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In de warme zomermaanden hebben onze auteurs en de redactie niet stilgezeten.
Het resultaat ligt thans voor u.
De vakantietijd is voor de meesten van u weer voorbij. Wij hopen dat die geslaagd kan
worden genoemd. Nu is het dus weer tijd om uw vertrouwde De Biltse Grift te lezen.
Deze keer gaat Hans de Groot verder met zijn vervolgreeks over huisnamen. Uit reacties die
we erover ontvangen, blijkt deze serie in de smaak te vallen. Velen zien herkenning in de
namen die op sommige huizen prijken. Jan van den Heuvel sluit zijn artikel Het Zeister Spoor
af. U weet toch dat u het oude spoortracé op de fiets of wandelend kunt volgen? Zeer de
moeite waard gezien de prachtige omgeving.
In een artikel van Ellen Drees wordt een stukje geschiedenis van Berg en Bosch onder uw
aandacht gebracht.
De redactie is nog steeds op zoek naar korte verhaaltjes over historische feiten of personen
van De Bilt of Bilthoven. Zij verzoekt u daarom eens de pen ter hand te nemen en te verhalen
over anekdotes of andere gebeurtenissen die voor anderen ook interessant kunnen zijn.
Mocht u op- of aanmerkingen hebben die ter verbetering van ons aller De Biltse Grift kunnen
leiden, dan houden wij ons aanbevolen.
De redactie wens u veel plezier bij het lezen en bekijken van ons blad.

Foto op omslag:

Het Zusterhuis van Berg en Bosch omstreeks 1935.
Boven de entree het zandstenen hoekbecld van St. Dominicus.
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HUISNAMENX
DE HUISNAAM VERTELT ONS WAT VROEGER DE
STENEN VERTELDEN
Hans de Groot
Het was juni 1997 toen ik u begon te
vertellen over huisnamen. Over wat onze
dorpsgenoten ertoe bracht om hun
gevoelens of herinneringen in een naam of
een afbeelding op hun gevel tot
uitdrukking te brengen. Het leidde tot
verrassende ontdekkingen. Wij reisden op
de vleugels van huisnamen de hele aardbol
rond. Van het aloude Nederlandsch-Indië
via Zuid- Afrika naar Brits-Guyana. Via
Italië, Griekenland en Noorwegen kwamen
wij in Polen terecht, terwijl onderweg nog
even Wales, de Pyreneeën en de Provence
werden aangedaan. Sommige huisnamen
gaven ons een blik in de mythologie en in
de wereld van de muziek. Het was ons ook
vergund om even om een hoekje bij
mensen binnen te kijken.
Over ruim honderd huisnamen heb ik u in
de afgelopen vier jaar mogen vertellen en
het is nog maar een fractie van het totaal
dat ooit op Biltse en Bilthovense gevels
heeft gestaan. Ik ga dus gestadig door.
Door mijn vroegste herinneringen zweefde
al een huisnaam. Een fascinerende
huisnaam. Waarom zou iemand zijn huis
Dubbelzes noemen en dat in fraaie metalen
letters op de gevel laten zien ?
De oplossing van dit raadsel lag eigenlijk
erg voor de hand. Zes dochters en zes
zoons vormen samen een Dubbelzes. Toch
bleek deze verklaring iets te simpel te zijn.
Bij mijn speurtocht in ons gemeentelijke
archief ontdekte ik inderdaad zes dochters,
doch maar twee zonen. De oplossing van
dit vraagstuk kwam van een kleinzoon van
de naamgever. Toen het gezin van de
architect Lengkeek in 1936 vanuit
Rotterdam naar het nieuwgebouwde huis
op Lassuslaan 97 verhuisde, hadden vier
zoons het ouderlijk huis al verlaten en
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werden dus niet in de
bevolkingsadministratie van De Bilt
opgenomen.
De bouwvergunning voor deze villa, te
bouwen tegenover de Obrechtlaan, werd
aangevraagd door Adr.C. Lengkeek Wzn,
Straatweg 43 te Hillegersberg. Als
bouwmeester, zoals toen veelal de architect
op de bouwaanvrage werd genoemd, trad
het Architectenbureau Adr.C. Lengkeek
op. Waarschijnlijk was het ontwerp van de
villa, zij het onder het toeziend oog van
zijn vader, van de hand van de zoon
Bernard. Hij ontwierp op het grote en
diepe bouwperceel een bijzonder fraaie
villa die boven de ruime ronde erker in de
voorgevel de huisnaam Dubbelzes
meekreeg. Dankzij het feit dat er in

Voorgevel en huisnaam 'Dubbelzes'
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vijfenzestig jaren altijd minstens een
bewoner / bewoonster de naam Lengkeek
droeg, is de villa nu nog steeds getooid met
de oorspronkelijke huisnaam.
Met de bouw van dit pand zette Adr.C.
Lengkeek zeker niet zijn eerste schreden
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de jaren dertig beduidend minder prijzig
dan thans en ook Lengkeek had in de jaren
daarvoor een aantal percelen te bebouwen
grond kunnen kopen. Deze waren
ondergebracht in de N.V. Bilthovens
Grondbezit.
In die tijd was het zeer gebruikelijk dat
eigenaren van bouwgrond zelf het initiatief
namen voor het ontwerp en de bouw van
huizen en vervolgens deze panden
gebruiksgereed ter verkoop aanboden. Zo
ontwierp en bouwde het Architectenbureau
Adr.C. Lengkeek in Bilthoven-Noord
onder andere de villa's op Lassuslaan 25
en op Sweelincklaan 77. Opvallend was
dat in de bouwtekening van de voorgevels
van Sweelincklaan 77 en van Lassuslaan
97 al een huisnaam was ingetekend ofwel
de plaats was aangegeven waar een
huisnaam moest komen.
Ik stel u nu voor in het spoor van de
dochter van Adr.C. Lengkeek, mevrouw
M. Lengkeek, op zoek te gaan naar de
volgende huisnamen. Na een aantal jaren
buiten Bilthoven komt ze kort na de
Tweede Wereldoorlog te wonen op het
adres Sweelincklaan 77. Dit in 1931 door
haar vader gebouwde huis is van het type
Fl, vermoedelijk een van de in het
bouwprogramma van het
Architectenbureau Adr.C. Lengkeek
beschikbare woningtypen. Op de
bouwtekening vond ik op de voorgevel in
een strakke belettering de naam Eekhoorn.
Deze naam kwam echter niet in letters op
het huis te staan. Tijdens de bouw werd
wel een rood muursteentje ingemetseld in
de voorgevel met de afbeelding van een
eekhoorn. Dit diertje paste wonderwel bij
deze nog maar sporadisch bebouwde
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omgeving. Zo zijn er in deze omgeving
nog meerdere huizen te vinden met een
dergelijk muursteentje,
hoogstwaarschijnlijk allemaal gebouwd
door Adr.C. Lengkeek. Op Sweelincklaan
73, exact hetzelfde type huis als op
nummer 77, staat een pinguïn. Op de
huizen Sweelincklaan 69, 85, 89 en 91 en
op Verhulstlaan 18 zijn dergelijke rode
gevelsteentjes met vogels te vinden.
Verhulstlaan 16 draagt een gevelsteentje
met, naar mijn idee, een garnaal.

De Eekhoorn, Sweelincklaan 77

In 1946 verhuisde mevrouw Lengkeek naar
het huis op Lassuslaan 25, op de hoek van
de Sweelincklaan. De bouwvergunning
voor dit huis werd in 1934 aangevraagd
door N.V. Bilthovens Grondbezit met de
vermelding, dat Adr.C. Lengkeek optrad
als bouwmeester. Hier ging het om een
landhuis, type Q met garage. Mevrouw M.
Lengkeek doopte haar nieuwe woning met
de huisnaam Klein Dubbelzes,
waarschijnlijk een hommage aan haar
ouderlijk huis. Zij illustreerde deze
huisnaam met de afbeelding van een
dubbelzes-dobbelsteen.
Lassuslaan 25 bleek een intensief bewoond
huis te zijn. In de tweede helft van 1946
bood het huisvesting aan maar liefst
achttien meisjes, die in de
bevolkingsadministratie waren
ingeschreven als kostgangers. Mevrouw
M. Lengkeek was lerares Frans en startte
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vermoedelijk op dit adres haar Christelijke
MULO-opleiding. Toen er in juli 1947 nog
een tiental meisjes bij kwam werd dit
waarschijnlijk teveel om die allemaal op
een beetje redelijke manier in dit huis
onder te brengen.

