
Seijst 2004. - Dl.34 LOU BANDY OP NIEUW BEERSCHOTEN - R.P.M. RHOEN Lou Bandy op Nieuw Beerschoten Een van de grootste vooroor-logse artiesten was Lou Bandy(18904959). Zijn eigenlijkenaam was Lodewijk FerdinandDieben. Hij was vooral revue-artiest. Zijn liedje lZoe/t dezon op' uit 1936 is nog steedsbekend. carriere vaker in Zeist zijn opgetreden,maar dit optreden wil ik vermeldenomdat naast de advertentie voor zijn showin de Zeister Post een advertentie staat diebegint met 'Zoekt de zon op\ zijn grote hit.Het was een advertentie van een zonne-studie of zoals men toe zei: een instituutvoor hoogtezon, De burgemeester, Mr. A.P. KorthalsAltes, deelde in de vergadering van bur-gemeester en wethouders van 21 januari1952 mee dat hij samen met de gemeen-tesecretaris, A.P. Timmer, Lou Bandy opbezoek had gehad. Deze had het plan omde buitenplaats Nieuw Beerschoten aante kopen. Nieuw Beerschoten, adres Drie-bergseweg 14, was in 1952 eigendom vande nv Internationale Vleeswaren en Con-servenfabrieken Gevato te Driebergen.Bandy wilde het herenhuis inrichten alshotel-restaurant met bar

en gelegenheidvoor het geven van muziek- en toneel-uitvoerineen. Nieuw Beerschoten zou R.P.M. RHOEN De oorlogsjaren waren voor hem alsartiest maar ook als prive persoon moei-lijke jaren. Na de oorlog was de revue nietmeer populair. Lou Bandy trad nog wel opin een revue, maar hij zag zich gedwongenom andere vormen van amusement tegaan heoefenen. Het grote succes vanvoor de oorlog was voor hem voorbij. In zijn pogen om zakeiijk iets nieuwsop te zetten, liet Bandy zijn oog op Zeistvallen. Deze omgeving was hem niet vreemd, want sinds 1942 woonde hijin Doom. In Zeist stond hij ook op deplanken. Op 17 februari 1946 trad hij meteen varieteprogramma op in het theaterBoschlust. Hij zal waarschijnlijk in zijn



Seijst 2004. - Dl.34 LOU BANDY OP NIEUW BEERSCHOTEN - R.P.M. RHOEN een cultured centrum worden. Hij wasbezig een drankwetvergunning op zijnnaam overgeschreven te krijgen. Voor detien bewoners zou volgens Bandy anderehuisvesting gevonden kunnen wordenzonder dat dit de huisvestingsproble-men van de gemeente zou vergroten. Inhet naoorlogse Zeist heerste een groothuisvestingsprobleem. Bandy was bij deburgemeester op bezoek om medewerkingvan het gemeentebestuur te krijgen voorzijn plan. Van de kant van het gemeentebestuurwerd Lou Bandy erop gewezen dat deeisen die golden voor een inrichting voormaatschappelijk verkeer, volgens Bandymoest Nieuw Beerschoten zo wordenaangemerkt, van dien aard waren dat hijwaarschijnlijk er niet in zou slagen eenvergunning te krijgen. Voor informatieen aanvraag werd hij nar de drankwet-inspectie verwezen. Met betrekking tothet vrijgeven van woonruimte in NieuwBeerschoten werd hem geen enkele toe-zegging gedaan. In de B&W-vergadering verklaarde de burgemeester dat het plan van LouBandy niet zijn sympathie had. Hierinwerd de

burgemeester bijgevallen door dewethouders. Het is Bandy inderdaad niet gelukt omNieuw Beerschoten aan te kopen om ereen cultured centrum te maken waarartiesten konden optreden, waaronderhijzelf. Voor het uitvoeren van zijn plankwam hij in Haarlem terecht, waar hijhet hotel Lion d'Or kocht. Helaas had hijdaar geen succes en in 1958 heeft hij hethotel verkocht. Waarom de burgemeester en de wet-houders geen sympathie voor het planvan Bandy hadden, wordt niet genoemd.Het is dus gissen. Lag de reden daar-voor misschien in de levenswandel vanBandy.7 Bandy was iemand die het metde huwelijkstrouw niet nauw nam. Nahet overlijden van zijn eerste vrouw in1944 hertrouwde hij in 1948 met een 35jaar jongere vrouw, waar hij in 1949 weervan scheidde. In 1952 trouwde hij voorde derde keer. Deze keer met een vrouw die 43 jaar jonger was. Dit huwelijk hieldstand tot 1958. Het kan zijn dat B&W van Zeistbeducht was dat het culturele centrum,zoals Bandy dat wilde opzetten, een eta-bltssement zou worden waar het met degoede seden niet zo nauw genomen zouworden. Zeker als men daarbij let op dewat

afgelegen locatie van Nieuw Beer-schoten. Dit is een veronderstelling dieniet hard te maken valt. In 1955 werd Nieuw Beerschoten ver-bouwd tot drie appartementen en wordttegenwoordig bewoond door bejaarden.Wie weet, misschien draaien de bewonersaf en toe muziek uit hun jeugd en dwalenzij met hun gedachten af naar de revuesdie zij voor de oorlog hebben gezien enwaarin Lou Bandy straalde. Bronnen 1   Archief der gemeente Zeist, 1946-1965, inv.nr.15; Gemeentearchief Zeist. 2   Biografisch woordenboek van Nederland, vijfdedeel, Den Haag2001, p. 86-88.






