Lammert van der Sleet in de hoofdrol
CEES VAN RIJSDAM
De beginletters van voor- en achternaam luiden: L en S, in het oude Latijn staan die letters voor Lectori Salutem, wat betekent: “de lezer heil”.
Betere aankondiging van dit interview
kunnen we ons niet wensen. Het is
goed en interessant om de lezer kennis
te laten nemen van jouw rijke en enerverende leven.
Laten we gelijk maar beginnen met
jouw begin. Waar, wanneer en hoe Lammert van der Sleet (dec. 2004).
verliepen je beginjaren?
De dag van mijn geboorte was 1 november 1935, en de plaats waar ik ter
wereld kwam, was Rijnsburg (tussen Leiden en Katwijk); mijn doopnaam is :
Lammert Daniël. Mijn ouders kregen vier kinderen: 2 zonen en 2 dochters; ikzelf was het tweede kind in dat gezin. Via de kleuterschool en de lagere school
ben ik naar het gymnasium gegaan in Leiden, gevolgd door 2 jaar militaire
dienst. In 1954 had ik een, voor mijn leven, beslissende ontmoeting op de boulevard in Katwijk aan Zee, bij de plaatselijke patatboer. En dat was Co; het
klikte meteen en een jaar later gingen we samen uit naar het Atomium in Brussel. Van 1957 tot 1962 waren we verloofd. In 1962 ben ik getrouwd met Jacoba
Wilhelmina Tolk, afkomstig uit Alphen aan de Rijn. Co is van 1952 tot 1962
werkzaam geweest als verpleegkundige, eerst 2 jaar in het Rotterdams Zeehospitium (TBC - sanatorium) in Katwijk aan Zee, daarna in het Diaconessenhuis
in Gouda (ja, echt met een kapje op), en vervolgens nog 4 jaar in het Zeehospitium in Katwijk. Vanaf 1962 was het voor haar: einde van de verpleging en
voor mij: einde van de studietijd
Nu we veel meer hebben vernomen van jullie beiden, zijn we vanzelfsprekend
ook benieuwd naar jullie kinderen!
Wij zijn gezegend met drie kinderen. Onze oudste dochter heet Maria, zij is geboren op 10 december 1964 en is getrouwd met Kees Delgrosso; zij wonen in
Grou(w) in Friesland en hebben 2 kinderen. Onze zoon heet Jan, hij is geboren
op 6 juni 1966 en is getrouwd met Reino Visser; zij wonen in Haren
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(Groningen) en hebben 2 kinderen.
Onze jongste dochter heet Winny, zij
is geboren op 18 maart 1971 en is getrouwd met Ivo Bruins; zij wonen op
IJburg (Amsterdam) en hebben ook 2
kinderen.
Je vertelde ons al iets over je Rijnsburgse schooljaren, toch zijn we
nieuwsgierig naar meer gegevens en
bepalende gebeurtenissen!
Ik heb van 1939 tot 1940 de kleuterschool in Rijnsburg bezocht. Vermeldenswaard is het voorval met de kleuterjuf: het was winter, er lag veel
sneeuw en mijn doelgerichte karakter
stond borg voor een trefzekere worp
met een sneeuwbal, waarbij het modieuze hoedje van de juf een andere
weg zocht.
Bepalend voor de vorming van mijn
karakter was de volgende onvergetelijke gebeurtenis in 1941: ik was toen
Trouwfoto Lammert en Co (9 jan. 1962).
6 jaar en stond op het punt om naar de
Alphen a/d Rijn, vanuit ‘De Til’.
lagere school te gaan. Goed om te weten is dat mijn vader een groothandel
had in bloemen en planten, en dus
veel verkocht aan de winkels vanuit zijn kassen; in die tijd ging ik vaak met vader mee op de vrachtwagen. Op een dag stond ik in de grote schuur van mijn
grootvader, dichtbij één van de auto’s die toen uitgerust waren met gasgeneratoren. Ik kreeg de opdracht in de ketel te kijken, er ontstond overdruk en plotseling spoot er roodgloeiend antraciet uit, dat ik over mijn gezicht en borst kreeg,
zelfs zo dat de huid van mijn neus was verbrand, ondanks het feit dat ik een bril
droeg, waardoor mijn ogen zijn gespaard! Snel werd ik naar het ziekenhuis gebracht, waar men constateerde dat ik derdegraadsverbrandingen had. Daar ben
ik drie maanden geweest en ik heb vele plastische ingrepen moeten ondergaan.