Sonnenberg /Klein Dubbelzes, Beethovenlaan 10

In een adresboek van 1949 verschijnt
plotseling de huisnaam Klein Dubbelzes bij
het adres Beethovenlaan 7 met als bewoner
Christelijk Onderwijsinstituut M.U.L.O.
Hoogstwaarschijnlijk is dit huisnummer
incorrect. Ik kan mij zelf de huisnaam
Klein Dubbelzes nog heel goed herinneren,
maar dan wel op de villa Beethovenlaan
10. Waarschijnlijk is deze verwarring
ontstaan, doordat in dezelfde periode op
Beethovenlaan 7 de start werd gemaakt
met een jongensinternaat, de voorganger
van het Christelijk Onderwijs Instituut
Zonneheuvel, dat gevestigd werd in de
villa Zonneheuvel op Bilderdijklaan 15. Ik
vertelde hier al uitvoerig over in De Biltse
Grift van september 1999. Vermoedelijk
zijn de plannen voor beide
onderwijsinstituten gesmeed in Huize
Eekhoorn op Sweelincklaan 77. In de tijd
dat mevrouw M. Lengkeek op dit adres
verbleef woonde daar ook de heer Trijnco
G. de Groot, de oprichter en directeur van
het latere Christelijk Onderwijs Instituut
Zonneheuvel.
Laten wij ons nu concentreren op het
meisjesinternaat. Het pand op
Beethovenlaan 10 was aanzienlijk beter
voor dit doel geschikt dan het pand op de
Lassuslaan. De bouwaanvrage voor deze
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door architect Jan van der Valk uit Tilburg
ontworpen villa, bestemd voor woning en
kantoren, werd begin 1920 ingediend door
R.M.A.O. Schulz. De tuinarchitect Otto
Schulz maakte hiervoor een schetsontwerp.
Op de afbeelding van de ontworpen
voorgevel in de oorspronkelijke
bouwtekening staat in het muurvlak boven
de entree een huisnaam ingetekend. Deze
bouwtekening blijkt helaas in de loop der
jaren in zoveel handen te zijn geweest dat
die huisnaam nu niet meer te ontcijferen is.
In oude adresboeken van 1922 en 1927
vinden wij voor dit landhuis wel de
huisnaam Sonnenberg vermeld. Mevrouw
M. Lengkeek heeft in dit pand tot de helft
van de jaren vijftig haar internaat geleid.
Uit de leerlingenregistratie blijkt dat in
1957 de laatste leerlingen Klein Dubbelzes
verlieten.
Bijgaand vindt u een foto van Sonnenberg
uit de jaren twintig. Momenteel is er een
grote verbouwing en uitbreiding van deze
villa aan de gang, die gelukkig niet teveel
afbreuk doet aan het oorspronkelijke
ontwerp van Jan van der Valk.
Nu even naar de overkant, naar
Beethovenlaan 7, waar in 1918 het
landhuis De Dennenhut werd gebouwd in
opdracht van J. J. Stokmans, directeur van
de ontwikkelingsmaatschappij Het
Oosterpark. In het ontwerp voor dit
landhuis van de architect R.C. Mauve uit
Scheveningen waren duidelijk elementen
uit de Amsterdamse- Schoolstijl verwerkt.
R.C. Mauve werkte in dezelfde tijd ook
aan het ontwerp van het hotel De
Leyenhove, dat moest verrijzen in het
gebied omsloten door de Gezichtslaan,
Hobbemalaan, Albert Cuyplaan en
Soestdijkseweg. Dit ambitieuze project is
echter nooit van de grond gekomen. Meer
hierover is te lezen in De Biltse Grift van
september 1994. De Dennenhut werd in
1918 gebouwd aan de westelijke kant van
een groot bouwperceel. Aan de oostkant
van de villa werd door de tuinarchitect
Otto Schulz een zeer fraaie tuin aangelegd,
waarover men vanaf het aan die zijde van
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het huis aangelegde terras een schitterend
uitzicht had. Een groot deel van deze tuin
is inmiddels verdwenen onder het
inmiddels gebouwde pand Beethovenlaan
9. De Dennenhut staat nu op een
aanzienlijk smaller perceel, waardoor het
monumentale karakter helaas beduidend
minder tot zijn recht komt. Ook de
huisnaam, die op een gebogen houten
paneel boven het entreeportiek was
geschilderd, is in de loop van de jaren
verdwenen.
Waarom deze villa de huisnaam De
Dennenhut mee kreeg, ziet u op bijgaande
oude foto, een riante ligging midden tussen
de dennenbomen.

De Dennenhut, Beethovenlaan 7

Meer gegevens over De Dennenhut kunt u
vinden in de uitgave De Bilt, Geschiedenis
en architectuur van Sabine Broekhoven en
Sonja Barends.
In het bouwdossier van deze villa trof ik
nog een saillant gegeven aan. In mei 1939
vroeg de toenmalige eigenaar, de heer B.R.
Bakker, vergunning aan voor de bouw van
een privé-schuilkelder in zijn tuin. Dit
geeft aan hoe sterk de oorlogsdreiging toen
gevoeld werd. De afmetingen van de
schuilkelder waren: drie meter lang, een
meter twintig breed en een diepte van een
meter zestig. Hij was toegankelijk via een
stalen luik en voor de luchtverversing
zorgde een luchtkoker. Of deze kelder ooit
gebouwd is, vermeldt de historie niet.
Nu we toch in de buurt zijn, kunnen we
ook even een kijkje nemen bij
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Beethovenlaan 6. Deze villa dateert uit
1920, werd gebouwd in opdracht van F.K.
Hauer en ontworpen door de architecten
W.A. Maas & J.H. Zonneveldt uit Utrecht.
Het kreeg de huisnaam De Kloek. Het
laaghangende rieten dak van dit in
Amsterdamse-Schoolstijl gebouwde huis
roept het gevoel op van een warme
beschutting. Dit is vermoedelijk ook de
reden voor deze bijzondere naamgeving.
Ook over deze villa vindt u meer
informatie in de juist genoemde uitgave De
Bilt, Geschiedenis en architectuur. Bij de
bouw werd voor de buitenmuren gebruik
gemaakt van een hardgrauwe steensoort. In
de periode 1920 /1969 heeft een van de
eigenaren het besluit genomen de
buitenmuren wit te laten schilderen. Toen
door de toenmalige eigenares in 1969 aan
de gemeente het verzoek werd gedaan De
Kloek op de gemeentelijke
monumentenlijst te plaatsen, werd dit
afgewezen onder andere omdat het wit op
de buitenmuren het karakter van de villa
teveel geweld had aangedaan. Inmiddels
staat dit pand met witte muren wel op deze
lijst. Het onderhoud van zo'n huis kon de
eigenaars ook wel eens voor problemen
stellen. De aansluiting op het rioolstelsel in
1969 moest worden uitgesteld aangezien
het rieten dak nodig aan vervanging toe
was. Misschien is dat ook de reden
geweest om in 1975 te komen tot splitsing
van het perceel en een deel van de,
oorspronkelijk door Otto Schulz
aangelegde, tuin te verkopen ten behoeve
van de bouw van een nieuw huis. De
huisnaam De Kloek heeft helaas de
decennia niet overleefd.
Misschien mag ik u nu meenemen naar een
paar huisnamen, die hun oorsprong hebben
in de rooms-katholieke liturgie.
Daarvoor begeven wij ons eerst naar de
Gezichtslaan. Daar vinden wij op de
huisnummers 82, 84 en 86 een drievoudige
villa met dubbel schouwtje voor brandstof
en fietsen. Zo staat het in ieder geval
vermeld in de bouwaanvrage die begin
1926 werd ingediend door de architect
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Chris Wegerif uit Rijswijk. Het is een zeer
bijzonder ontwerp, waarover u eveneens
meer te weten kunt komen in de eerder
genoemde uitgave De Bilt, Geschiedenis
en architectuur. De huisnaam Gaudete is
afkomstig uit de misviering op de derde
adventszondag. De advent is de periode
voorafgaande aan Kerstmis. De introïtus
van de misviering op deze zondag begint
met Gaudete in Domino semper, hetgeen
betekent 'Weest altijd blijmoedig in de
Heer'. Sinds wanneer de drievoudige villa
deze huisnaam draagt, weet ik niet. Het
moet in ieder geval stammen uit de tijd dat
in de rooms-katholieke erediensten het
Latijn de voertaal was en nog niet
vervangen was door de volkstaal. De
huisnaam Gaudete is nog steeds te vinden
in het muurvlak boven de entree van
huisnummer 84.
Het spoor leidt ons vervolgens naar
Hasebroeklaan 3. In het adresboek van
1927 vinden wij op dit door de journalist
C.P.M. Lautenslager bewoonde adres de
huisnaam Leatare. De oorsprong van deze
huisnaam is te vinden in de introïtus van de
misviering op de vierde zondag van de
vastentijd. Deze begint met Laetare,
Jerusalem etc. De betekenis hiervan is
Verheugt u etc., Jerusalem. De zetter van
het adresboek was blijkbaar niet in de
Latijnse terminologie thuis toen hij als
huisnaam Leatare intoetste. De tand des
tij ds heeft deze huisnaam naar de
vergetelheid gedrukt.

