de tegenwoordige Dorpsweg van Maartensdijk, 

lang bestaande boerderij niet ingetekend. In de een aantal kavels aan die eigendom van 

topografische kaart daarentegen is De Babel wel Van Westreenen zijn. Wij hopen dat deze 

nauwkeurig ingetekend.2 Twee van die oude unieke kaarten uit het voormalige raadhuis 

kwaliteit van het 

kaartenmateriaal is 

heel goed te zien in het 

geval van De Babel. In 
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weer opgehangen kunnen worden als het 

gemeentehuis een nieuwe bestemming krijgt als 

huis van het cultuurbezit, de geschiedenis enz. 

van de (nieuwe) gemeente De Bilt. 

O p de Afsluitdijk staat op de plek waar de dijk 

gedicht werd een monument met de tekst 

„Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst". 

Wij hopen dat eens dit gemeentehuis een 

cultureel centrum wordt en dat dan hier een 

maquette aangebracht wordt met de tekst: „Een 

gemeente die leeft, bouwt aan haar cultuur en 

haar geschiedenis". 

Zeker een deel van de Van Westreenens 

behoorden, zoals reeds gezegd, in die tijd tot 

de aanzienlijke families. Dit blijkt wel uit 

het ontstaan van het museum Meermanno 

Westreenianum aan de Prinsessegracht in 

Den Haag. Dit museum is gewijd aan de 

geschiedenis van het schrift, de drukkunst en 

boekkunst in de westerse wereld. Blijkens de 

inhoud kwam de schrijver van deze brief, Jan 

Arend van Westreenen, echter uit Amsterdam. 

De brief toont allerlei kenmerken van het 

taalgebruik van de rasechte Amsterdammer. 

Ook de wijze waarop een probleem aan de orde 

wordt gesteld is dat van een Amsterdammer. 

Het is recht voor zijn raap zonder aanzien van 

de persoon. Voor de schrijver doet het er niet 

toe dat de aangesprokene een grootgrondbezitter 

van adel is en een belangrijke maatschappelijke 

positie heeft. Een brief over hetzelfde onderwerp 

geschreven door iemand stammend uit een 

familie die hier al lang woonde, zou er heel 

anders hebben uitgezien. 

In de toen heersende feodale sfeer van deze 

streek zou deze 'autochtoon' een brief met 

een geheel andere tekst en in een andere toon 

hebben geschreven. In het gemeentearchief van 

Amsterdam vinden we in het bevolkingsregister 

van 1812 de geboorteakte van Jan Arend. Hij is 

op 29 juni 1812 geboren in de Gouwenaarssteeg 

op nummer twee. Tegenover deze steeg ligt op 

de hoek van de Stroomarkt en het Singel de 

bekende Ronde Lutherse Koepelkerk met zijn 

koperen dak. De kerk wordt nu gebruikt voor 

muziekuitvoeringen, congressen etc. Jan Arend 

is geboren in de schaduw van deze imposante 

kerk. 

De Gouwenaarssteeg is het korte 

verbindingsstraatje tussen de Stroomarkt en 

de Nieuwendij k. De ouders van Jan waren 

hier waarschijnlijk gaan wonen omdat de 

werkplek van vader heel dicht bij het oude 

havengebied was. Vader Arend Herman van 

Westreenen was douanier. Een douanier had 

toen een veel zwaardere functie dan een huidige 

douanebeambte. In 1810 was ons land ingelijfd 
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bij Frankrijk. We waren teruggebracht tot 

een aantal departementen van dit land. Een 

douanier in Amsterdam was in die jaren dus 

een Franse ambtenaar en zijn taken waren 

daardoor veel uitgebreider dan die van de latere 

Nederlandse douanebeambte. 

De douanier had niet alleen 

toezicht op de goederen die 

ingevoerd werden maar ook 

op personen die over de grens 

kwamen. Deze controle op 

personen is nu een taak van de 

marechaussee, een eigen dienst 

De douanier had bovendien 

een rol in het toezicht 

op het tabaksmonopolie. 

Vader Van Westreenen had 

dus een behoorlijke ambtelijke functie met 

een dienovereenkomstig salaris. Je zou hem 

kunnen rekenen tot wat vroeger de gegoede 

middenstand werd genoemd. Dat hij tot deze 

categorie behoort, blijkt uit het feit dat de 

getuige bij de aangifte van de geboorte van zijn 

zoon, Hendrik Kemper, ook een middenstander 

is, een kleermakersbaas. 

In de geboorteakte komen we iets over de 

sociale achtergrond van Jan Arend te weten. Het 

intrigeerde mij dat hij in het bevolkingsregister 

van Maartensdijk van 1850 ingeschreven stond 

De Babel in 2005 na 

ste verbouwing (foto 

als zonder beroep. Hij was toen acht en dertig 

jaar oud. Door zijn afkomst uit de gegoede 

burgerij moet het hem financieel mogelijk 

geweest zijn hier te leven als pensiongast. 

Ook veel later bleef het nog de gewoonte een 

gehandicapte met ouders met 

enige financiële achtergrond, 

onder te brengen als 

pensiongast op het platteland. 

Het was hier goedkoop 

en bovendien werd het 

platteland geacht goed voor de 

gezondheid te zijn. 

Het was niet zo verwonderlijk 

dat de geboren Amsterdammer 

Jan Arend in Maartensdijk 

terecht kwam. Er waren heel 

wat Amsterdammers die hier grote bezittingen 

hadden. Mogelijk heeft de Amsterdamse 

connectie er voor gezorgd dat hij hier onderdak 

kreeg. Misschien aanbevolen door relaties van 

Calkoen of rechtstreeks door de Calkoens? 

Jan Arend van Westreenen was dubbel 

gehandicapt. Door de valpartij had hij 

chronisch last van rug en ribben maar ook 

waren „den Herzenen van malkander gevallen". 

Had een niet goed behandelde hersenschudding 

wellicht daarna kwalijke gevolgen gegeven? O f 

was er medisch gezien iets anders aan de hand? 

de ingrijpemde laat 

W. van Schalk). 
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Inzage in het bevolkingsregister van 

Maartensdijk levert een geheel nieuw 

gezichtspunt op. 

De schrijver noemt in zijn brief twee 

andere namen 'Vrou Maarschalkerwaard' 

en die booswicht 'Jaap Overheem'. Uit het 

bevolkingsregister van Maartensdijk van 1850 

blijkt dat ook de booswicht van Overeem in 

't huis 'den Babel' woont! Deze drie personen 

vormden voorwaar geen heilige Drie-eenheid. In 

het huis De Babel was duidelijk veel verwarring, 

evenals in de stad Babel uit de Bijbel bij de 

bouw van de toren. Nomen est omen. 

Het register vermeldt dat daar wonen: 

Marie Maarschalkerwaard, geboren 1803 in 

Maartensdijk, rooms katholiek, zonder beroep. 

Jan Arend van Westreenen, geboren 1812 in 

Amsterdam, Nederlands hervormd, zonder 

beroep en Jan van Overeem, geboren in 1820 

in Maartensdijk, rooms katholiek, arbeider. 

Verder vermeldt het register dat in mei 1850 

Marie Maarschalkerwaard en Jan Arend van 

Westreenen verhuizen naar Blauwcapel nummer 

164 en in november 1850 vertrekt Jan van 

Overeem naar Jutfaas. Het verhaal in Genesis 

over de bouw van de toren van Babel wordt ook 

in Groenekan verder van toepassing. Het drietal 

wordt ook over de regio verstrooid zoals het 

volk in het verhaal in Genesis. 

