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Noten

onmiskenbare resten heeft, veroorzaakten, dat hij ten tijde van het
plegen van het ten laste gelegde de gevolgen, draagwijdte en be-
teekenis van zijn daden niet kon overzien. Onderzochte moet dan
ook tengevolge van een ziekelijke stoornis, resp. gebrekkige ont-
wikkeling zijner geestvermogens, als ontoerekeningsvatbaar voor
het ten laste gelegde worden beschouwd.44

Tijdens de rechtszaak op 9 maart 1948 bleek het Ge-
rechtshof de conclusies van het rapport volledig over te
nemen. Ondanks dat De Wijkerslooth werd schuldig be-
vonden aan alle aanklachten, werd hij vrijgesproken op
grond van ontoerekeningsvatbaarheid.

Psychische problemen
We hebben hier te maken met een man die al voor de oor-
log te kampen had met psychische problemen. Gezien
zijn excentrieke gedrag tijdens de gehele oorlogsperiode
en de stellige conclusies van de psychiaters in de Valeri-
uskliniek kunnen we stellen dat de grootheidswaanzin,

het radicaliserende complotdenken en de opmerkelijke 
besluiten (stoppen met burgemeesterschap, aanmelden 
bij Waffen-SS) in grote mate kunnen worden toege-
schreven aan De Wijkerslooths bijzondere psychische ge-
steldheid. Ook in zijn periode als bestuursraad bleef het
beeld overeind van een zonderlinge, op zichzelf gerichte
man die chronisch meer wilde dan waartoe hij in staat
was.
Evenwel kan zijn haperende geestesvermogen niet als
enige verklaring voor zijn politieke acties gelden. Hij ge-
loofde, net als veel andere Nederlanders, waarschijnlijk
echt dat het Nederlandse bestel toe was aan vernieuwing
en dat de democratische staatsvorm daar het slachtoffer
van zou moeten zijn. Net als andere bestuurders nam hij
een accommoderende houding aan tegenover de bezet-
ter. Zijn beslissing om Nationale Eenheid op te richten ge-
tuigt dan wel van grootheidswaanzin, maar zijn ideeën
waren op zichzelf op dat moment niet uitzonderlijk. Lid
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Jongensstad in Hilversum?, kopte De Tijd in de zomer van
1958. Geïnspireerd door het succes van het nog prille

kindervakantiewerk in Hilversum had de hoofdleiding
het plan opgevat om het jaar daarop een jongensstad te
bouwen in Hilversum. Hiervoor is veel materiaal nodig, maar
de diverse bedrijven hebben de afgelopen twee weken zoveel interesse
getoond en het kindervakantiewerk zoveel materiaal geschonken,
dat er goede hoop is, dat het idee zal slagen, wist het dagblad te
melden.

In Zwolle hadden de jongens die aan het kindervakantie-
werk meededen al een dergelijke stad gebouwd. Een de-
legatie uit Hilversum was een kijkje gaan nemen.
Het bestuur van de in 1954 opgerichte commissie Kin-
dervakantiewerk in Hilversum (twee jaar later omgezet in
een zelfstandige particuliere stichting) kreeg bij de voor-
bereidingen alle medewerking van de gemeente,  met
name van de politie. Ook het Marinekamp bleek zeer welwillend
en bood de jongens en meisjes een dag aan op het MOK, waar de
kinderen ‘s morgens een boottocht per reddingssloep hadden en ‘s
middags, na de warme lunch, een rondleiding door het kamp.

De brandweer van Jongensstad in actie, zomer 1960. (coll. Jacques Stevens, SAVG)



16 HHT-EP 2014/1 

In maart 1959 verschenen berichten in diverse kranten,
waaruit bleek dat het Hilversumse jongenstad-plan vaste
vorm begon aan te nemen. De Telegraaf wist te melden dat
die stad in augustus van dat jaar op ‘een terrein van het sa-
natorium Zonnestraal’ zou verrijzen. De stad zal twee of drie
weken bewoond zijn en in die periode zullen 100 jongens tussen 11
en 14 jaar er de lakens uitdelen. Zelf zullen zij hun stad bouwen en
uit hun midden zullen een burgemeester, een gemeentebestuur en
een politieapparaat worden gekozen. Het Nieuwsblad van het
Noorden voegde daar onder meer aan toe, dat de stad in
twee weken tijd tweemaal zou worden opgebouwd en
weer afgebroken. 