Ornament op gevel Hasebroeklaan 3

Gelukkig troffen de huidige bewoners
enige tijd geleden in Zierikzee een
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bijzonder fraai ornament aan van de hand
van de beeldhouwer Braad.
Het stelt voor een aantal kindertjes in een
schoolsituatie: lezend en spelend. Het
ontwerp van dit kunstwerkje is ooit gericht
geweest op plaatsing op een
schoolgebouw. Het pronkt nu op de gevel
van Hasebroeklaan 3.
Of een tweede exemplaar van dit ornament
ooit geplaatst is op de gevel van een
Zierikzeese school vermeldt de
geschiedenis niet.
We hebben misschien nog even tijd om een
pand ten zuiden van de spoorlijn te
bezoeken.
Op de Spoorlaan nummer 60 ontdekken we
hoog in de gevel boven de voordeur een
houten schild. Niet met een huisnaam,
maar met de wijze spreuk Zet de tering
naar de nering. Anders zinkt ge, en
verdrinkt.
De betekenis van deze wijze spreuk is voor
iedereen wel duidelijk, maar hoe komt
iemand ertoe om deze spreuk op de
voorgevel te tonen. De huidige bewoners,
de familie Hobo, zijn afkomstig uit de
Bommelerwaard. De heer Hobo herinnerde
zich uit zijn vroegere woonplaats
Zuilichem de suikerbietenoogst. Overal uit
de buurt werden karrenvrachten
suikerbieten aangevoerd naar een kade aan
de Waal, waar ze op steeds hoger
wordende hopen werden gestort.
Vrachtschepen kwamen leeg aan en voeren
vol suikerbieten weer weg. En al die
schepen droegen namen, onder andere veel
bijbelteksten. Op een van die schepen
stond de spreuk Zet de tering naar de
nering. Anders zinkt ge, en verdrinkt. Deze
spreuk zette zich vast in de herinnering van
de heer Hobo en kwam weer tevoorschijn
toen hij met zijn echtgenote in 1966 het
huis aan de Spoorlaan kocht. Dit was de
spreuk, die zij op hun gevel wilden. De
vorige huisnaam, een samentrekking van
de voornamen van de vorige eigenaren,
was vlot vervangen door
Zet de tering naar de nering.
Anders zinkt ge, en verdrinkt.
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Leyensebos. Dat vond ook het echtpaar
Schouwenburg dat een huis bewoonde in
het Pieter Noorwitskwartier. Zij wilden
wel wat kleiner wonen en kregen de kans
om die hoekwoning te huren. En vanaf dat
moment werd hun toekomstige woning, die
nog in aanbouw was, alleen nog maar
aangeduid als Ons Hoekje. En dat werd
dan ook prompt als huisnaam vastgelegd
op een houten schild. Een geschenk van
hun dochter.
Het tweede huis is getooid met de
raadselachtige huisnaam Ze zeggen...Ik
hoop u in mijn volgende artikel te kunnen
vertellen wat ze zeggen.
Deze twee huisnamen hebben nog iets
bijzonders. Gebruikelijk staan huisnamen
op de voorgevel. Deze staan op de muur
van het balkon aan de achterzijde van de
woningen. Een prima plaats, want nu
liggen ze mooi in het zicht van wandelaars
over het Rietveldlaantje

Bord met spreuk Spoorlaan 60

Nog even wat over het huis. De
bouwvergunning werd in 1922 verleend
aan J.W.A. Cromsigt, toen nog wonende in
de J.P. Coenstraat in Utrecht. Het
bouwperceel bleek toen nog niet aan de
Spoorlaan te liggen, want de locatie werd
omschreven als 'Kruislaan, nabij Station
De Bilt'. Als bouwmeester trad J.H.
Rollman uit IJsselstein op, een familielid
van de echtgenote van de heer Cromsigt.
Het moest in dit huis plezierig wonen zijn,
want de familie Cromsigt verbleef er maar
liefst vierenveertig jaar. Zij werd
opgevolgd door de huidige bewoners.

Bronnen:
• Welwillend verstrekte informatie door
bewoners, familieleden en collega onderzoekers van de vereniging Historische
Kring d' Oude School
• Archief van de vereniging Historische Kring d'
Oude School: dossiers Bouwaanvragen en
Huisnamen
• Gemeentearchief De Bilt, dossiers
Bouwaanvragen arch.1.733.21
• Gemeentearchief De Bilt, dossiers Burgerlijke
Stand
• Gemeentearchief De Bilt, fotoarchief
• Fotomateriaal van Jan van der Heijden en het
archief van de vereniging Historische Kring d'
Oude School
• Tijdschrift De Biltse Grift, nummer 9
• Broekhoven, Sabine en Sonja Barends, De Bilt,
Geschiedenis en architectuur, Uitgeverij
Kerckebosch, Zeist 1995