Leg deze situatie van die drie mensen - twee 

jongere mannen en een oudere vrouw - met 

hun spanningen voor aan verschillende auteurs 

en u krijgt geheel verschillende verhalen over 

deze leefgemeenschap van drie niet gehuwden 

van verschillende maatschappelijke posities en 

van verschillend geloof, wat in 1850 zeker een 

groot punt was. Het is zeer waarschijnlijk dat 

er spanningen in die woongemeenschap waren, 

want waarom zou anders de ene huisgenoot 

aan de eigenaar van Voordaan doorgeven dat de 

andere huisgenoot een stroper is? 

In de negentiende eeuw was stropen een 

strafbaar feit maar er werd desondanks veel 

gestroopt. Dit kwam voort uit een combinatie 

van enerzijds het karig inkomen van de stroper, 

anderzijds de spanning van het jagen in strijd 

met de wet in nacht en ontij. Stropen heeft voor 

veel mensen iets Robin Hood-achtigs. 

De drie bewoners verlaten het huis in 1850. 

Heeft baron Calkoen de huur opgezegd om aan 

het, in zijn ogen, addernest De Babel een einde 

te maken? We weten het niet. 

De ongetrouwde Katholieke Marie en de 

ongetrouwde Nederlands Hervormde Jan Arend 

verhuizen naar een zelfde adres in Blauwcapel. 

Dit is ongetwijfeld voer voor de dorpsroddel 

geweest. Jan trekt verder weg. 
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De baron en de stroper 

Een schrijver kan dit gegeven op velerlei 

manieren interpreteren en dus hiervan geheel 

verschillende verhalen of toneelstukken maken. 

Het kan een verhaal worden van mensen die tot 

elkaar veroordeeld zijn om te leven in een giftige 

gemeenschap à la Huis Clos van Sartre. Een 

ander verhaal zou dat van een zeer complexe 

driehoeksverhouding kunnen zijn. 

In de geschiedenis van de film is de 'De 

Roverssymfonie' een van de grote klassiekers. 

Zou de gemeente De Bilt ooit overgaan tot 

een echt actief kunstbeleid dan zou ze aan een 

componist de opdracht kunnen geven om een 

'Stroperssymfonie' te maken, waarin de legale 

jacht en de illegale jacht in muziek worden 

verbeeld. De legale jacht zou kunnen klinken 

als een pastorale met jagers op paarden met een 

meute honden en de klank van jachthoorns. 

Maar hoe de illegale jacht, de stroperij, te 

verbeelden? Hoe klinken stropers die in nacht 

en ontij vindingrijk te werk gaan? Ritselend gras 

en krakende takken, een schot? 

Er zou ook een opdracht gegeven kunnen 

worden tot het schrijven van een roman, opera 

of musical 'De baron en de stroper'. Zou 

de goede Sint Maarten hier ook nog een rol 

kunnen spelen om de partijen te verzoenen? 

Met een dergelijk beleid groeit een plaatselijk 

conflict, aan de orde gekomen in 1850 tussen 

een baron en een stroper, uit tot een permanent 

kunstwerk. 

Dit artikel werd in 2005 geschreven en wordt 

door omstandigheden nu pas geplaatst. 

Eind 2005 was er een wezenlijke discussie 

in de gemeenteraad van De Bilt over de 

herbestemming van het gemeentehuis van 

Maartensdijk, dat door de gemeentelijke 

herindeling zijn bestemming heeft verloren met 

ingang van 1 januari 2 0 0 1 . Ik heb uit naam 

van vijf culturele en historische organisaties 

voorgesteld, dat het gehele gemeentehuis van 

Maartensdijk (zowel het oude als het nieuwe 

gedeelte) heringericht zou worden voor museale 

activiteiten (exposities en dergelijke), met 

name op het gebied van de geschiedenis van de 

gemeente, de expositie van de eigen collecties 

van beeldende kunst van de voormalige 

gemeenten De Bilt en Maartensdijk, het 

ontplooien van allerlei culturele activiteiten enz. 

In dat kader dient u de passages te lezen over de 

stroperssymfonie. Vanuit dit nieuwe culturele 

centrum zou dan volgens mij een nieuw elan 

uitgaan op cultureel en cultuurhistorisch gebied. 

Noten 
1 Schaik W van. Orkanen Over Voordaan (2006) p 78 
2 Schaik W van. Orkanen Over Voordaan (2006) p 2 
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KENT UDE GEMEENTE GOED? 
Test uzelf. 

Kent u de gemeente De Bilt goed ? Test uzelf. 
Op welk adres treft u dit detail aan ? 
Mocht u het niet weten, trek er eens opuit; goed voor uw gezondheid en kennis van het dorp. 
In de volgende aflevering zal de redactie u de juiste plaats onthullen. 

De foto in het juninummer betreft Wilhelminalaan 6/8 in De Bilt. Hebt u het herkend/gevonden ? 
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DE B. S. - GROEP DE BILT 1943 -1946 
Marcel Hermens 

Tussen 1943 en 1945 was in De Bilt een 
verzetsgroep actief. Deze groep bestond uit 
ongeveer elf mannen en twee vrouwen. Leden 
van de groep1, waarvan de namen nog bekend 
zijn, waren: Jaap Balvers, Kees Bakker, Ton 
van der Hel, Lu Berkt, Jan Schoonis, Anton de 
Geest, Nico van Vulpen, Niek Jansen en Minne 
de Swart. Na de oorlog verhuisden twee van hen 
naar Portugal en Australië en behalve Minne de 
Swart, is voor zover bekend niemand van hen 
meer in leven. Reden om het verhaal van deze 
verzetsgroep vast te leggen. De informatie in dit 
artikel komt uit een gesprek tussen Minne de 
Swart en Rini Balvers, de weduwe van Jaap. Jaap 
Balvers was in 1943 drieëntwintig jaar oud. Na 
de oorlog sprak hij weinig over zijn activiteiten 
in de oorlog en dat maakt het lastig om alles 
te reconstrueren. In het gesprek komen de 
verhalen bij elkaar. 
Jaap Balvers had in de meidagen van 1940 op 
de Grebbeberg bij Rhenen gevochten en was 
samen met zijn 'slapie' Dick Henzbergen gezond 
in De Bilt teruggekomen, nadat zij zich hadden 
moeten terugtrekken tot in Woerden en in de 
verwarring dood verklaard waren. Jaap had 
dus gevechtservaring. Minne was negentien en 
woonde destijds op Waterweg 98. 

De verzetsgroep De Bilt was niet vanuit een 
vriendengroep ontstaan. Zij kwamen door 
verschillende onderlinge contacten bij elkaar. 
Minne kende twee jongens (Ton en Anton) van 
zijn schooltijd op de Oranje Nassauschool, de 
andere leden kenden elkaar uit de buurt. Wat 
opvalt, is dat een groot aantal van hen uit een 
winkeliersgezin kwam. 
Uitvalsbasis voor de groep was de 
Blauwkapelseweg 34. Hier was destijds de 
sigarenzaak met woonhuis van Jaques Balvers, 
de vader van Jaap, gevestigd. De achtertuin 
van het huis grensde aan de autospuiterij van 
Van der Liende. Hier werden tijdens de oorlog 
onder andere auto's van de Duitse Wehrmacht 
gespoten. Vanuit dit bedrijf werd stiekem 
stroom afgetapt. Achter in de tuin was een 
éénmansgat gegraven om in te kunnen vluchten 
bij gevaar. 
Voor de sigarenwinkel is vlak na de oorlog een 
foto van de groep gemaakt. Deze foto is enkele 
jaren geleden afgedrukt in het boekje Bezet 
en Verzet, De Bilt en Bilthoven in oorlogstijd.1 

Waarschijnlijk is de foto van enkele leden van 
de groep, die gewapend vooraan in een optocht 
lopen van dezelfde dag en waarschijnlijk 
genomen op de Soestdijkseweg ter hoogte van 

86 



De Biltse Grift september 2007 

nummer 29. De positie en het wapen van Jaap 

Balvers op beide foto's doet vermoeden dat hij 

een leidende rol in de groep had, maar dat is 

niet zeker. 