Mijn ouders vertelden later dat deze gebeurtenis van blijvende betekenis is geweest voor karaktertrekken als: knokken voor je leven en een grote mate van
vechtersmentaliteit. Daarna ging ik naar de eerste klas en ben ruim een half jaar
heen en weer gebracht in een karretje (soms trokken medeleerlingen zo hard,
dat ik over de kop sloeg). De lagere schoolperiode verliep voorspoedig en de
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zesde klas heb ik in Katwijk doorlopen vanwege het feit dat daar een opleidingsklas was voor het voortgezet onderwijs.
Die jaren, 1941 tot 1947, waren vooral de oorlogsjaren, maar wij hebben daar
weinig hinder van ondervonden; enkel de spertijden en de landende en startende Duitse vliegtuigen vanaf vliegveld Valkenburg werden opgemerkt. In die jaren ben ik veel met vader meegegaan in de vrachtwagen, en verder kostte het
mijn ouders een paar klompen per dag omdat ze afgesleten waren vanwege de
vele glijpartijen achter de auto. Vanaf mijn elfde jaar voetbalde ik als aspirant
bij de Rijnsburgse Boys; veel later als senior heb ik ongeveer negen jaar in het
eerste elftal gespeeld, de ene keer als vliegende spits en dan weer als laatste
man.
Toen volgde de tijd van leren en studeren. Waar vond dat plaats en welke richting koos je ?
In 1948 ben ik naar het Stedelijk Gymnasium gegaan in Leiden en ik heb daar
zes jaar gestudeerd aan Gymnasium B(èta). Toen kwam de dienstplicht en
moest ik opkomen voor mijn nummer. Het werd luchtdoelartillerie, begonnen
in Ossendrecht, toen naar Bussum en tot slot in Arnhem en uiteindelijk afgezwaaid als reserve-officier (2e luitenant). Vanaf 1956 begon mijn studie aan de

Familieportret (Frankrijk 2006).
V.l.n.r.: Kees en dochter Maria met hun kinderen, Lammert en Co, Ivo en dochter Winny met hun
kinderen, zoon Jan en Reino met hun kinderen.
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1942: Klas 1 van de lagere school in Leiden.

1948-1954: Studietijd Gymnasium te Leiden.

Technische Hogeschool in Delft, met als studierichting: werktuigbouwkunde
(hef-werktuigen en transportinrichting); dat waren leuke en voorspoedige jaren!
1962 was een ommekeer in jullie leven: Co stopte met de verpleging, Lammert
beëindigde zijn studie en de verlovingsperiode ging over in de huwelijkse staat.
En niet te vergeten: jullie trokken richting ’t Gooi. Voorwaar een ommekeer!
Ja, dat kun je wel zeggen. Mijn eerste baan was als technisch constructeur op
de tekenkamer bij Philips Telecommunicatie Industrie (PTI), aan de Jan van
der Heijdenstraat in Hilversum. Na drie maanden werd ik tewerkgesteld als
technisch assistent van de metaalwarenfabriek, waar 700 werknemers werk verrichtten aan gereedschappen, zoals draaien, frezen en boren. We hadden veel
werk aan compensatie-orders voor Defensie, o.a. voor de Leopardtanks van
Siemens. Het was een tijd van orders binnenhalen en technisch commercieel
handelen; in die jaren (tot 1980) heb ik veel gereisd. Wij hebben destijds één
jaar in Bussum gewoond (1963), één jaar in Baarn (1964) en vanaf 1965 zijn
we gaan wonen in Eemnes, te beginnen aan de Raadhuislaan 42, en toen aan de
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Hasselaarlaan 44. Wonen in Eemnes en vakantie vieren in Ballum op Ameland
met het hele gezin, en veelal met de familie Smids; samen met zes kinderen in
een huisje bij de boer. In die jaren had Philips een eigen woningstichting, genaamd De Nieuwe Erven. Zij heeft grond gekocht in Eemnes, verkreeg een
woonruimtevergunning en wij kregen voorkeur bij de toewijzing. Dan praten
we over de straten Raadhuislaan, Parklaan, Rutgers van Rozenburglaan, Plantsoen en Zaadkorrel. Namen van bekende eerste bewoners zijn o.a. de families
Van Kampen, Van Dedem, Bosman, Snijders, Wetters, Kips en Peters
Van Eemnes zijn jullie naar Grouw gegaan, en weer terug. Vertel eens, hoe
was dat?