In de wijk De Leyen zijn huisnamen
bepaald geen gemeengoed. Toch heb ik de
indruk dat de belangstelling voor een
huisnaam groeiende is.
In de Prunuslaan werden zo'n achttien jaar
geleden twee bouwblokken van elk zeven
en een bouwblok van vijf kleinere
woningen opgetrokken. Van deze
woningen dragen er toch twee een
huisnaam. Een van deze woningen ligt op
de hoek van de Berlagelaan, een
schitterende ligging met vrij uitzicht op het
***
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HET ZEISTER SPOOR II
Jan van den Heuvel
GROEI EN BLOEI
Het traject Bilthoven - Zeist werd op 29
augustus 1901 zonder feestelijk vertoon in
gebruik genomen. Gemiddeld was de
reisduur van Zeist naar Bilthoven twaalf
minuten en van Bilthoven naar Utrecht nog
eens elf minuten (Hierna gebruiken wij
steeds de naam Bilthoven, ofschoon het
station pas op 21 januari 1918 die naam
kreeg). Dat de trein volgens de
concessievoorwaarden niet harder mocht
rijden dan 40 km/u was gezien de korte
afstand niet echt een bezwaar te noemen.
De dienstregeling voorzag in 32 treinen per
dag tussen Utrecht en Zeist, die alle
stopten in Bilthoven en Huis ter Heide.
Slechts twee daarvan liepen niet door,
d.w.z. zij pendelden tussen Bilthoven en
Zeist.
Voor de bewoners van Bilthoven was vooral
van belang, dat de frequentie van de
treinverbinding met Utrecht fors werd
verhoogd. Konden zij in 1900 dagelijks
negentien maal opstappen naar Utrecht, na
de opening van de lijn naar Zeist werd dit 37
keer, waarvan vijftien keer op een trein uit
Zeist. Tien jaar eerder vertrokken er van De
Bilt - Station niet meer dan vijf treinen naar
Utrecht. Dat waren er in 1901 dus zeven en
een half keer zoveel. Het inwoneraantal van
het toekomstige Bilthoven was in diezelfde
periode echter nog nauwelijks toegenomen.
Uit de grafiek kan worden afgelezen, dat
de frequentie van de treinen tussen Utrecht
en Zeist na 1901 nog werd uitgebreid,
totdat in 1912/1913 een top van 42 werd
bereikt. Per dag stopten toen in Bilthoven
uit beide richtingen in totaal 109
reizigerstreinen. Het heeft tot lang na de
Tweede Wereldoorlog geduurd voor dit
aantal weer werd gehaald, mede omdat
toen het reizigersverkeer met Zeist niet
werd hervat. Ter vergelijking de huidige
situatie: in 1997 stopten er dagelijks 154
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treinen in Bilthoven en in 1998 werd dit
aantal teruggebracht tot 132.
Een zelfs vandaag nog ongekende luxe
was, dat er elke dag vier treinen reden
waarmee men zonder overstappen naar
Amsterdam kon reizen en evenzo terug en
wel binnen een uur. Over luxe gesproken:
ofschoon er op de nieuwe lokaalsporen
alleen met tweede- en derdeklasrijtuigen
werd gereden, waren met name de
tweedeklasrijtuigen van de NCS van een
niet eerder geboden verfijning van het
interieur. De tekst in het kader op de
volgende pagina vertelt er meer over.
Dienstregeling en comfort droegen ertoe
bij, dat de nieuwe verbinding dadelijk een
succes was. Tussen Utrecht en Zeist
werden in de betreffende vier maanden van
1901 bijna 70.000 reizigers vervoerd. In
december was de opbrengst al groter dan
die van de lijn naar Baarn.
In 1902 gebruikten, exclusief gebruikers
van kilometerboekjes en abonnementen,
224.000 reizigers het traject Utrecht - Zeist
en in 1903 waren dat er weer 39.000 meer.
Bedenk hierbij, dat tien jaar eerder over het
traject De Bilt - Utrecht alles bijeen slechts
10.000 reizigers per jaar werden vervoerd.
Voor een deel ging dit succes ten koste van
de Zeister tram. Niettemin verloor deze in
1902 slechts 57.000 reizigers. Deze afname
heeft betrekking op het volledige traject
Utrecht - Zeist. Merkwaardig is, dat op de
korte trajecten (Utrecht - De Bilt en De
Bilt - Zeist) juist een toename werd
geconstateerd en wel met 35.000. Voor
trein en tram tezamen moet er in deze regio
dus een flinke groei van het
personenverkeer hebben plaatsgevonden.
De populariteit van de trein nam in de
eerste jaren verder toe en dat kostte de
Zeister tram klandizie.
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Rijtuig NCS B 119 voor de lokaallijnen van de NCS, opgesteld in het Spoorwegmusem.
De rijtuigen
De NCS gebruikte voor de lokaallijnen rijtuigen die luxer waren dan de andere maatschappijen
ooit op de rails hebben gezet. We laten hier een deel van de beschrijving volgen van de 2e-klasserijtuigen (er werden op de lokaallijnen geen
I e klasse-rijtuigen ingezet) door N.J. van Wijck Jurriaanse.
„De NCS B 111-127 waren zeer mooi afgewerkt. De banken met de omkeerbare kussens, aan één
zijde pluche, aan de andere zijde imitatieieder, gevuld met paardenhaar of zeegras, beide
bekledingen gecapitonneerd met noppen, ruitvormig aangebracht. Des zomers zaten de reizigers
op het leer, des winters op het pluche. De rugleuningen waren altijd pluche. Dan was er het
fraaie houtwerk van de banken, bijzonder mooi gesneden aan de zijvleugels en de armleuningen.
Het plafond was beschilderd met gestyleerde kraanvogels, vissen of bloemen, op de
middendoorloop een loper met het NCS-embleem. De messingen stangen tussen dak en banken
en idem bekleding der lampen gaven de rijtuigen mede een interieur van deftige allure. Ook de
nog uit touw gevlochten bagagenetten droegen het hunne bij aan een waardige sfeer.
In de vloer tussen de banken bevonden zich koperen voetverwarmingsplatcn. Ook deze platen
droegen de initialen NCS. Boven de ramen waren smalle donkerbruine langwerpige ruiten
aangebracht. De einden van deze geslepen ruiten waren cirkelvormig. De vaste ruitjes in de
lichtkap droegen wederom de letters NCS. Op de schotjes tussen deze ruitjes bevond zich een
schijf met straalsgewijze openingen die op de torpedo-ventilator aan de buitenzijde aansloten.
Deze schijf kon door een lange handgreep bewogen worden en daarmede kon de ventilatie in het
rijtuig worden geregeld.
Van buiten de bruine teakhouten latjes, zwaar gevernist. De Maatschappijnaam NCS, het
rijtuignummer en de klasse-aanduiding waren aangebracht met gele schaduwletters en -cijfers,
bij enkele rijtuigen met messingen letters en cijfers."
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Verschillende jaren moest de exploitatie
met verlies worden afgesloten. Pas toen in
1909 de paardentram door elektrische
tractie werd vervangen keerde het tij.
Het eerste kwart van de twintigste eeuw
was de bloeitijd voor de exploitatie van de
lijn. Dit succes was allereerst te danken
aan het forensenverkeer. Groeiende
welvaart en een steeds fijnmaziger
treinennet lagen ten grondslag aan de al
gesignaleerde trend van het buiten wonen.
In Bilthoven werd de eerste villa, Ensah
genoemd, door mr. Ameshoff in mei 1900
betrokken.
Men realisere zich dat dit huis en de
woning van de stationschef in de jaren
1900/1901 de enige bebouwing vormden
ten noorden van de overweg. Pas 2/4 km
verder kwam het volgende huis, het
huidige restaurant Kuuk, waartegenover
het inmiddels verdwenen tolhuis lag.
Na Ensah diende zich een
projectontwikkelaar aan. L.H. Westerhout
uit Utrecht, ofwel Bouwmaatschappij N.V.
Villapark 'Station De Bilt', realiseerde in
nauwelijks meer dan eenjaar - 1900/1901
- liefst tien panden aan de SoestdijksewegZuid, waarvan acht aan de oostzijde tussen
de Nachtegaallaan en de Boslaan en twee
aan de overkant. In hetzelfde tijdsbestek
werden aan de Soestdijkseweg nog drie
villa's gebouwd : Quisiana en Oase ten
zuiden van de overweg en aan de
noordkant het latere hotel De Leyen op de
hoek van de Gezichtslaan.
In 1902 was het even rustig, maar in 1903
werd het pand Kruislaan 10 gebouwd, de
eerste villa buiten de Soestdijkseweg.
Daarna was de Prins Hendriklaan aan de
beurt. Op de kaart, die de situatie van 1903
weergeeft, (afgedrukt bij het eerste artikel)
is de oude kern van Bilthoven terug te
vinden met de aanduiding Villa Park
Vogelenzang.
Ondanks de bouwactiviteit in deze jaren,
kwamen er tussen 1900 en 1910 in
Bilthoven niet meer dan 50 woningen tot
stand. De bevolkingsgroei in het
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Bilthovense kwam na het relatief
spectaculaire begin dus eigenlijk maar
traag op gang. In 1910 stonden er nog niet
meer dan 120 woningen. Men mag stellen,
dat de sterke toename van het
treinenaanbod aan het station tot 1914
slechts een zeer beperkte invloed heeft
gehad op de ontwikkeling van Bilthoven.
In Zeist, Huis ter Heide en Bosch en Duin
was dat bepaald anders. Pas na het einde
van de Eerste Wereldoorlog trad er in
Bilhoven een welhaast explosieve groei op,
toen er tot 1925 zo'n 400 woningen
werden gebouwd.
Het reizigersvolume, dat zich de eerste
jaren over de nieuwe spoorlijn verplaatste,
werd dus overwegend bepaald door
verkeer met herkomst en bestemming Zeist
en Huis ter Heide.
Net als Bilthoven waren deze beide