In de maand 

april van het jaar 

1943 begon Jaap 

Balvers samen met 

de verschillende 

leden van wat later 

genoemd werd 

'groep de Bilt' met 

het stencilen van 

illegale krantjes 

die onder de naam 

Prinses-Irene 3, editie 

voor Utrecht en 

omstreken verspreid 

werden. 

Kopij voor de 

kranten werd door 

verschillende leden geput uit de uitzendingen 

van Radio Oranje. 

De stencilmachine kreeg een plek in een ruime 

bergplaats onder de vloer van een diepe kast 

op de verdieping van het huis. Deze bergplaats 

is (inmiddels leeg) nog steeds aanwezig. Twee 

meisjes, Marietje Bos en Wijntje van de Weerd4, 

typten de teksten van de krantjes op stencil. Het 

B.S. De Bilt na de bevrijding. Nr. 1: Minne de Stuart, 2: L 

Berkt, 3: Niek Jansen, 4: Ton van de Hel, 5: Jaap Balvers. 

stencilpapier werd tegen een kleine vergoeding 

ter beschikking gesteld door de heer Kelder5. 

Deze krantjes werden vervolgens in een oplage 

van aanvankelijk ongeveer dertig stuks door 

de verschillende 

leden in de directe 

omgeving verspreid. 

De Bilt werd 

hierbij in twee 

wijken verdeeld 

waarbij de Looijdijk 

de scheidslijn 

vormde: Jaap 

Balvers verzorgde 

de zuidkant, 

Kees Bakker de 

noordkant. De 

krantjes werden 

soms onderin een 

kinderwagen met 

een echte baby 

naar de verdeeladressen gereden en vervolgens 

verspreid. Minne de Swart trok als hij na 

spertijd krantjes rondbracht, Duitse laarzen aan 

en zette een dito pet op om niet op te vallen. 

Pas in 1945 werd er systematisch gestencild en 

ging de oplage omhoog tot meer dan honderd. 

Dat er daarna zeer regelmatig gestencild werd, 

blijkt uit de bewaard gebleven exemplaren, waar 
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in dat jaar naast de datering ' I e jaargang' staat. 
Bewaard zijn gebleven krantjes van 5,7, 16, 19 
en 30 april en 1,2, 3, 4, 5, en 8 mei. Rond de 
bevrijding werden er dus bijna dagelijks krantjes 
gedrukt en verspreid. Het nummer van 4 mei 
1945 is op oranje papier gestencild en getiteld 
Duitsland verslagere. 
Het laatste krantje is ongedateerd en bevat een 

J«MI*£*3 tAAVi 
Ê ITITD voor Utrecht on Cmstr&ksn 

.JS>J8SEE8S«-„-0-,)-„.1-,..o-o-o-o-<.-. î-0-n-,,-n-o-o-o- ,dïS!;âa5 ic
3-8-«ESiè 

30 April i'!45 ! T3e ver.V >:xänt>, van onze geliefde. Prinses J u l i a n a ! 

Verzetskrant van 30 april 1945-

uittreksel uit het Parool van 10 april. Dit krantje 
is getiteld De taak van de verzetsbeweging. Hier 
in staat onder andere: 
„Alle verzetsgroepen, onder welken naam zij 
ook mogen werken, moeten er zich goed van 
doordringen, dat wij oorlogswerk verrichten, 
waarbij men elke goede gelegenheid om toe te 
slaan, die zich onverwacht en plotseling kan 
voordoen, terstond moet aangrijpen. Het is een 
essentieel kenmerk van elke verzetsbeweging, 
dat zij niet op bevel of bij koninklijk besluit 
ontstaat en handelt, maar dat zij spontaan 
opkomt uit de vaderlandsliefde, het geloof en 

de politieke overtuiging van de onderdrukten, 
die zich niet langer zonder verzet willen laten 
trappen en die aan den drang tot handelen niet 
langer weerstand kunnen bieden. Deze drang 
tot handelen moet ter wille van een doelmatig 
effect in de bedding van de organisatie worden 
gebracht, maar de organisatorische banden mogen 
er niet toe leiden, dat het initiatief gedoofd wordt 
en de slagvaardigheid vermindert. Het is noodig 
hierop te wijzen, omdat zich in vele plaatsen 
allerlei oude en bureaucratische elementen in de 
verzetsbeweging genesteld hebben, die zich meer 
bezorgd maken om de machtsposities, die zij na 
de bevrijding denken te bezetten, dan om het 
levendig houden van een frisschen aanvalsgeest 
en een overrompelende activiteit bij de illegale 
werkers. Leiders, die meenen, dat de taak van 
de Nederlandsche ondergrondsche beweging geen 
andere is dan straks de wegtrekkende Duitschers 
wat kogels achterna te zenden, toonen ons curieus 
weinig begrip voor de belangrijke taak die de 
verzetsbeweging ook nu, voor het begin van den 
openlijken strijd, te vervullen heeft. " 

Naast informatie over de vorderingen aan de 
verschillende oorlogsfronten, werd er nieuws 
vermeld over de distributie van levensmiddelen. 
Ook stonden er adviezen in zoals onderstaand: 
„Praatjes vullen geen gaatjes en zeker niet het 
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gat in het lichaam van den 

die door die zelfde praatjes voor het vuurpeloton 

gesleept is. Het gevaarlijkste wapen in handen 

der S.D. is de tong van een Hollandse kletskous. 

— Het Vaderland wordt 

niet geholpen door de 

onmogelijkste kletspraatjes 

van hersenloze mensen, alleen 

door DADEN."6 

O m de onkosten van de 

organisatie te kunnen 

dekken, ontplooide de 

verzetsgroep passende 

commerciële activiteiten: 

Zij kochten tegels met 

oranjegezinde teksten, die 

door anderen geschilderd 

waren op gekleurde 

wandtegels van de firma 

Westraven uit Utrecht (zie 

omslagfoto). 

Deze tegels verkochten zij 

dan voor enkele guldens 

door of werden als dank 

weggegeven. Ook werd voor 

de verkoop een gedicht 

van Ds. Weiter7 ingekocht. 

Dit gedicht was versierd 

Dankgedicht Ds. Welter. 

met rood-wit-blauwe kapitalen, gezet in glas en 

rondom afgeplakt met een rood linnen passe

partout. 

De verzetsgroep De Bilt hield zich naast het 

illegaal drukken van krantjes 

bezig met het inventariseren 

van troepenbewegingen in en 

rond De Bilt. 