Mijn werkgever bood mij in 1980 een baan aan als directeur van de montagefabriek en metaalwarenafdeling van PTI in Leeuwarden (600 werknemers). Co
en ik besloten met onze jonge kinderen op dat aanbod in te gaan, we verkochten ons huis aan de Hasselaarlaan en kochten een huis in Grouw.
Wij hebben daar vier hele mooie jaren gehad in het merengebied van Friesland.
Co is echt van Friesland gaan houden en deed veel vrijwilligerswerk in kinderkerk en kerkenraad.
En toen, in 1984, weer terug naar het
westen. Beschrijf die periode eens
voor ons !
Philips riep mij naar Hilversum en bij
PTI werd ik aangesteld als technisch
directeur, afdeling productie in de fabriek aan de Jan van der Heijdenstraat, met zo’n 3000 werknemers. In
1988 is de zeven jaar durende werkperiode gestart in Eindhoven als directeur van alle machinefabrieken in Nederland. Wij woonden ondertussen in
Eemnes, wilden niet nog een keer verhuizen, dus werd het op-en-neerrijden. In Eindhoven had ik een “pieda-terre” en twee keer in de week was
ik thuis in Eemnes. Voor huis en werk
dus veel langs de weg, de rijtijden
werden vaak benut voor vooruitdenken en plannen maken. Ondertussen
waren Philips en AT&T (American
Telephone & Telecommunication) sa-

1985: 50 jaar, onder toezicht van pres. dir.
Frits Philips.
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Wakkerendijk 130C (achterzijde woning).

1995: Uitreiking ridderorde door de burgemeester L. Snoeck-Schuller.
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men gegaan (win-win-situatie), vooral
vanwege de openbare telefonie; dat
was een goede zaak voor de PTT, die
hadden toen maar met één firma te
maken. De Eindhovense periode heb
ik altijd als een plezierige tijd beleefd;
werken en leven in de Philipsstad had
zo haar bekoring, mede vanwege de
samenwerking tussen industrie en
overheid. De businessclub en de Rotary waren mijn “uitjes”.
In 1995 bereikte ik de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar (voor
hoger personeel) en ben ik gaan genieten van deze levensfase en heb gelukkig tot op heden geen enkele terugslag ondervonden. De toenmalige burgemeester van Eemnes, mevrouw
Liesbeth Snoeck-Schuller, kwam ter
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gelegenheid van mijn afscheid naar
Eindhoven en benoemde mij daar tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Vanaf 1984 hebben jullie je definitief
in ons mooie Eemnes gevestigd, is het
niet?
Ja, eerst rondgekeken in deze dorpse
stad, toen aan de Wakkerendijk, en
ook nog even geneusd in Baarn. Toch
is het Eemnes geworden, vooral door
het feit dat we graag vast wilden houden aan de bekende omgeving. Wij
hadden de woning van mevrouw Annie van der Wardt, aan de Wakkerendijk, al een keer te koop zien staan en
toen we het huis en de tuin met bijbehorende schuur nog eens goed hadden
bekeken, kwamen we tot de slotsom
20 jan 1969: Opening kleuterschool “’t Over- dat we hier graag wilden gaan wonen,
stapje” in Eemnes.
met zoon Jan (toen 18 jaar) en dochter
Winnie (13 jaar); dochter Maria
woonde en studeerde toen al in Kampen. We hebben een aanbouw aan de woonkamer (“vleugel”) gerealiseerd en
vanaf dat jaar wonen we met veel genoegen en plezier op nummer 130c aan de
prachtige Wakkerendijk.
Lammert, laten we nu eens gaan kijken naar je bestuurlijke kwaliteiten, te beginnen met het plaatselijke onderwijs?
Co en ik hebben altijd veel belangstelling gehad voor het onderwijs van onze
kinderen, als een kleine gemeenschap aangestuurd door leden en ouders. In
1967 ben ik ds. D.B. Lokhorst opgevolgd als voorzitter van de Protestants
Christelijke Vereniging voor Kleuteronderwijs in Eemnes.
