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KUNSTBUNKER  PAASLOO: EEN  LIED  EN  TWEE  NAMEN 

 

Jo Steenstra, Lemmer 
 
De Rijksbergplaats voor Kunstschatten, gebouwd 1942/1943, blijft de gemoe-
deren bezighouden. Er kwamen veel vragen over het Lied van de Kunstbunker.  
De melodie ervan is ook bekend van het lied Jongens van achttien jaar, vertolkt 
door de Zangeres Zonder Naam in 1966.  
 

Het lied van de kunstbunker 
 

Ziet gij dat groot gebouw, in het Dennenbos staan. 
Het is van klaar beton en ijzerdraad. 
Politie houdt de wacht, al om de andere nacht. ) bis   
En Segveld komt erbij, en hij lacht zo blij.   ) bis 

 
Daar staat die man alleen, turend in ’t rond. 
Verwacht nog steeds zijn vrouw, die met eten komt. 
Daar kwam zij aan die vrouw, zij bibberde van de kou. ) bis 
Segveld zei: Kom hier maar heen, bij mij alleen.   ) bis 

 
Van dit Lied van de Kunstbunker zouden ook meer coupletten hebben bestaan.  
Meestal herinnert men zich alleen de eerste vier regels – met variaties, zoals: 
r 1: de Dennenbos; een streekeigen verwisseling van de lidwoorden de/het. 

Zo spreken ouderen nog van het fabriek en het allee [de Paasloër Allee]. 
r 2: Het is van zwaar beton, ijzer en staal. 
 
Echter, er wringt iets. Het Lied van de Kunstbunker was een persiflage van het 
antioorlogslied Ziet gij dien rooden gloed.  
 

Ziet gij dien rooden gloed 
 
Ziet gij die rode gloed, aan ’s hemels trans? 
Ziet gij dat heldenbloed, vloeien in ’t zand? 
Twee volk’ren strijden daar, vermoorden wreed elkaar, 
schieten elkander neer, met moordgeweer. 

 
varianten regel 2: 
 Ziet gij die stromen bloed, hier vloeien thans. 
 Ziet gij dat golvend bloed, hier vloeien thans. 
 
Dit lied bestaat uit vijf coupletten en stamt uit de Eerste Wereldoorlog. Vooral 
bekend in Brabant en Zeeland vanwege het nabije zwaar getroffen België.  
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Het tweede en derde couplet kunnen van plaats wisselen. Ook zijn er veel 
tekstvarianten. Op de HVIJ-site staan naast elkaar twee versies en tevens het 
lied van de Zangeres zonder Naam. 
Opmerkelijk is de oorspronkelijke melodie. Een tekst uit 1841 van de Britse 
Sarah F. Adams, Nearer my God to Thee, in ‘t Nederlands Nader, mijn God, bij 
U of Nader tot u, o Heer, werd in 1856 getoonzet door de Amerikaan Lowell 
Mason. Het lied zou zijn gespeeld door het scheepsorkest bij de ondergang 
van de Titanic in april 1912. Nog opmerkelijker: alle teksten zijn heel goed te 
zingen op de melodie van Nader, mijn God, bij U. 
Wellicht is dit lied opnieuw bekend geworden in een iets aangepaste versie die 
de Rotterdamse jeugdboekenschrijver Anton van Atten (1901-1976) maakte in 
juni 1940, na het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940.  
Van Atten was predikant op grond van artikel 8, d.w.z. zonder de vereiste op-
leiding, maar vanwege ‘singuliere gaven’. Hij schreef verzetsgedichten onder 
het pseudoniem Hein van Oranje. 
Gelet op de beginwoorden, lijkt het erop dat Ziet gij die rode gloed qua tekst 
het voorbeeld is geweest voor het Kunstbunkerlied. 
 