O p 19 juli 1944 werden 

bij koninklijk besluit in 

Londen de Nederlandse 

Binnenlandse Strijdkrachten 

(B.S.) opgericht. O p 3 

september werd Prins 

Bernhard benoemd tot 

opperbevelhebber en op 5 

september werd vastgelegd, 

dat ook de vrijwilligers uit de 

door de minister van oorlog 

erkende verzetsorganisaties 

als militairen van de 

landmacht konden worden 

beschouwd. Zo werd ook de 

Biltse verzetsgroep ingelijfd 

bij de B.S. Als commandant 

van de verzetsgroepen in 

gemeente De Bilt werd Hans 

Hellendoorn aangesteld, die 

voor en tijdens de oorlog 
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als luitenant-waarnemer bij de Koninklijke 
Luchtmacht op vliegveld Soesterberg had 
gediend.8 

Wapens en springstoffen van een dropping, 
die in de buurt van Kockengen plaatsvond, 
werden verder vervoerd naar verzetsgroepen in 
de regio. De Biltse groep kreeg haar wapens van 
de verzetsgroep uit Bilthoven. Ze werden door 
Minne en Anton de Geest opgehaald bij Hans 
Hellendoorn in het huis van Ko van Moorselaar 
aan de Palestrinalaan 12. Voordien wisten de 
verzetsgroepen van eikaars bestaan niet af. 
Boven de sigarenzaak leerden de jongens hoe ze 
een stengun uit elkaar moesten halen. Oefenen 
in schieten deden enkele leden in het Panbos. 
Dat betekende dan met het wapen onder de jas 
naar het bos, daar in korte tijd enkele schoten 
oefenen en snel weer terug naar het dorp. 
In de tweede helft van februari 1945 werd 
een inval gedaan bij Minne de Swart. De daar 
gevonden verboden Prinses-Irenekrantjes 
waren aanleiding om hem met zijn vader en 
broer (die van niets wisten) te arresteren. Ook 
de vader van Marietje Bos werd gearresteerd. 
De Schalkhaarder Kees Heil had de leiding 
over de arrestaties. Minne werd samen met 
zijn vader naar een villa aan het Vermeerplein 
gebracht en daar door de politiegroep van 
kolonel Veenstra hardhandig ondervraagd.9 De 

volgende dag werden ze in de winterkou op 
een platte boerenkar, verstopt onder een groot 
zeil, naar de gevangenis aan het Wolvenplein in 
Utrecht vervoerd. Vanuit het Wolvenplein, dat 
ook onder leiding stond van 'zwarthemden', 
zouden ze nog enkele keren voor ondervraging 
naar het gebouw van de Sicherheitsdienst aan 
de Maliebaan 74 gaan. De behandeling door 
de Duitse militairen was hier correct te noemen 
in vergelijking met die door de Nederlandse 
zwarthemden. Tijdens de verschillende 
ondervragingen heeft iedereen zijn mond 
kunnen houden over hun illegale activiteiten. 
In de gevangenis maakten zij de bevrijding door 
de Canadese Polarbears mee en konden pas op 
8 mei werkelijk naar buiten, nadat eerst was 
vastgesteld wie van de gedetineerden crimineel 
was en wie verzetsstrijder. 
Ook bij Jaap Balvers vond een huiszoeking 
plaats, maar de verstopplaats voor 
stencilmachine, krantjes en wapens, die op 
de overloop in een diepe bergplaats onder de 
vloer verstopt lagen, werd niet gevonden. Jaap 
vluchtte bijtijds naar een bevriend echtpaar 
aan de overkant en werd niet gearresteerd. Er 
vonden ook huiszoekingen bij enkele andere 
leden plaats en hoewel het leek alsof de groep 
verraden was, bestaat hier geen zekerheid over. 
Ook tijdens en vlak na de bevrijding was er een 
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taak voor de B.S.-groep De Bilt. In het landhuis 

Schoonoord, het voormalige bureau van de 

marechaussee aan de Holle Bilt 13, kregen zij 

samen met enkele leden van de Ordedienst 

(O.D.) een officieel onderkomen. Zij hielpen 

mee met het oppakken van plaatselijke N.S.B.-

ers en Duitse militairen. Bij Jaap Balvers heeft 

nog jarenlang een stapel Duitse helmen gelegen 

als stil bewijs van deze tijd. 

Een bizar voorval illustreert de chaotische tijd 

rond de bevrijding: Een Duits officier werd in 

de kelder van Schoonoord vastgezet. Na verloop 

van tijd kreeg de gevangene bezoek van leden 

van de groep: De Duitse officier wees hen 

op een grote hoeveelheid schietklaar geladen 

wapens in de hoek van zijn cel. 

Veel N.S.B.-ers werden in fort De Bilt1" 

geïnterneerd. Andere gevangenen werden onder 

andere op fort Ruigenhoek in Groenekan11 

vastgezet, waar de Biltse B.S.-groep hielp met de 

bewaking. 

Jaap Balvers verleende ook zijn steun aan de 

H.A.R.K. Dit was de 'Hulpactie Roode Kruis'. 

Deze organisatie stelde zich in het naoorlogse 

jaar ten doel inzamelingen te houden van 

meubelen, boeken, textiel, glas, dakbedekking 

enz. ten behoeve van de geteisterde gebieden 

in Zeeland en hulpbehoevende inwoners. Een 

gedeelte van de goederen die verspreid werden, 

kwamen van giften uit geallieerde en neutrale 

landen. O p de officiële dankbetuiging die aan 

Jaap Balvers overhandigd werd staat vermeld, 

dat onder de 17-000 plaatsgenoten: 

„... circa 2100 ton goederen opgehaald zijn en in 

vijf schepen naar West-Zeeuws Vlaanderen werden 

vervoerd, benevens 10.500 boeken, 36 kisten glas 

en 14 kisten speelgoed. " 

Ook staat geschreven: 

„ Ter plaatse werd van 5 mei 1945 tot april 1946 

aan 2.673 gezinnen of 80pet. van het aantal 

personen dat aandroeg 9.625 stuks goederen, 

textiel, schoenen en klompen verdeeld. " 

De leden van de B.S. De Bilt kregen van het 

gemeentebestuur van Utrecht een oorkonde 

uit erkentelijkheid voor werkzaamheden in het 

belang van de burgerij gedurende de bezetting. 

Marcel Hermens is geboren en getogen in De Bilt. 
Hij is de schoonzoon van Jaap Balvers en ondermeer 
auteur van het boek Faience & Tegelfabriek Westraven 
v/h Gebr. Ravesteyn. Deze Utrechtse tegelfabriek heeft 
van 1986 tot 1991 aan de Groenekanseweg (t.h.v. 
huisnummer 246) te Groenekan (nu gemeente De 
Bilt) gestaan. 
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Noten 
1 Anton van de Geest woonde op de Hazen-
laan, Kees Bakker woonde in bij Jan Schoonis op de 
Looijdijk, Ton van der Hel op de Waterweg, Lu Berkt 
op de Looijdijk en Niek Jansen op de Hessenweg. 
2 Brugman, J.C. drs., Bezet en Verzet De Bilt 
en Bilthoven in oorlogstijd, Utrecht 1993, p. 179. 
3 Prinses Irene (1939) was toen de tweede en 
jongste dochter van prins Bernhard en prinses Juliana. 
Prinses Margriet is in 1943 geboren. 
4 Marietje Bos woonde op de Waterweg, Wijn
tje van de Weerd was van de melkzaak op de hoek 
Heemstrakwartier-Hessenweg. 
5 De heer Kelder was eigenaaar van de firma 
Plastibox en woonde op de Waterweg 101. 
6 Prinses Irene, Ie jaargang, 7 april 1945, p. 2. 