In die periode tot 1974 mocht ik samenwerken met de volgende collegabestuursleden: mevr. E.J. Kuiper, mevr. F. ter Avest, mevr. G.J.G. Peters,
mevr. A. van Kampen, mevr. J. Barendrecht en dhr. D.F.P. v.d. Linde. Tot
1969 was de naam van de school “Kleutervreugd”, op de huidige hoek Torenzicht Rutgers van Rozenburglaan. In 1968 waren er genoeg leerlingen voor een
tweede klas, en zij kregen voorlopig onderdak in het inmiddels gebouwde Hervormd Centrum aan het Torenzicht. De oude houten school zou worden afgebroken en worden vervangen door een nieuw permanent gebouw met twee loHKE jaargang 31
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kalen. Op 20 januari 1969 werd de nieuwe school feestelijk geopend, met als
naam “’t Overstapje” (bij de Toren aan het Torenzicht). Toen er in 1972 plannen kwamen voor het stichten van een school in de Noordbuurt, besloot het bestuur om de leden voor te stellen een fusie aan te gaan met de lagere schoolvereniging, om zo te komen tot één Protestants Christelijke Vereniging voor Kleuter- en Basisonderwijs te Eemnes. Aldus werd besloten en kwam er in 1974 een
einde aan de zelfstandige kleuterschoolvereniging. Het voorzitterschap in die
jaren kenmerkte zich o.a. door de afnemende invloed van de kerk op de school
en de toename van nieuwe mensen in de buurt. Het onderwijzend personeel in
die jaren bestond uit: mej. E. Asmus, mej. M. Wiersma, mevr. J. van Geene,
mej. M. Sluis, mej. A. Lodder en mej. J. Doornbos. Van 1974 tot 1976 ben ik
bestuurslid geweest van de eerdergenoemde gefuseerde schoolvereniging, met
collega-bestuursleden: mevr. A. Bleeker, mevr. M. Kooi, mevr. G. Vroegh, dhr.
G. Ramp, dhr. B. Ruizendaal, dhr. J.J. Smids, dhr. C. van Hensbergen en dhr.
H. van Kampen. Onze kinderen zaten in die jaren al op de basisschool De Wegwijzer.
En toen kwamen, in 1976, je politieke
aspiraties naar boven drijven. Daar
zullen velen in Eemnes zich nog vast
wel wat van herinneren!
Van ouderlijk huis uit, in Rijnsburg,
waren wij trouw lid van de Christelijk
Historische Unie (CHU), met de bekende voorman Tilanus.
Eenmaal woonachtig in Eemnes ben
ik lid geworden van de Protestants
Christelijke Kiesvereniging Eemnes
(combinatie van ARP en CHU). Klaas
van Dam heeft mij daar toen binnengehaald. Plaatselijke inkleuring in een
herkenbare omgeving was mijn uitgangspunt. De kandidatenlijst voor de
Gemeenteraadsverkiezingen van 1974
luidde: 1. J. Dorland, 2. T. Roodhart,
3. L.v.d.Sleet.
De verkiezingen leverde het volgende
resultaat op voor de Protestants Christelijke Kiesvereniging: 1. Dorland, 2.
van der Sleet (met voorkeursstemmen). Toen Dorland in 1975 burge116

De fractievoorzitter aan de bal (1978).
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meester werd in Kerkdriel, ben ik fractievoorzitter geworden en Teus Roodhart
raadslid. De volgende ontwikkeling kreeg zijn beslag in 1978: de Protestants
Christelijke Kiesvereniging en de Katholieke Volkspartij gingen beide op in het
CDA (Christen Democratisch Appèl). Ook in dat jaar had het CDA vijf raadszetels. In mijn raadsperiode heb ik mogen werken met drie burgemeesters: dhr.
A.C.H.N.M de Bekker, mevr. Fine de Leeuw-Mertens en mevr. Liesbeth
Snoeck-Schuller.
Terugkijkend op mijn loopbaan in de plaatselijke politiek kan ik rustig zeggen:
het was een leuke en bijzondere tijd met veel belangrijk werk op de agenda, zoals de planning en bouw van de Fazantenhof en de Patrijzenhof. Tot voor kort
heb ik constructief meegedacht in de denktank van het CDA.
Als ik me goed herinner, ben je ook nog behoorlijk actief geweest op kerkelijk
gebied.