stationslocaties omgeven door uitgestrekte
woeste gronden. Het station van Zeist lag
op de grens van de toenmalige bebouwing
en de bossen. Beide stations zouden
groeikernen blijken te worden.
In Huis ter Heide werd de groei mede
aangezwengeld door militaire activiteiten.
Vooral de aanleg van een Geniespoor van
Huis ter Heide naar de oefenterreinen bij
Soesterberg bracht de nodige extra drukte
voor het Zeister spoor. Dit militaire spoor
heeft van 1906 tot 1927 dienst gedaan. In
1914 nam de bedrijvigheid in Huis ter
Heide verder toe door de aanleg van de
tram Zeist - Huis ter Heide - Amersfoort,
die naast het Geniespoor kwam te rijden.
Enige jaren na de openstelling van het
Zeister spoor volgde Bosch en Duin. De
eerste villa dateert er van 1902 en lag
direct naast de spoorlijn (Tannenberg;
Dames Royaards). Evenals in Bilthoven
ging hier een projectontwikkelaar aan de
slag en op 1 mei 1907 werd de halte Bosch
en Duin in gebruik genomen. Het verzoek
aan de minister tot goedkeuring was
behalve door enige invloedrijke
particulieren ondersteund door de
Vereeniging van Gezondheids-Koloniën
voor Utrechtsche Kinderen.
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Ook nu nog zijn rond de plek van de
eertijdse halte talrijke zorginstellingen
gevestigd.
Het forensenverkeer was zonder meer de
belangrijkste factor in het succes van de
Zeister lijn. Daarnaast werd het begin van
de twintigste eeuw gekenmerkt door de
opkomst van het dagtoerisme. In een tijd,
dat de welvaart geleidelijk toenam, maar
een vakantie op grotere afstand nog steeds
iets was voor de bevoorrechten, kwamen
zondagse uitstapjes in trek. Vooral de
Paas- en Pinksterweekenden waren getuige
van flinke stromen stadsbewoners, die de
welige natuur in deze omgeving gingen
bezoeken.
Uit de publiciteit van de
spoorwegmaatschappijen van die dagen
blijkt dat zij er op uit waren het grote
publiek te bewegen tot een dagje uit met de
trein. De reeds genoemde kaart is daar een
voorbeeld van. Het is een deel van een tot
wandelkaart bewerkte topografische kaart
1 : 25.000, oorspronkelijk in kleur, die met
twee soortgelijke kaarten (omgeving
Amersfoort en Baarn) deel uitmaakte van de
dienstregeling van de NCS van 1904. Het
geheel voor de beslist niet kostendekkende
prijs van 10 cent. Het reclamekarakter van
de kaart blijkt b.v. uit de dubbele
vermelding Villa Park Bosch en Duin, daar
waar nog niet veel anders dan natuurgebied
is te zien.
Na de sterke groei van de eerste vijfjaren
bleef het reizigersvolume tot 1909 tamelijk
stabiel. In dat jaar maakte de paardentram
van Utrecht naar Zeist plaats voor een
elektrische tram. De concurrentie nam
daardoor toe, maar daar stond tegenover,
dat Zeist regelmatig de belangstelling van
de buitenwereld wist te trekken met
evenementen zoals in 1909 een concours
hippique en een grote
tuinbouwtentoonstelling (40.000
bezoekers). In 1911 moesten extra treinen
worden ingelegd voor de zendingsdagen
van de Gereformeerde Zendingsbond.
Vanaf datzelfde jaar gingen vliegfeesten op
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Soesterberg steeds meer publiek trekken.
Ook de onafhankelijkheidsfeesten in 1913
leverden veel extra treinreizigers op.
Legendarisch was de drukte met de
paasdagen van 1914. Over de lokaalsporen
naar Baarn en Zeist reisden toen 25.000
dagtoeristen (plus 8.000 dito met de Zeister
tram). Op een van die dagen vertrokken er
uit Zeist tussen 19.30 en 20.00 uur drie
treinen van elk zeven rijtuigen achter
elkaar, waarvan een doorging naar
Amsterdam.
Bij lezing van de jaarverslagen van de
NCS valt op, dat vaak melding wordt
gemaakt van de invloed van het weer op de
resultaten. Als het 's winters vroor was dat
gunstig, want dan was de scheepvaart
gestremd. Mooie zomers waren goed voor
het dagtoerisme.
In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog
had de groei van het treinverkeer een reeks
investeringen op en om het station van
Bilthoven tot gevolg. De NCS breidde er
herhaaldelijk haar grondgebied uit. Met het
oog op toekomstige stationsuitbreiding
werd in 1906 het Logement Dennenhoeve
(later De Schouw) met aanhorigheden voor
ƒ 20.000,- gekocht. Een van de
meegekochte woningen werd verbouwd en
verhuurd aan de Posterijen om er een
hulppostkantoor te vestigen.
Te vermelden vallen verder onder meer de
bouw van een loods voor het salonrijtuig
van de koninklijke familie (1907), de
vergroting van het seinhuis (1908) en de
verlenging van de perronoverkapping
(1913).
Aan grondtransacties wist de NCS ook wat
over te houden. In de jaren 1907 tot 1911
wordt grond gekocht voor ƒ 0,50 tot ƒ 1 ,per m2. In 1916 brengt de grond, afgestaan
voor de bouw van de graanmaalderij van
de Coöperatieve Landbouwvereniging
gemiddeld ƒ 4,- per m2 op.
Ook verderop aan de Zeister spoorlijn
waren uitbreidingen en moderniseringen
aan de orde van de dag. We noemden al de
stichting van de halte Bosch en Duin. In
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1909 werd er een spoor aangelegd voor het
lossen van goederen en later kwam er een
tweede perron.
Perronaanleg en -verlengingen vonden
geregeld plaats, in Zeist in 1907 en in
1913.
In Huis ter Heide kwam in 1904 een
tweede perron, dat later werd verlengd. Het
station werd uitgebreid en er kwamen een
goederenspoor en dienstwoningen.
De grootste investeringen vonden plaats bij
het station in Zeist. Daar werd voortdurend
gesleuteld aan het emplacement en dit had
te maken met de steeds toenemende
betekenis van het goederenvervoer.
Reeds in de onderhandelingen tussen Zeist
en de NCS over de grondverkoop voor het
station speelde de aanvoer van kolen voor de
gasfabriek een belangrijke rol. Kolen
werden tot het eind van de levensduur van
de spoorlijn aangevoerd en waren met name
in de vroegste periode financieel van groot
belang voor de NCS. Daarbij kwamen grind
en andere bouwmaterialen en de afvoer van
mijnhout. Tot de sluiting van de mijnen in
Limburg heeft er vanuit Bilthoven en Huis
ter Heide afvoer van mijnhout
plaatsgevonden. In de naaste omgeving van
het station van Zeist vestigden zich
bedrijven, b.v. Gero, waarheen over de
Zeister lijn metaalerts werd vervoerd.
Een andere interessante inkomstenbron
was het postvervoer. Met ingang van de
winterdienstregeling van 1904 werd
eenmaal per dag post vervoerd tussen
Bilthoven en Huis ter Heide. Later werd de
frequentie opgevoerd tot drie maal en rond
1930 zelfs tot vijf maal.
De lange reeks van uitbreidingen en
verbeteringen aan de Zeister lijn kon in
1912 worden bekroond met een
verdubbeling van de spoorbaan. De tweede
baan kwam aan de westzijde. Tevens werd
blokbeveiliging aangelegd met controle
vanuit seinhuizen.
In de Eerste Wereldoorlog zakte de
bedrijvigheid allerwegen in en waren de
spoorwegmaatschappijen genoodzaakt het
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dienstbetoon in te krimpen. Behalve aan
een verminderde vraag naar vervoer was
dit te wijten aan brandstoftekort.
Anderzijds profiteerde de NCS van extra
militair transport en het vervoer van
Belgische vluchtelingen via Huis ter Heide
naar het Kamp van Zeist op de
Leusderheide. Dit laatste werd mede
onderhouden met Belgische rijtuigen,
waarvan er bij het uitbreken van de oorlog
85 naar Nederland waren gekomen.
Na 1918 herstelde de economie van ons
land zich snel. Dat de spoorwegen ondanks
de groei van de bedrijvigheid financieel in
de knel kwamen, was een gevolg van de
opkomst van het wegverkeer. Daardoor
werd ook het treinverkeer op het Zeister
spoor niet meer wat het voor de oorlog
geweest was. Tekenend is, dat in Bilthoven
in 1919 van de kruising met de Julianalaan
een bewaakte overweg werd gemaakt,
waarbij de nu nog bestaande
wachterswoning werd gebouwd. Die
maatregel was nodig geworden door de
toename van het wegverkeer en dit als
gevolg van de verbinding van Bilthoven
met Bosch en Duin, die er inmiddels via
Julianalaan en Biltseweg gekomen was.
De concurrentie met het wegverkeer spitste
zich toe op vracht- en busdiensten.
Aanvankelijk was er op beide terreinen
sprake van wildgroei, hetgeen de overheid
noodzaakte een stelsel van vergunningen in
te voeren.
De spoorwegen vochten terug door onder
meer busmaatschappijen over te nemen,
een strategie, die de NCS door de
overname van de Stichtsche Tramway
Maatschappij al vanaf het begin had
toegepast. Uiteindelijk konden zelfs
tariefverlagingen niet verhinderen, dat de
veel grotere flexibiliteit van het busvervoer
steeds meer reizigers uit de trein lokte.
Ook de tram moest het op den duur (1949)
afleggen tegen de bus.
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De grafiek ( zie daarvoor het eerste
artikel) laat zien, dat er in 1921/23 tussen
Utrecht en Zeist nog 34 treinen per dag
reden en dit aantal daarna terugviel tot 28 a
30.