www.dbnl.org/tekst/nijh004verz02_01/nij-
h004verz02_01_0274.htm , Ds. Welter was hofpre-
dikant, hij zegende het kerkelijk huwelijk van prins 
Bernhard en prinses Juliana in en schreef over de 
vlucht van Wilhelmina dit verzetsgedicht, dat al vanaf 
de meidagen 1940 in duizenden exemplaren in ons 
land circuleerde. 
8 Brugman, J.C. drs., Bezet en Verzet De Bilt 
en Bilthoven in oorlogstijd, Utrecht 1993, pp. 140-
141. 
9 Kolonel Veenstra was een zogenaamde 
'Schalkhaarder' of 'Zwarthemd', een in bezettingstijd 
opgeleide politieman die vanuit het oosten van het 
land met enkele collega's naar de Bilt gekomen was. 
Hij is na de oorlog geëxecuteerd vanwege zijn misda
den, die hij als politieman had begaan. Kees Heil kreeg 
voor zijn daden veertien jaar gevangenisstraf. 
10 Tuinier, Jan Durk en Geu Visser, Fort De 
Bilt, NSB vrouwenkamp 1945-1946. Fort De Bilt werd 

na W O II ingericht als Bewarings- en verblijfskamp 
voor NSB'ers. In de eerste maanden na de bevrijding 
zaten er voornamelijk mannen, vanaf augustus 1945 
alleen vrouwen. Mevrouw M.L. Hijink-Rijnders werd 
aangesteld als commandante en had de leiding over 
meer dan 1000 NSB-vrouwen. 
11 Gelegen aan de Ruigenhoeksedijk in Groene
kan. Dit fort was onderdeel van de vooruitgeschoven 
fortenlinie van de Hollandse Waterlinie bij Utrecht. 
Bestemd voor het afsluiten van de dijkwegen, het be
heersen van de weg Utrecht - Hilversum en de ernaast 
gelegen spoorlijn. 

O P S P O E I N G 

Wie weet het adres van 
onze DOORTJE, 8-jarig Joodsch 
meisje. Op 19 December 1943 
in De Bilt, Westerlaan, weg
gehaald door juffr. ANS. Nooit 
meer van hsar gehoord. 
FHELIPSE, Vleutenscheweg 144 
Utrecht. 

Advertentie 11 mei 1945 in ,De Waarheid. 
Volksdagblad voor Nederland.' 
Wie weet hier iets van? 
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MARCEL MINNAERZ ASTRONOOM EN 
NATUURONDERZOEKER 

Leo Molenaar 

D e jongeling en zijn Vlaamsgezinde ouders 
Marcel Gilles Jozef Minnaert (1893-1970) 

werd in Brugge geboren op zondag 12 februari 

1893 om twaalf uur. Een zondagskind. Zijn 

ouders, Jozefina van Overberge en Jozef 

Minnaert, waren beiden leraar: zij 'regentes' 

aan de meisjesnormaalschool te Brugge en 

hij 'professor' aan de normaalschool te Gent. 

Ze trouwden laat: zij was 34 jaar, hij was 46. 

Anderhalfjaar na hun huwelijk werd oogappel 

Marcel geboren. 

Jozef begon een 'Dagboek' met observaties. 

Hijzelf had kinderarts willen worden. Voor 

zijn zoon zou hij die weg plaveien: „Ik zou 

van jongsaf hem lust doen vinden in het lezen 

van 't groote boek der Natuur; plantkunde, 

dierkunde, ontleedkunde zouden hoofdvakken 

worden. Bovenal zou ik hem goed leeren 

zien, onderzoeken; hij zou minder in boeken 

snuffelen dan zelf leeren nagaan, doorgronden. 

Een vergrootglas, een goed microscoop zouden 

feestgeschenken zijn, evenals een photografisch 

toestel." Hij noteerde het eerste leergesprek met 

de tweejarige: „Papa, zou de zon mij hier niet 

kunnen branden?", vraagt onze toekomstige 

natuuronderzoeker. „Wel zeker neen", zegt 

papa, „ze is veel, veel te ver van u." „En als we er 

dicht bij zijn, papa?" „Ja dan", antwoordt vader. 

„We hebben geen vleugeltjes om naar de zon te 

vliegen", herneemt de kleine man. 

Het kind was negen jaar toen de vader overleed. 

Moeder Jozefina verhuisde, ging met vervroegd 

pensioen en leefde voortaan voor Marcel, 

die naar het Gentse atheneum ging. Volgens 

Jozefina bereidden ze samen werkstukken 

en voordrachten voor. Ze begonnen een 

museum van muziekinstrumenten en reisden 

elk jaar door Europa. Marcel kreeg een 

timmerwerkplaats en een laboratorium voor 

proeven met elektriciteit en scheikunde. Hij 

beschikte over een studeerkamer met schouw en 

een balkon met uitzicht over het stadspark. 

De jonge Minnaert torende een hoofd boven 

zijn klasgenoten uit, ook figuurlijk. In 1909 

nam hij deel aan een nationale wedstrijd. Hij 

werd de beste leerling van Vlaanderen: de beste 

in Nederlands en in fysica (met 99 van de 100 

punten), een tweede plaats voor Grieks en 
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Wetenschappelijke loopbaan 
Gent 1910-1918 
1910 Aanvang studie Gentse Hoogeschool (Franstalig) 'natuurlijke wetenschappen'. Hij legde 
examens afin vakken als 'geschiedenis der kunst'. Zijn leermeester was de plantkundige professor 
Julius MacLeod (1857- 1919). Hij pleitte in zijn hoofdwerk, The quantitative Method in Biology 
(1919), voor het wiskundig bewerken van biologische waarnemingen. De eerste publicatie van 
Marcel Minnaert, Licht en schaduwbladeren bij Ilex aquifolium (hulst, 1912), paste in dat kader:: 
de waarnemingen waren statistisch bewerkt. Minnaert promoveerde op 24 juli 1914 avec la plus 
grande distinction (cum laude). De vervlaamste Hoogeschool zou in 1918 zijn dissertatie uitgeven 
in het Nederlands: Licht- en schaduwnaalden bij Pinus Laricio Poir (Corsicaanse den). Het is 
een onderzoek naar de invloed van licht op de bouw van de dennennaalden. Aangezien Minnaert 
vond dat zijn natuurkundige kennis tekort schoot, ging hij in 1915 - 1916 in Leiden wis- en 
natuurkunde studeren. Vervlaamsing van de Gentse Hogeschool onder Duitse invloed; Minnaert 
lector in de natuurkunde in 1916. 
Utrecht 1919- 1963 
1918 Studie optica in Utrecht. Na zijn vlucht naar Nederland kon Marcel Minnaert in Utrecht 
aan het werk op het Heliofysisch Instituut van professor H.W. Julius en werd op het Fysisch 

geschiedenis en een derde voor Latijn. 
Was hij op het atheneum actief als voorzitter 
van de Vlaamsgezinde jongelingmaatschappij 
De Heremanszonen, op de Hogeschool werd 
hij Vlaams activist. In de zomer van 1911 zagen 
Jozefina en Marcel te Bayreuth zes opera's van 
Wagner. In Gent verzorgde Marcel daarop 
in een 'proppenvol' Notarissenhuis een reeks 
lezingen over Richard Wagners 'Der Ring des 
Nibelungen', waarbij hij de lokale zangers 
begeleidde aan de piano: de sessies duurden tot 

diep in de nacht. 
MacLeod, zijn leermeester, ontwierp al in 
1897 een voorstel tot vervlaamsing van de 
Gentse Hogeschool. Als eerstejaars werd Marcel 
redacteur van het flamingante periodiek De 
Goeden Dag: De redactie vergaderde in zijn 
kamer. Over Tweetaligheid schreef hij (1913): 
„Wij voelen niets, absoluut niets voor België, 
waar we behandeld worden als slaven (...) 
Als ik te Gent, op alle openbare gebouwen, 
op gemeentelijke stukken en formules, 
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Laboratorium een gewaardeerd medewerker van directeur professor L.S. Ornstein. In 1919 

schreef Julius in zijn jaarverslag: „In de astrophysische afdeeling werd geregeld gewerkt door 

dr. M. Minnaert, wiens kundige en nauwgezette hulp bij de uitvoerige voorbereidingen tot het 

zonneonderzoek van groote waarde is geweest." Hij was 'de juiste man op de juiste plaats', zoals een 

andere Bilthovenaar, Nico Bloembergen, dat een jaar na de Tweede Wereldoorlog zou zijn met zijn 

NMR-onderzoek in de VS (zie De Biltse Grift 2006, 15c jaargang p 34 ev). 