Dat klopt, vanaf 1984, toen we zijn gaan wonen in Eemnes, hebben we ons
aangesloten bij de Nederlands Hervormde Gemeente van Laren, en gingen op
zondag ter kerke in de Hervormde kerk aan de Naarderstraat, eerst met ds. Van
Sprang en later met ds. Bennekers. In het begin werd ik al snel gevraagd om
kerkrentmeester te worden en redelijk kort daarna volgde de benoeming tot
voorzitter van de kerkenraad. Toen volgde een lange periode van Samen-opWeg zijn, om uiteindelijk te komen tot één Protestantse Gemeente LarenEemnes; met velen heb ik daar leiding mogen geven aan een proces van spanning, gewenning en uiteindelijk voldoening. Eén van die samensmeltingen was
dat het Hervormde College van Kerkvoogden en de Gereformeerde Commissie
van Beheer opgingen in het College voor Kerkrentmeesters. Als gezin hebben
wij gekerkt, zowel in de huidige Johanneskerk aan de Naarderstraat, als in de
Ontmoetingskerk aan de Kerklaan.
Jouw sportieve activiteiten zijn bij velen bekend. Hoe begon het en hoe verliep
het verder?
Ik ben begonnen te voetballen in Rijnsburg bij Rijnsburgse Boys (dat heb ik
reeds verteld). Toen wij, begin zestiger jaren, richting ’t Gooi togen, kwam ik
gelijk in het eerste elftal van S.V. Huizen, en ook meteen als aanvoerder. Na
vijf jaar voetballen in de top van het amateurvoetbal op de zaterdag, ben ik verder gaan spelen bij de veteranen. Oh ja, ik heb ook nog ruim vijf jaar de voorzittershamer mogen hanteren bij die club. Daarna begon mijn politieke carrière
en was het gedaan met het vele trainen en spelen. Andere sporten vanaf die tijd
waren: schaatsen, drie keer de Elfstedentocht uitgereden, hardlopen o.a. vele jaren meegedaan aan de Polderloop ten behoeve van Friersdale van pater Van
Wegen, de vele Eemnesser Stratenvoetbaltoernooien, en tennissen (tot voor
kort nog zeer intensief).
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Schaatswedstrijd op de Eemnesser Vaart (1979).

1986: Elfstedentocht, bij Franeker.
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Je bent nu alweer 14 jaar met pensioen. Noem eens enkele zaken of gebeurtenissen die een grote rol hebben
gespeeld in jullie beider leven vanaf
1995?
Om te beginnen: in 1997 hebben wij
een zomerhuis gekocht onder de vuurtoren in De Cocksdorp op Texel; ongeveer vijf keer per jaar zijn we daar
in de gastvrije woning “De Til”, eerst
met de kinderen en later met kinderen
en kleinkinderen. In de voorbije jaren
hebben we veel gereisd: dagtochten in
Nederland, België en Duitsland; gemeentereizen naar Israël, Turkije,
Egypte, Libanon-Syrië-Jordanië, Sicilië en Malta en Moskou en St. Petersburg.
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Met vrienden hebben we door Zuid-Afrika en Indonesië gereisd. En niet te vergeten: jaarlijks naar de wintersport in Oostenrijk. Na al die buitenlandse reizen
zijn we nu beland in de “bejaardenbus” van het Kerstcomité van de kerk. Vaak
en ver weg gaan, maar altijd weer terugkeren in Eemnes, waar we het ontzettend naar ons zin hebben, met name in de leuke buurtschap van de Wakkerendijk!
Lammert, dit was een echt levensverhaal. Wij zijn op deze manier een beetje
deelgenoot geworden van jouw levensloop. Woorden en beelden getuigen van
een rijk en actief leven.
Het was mij een eer en genoegen al die gebeurtenissen te mogen beschrijven en
niet te vergeten de vele gezellige uren bij Co en jou thuis.
Het ga jullie beiden goed!
(dit interview vond plaats in de maanden februari en maart van 2009)

1980: Finale Stratenvoetbal Eemnes.
Staand v.l.n.r.: Gerard van Welzenes, scheidsrechter De Boer, Gert Willigenburg, Sjoerd
Schuurman, Piet v.d. Kuinder, Kees de Bruin, Pip Aussoms, Jan van IJken, Bernard Karssen,
Johan Kuijer. Gehurkt v.l.n.r.: Wil Faas, Ad Blom, Henk Fokken, Marc v.d. Sluijs, Gerrit Stoelhorst, Lammert v.d. Sleet.
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