Ergens tussen Bilthoven en Zeist.
Het onderschrift van deze opname uit Utrecht in
Woord en Beeld van 19.10.1934 drukt de
negatieve stemming uit, die er toen al heerste over
de toekomst van de Zeister spoorlijn:
"Dwars door de dennenbosschen, en toch zonder
hun schoonheid al te veel te schaden, loopt bij
Bilthoven de spoorlijn naar Zeist, een rustig
lijntje, dat wel eens drukker dagen heeft gekend,
toen men nog niet de voorkeur gaf aan tram of
autobus.
Wie gaat er nu nog met het treintje naar Zeist?"

Deze terugval was een rechtstreeks gevolg
van de opkomst van het busvervoer in onze
gemeente. In 1923 ging namelijk het
Biltsch Autobus Bedrijf (BAB) van start
met diensten tussen Utrecht en Zeist en
tussen Bilthoven en Utrecht. In 1938 en
1939 verminderde de frequentie van het
Zeister spoor verder tot 22 resp. 16.
Dit laatste cijfer was extra gedrukt door de
mobilisatie van het Nederlandse leger bij
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
in september (de aantallen treinen hebben
betrekking op de Winterdienst). Het Zeister
spoor werd hierdoor in het bijzonder
geraakt, omdat in het Slot van Zeist het
hoofdkwartier van de Generale Staf was
gevestigd. Bij het begin van de
mobilisatieperiode, tussen 29 augustus en
11 september 1939, werd er daarom in het
geheel geen civiel personenvervoer
toegelaten.
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Nu had de rijksoverheid al veel eerder
aangestuurd op integratie van de
spoorwegmaatschappijen, omdat de
oplopende verliezen de roep om grotere
efficiëntie versterkten. Dit leidde er onder
meer toe, dat de lijnen, die door de
Nederlandsche Centraal
Spoorwegmaatschappij geëxploiteerd
werden, in 1919 overgedragen moesten
worden aan de Staatsspoorwegen. Vanaf
dat jaar leidde de NCS slechts een papieren
bestaan.
In de vergadering van de Raad van
Commissarissen van juni 1919 werd hulde
gebracht aan mr. J.E. Ameshoff voor zijn
langjarig werk als secretaris en
plaatsvervangend directeur en het werd
betreurd, dat zijn werkkring nu moest
vervallen.
In 1926 werden ook de eigendommen en
activiteiten van de NBM door het
Staatsspoor overgenomen. De NCS werd
in 1934 formeel geliquideerd. In 1937
werd met de oprichting van de N.V.
Nederlandse Spoorwegen de integratie van
het spoorwegnet in ons land voltooid.

In Bosch en Duin, Huis ter Heide en Zeist en bij
talrijke andere stations werden in de jaren
1947/49 treinwagons geplaatst om in de
woningnood onder het spoorwegpersoneel te
voorzien. Zo ook bij de wachterswoning aan de
Julianalaan,
waar NS-ingenieur
Schalkwijk
onderdak had.
Op de achtergrond
zijn
de
geopende
overwegbomen zichtbaar. Opname 1950.
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Vanaf het begin van de jaren twintig ging
de winst van de spoorwegen achteruit en
dat noodzaakte tot kostenbesparingen.
Daarom werd al in 1924 de locomotievenloods in Zeist opgeheven. Er volgden meer
bezuinigingen, waaronder de inkrimping
van de overwegbewaking (1933). De
bewaking van de overweg in de Julianalaan werd pas in de jaren vijftig opgeheven. Op de vorige afbeelding is de
geopende overweg nog te onderscheiden.
Het goederenvervoer kon zich beter
handhaven. Voor de traditionele producten,
brandstoffen en bouwmaterialen, bleef de
trein vooralsnog de meest geschikte
transportwijze. Bovendien was in Zeist
naast de gasfabriek in 1925 een
industrieterrein in gebruik genomen.
Echter in de jaren dertig, toen de
wereldwijde depressie zich liet gelden,
werd ook de goederensector getroffen. In
1936 reden er tussen Bilthoven en Zeist
vier goederentreinen per dag, in 1938
slechts nog twee.
OP WEG NAAR HET EINDE
Toen Nederland in mei 1940 in de Tweede
Wereldoorlog betrokken raakte, was het al
stiller geworden op de Zeister lijn. Na de
onderbreking door de Duitse inval
verminderde het personenvervoer verder
en als gevolg van een brandstoftekort zag
de NS zich gedwongen op 5 januari 1941
het vervoer van reizigers op de lijn
Bilthoven - Zeist geheel te staken.
Bovendien werd vanaf 5 mei 1941 het
transport van goederen teruggebracht tot 1
trein per dag v.v.
Buiten het militaire gebruik van de lijn was
een van de schaarse transporten in de
oorlog de uitwisseling van Duitse en
Nederlandse kinderen (meest van NSBouders) in de vakantietijd.
Nadat de Zeister lijn 30 jaar dubbelsporig
was geweest, viel een der sporen ten offer
aan de roofzucht van de bezetter. In 1942
werd de westelijke baan opgebroken en
afgevoerd.
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Mede daarom zag de NS na de oorlog geen
aanleiding het reizigersvervoer weer op te
nemen, ondanks herhaalde en dringende
oproepen van bewoners van Zeist en Bosch
en Duin. Een enkele maal werden nog
personen vervoerd. Aan groepen verhuurde
de NS soms treinstellen voor uitstapjes.
Het meest spectaculaire vervoer vond
plaats op 23 april 1966, St.-Jorisdag.
Omstreeks duizend Utrechtse padvinders
vierden de dag van hun patroon in het
Panbos en daarvoor was een extra trein met
11 rijtuigen ingelegd van Utrecht CS naar
Bosch en Duin.
Het goederentransport over de lijn kromp
in de jaren vijftig in tot één trein per dag.
Behalve steenkool en bouwmaterialen
betrof het onder meer de aanvoer van erts
voor de bestekfabriek Gero. Ook werden
tankwagons met vliegtuigbrandstof voor
Soesterberg naar Huis ter Heide gebracht,
waar zij door luchtmachtpersoneel werden
gelost. Al met al was het treinverkeer zo
beperkt geworden, dat voor de beveiliging
bij de kruisingen van de Julianalaan en de
Sperwerlaan volstaan kon worden met een
NS-er, die uit de trein klom om het toen
nog karige wegverkeer met de rode vlag te
waarschuwen. Soms werd vertrouwd op de
voorzichtigheid van de machinist zelf.