Minnaert was van meet af aan betrokken bij de pogingen het zonnespectrum kwantitatief te 

interpreteren. Hij werkte aan de ijking van fotografische spectra via een door hem voorgestelde 

trapverzwakker, waardoor het kwantitatieve meten van spectra werd verbeterd. Hij introduceerde 

het begrip equivalente breedte als standaard voor het oppervlak dat in een fotometrisch opgenomen 

zonnespectrum door een Fraunhoferlijn wordt weggenomen. Hij ontdekt de groeikromme. De 

analyse van het zonnespectrum met behulp van de groeikromme leidt zowel tot de bepaling van 

abondanties, de aantallen atomen van bepaalde elementen, als tot die van andere fundamentele 

eigenschappen van de zonneatmosfeer. Ze zijn ontelbare malen toegepast bij de analyse van 

sterrenspectra. Begin jaren dertig was 'Minnaert ' reeds een gevestigde naam in de astronomische 

wereld. Geholpen door een wisselende groep uitnemende studenten en promovendi zoals 

Mulders, Wanders, Bannier, Van der Meer en Houtgast, ontwikkelde Minnaert tussen 1925 en 

enz., overal de twee talen zie, dan zou ik 

soms kunnen razend worden, bedenkend, 

in mijzelf hoe belachelijk, hoe hoonend die 

bastaardopschriften zijn in de vrije, fiere, aloude 

Arteveldestad." 

'Activist' 
Marcel Minnaert was eind oktober 1914, na 

de Duitse bezetting, één van de oprichters van 

de Gentse beweging Jong-Vlaanderen. Die 

eiste een onafhankelijk Vlaanderen en koos de 

Duitse kant in het wereldconflict. Binnen die 

beweging was Minnaert vooral op Nederland 

georiënteerd. Aanknopend bij MacLeods 

'wederkeerig dienstbetoon' stelde Minnaert dat 

een optimale arbeidsverdeling essentieel was 

voor de ontwikkeling van de mensheid: een 

maximale diversificatie en complexiteit zou 

een optimale 'verrijking van het leven' geven. 

Daarom verwelkomde hij de vrouwenbeweging 

en de nationalistische bewegingen. De creatieve 

gaven van elk volk drukten zich in de eerste 

plaats uit in de taal. Het onderdrukken van 
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1940 de theorie over de vorming van de spectrale lijnen in het zonnespectrum. Dankzij dit werk 
groeide Utrecht in de woorden van de Duitse zonnefysicus professor Albrecht Unsold uit tot een 
wereldcentrum voor spectrofotometrie, lijnintensiteiten en zonnefysica. In mei 1940 kwam de 
tweetalige The Photometric Atlas of the Solar Spectrum tot stand; in het Engels en Esperanto. In 1951 
kreeg Minnaert daarvoor de Catherine Bruce Medal, de Nobelprijs voor astronomen. Ten tijde van 
de schorsing in 1936 - 1937 kreeg hij een professoraat in Chicago aangeboden, maar de Utrechtse 
Universiteit wist hem te behouden met een benoeming tot buitengewoon hoogleraar. 
Minnaert bleef ook na zijn benoeming een man, die zich maatschappelijk uitsprak. Moedig was 
zijn In Memoriam op de voorpagina van het Utrechtse Faculteitenblad van 23 mei 1941. De 
Duitse bezetter had de joodse hoogleraren Wolff en Ornstein ontslagen, zoals we in de levensschets 
van de studenten Evert en Nico Bloembergen (zie De Biltse Grift 2006, 15e jaargang p 34 ev.) al 
konden lezen. Ornstein werd de toegang tot zijn laboratorium ontzegd en hij stierf enkele maanden 
later. Minnaert: „Een man van groot formaat is van ons heengegaan. (...) Somberheid vervult 
ons, wanneer wij ons allen voor den geest roepen, wat hij in den loop der laatste maanden heeft 
moeten lijden. Maar terwijl hij op zijn sterfbed uitgestrekt ligt, dreunen de machines en siddert 
de electrische stroom door de duizenden draden in zijn laboratorium. In zijn daden leeft hij. Zijn 
werk kan niet vergaan. Onvergetelijk blijft ons allen zijn nagedachtenis." Het stuk kan de aanleiding 
geweest zijn voor zijn gijzeling in Sint Michielsgestel (1942 - 1944). 
Direct na de oorlog werd Minnaert benoemd tot gewoon hoogleraar. In 1947 kreeg hij de Gold 
Medal (Verenigd Koninkrijk). 

die taal en het uitsluiten van die taal als drager honderden activisten vluchten, onder wie 
van cultuur en wetenschap blokkeerde de veel geleerden en kunstenaars. Op 19 oktober 
Vlaamse bijdrage aan het wereldburgerschap. 1918 werden zoon en moeder Minnaert 
De conclusie van de 23-jarige activist was dat uit het Gentse register geschrapt; ze werden 
alle middelen geoorloofd waren om de Vlaamse door vrienden in Nederland opgevangen, 
cultuur te redden: óók samenwerking met de Op 11 november 1918 werd de woning van 
Duitse bezetters. de Minnaerts aan de Parklaan 92 in Gent 
Na de nederlaag van Duitsland moesten geplunderd, het huisraad vernield en in brand 
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gestoken. Minnaert werd in juli 1920 bij verstek 

veroordeeld tot vijftien jaar 

dwangarbeid. In 1929 vervielen 

alle straffen. Die kwijtschelding 

was een voorwaarde om 

genaturaliseerd te kunnen 

worden; in 1932 werd Minnaert 

Nederlander. 

Minnaert in zijn 
Blauwvoetnest te Bilthoven 
(1920-1940) 

De Minnaerts installeren zich 

eerst in Zeist, daarna in Soest en 

ten slotte in Bilthoven (1920). 

O p hun nieuwe huis aan de 

Parklaan 88, voorzien van 

een uitkijkpost, vermelden de 

twee gevelstenen de slotregels 

van Rodenbachs flamingante 

hymne: ,Vliegt de Blauwvoet. 

Storm op zee.' Hij bleef actief 

in de Vlaamse beweging. 

Eind 1928 trouwde hij met 

Maria Bourgonje Coelingh, 

studente natuurkunde, die hij 

als eerstejaars had leren kennen. 

Ze waren beiden wars van traditie, wilden 

eigenlijk ongetrouwd samenwonen en trouwden 

Marcel Minnaert op Sumatra in 

1929. 

in regenjas. Zij was 22 en hij 35 jaar. In 1929 

maakten ze deel uit van de 

Nederlandse eclipsexpeditie 

naar Sumatra. Dit was hun 

huwelijksreis. Zij kregen 

twee kinderen: Koenraad 

(1930) en Boudewijn (1931). 