Satellietstadje
Dinsdag 29 juli besteedde DagbladDe Gooi- en Eemlander in
een uitgebreid artikel aandacht aan de geslaagde start van
het zomervakantie-experiment. Op het door sparren en
zandheuvels omgeven  recreatieterrein aan het eind van
het fietspad Bosdrift-Noodweg - gelegen tussen Vliegveld
Hilversum, sanatorium Zonnestraal en het Marine Op-
leidingskamp (MOK) - hadden zo’n 150 jongens (vijfde-
en zesdeklassers) in één dag een ‘satellietstadje’ van Hil-
versum uit de grond gestampt. Die dinsdagochtend was
alles klaar. De allereerste jongensstad bestond uit tien

Het college van B&W vergadert voor het net afgebouwde 
stadhuis van Jongensstad, 1959

Burgemeester Jan de Bree (12) van Jongensstad in 1959.
(foto’s De Spiegel)
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‘bungalows’, een raadhuis, een politiebureau en een
toko.
Dat in 1959 was gelukt, wat het jaar daarvoor (nog) niet
van de grond was gekomen, was onder meer te danken
aan de medewerking van de afdeling Hilversum van de
Federatie van Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening. Met
name van de presidente, mevrouw Boot, de echtgenote
van de burgemeester. 
Verder hadden zich voldoende leiders aangemeld. En had
ook het bedrijfsleven haar steentje bijgedragen. Zo nam
een Hilversumse houthandel tweederde van de kosten (in
totaal 1500 gulden) van het timmerhout voor haar reke-

ning. Een andere handelaar schonk een grote partij
schorshout, waarmee de jongens hun bouwsels versier-
den. Een aannemer leverde gratis – maar volgens een an-
dere bron ‘tegen belachelijk lage prijzen’ - grote
golfplaten als dakbedekking. 
Diverse bedrijven verschaften ten slotte de benodigde ge-
reedschappen voor de jeugdige klussers. Het ging onder
meer om 12.000 spijkers, zestig hamers, een grote hou-
ten hamer om palen mee in de grond te slaan, tien nijp-
tangen, tien koevoeten, tien bijltjes, 23 gewone zagen en
twee schrobzagen, tien harken, twintig steekschoppen
en twintig verfkwasten.

         
   

Commissaris van politie
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Toen de jongens die maandagochtend (27 juli) op het nog
braak liggende ‘bouwterrein’ achter de Bosdrift arriveer-
den, wapperden aan hoge masten al drie vlaggen: de va-
derlandse driekleur, de stadsvlag en de Hilversumse
jeugdvlag. Van de marine was een grote tent geleend, die
overdag als hoofdkwartier diende. ’s Nachts sliepen daar
hoofdleider H. van der Linden met telkens vier andere
deelnemertjes, die als nachtwacht fungeerden. Verder
was er een EHBO-post, een geluidsinstallatie, toiletten
en een wasgelegenheid. Vanuit een kantinewagen van de
Bescherming Bevolking (B.B.) werden omstreeks het

middaguur flesjes met een kwart liter melk uitgereikt. Die
waren ter beschikking gesteld door de V.G.M., de Ver-
enigde Gooise Melkbedrijven.
Bij aankomst verdeelde de hoofdleider  de deelnemers in
tien groepen. Elke groep kreeg de opdracht een eigen on-
derkomen te bouwen. Van der Linden werd ondersteund
door drie assistent-hoofdleiders (onder wie de enige
vrouw in Jongensstad, mevrouw Fuyk), vijf leiders en zes
assistent-leiders.
Van onschatbare waarde waren verder drie gepensio-
neerde timmerlieden, P. van Midden (73 jaar oud), G.J.
Duurland en H. Boersma (beiden 71). Het drietal, dat zich

In de schiettent

Het spookhuis en (boven) de entree
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volgens de krant ‘op slag weer jong was gaan voelen’,
hield een oogje in het zeil maar beperkte zich verder tot
de hoogst noodzakelijke aanwijzingen. Het initiatief lag
bij de jongens zelf, die uit hun midden een groepsleider
en een materiaalcommissaris hadden aangewezen.