Goederentrein uit Zeist bij wachterswoning aan de
Julialaan. Opname 24.06.1952
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De stoomtractie was in 1936 vervangen
door diesellocs, maar na de oorlog moest
weer worden teruggevallen op
stoomlocomotieven.
In 1958 verschenen de diessellocs weer op
de lijn. Aan elektrificatie is het Zeister
spoor nooit toegekomen.
In 1967 begon in Zeist het grondwerk voor
de aanleg van de A28. Ofschoon het
railvervoer naar Zeist een aflopende zaak
was, verlangde de NS van Rijkswaterstaat
een viaduct over de aan te leggen
autosnelweg. Dit kwam er ook, maar het
belangrijkste transport dat het viaduct te
verwerken kreeg was de afvoer van rails en
bielzen toen de spoorlijn werd opgebroken,
lang voordat de A28 in 1986 in gebruik
werd gesteld.
Ruim dertig jaar na de beëindiging van het
reizigersverkeer kwam er op 26 mei 1972
ook een einde aan de dienstregeling van
het goederenvervoer. Dat was reden voor
de familie Van den Berg, die al meer dan
twintig jaar aan het Zeister spoor woonde,
om aan de machinist van de laatste trein
een boeket bloemen aan te bieden

Bij de halte Bosch en Duin krijgt de machinist
van de laatste trein bloemen aangeboden.

Direct daarna begon de sloop van het
station te Zeist. Het duurde nog tot
voorjaar 1978 voordat ook de rails werden
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verwijderd Het werk werd uitgevoerd door
de firma De Boer uit Purmerend.
Na de afbraak wilde de NS de vrijgekomen
grond behouden om er eventueel toch nog
een spoorbaan op aan te leggen. Na enkele
jaren werd dit idee prijsgegeven en kreeg
de grond in de beide gemeenten
uiteenlopende bestemmingen. Zo werd in
Bilthoven in 1986 grond verkocht aan de
aanpalende bewoners van de Bosuillaan.
Voor ƒ 75.000,- verkocht de NS 2,8 km
baan-lengte, van het einde van de
Bosuillaan tot de Amersfoortseweg, aan
het Recreatie-schap Utrechtse Heuvelrug
en Vallei-gebied, dat er voor ƒ 300.000,een geasfalteerd fietspad aanlegde. Niet
alleen toeristen, maar ook scholieren en
andere pendelaars maken dagelijks
dankbaar gebruik van deze
prijzenswaardige bestemmingswijziging.
WAT ER OVERBLEEF
Honderd jaar na de opening van het Zeister
spoor is er vooral het fietspad dat herinnert
aan de oude lijn. De goede waarnemer zal
nog enkele andere overblijfselen
opmerken.
In de Julianalaan is de plaats waar de
overweg geweest is, herkenbaar. Daar
staat op nr. 94 nog de woning van de
overwegwachter uit 1919 en aan de
overkant het recente huis, dat onder een
hoek werd geplaatst om het voormalige
spoorwegperceel zo goed mogelijk te
benutten.
In de Sperwerlaan is een lichte verheffing
in het wegdek zichtbaar waar eertijds de
spoorlijn kruiste. De gemeente heeft hier
een rustbank geplaatst, zodat men er wat
kan mijmeren over dit stukje
spoorverleden.

De mooiste herinnering aan de spoorweg is
uiteraard het fietspad van het einde van de
Bosuillaan tot de Amersfoortseweg. Bijna
de helft van de lengte van de spoorbaan
werd benut voor een route, die nu bijna
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geheel door bossen voert, maar destijds
vooral uitzicht bood op duinen en hei.
Juist voorbij golfbaan De Pan passeert men
de gemeentegrens met Zeist.De
spoorwagon bij de verdwenen halte Bosch
en Duin is een treffende herinnering aan de
vroegere bestemming van het fietspad. Wat
veel passanten niet zullen weten is, dat de
bungalow iets dichter bij de straat ook een
spoorwagon herbergt. Nadat het echtpaar
Van den Berg in 1949 de spoorwagon
betrok, groeide het gezin en door
zelfwerkzaamheid van deze bewoners
werd de wagon in de loop der jaren
uitgebreid en tenslotte geïntegreerd in de
huidige bungalow (zie de op pagina 53
afgebeelde foto)
In Bosch en Duin geeft de naam Spoorlaan
te kennen, dat hier eens treinen passeerden.
Aankomend op de Amersfoortseweg ziet u
aan de overkant het vroegere
stationsgebouw, sinds 1943 café. Het staat
nu pal aan de weg als gevolg van de
verbreding van de weg in de jaren vijftig.
Bronnen:
• Het Utrechts Archief; archieven van de
Nederlandse Spoorwegen
• Gemeentearchieven De Bilt en Zeist
• Archief van de vereniging Historische Kring
d'Oude School, De Bilt
• Van de Poll Stichting, Zeist
• Algemeen Rijksarchief, Den Haag
• Mevrouw A. van den Berg, Bosch en Duin
• Fred Meijer, De Bilt
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Meijer, J.W.H., Kleine Historie van De Bilt en
Bilthoven, 1995
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De rest van het spoorweg- en
stationsterrein wordt nu door hoogbouw
ingenomen.
Het fietspad volgend, dat rechts naast dit
gebouw loopt, komt men tenslotte uit op
het viaduct over de A28. De linkerzijde
biedt een goed uitzicht op het laatst
overgebleven stuk infrastructuur van het
spoor naar Zeist, het viaduct, dat
Rijkswaterstaat in de jaren zeventig
gedwongen was aan te leggen bij de
realisatie van de autosnelweg.
Even verder heeft men vanaf de
Dijnselburgerlaan nog een wat rommelige
inkijk in het oude tracé. Dat is dan ook het
laatste zichtbare restant van het Zeister
spoor.Wie nu om zich heen kijkt bij de
splinternieuwe rotonde waar Boulevard en
Slotlaan elkaar tegenkomen, kan zich
moeilijk voorstellen, dat daar aan de
westzijde eens het trotse station van Zeist
stond te pronken.
Voorgaande aflevering 10e jaargang nr. 2 bh. 22
Beeldmateriaal :
Afb. 1 Grafiek treinfrequentie, gebaseerd op
dienstregelingen uit archieven NCS en Ned.
Spoorwegen (Het Utrechts Archief).
Afb. 2 Topografische Kaart 1 : 25.000, spoorweg
De Bilt De Bilt - Zeist en omgeving, ca.
1903
Uitgegeven door de NCS als bijlage bij de
dienstregeling Winter 1904 (Het Utrechts
Archief).
Afb. 3 Obligatie van de NBM (coll. auteur).
Afb. 4 Dienstregeling NCS 29 augustus 1901,
archief NCS (Het Utrechts Archief).
Afb. 5 Rijtuig NCS B 119 in het
Spoorwegmuseum (ansichtkaart).
Afb. 6 Ergens tussen Bilthoven en Zeist. Foto uit
Utrecht in Woord en Beeld, 19 okt. 1934
(Tj. Langerveld).
Afb. 7 Goederentrein uit Zeist bij de
wachterswoning aan de Julianalaan, 24
juni 1952 (G.A. Russer).
Afb. 8 Woontrein bij de Julianalaan, 1950 (G.A.
Russer).
Afb. 9 De familie Van den Berg biedt de
machinist van de laatste trein bloemen aan,
26 mei 1972 (Mevrouw A. van den Berg).
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KLOOSTERGEBOUW

Ellen Drees en Jan van Doorn
Ten oosten van de Gezichtslaan werd in 1933 het sanatorium Berg en Bosch opgericht
door de rooms-katholieke Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose 'Herwonnen
Levenskracht'.
Het nu voormalige sanatorium Berg en Bosch in Biithoven omvat diverse gebouwen.
Het hoofdgebouw en het klooster met kapel zijn volgens het ontwerp van de architecten
B.J. Koldewey en C.M. van Moorsel in Delftse-schoolstijl uitgevoerd.
Tijdens de bouw zijn diverse kunstenaars ingeschakeld om de op zich sobere gebouwen
te verfraaien met kunst die voor de katholieke patiënten toegankelijk zou zijn.
Deze kunstvormen worden op dit moment geïnventariseerd door een kleine werkgroep
waarvan behalve de schrijvers van dit artikel ook Jan van der Heijden (Historische
Kring) en Claudie Douwes-Dekker deel uitmaken. Zodra deze inventarisatie is afgerond
zullen wij hier zeker over publiceren.
DE HUIDIGE SITUATIE
Op dit moment wordt er overal op het
terrein gewerkt; gebouwen worden
gesloopt of gerenoveerd, nieuwbouw wordt
geplaatst. Dit gebeurt zeker niet in het
wilde weg. De gemeente De Bilt heeft door
een stedenbouwkundig bureau een
kwaliteitskader laten opstellen waarin
aangegeven wordt welke mogelijkheden
toelaatbaar zijn. Op basis hiervan heeft de
eigenaar (Delta Lloyd Vastgoed) een
masterplan laten maken dat na goedkeuring
wordt uitgevoerd.
Ondanks het grootschalige karakter van de
werkzaamheden moet gezegd worden dat
het totale plan er goed uitziet en zoveel
mogelijk behoudt wat het behouden waard
is. De door de eigenaar in eerste instantie
gewenste woonzorgvormen zijn door de
gemeente uitdrukkelijk uitgesloten. Dit
lijkt ons een verstandige daad waardoor er
geen ongewenste bestemmingen kunnen
ontstaan. Er ontstaat nu een medisch complex waarin diverse klinieken, medische
adviesbureaus en andere bedrijven op
medisch en educatief gebied gehuisvest
zijn en het gebied voldoende toekomstwaarde geven. Helaas is er indertijd geen
bouw- en/of kunsthistorisch onderzoek
uitgevoerd, hetgeen echter niet wil zeggen
dat de eigenaar geen oog heeft voor de