Maria, 'Miep', studeerde 

tot ontsteltenis van menig 

hoogleraar af, slechts enkele 

weken voor de geboorte van 

Boudewijn. Zij wilde met haar 

meisjesnaam aangesproken 

blijven worden, maar dat was 

uitgesloten op het Physisch 

Laboratorium. Ze wilde 

promoveren, maar stuitte, als 

vrouw en moeder, op een muur 

van afkeuring. Met de morele 

steun van Marcel promoveerde 

ze in 1938 bij de chemicus 

professor H.L. Kruyt. 

In de jaren dertig werd 

Minnaert als beweerd 

'communist ' een mikpunt van 

de NSB, omdat die probeerde 

de Vlaamse beweging in haar 

vaarwater te krijgen. Toen een Vlaams erecomité 

in september 1936 een sculptuur van Jozef 
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Cantré onthulde op het graf van de dichter 

René de Clercq in Lage Vuursche, bracht een 

groep NSB'ers de fascistengroet. Als protest 

staken Minnaert en Cantré de gebalde vuist 

op. Dit had een polemiek in de landelijke pers 

tot gevolg, waarop de 

Utrechtse Universiteit 

zich beraadde over 

Minnaerts positie: zijn 

colleges werden tijdelijk 

waargenomen. 

Het beheer door 

Minnaert van 

de Sterrenwacht 

(nu Sterrenwacht 

Sonnenborgh), het 

bastion aan de Utrechtse 

Maliesingel, impliceerde 

een verhuizing van 

Bilthoven naar Utrecht 

(mei 1940). Het jaar 

ervoor was zijn moeder, 

die op Parklaan 88 

binnenshuis een aparte 

woning had betrokken, 

overleden. 

Parklaan 88, waar Marcel Minnaert van 1920 

tot 1940 woonde, in 2007. Op het dak het hekje 

van de uitkijkpost. Op de twee gevelstenen links en 

rechts boven de ingang staat „ Vliegt de Blauwvoet. 

Storm op zee" (foto Rob Herber). 

Bilthoven en De Natuurkunde van 't Vrije 
Veld 
O p 16 november 1936 schreef Minnaer t aan 

uitgeverij Thieme: „Ik heb het handschrift 

voltooid van een boek waaraan ik verscheidene 

jaren gewerkt 

heb, getiteld De 

Natuurkunde van 't 

Vrije Veld, en zou 

gaarne met U w firma 

in overleg willen 

treden betreffende een 

eventuele uitgave. De 

opzet van het werk is 

geheel oorspronkelijk: 

het is een verzameling 

natuurkundige 

waarnemingen, die 

zonder instrumenten 

in de open lucht 

kunnen geschieden. 

De bedoeling is 

te laten zien dat 

de natuurkundige 

even goed als de 

plant- of dierkundige 

vreugde aan de hem 

omgevende natuur 

beleven kan, en dat 
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ook de belangstellende leek op dit gebied 

volop genieten kan." De drie delen werden 

doorThieme uitgegeven tussen 1936 en 1940. 

De jaartallen verduidelijken dat dit epos is 

geconcipieerd op de Bilthovense Parklaan! We 

mogen derhalve veel passages en illustraties 

verwachten over natuurverschijnselen rond 

Bilthoven. Ik ga met deze hypothese door 

de delen van de jaren dertig. En inderdaad, 

minstens een dozijn maal is Bilthoven de plaats 

van handeling. In mijn biografie van Minnaert 

vertelde zijn buurjongen Van Milaan mij de 

volgende waarneming: 

- Het betreft het hekverschijnsel: een 

snelrollend wiel met spaken, dwars door een 

hek gezien vertoont een verrassend patroon, 

het is alsof de spaken doorgebogen zijn. Van 

Milaan: „Minnaert stond 's ochtends bij het 

binnenrijden van het lokaaltreintje naar Utrecht 

(Bello) voor de spoorbomen te wachten om op 

het laatste moment op zijn hurken te zakken 

om door de verticale spijlen van de spoorbomen 

het effect van de draaiende wielspaken te 

bestuderen. Voor velen was het een potsierlijk 

professoraal vertoon, dat wekenlang iedere 

ochtend plaatsvond ten behoeve van een stukje 

voor De Natuurkunde van 't Vrije Veld!' 

- Ook de passage over het stijgen van de 

temperatuur in de stad staat in een hoofdstuk 

van De Natuurkunde van 't Vrije Veld : „De 

forensen die te Bilthoven wonen, en op een 

heldere winteravond naar een concert te Utrecht 

zijn gaan luisteren, merken bij de terugkeer in 

hun dorp altijd op dat het daar kouder schijnt 

dan in de stad." Het verschil was soms een graad 

ofzeven. 

Bij het schrijven van het huidige artikel voor De 

Biltse Grift kwamen nog andere waarnemingen 

boven water. 

- Minnaert laat een leerling van De Werkplaats 

van Kees Boeke te Bilthoven het Dopplereffect 

waarnemen: „De slagen van een kleppende 

kerkklok worden teruggekaatst door de gevel 

van een huis, en u fietst op het huis toe. Dan 

is onmiddellijk hoorbaar dat het rechtstreekse 

geluid lager, het teruggekaatste hoger klinkt." 

- Hij mat de toenmalige spoorrails bij 

Bilthoven: die waren achttien meter lang met 

tussenruimten van zeven mm, waaruit via de 

uitzettingscoëfficiënt viel af te leiden hoeveel 

graden die staaf in de zomer warmer mocht 

worden. Erg veel speling was er trouwens niet! 

In de herfst en in de winter vond hij het nodige 

aan natuurverschijnselen in en rond Bilthoven: 

- Zoals sneeuwfestoenen aan prikkeldraad, die 

in sommige gevallen wel een meter lang en tien 

à vijftien cm dik kunnen worden; voorzien van 

een zelfgetekende figuur op 1 januari 1932: „Als 
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de temperatuur lichtelijk boven het vriespunt 

stijgt, wordt de sneeuw soms taai en plastisch. 

En dan komt het voor dat festoenen zich van 

de ene zijde van een raam naar de andere zijde 

slingeren." 

- Nevelvorming, waargenomen in Bilthoven na 

een onweersbui in de middag 

van 28 mei 1935 die een 

hevige hagelneerslag had 

veroorzaakt. 

- Waarnemingen in 

Bilthoven bij een sloot die 

bij volkomen windstil weer 

bevroren was, lieten zien 

dat het ijsoppervlak op 

vele plaatsen bestond uit 

een aantal onregelmatige 

zespuntige sterren, tien tot 

twintig cm groot, die in 

elkaar grepen. 

Ook de waarnemingen 

vanuit de Parklaan 88 ontbraken niet. 

- Zo bepaalde Minnaert in de tuin de 

hoogte van de horizontale onderkanten 

van wolkenpartijen met behulp van de 

lichtschijn van de eronder liggende stad 

Hij mat de hoek, kende de afstand en 

stelde de hoogte vast van wolkenmassa's 

boven Utrecht en Zeist. Hij gaf de 

Marcel Minnaert en Miep Coeling in 1936. 

situatie weer in een tekening. 

- Hij stelde de oorsprong vast van de 

soorten stofregens: de gele sneeuw 

bijvoorbeeld van het stuifmeel van 

dennenbomen, gangbaar in de maand 

mei te Bilthoven, regenplassen die 

met grijsgele rand 

omzoomd zijn. 