Een warm karwei
In de praktijk kwam het erop neer, dat elke groep uit de
hoop bouwmateriaal haalde wat ze nodig dacht te heb-
ben. Nadat de planken haaks waren gemaakt, timmerden
en plaatsten de jongens de zijwandjes van de houten huis-
jes. Daarna volgden de achter- en de voorgevel (met een

uitsparing voor een deur en een raam), en het dak. 
Naar mate het zonnetje hoger in de hemel kroop, werd het wel een
warm karwei, maar toen om vier uur de eerste dag in Jongensstad
met een saluut aan vlaggen werd besloten, was de geestdrift van
de met zo’n goede teamgeest werkende jongens nog hoegenaamd
niet getemperd. De tiende groep bleek de beste prestatie te
hebben geleverd. Als beloning werd groepsleider Hans
van Velzen, een leerling van de St.-Aloysiusschool, als de
eerste burgemeester van Jongensstad geïnstalleerd.
Er is ook een politiemacht, bestaande uit één jongen, die voor deze
belangrijke functie is uitgekozen omdat hij een ‘uniform’ rijk is en
die bij de fraaie, door twee knapen getimmerde toegangspoort con-

     
Mevrouw Boot met kleinzoon Aart
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troleert of de stad geen clandestiene bewoners krijgt. Wie inge-
schreven was, kreeg namelijk een gipsen medaillon, die
aan een touwtje om de nek hing. 
De kosten bedroegen fl. 1,25 per deelnemer. Dat was in-
clusief bonnen voor onder meer ijs en limonade. 
Na anderhalve dag concludeerde De Gooi- en Eemlander al,
dat het experiment geslaagd was. De jongens gaan er geheel
in op en het staat dan ook als een paal boven water, dat zij er nèt
zo over denken als één van hen die, gevraagd of hij het naar zijn
zin had, zijn kort en kernachtig antwoord klaar had: ‘Machtig
meneer!”.
Nadat de bouw van de stad was afgerond, was er voor de
rest van de vakantieweek een gevarieerd programma met

sport en spel, een fietsrally en een bezoek aan de speed-
waybaan.
Vrijdagmiddag werd de eerste week afgesloten met een
door de jongens zelf gebouwde kermis. Die stond van-
wege het slechte weer niet op de hei, maar in de indruk-
wekkende exercitiehal van het marinekamp (nu Van
Oudheusdenkazerne) naast het vliegveld Hilversum. Voor
de kermis waren ook de deelnemers (de allerkleinsten
uitgezonderd) aan het overige kindervakantiewerk uitge-
nodigd. Bij elkaar zo’n vijf- tot zeshonderd jongens en
meisjes.
Burgemeester Hans van Velzen – die mevrouw Boot rond-
leidde – kreeg van de middengroep van het kindervakan-

De opening door Boot

Veel publiek bij de voorstelling, 1960. (foto’s Jacques Stevens, coll.SAGV)
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tiewerk een bordpapieren dorp als afscheidscadeau. 
De drukbezochte kermis bestond onder meer uit tenten
voor schieten, ballengooien, ring werpen en hengelen.
Populair waren ook de waarzegster, een ‘spookhuis-sen-
satie’, en de snoeptenten. Een toneelstukje en een pop-
penkast mochten niet ontbreken. De standhouders
schreeuwden om het hardst en dat was wel nodig ook om het la-
waai te overstemmen.
De feestelijk afsluiting voor de van mutsen, toeters en
slingers voorziene kinderen was het oplaten van honder-
den gekleurde ballonnen vanaf het plein bij de exercitie-
hal.
De maandag daarop arriveerde een nieuwe lichting van
150 bouwertjes.
Het Christelijk Nationaal Weekblad De Spiegel besteedde op
12 september 1959 uitgebreid aandacht aan de eerste edi-
tie van Jongensstad. Of beter gezegd aan de apotheose,

het Jeugdlunapark. In de voorafgaande week fungeerde
12-jarige Jan de Bree als burgemeester. Er zullen niet veel ge-
meenten in Nederland zijn waar als een hoogtepunt in een reeks
van festiviteiten niemand minder dan de burgemeester vlot en in
een luttel aantal seconden ... in een hoge mast klimt...
De verslaggever en fotograaf van De Spiegel waren een
kijkje gaan nemen op de hei. Die Hilversumse Jongensstad (..)
is bij wijze van apotheose uitgebouwd en uitgegroeid tot een mach-
tig en boeiend Jeugdlunapark, waar volgens de honderden en nog
eens honderden bezoekende meisjes geen enkel écht lunapark tegen
op kan.
Het een en ander was opgezet als gezellige en geslaagde on-
derbreking van de ook deze zomer weer, vooral voor de moeders, zo
onnoemelijk lang durende grote vakanties.
Het Christelijk Nationaal Weekblad had vernomen dat me-
vrouw W.A. Boot-Colijn een belangrijk aandeel in het ini-
tiatief heeft gehad. De burgemeestersvrouw bleef