Bronnen o.a.: 
www.seniorplaza.nl  01/02.11.2012           www.liederenbank .nl    
www.geheugenvannederland.nl 
 
Over de Kunstbunker zijn veel technische details bekend die tot de verbeelding 
spreken: metersdikke muren en een superdik dak. Hieronder kort aandacht 
voor twee erbij betrokken personen. 
  
Jan Segveld      
In het Kunstbunkerlied wordt hij vermeld in het eerste couplet, regel vier; zijn 
vrouw in het tweede couplet, regel twee en drie. 
Jan Segveld, geboren op 8 april 1897 te Buren in de Betuwe, kreeg de achter-
naam van zijn moeder. Hij trouwde met Antje Kamans uit Willemsoord, gebo-
ren 15 maart 1893. Haar familie kwam oorspronkelijk uit Schiedam.  
Jan werd smid te Borculo. Daar kwamen in ieder geval de kinderen Arie en Jan 
ter wereld; Arie werd slechts twee weken oud. Het gezin vertrok naar de ge-
meente Steenwijkerwold in september 1929. Daar werden de tweede Arie

 
en 

Willem Albertus geboren. Van juli 1934 tot april 1935 verbleef moeder Antje in 
Deventer. Na haar overlijden in Steenwijkerwold op 15 augustus 1935 is Jan 
Segveld hertrouwd met Jentje Veld (1909-1990). Zoon Roelof werd geboren 
eind juli 1939, zoontje Gerrit overleed begin maart 1943, ruim een jaar oud. 
Blijkens advertenties in kranten van oktober 1937 huurde het gezin toen een 
boerderijtje “aan de grintweg naar Oldemarkt”, dat de weduwe D.A. Dedden 
wilde verkopen. Thans Oldemarktseweg 213; later woonde er Gerard Plat. Die 
kent nog vele coupletten van het Kunstbunkerlied maar wil er niets over kwijt. 
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Het gezin Segveld had het niet al te breed. Het Nieuwsblad van Friesland 
(07.08.1950) bericht dat de Raad van Steenwijkerwold aan de Ver. Kinderzorg 
te Zwolle voor het jaar 1950 een subsidie toekende  

voor de verpleging […] van zes kinderen beneden die leeftijd van achttien 
jaar van J. Segveld, groot ƒ 30 per kind. 

Jan Segveld bewaakte samen met de politie om de andere nacht de bunker. 
Overdag was de bewaking in handen van bouwopzichter Piet Rueck en de 
familie De Jong. Welke fam. De Jong kan dit zijn geweest? 
Ouderen herinneren zich ‘vrouw Segveld’ en dat ze als kinderen wel speelden 
bij de ingang van het Dennenbos en dat de – talrijke – kinderen uit dit gezin 
hen daar wegjoegen; die beschouwden het Dennenbos als ‘hun’ bos. 
Een bekend liedje indertijd was: O juffrouw Donselaar uit ca. 1927 van Kees 
Pruis (1889-1957). Het refrein gaat op de melodie van een ander bekend liedje:   
“Tararaboemdijee, een blikken dominee, die had zijn gat verbrand al aan de 
kachelrand”. Refrein:  

O juffrouw Donselaar, wat staan je benen raar. 
Het is geen hom of kuit,  
Ach kind, wat zie je d’r uit. 

Een variant van de eerste regel van het refrein luidde ongeveer als volgt: 
 O, o, vrouw Segveld, wat staan je benen raar.  
Die refreinregel klinkt niet, rijmt niet.  
Of nu Antje Kamans is bedoeld of – vermoedelijk – Jentje Veld, is onduidelijk. 
Naderhand heeft Jan Segveld gewoond in Kampen, werkte toen bij Domeinen 
bij de ontwikkeling van de Noordoostpolder. Zijn tweede vrouw Jentje Veld 
overleed in Leeuwarden in 1990. 

Vraag: Wie weet meer te vertellen over het Kunstbunkerlied? 
      