- O f het waarnemen 

van de eerste stadia 

van ijsvorming. O p 

een wintermorgen 

plaatste hij een kom 

water buiten, vlak 

bij het raam, met 

daarin een spiegel 

waarin het licht van de 

hemel teruggekaatst 

werd. „Nu kunnen 

we vanuit onze 

gezellig-warme kamer 

het wondermooie verschijnsel volgen 

tegen een achtergrond van stralend 

licht." Het resultaat was een aantal door 

hem geschetste smeltfiguren, die een 

verrassende verscheidenheid van grote en 

kleine kristalvormen boden. 

Honderden van dergelijke waarnemingen en 

duizenden beschrijvingen en interpretaties in 
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de literatuur tussen 1850 en 1940 zorgden voor 

een drieluik, de Minnaert, dat de mens van 

2007 nog buitengewoon kan stimuleren. 

D e sociaal bewogen 
geleerde 
Gestimuleerd door Franse 

ideeën stelde hij voor 

studie te maken van de 

belemmeringen die er voor 

arbeiderskinderen liggen 

op weg naar de universiteit. 

Een door hem geleide groep 

wetenschapsmensen sprak 

zich in een rapport (1949) 

uit voor studieloon, dat 

financiële obstakels moet 

slechten. 

Minnaert wierp zich 

tevens in de strijd tegen de 

atoomwapenwedloop. Hij 

propageerde wereldwijde 

samenwerking tussen 

wetenschapsmensen als 

voorbeeld voor de politiek. 

Voor Miep Minnaert-

Coelingh had de Tweede Wereldoorlog het 

einde van haar wetenschappelijke loopbaan 

betekend. Daarna raakte zij als pacifiste 

Marcel Minnaert aan het werk op sterre-

wacht Sonnenborgh in de jaren 50. 

betrokken bij de Vredesraden, die in de publieke 

opinie louter als 'mantelorganisaties' van 

communistische partijen werden aangemerkt. 

De linkse activiteiten van 

de beide Minnaerts werden 

op de Utrechtse universiteit 

niet door iedereen op prijs 

gesteld. Minnaert is geen 

lid geweest van de C P N of 

de PSP. Toch culmineerde 

de afwerende houding 

jegens zijn maatschappelijke 

opstelling in een veto van de 

senaat tegen een rectoraat, 

dat hem op basis van 

anciënniteit in het jaar 1958 

-1959 ten deel zou vallen. 

Het politieke klimaat 

veranderde in de jaren 

zestig. De Studenten 

Vakbeweging maakte 

vanaf haar oprichting 

studieloon tot een politiek 

onderwerp. Toen de 

studentenbeweging heftige 

commotie veroorzaakte 

onder zijn collega's, probeerde hij te verzoenen. 

Enkele maanden voor zijn dood op 26 oktober 

1970 praatte hij een uur lang voor de Vlaamse 
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televisie. Uit de slotzinnen blijkt dat de kern 

van zijn opvattingen niet veranderd was: „Het 

is duidelijk dat de grote beginselen moeten 

zijn dat alle kinderen gelijke rechten moeten 

hebben op onderwijs en ontwikkeling. Dat 

man en vrouw gelijke rechten moeten hebben: 

de vrouw moet veel meer aandeel hebben 

in het maatschappelijk leven. Dan geen 

rassenonderscheiding, geen koloniale uitbuiting 

van een land. Van groot belang is het behoud 

van het leefmilieu. (...) En dan het dringendste: 

het verdwijnen van de wapens en vrede in de 

wereld. De maatschappij moet niet gesteund 

zijn op mededinging, maar op samenwerking, 

op de onderlinge mensenliefde." 
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MONUMENT 
HET 'DUIFHUIS' AAN DE KERKLAAN IN DE BILT 

Duiven werden in het verleden gehouden, 

zowel voor de consumptie van duivenvlees of 

duivenpastei, als voor het verkrijgen van de veel 

gebruikte duivenmest. 

Vanaf de negentiende eeuw werd een duiventil 

steeds meer een statussymbool. De duiven 

werden meer als siervogels gehouden en minder 

voor de consumptie gefokt. 

In de bouwwijze zijn over het algemeen twee 

typen te onderscheiden: de duiventil, veelal van 

steen, van de grond af opgetrokken en op een 

zekere hoogte boven de grond en de duiventil, 

veelal van hout, later op een paal geplaatst. 

Aan de binnenzijde van de stenen tillen 

werden nissen uitgespaard waarin de nesten 

gebouwd konden worden. Een deel van het jaar 

moesten de duiven opgesloten worden en dus 

bijgevoederd. 

Zoals reeds is vermeld, werden de duiven ook 

gehouden om hun mest, die vooral geschikt 

was voor de teelt van tabak en meloenen. Bij 

genoemde bouwwijzen kon men een kar of 

kruiwagen onder de til rijden en de mest via een 

gat in de vloer in het transportmiddel vegen. 

Het uit 1832 daterende duivenverblijf in De 

Bilt is een achthoekig stenen duifhuis en rust op 
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een open opgemetselde vierkante onderbouw. 

Deze onderbouw heeft aan drie zijden twee 

spitsboogvormige openingen. De noordzijde 

heeft een grote rondboogopening. Tussen de 

openingen zijn trekstangen met muurankers 

aangebracht. In vijf zijden van het op de 

onderbouw rustende achthoekige duifhuis 

zijn kleine boogvormige vliegopeningen 

aangebracht. Aan de noordzijde bevindt zich 

een houten luik. Een van de vliegopeningen is 

dichtgezet met een ,stichtingssteen' met daarop 

het bouwjaar en de naam van de opdrachtgever, 

jonkheer D.W.J. Strick van Linschoten. Deze 

steen is ooit verdwenen, maar werd in 1983 

opgebaggerd uit een nabijgelegen sloot. De 

bakstenen achtkantige romp wordt afgesloten 

met een tentdak dat met leien in maas dekking 

gedekt is. De overgang van de bakstenen romp 

naar het tentdak wordt geaccentueerd door een 

houten daklijst met gegolfde onderzijde. Hierop 

is een houten achthoekige lantaarn aangebracht, 

die bekroond wordt met een hoge, ingezwenkte 

spits met een windwijzer in de vorm van een 

zittende duif. De lantaarn is aan vijf zijden 

opengewerkt met boogvormige openingen. 

De Biltse duiventil bevindt zich op een perceel 

grond dat deel uitmaakte van de inmiddels 

verdwenen buitenplaats Arenberg. Deze werd 

in 1823 gekocht door jonkheer D.W.J. Strick 

van Linschoten. Na zijn dood in 1854 werd 

de buitenplaats in 1855 geveild. Het deel 

ten oosten van de huidige Kerklaan kwam in 

handen van mevrouw E.C.P. baronesse Van 

Boetzelaer, geboren Both Hendriksen. De 

duiventil, die thans in bezit is van de gemeente 

De Bilt, is één van de zeer weinige in Nederland 

nog bestaande stenen duiventillen. 

De til is in 1975 gerestaureerd en wordt door 

ongeveer veertig duiven gebruikt. 

Bron: 
Broekhoven Sabine, Barends S. De Bilt, Geschiedenis 
en Architectuur, Kerckebosch, Zeist (1995) pp 164-
166. 

Ingestuurd door Ad de Goede 

Provincialer Groninger Courant oktober 1850 

U T R E C H T den 11 October 

Heden nacht om elf uur is, niet ver van deze 

stad, aan de Bildt, de conducteur der tusschen 

Zwolle en Utrecht rijdende diligence, Evert 

ter Horst, te Deventer woonachtig, door het 

breken van de vooras onder den wagen gevallen 

en verpletterd. Hij werd dadelijk naar het 

wachthuis gebragt, maar had reeds den geest 

gegeven. Ook heeft daarbij een passagier eene 

ligte wonde bekomen. 
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