Burgemeester Boot rookt de vredespijp in het indianendorp



bescheiden. Zelf wuift ze deze veronderstelling letterlijk de Hil-
versumse hei op en wijst met een bewonderend gebaar op een
groepje actieve toezichthouders, leidinggevers, ‘stadmoeders’ en-
zovoorts. Bestuursleden van de Stichting Kindervakantiewerk Hil-
versum bijvoorbeeld, die zelf waarschijnlijk niet met de buksen
schieten of naar pingpongballetjes in een emmer water happen,
maar die aan de gezonde vreugde van die honderden en honderden
Hilversumse jongens en meisjes minstens even fijn hun harten op-
halen als de jeugd zelf.
De Spiegel liet zich echter niet van de wijs brengen. Me-
vrouw Boot kennende heeft zij heus wel eens op een, voor de Hil-

versumse jeugd zeer goede, dag gezegd: ‘Een Jongensstad op de hei
bij Hilversum. Dat moet toch kunnen!’ En  na zo’n inval staat me-
vrouw Boot altijd prompt op, gaat naar haar man of gaat naar
de telefoon, en spreekt of belt net zo lang tot de ingeving haar eer-
ste gestalte gekregen heeft.
Het weekblad vroeg zich hardop af hoeveel van alle be-
nodigde materialen en gereedschappen mevrouw Boot
hoogstpersoonlijk bij elkaar ‘gebedeld’ heeft. Vermeld
wordt verder onder meer dat het politiebureau van Jon-
gensstad ook een arrestantenlokaal rijk was, waarin al-
leen maar af en toe een jongen gaat zitten om te laten zien hoe het
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Burgemeester Boot bij de opening van  Jongensstad. (foto Jacques Stevens, coll. SAGV)



staat.
In de voorgaande week hadden hoofdleider Henk van der
Linden en de drie gepensioneerde bouwvakkers bij het
geven van hun aanwijzingen bij de bouwwerkzaamheden
al het afsluitende lunapark voor de jeugd voor ogen
gehad. Om daarheen ook honderden andere Hilversumse kinde-
ren te kunnen laten komen voor een ongekend bezoek vol verras-
singen. Ook meisjes, voor wie de vakantie toch zeker ook zo heel
lang duurt?
Aan het eind van het uitgebreid geïllustreerde artikel
wordt de vrouw van de burgmeester nogmaals geprezen.

Zo toont mevrouw Boot-Colijn deze zomer een letterlijk denderend
en daverend initiatief, waarvoor honderden jongens en meisjes -
misschien wel duizenden! - haar bijzonder dankbaar zijn. 
Een zelfgebouwd lunapark met eigen attracties, en aan het hoofd
een eigen burgemeester, de twaalfjarige Jan de Bree is het bijvoor-
beeld een poos geweest, een burgemeester die in de mast klimt! Ook
met eigen wethouders - één van hygiëne, die in ieder geval zorgt
dat de rommel opgeruimd wordt - en een commissaris van politie.
En… een eigen spookhuis, nog fijner dan het eigen stadhuis… Het
is er tenminste altijd veel drukker!
En voor iedere jongen of meisje, die bekaf is van het ballen gooien,
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Bewegende beelden

Van Jongensstad in 1960 en Jeugdland in 1966 zijn filmbeelden be-

waard gebleven. 

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft een bijna zeven

minuten durende reportage, die in het NTS-Journaal van 20 juli 1960

is uitgezonden. Te zien zijn: jongens die aan Jongensstad bouwen, de

opening door burgemeester Joost Boot van Hilversum, een jongen die

een burgemeestersketting om krijgt, diverse bouwsels waaronder een

tv-studio en een melkbar, en een demonstratie eerste hulp en brand-

weer door jongens.

Op de website van Beeld en Geluid zijn Polygoon-beelden te zien, die

op 1 juli 1966 zijn gemaakt. De omschrijving luidt: Huttenbouwen voor

kinderen van de hoogste klassen van de lagere school in de buurt van

het vliegveld in Hilversum, georganiseerd door de Stichting Vakantie-

werk Hilversum. De volgende dag fietsen kinderen een uitgezette speur-

tocht.

Het 1.46 minuut durende filmpje is via een van de volgende links te

bekijken: 

http://www.youtube.com/watch?v=hFF9uz22a3Q

http://www.openbeelden.nl/media/670258

https://www.beeldengeluid.nl/en/media/8711/jongens-meisjesstad