 
Piet Rueck  
Ing. Pieter Anthonie Rueck is geboren in 1909 en vóór 25 mei 2000 overleden. 
Tijdens de bouw van de Kunstbunker heeft hij gewoond in Paasloo, huidig 
adres Paasloërweg 47. Later woonde hij in Wassenaar. Publiceerde o.a.: 
“Stormvloed-bestendig bouwen met beton”. In: Cement 6 (1954) nr. 21-22. 
Hoe kon dat nu, al dat werk in de oorlog; was Piet NSB’er? Allemaal geruchten. 
Niets is minder waar. Net als bij Vliegveld Havelte was werken aan de Kunst-
bunker een manier om aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen. Er lag een 
moerassig stukje grond bij de Kunstbunker. Daar werd een vijver gegraven, die 
zou zijn bedoeld voor bluswater bij bosbrand. Wellicht is de vijver op instigatie 
van Piet Rueck ‘bedacht’ om mensen langer aan het werk te houden!  
Op de website van het NAi, het Nederlands Architectuurinstituut, staat iets 
interessants vermeld bij Aloysius Adrianus (Louis) van Hemert (1891-1970), 
bouwkundig ambtenaar bij het rijk in Den Haag en in juni 1946 benoemd tot 
rijksarchitect.  
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Een fragment van de tekst op de site van het NAi (www.nai.nl/) met kleine aan-
vullingen van de redactie tussen vierkante haken: 
“De jongste zoon Hans van Hemert [*1929] werd begin januari 1945 dankzij de 
heer Bijtsma, zwager van de heer P.A. Rueck, gebracht naar Oldemarkt (bij 
Paasloo). In februari vertrekken ook Ursi en Oda, de tweeling naar Paasloo. 
Rijksbouwmeester G.C. Bremer, die aan de bouw van de Kunstbunker in Paas-
loo bezig was, zorgde voor de brievenuitwisseling.”   

[Ursi en Oda waren de tweeling Ursula en Odilia *1930]  
“Eindelijk op 4 mei 1945 werd Nederland bevrijd. Van Hemert ging op 6 juli 
naar Paasloo om de kinderen naar huis terug te halen.” 
Met een verwijzing naar C. van der Peet en G. Steenmeijer (red.), De Rijks-
bouwmeesters. Twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn 
voorlopers, Rotterdam 1995, noot 25, 475.     
 
Een kleine correctie; hierboven zal niet Bijtsma zijn bedoeld, een zelden voor-
komende naam, doch Beitsma. Pieter Anthonie Rueck was in 1936 getrouwd 
met Meggelina Frederika van der Eem (1911-2000). Zijn schoonzus Anna 
Louisa van der Eem (1914-2007) was getrouwd in 1935 met Abraham Beitsma. 
Volgens Lute Bouwer (’t Wold V, 2008, p.168) gingen veel kunstwerken uit de 
Kunstbunker op transport naar het westen des lands op 6 juli 1945.  
Dan zal Van Hemert zijn kinderen hebben opgehaald tegelijk met dit transport. 
Otto Das schreef in de vorige Silehammer (21/1, 26-30) dat hij en zijn moeder, 
oudere broer en jonger zusje op 3 maart vanuit Den Haag naar Paasloo zijn 
gegaan en dat zij op 24 juni vanuit Oldemarkt zijn teruggereisd. 
Of er meer kinderen uit Den Haag dankzij Piet Rueck in onze regio zijn onder-
gebracht om aan de Hongerwinter te ontkomen, is ons onbekend. 

Vraag: Wie weet nog iets over kinderen die hier zijn ondergebracht? 
 
Foto uit 1942 
of 1943. 
Waarschijnlijk 
is een van hen 
Piet Rueck. 
De man in het 
wit, zoals op 
meer foto’s? 
 
Derde van links 
wellicht rijks-
bouwmeester 
G.C. Bremer. 
(1880-1949). 