waardevolle zaken. Een van de gebouwen
die nu gerenoveerd worden is het
voormalige kloostercomplex van de zusters
dominicanessen.
DE ZUSTERS DOMINICANESSEN
De tuberculosepatiënten werden verzorgd
door de zusters dominicanessen. In de tijd
dat tuberculose nog als een volksziekte
werd beschouwd waren er zo'n tachtig
zusters werkzaam in het sanatorium.
Behalve bezig zijn met de verpleging van
de patiënten, gaven zij onderwijs aan
kinderen, verrichtten zij laboratoriumonderzoek, administratieve taken en
diverse huishoudelijke werkzaamheden.
Zij woonden uiteraard ook op het terrein,
in een gebouw dat het Zusterhuis werd
genoemd, maar in feite een kloostergebouw is, gebouwd in traditionele vorm,
namelijk met een kapel of zusterkoor, een
refter (eetzaal) en een kloostertuin. De
zusters hebben tot 1972 van het complex
gebruik gemaakt en zijn toen verhuisd naar
het klooster Blijdorp te Voorschoten. Ook
de stoffelijke resten van de overleden
zusters zijn daarheen overgebracht.
HET KLOOSTERGEBOUW
Ook het kloostergebouw is uitgevoerd in
de Delftse-schoolstijl. Deze paste
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uitstekend bij het idee dat het complex een
huiselijke sfeer moest uitstralen. Het
herstel van de patiënten kon immers
maanden, zelfs jaren duren en hen
gedurende een zo lange tijd bloot stellen
aan een koele en steriele ziekenhuisatmosfeer werd niet erg bevorderlijk voor
het herstel geacht. Men maakte ook
gebruik van traditionele en vertrouwde
bouwmaterialen, zoals baksteen, hout en
keramische dakpannen. Verrassende
details geven levendigheid aan de
inrichting.
Het gebouw is in 1933 in gebruikgenomen
en gewijd. Na het vertrek van de zusters
dominicanessen varieerde de bestemming,
waarbij de voormalige kapel als feestzaal
werd gebruikt en het zusterhuis in gebruik
was bij de Zeylmanskliniek.

Detail centrale ingangsdeuren

gastenverblijf, gang naar de kapel van de
zusters en de grote kapel, alsmede de
nodige dienstruimten. De centrale keuken
werd in 1981 door de Zeylmanskliniek
omgebouwd tot receptie.
De plattegrond ziet er enigszins
merkwaardig uit. We zien een langgerekt
gebouw waarin de ingangspartij gesitueerd
is en waaraan aan de achterzijde twee
vleugels van verschillende lengten
evenwijdig aan elkaar zijn geplaatst.
De hal is ruim van opzet en heeft aan de
muur grijze geglazuurde tegels met een rij
zwarte verglaasde bakstenen aan de
onderkant. Een brede trap leidt naar de
eerste verdieping. De gangen zijn net als in
de paviljoens onderverdeeld in vakken,
aangegeven door gemetselde segmentboogjes in de zoldering. Ze worden
geaccentueerd door donkerbruine
verglaasde bakstenen. In combinatie met
de geelgrijze baksteen van de muren en het
getemperde licht, dat door de spitsboograampjes gevuld met glas-in-lood naar
binnen valt, geeft dit een aangename en
rustgevende atmosfeer. In het
kloostercomplex zijn vrijwel alle door
Toon Ninaber van Eyben gebrandschilderde ramen nog aanwezig. In het artikel
van Jan van der Heijden in De Biltse Grift
van september 1993 zijn de ramen en de
andere kunst al uitvoerig beschreven.

Het totale complex staat al weer enige
jaren leeg wat de conditie van het gebouw
niet ten goede komt.
Zo zijn er vele originele onderdelen als
deurkrukken gestolen en zijn er vernielingen aangericht. Op dit moment is men
met de renovatie bezig. De installateurs
zijn een nieuwe verwarmingsinstallatie aan
het monteren, hetgeen met het nodige
breekwerk gepaard gaat.
Het complex is door ons uitvoerig bekeken
en daarbij bleken nog verrassende
interieuraspecten aanwezig te zijn. Het
gebouw is nog redelijk intact. Op de
begane grond onderscheiden wij onder
andere refter, recreatiezaal, ziekenafdeling,
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Detail gebrandschilderd raam centraal
trappenhuis
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Direct rechts van de receptie bevindt zich
de refter. De imposante eetzaal wordt
onderverdeeld door een aantal segmentbogen en is geheel opgetrokken uit donkere
baksteen. Op de gebrandschilderde ramen
zijn verschillende invloedrijke dominicanen afgebeeld, waaronder Thomas van
Aquino en Catharina van Siena.
Aan de rechtervoorzijde is haaks op het
hoofdgebouw de gang naar de kapellen
met dienstruimten gesitueerd. Naast deze
gang loopt het hoofdgebouw nog een stuk
door in welk gedeelte de ziekenafdeling
was voor de zusters. Het afleggen van de
kloostergelofte was zeker geen garantie
voor het niet ziek worden. Aan de
voorzijde bevindt zich nog de halfopen
lighal waar de zieke zusters van de
gezonde boslucht konden genieten.
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Lighal van de zusters

Het ziet er nu vervallen uit, maar is zeker
te behouden. In de kleine vleugel aan de
achterzijde is een grote recreatiezaal die
ruim en licht is uitgevoerd. De
oorspronkelijke verlichting en kasten zijn
nog aanwezig. Grote openslaande deuren
geven toegang tot de kloostertuin. De tuin
is nog goed als zodanig herkenbaar maar
heeft zeker onderhoud nodig. Dit geldt ook
voor het in de tuin aanwezige reliëf van de
kunstenaar Albert Termote, voorstellende
Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Termote
heeft het reliëf van geglazuurd aardewerk
gemaakt dat nu ernstige sporen van
aantasting vertoont, afgezien van de
beschadigingen tengevolge van vandalisme. Er is absoluut actie nodig om het
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Aantasting reliëf van Albert Termote

kunstwerk te redden. Van dezelfde
kunstenaar is boven de entree van het
hoofdgebouw een hoekbeeld van StDominicus aangebracht, uitgevoerd in
zandsteen. Een prachtig kunstwerk.
Aan de linkerzijde waren de vertrekken
van de abdis en het gastenverblijf.
Hiernaast is in opdracht van Delta Lloyd
de oorspronkelijke toegangspoort weer in
ere hersteld. Als we verder in het gebouw
de verschillende kapellen bekijken valt op
dat in de grote kapel alle kunstobjecten zijn
verdwenen, maar dat de ruimte op zich met
de prachtige ramen zeer indrukwekkend is.
Aansluitend is er de kapel van de zusters
alwaar het meubilair nog volledig intact
aanwezig is. Ook deze ruimte straalt
soberheid uit en is toch zeer indrukwekkend. Op de balken en sleutelstukken zijn
kleuraccenten aangebracht die de fraaie
kapconstructie extra accentueren. In de
gang tussen de beide kapellen bevindt zich
een fraai wijwatervat, waarschijnlijk

Wijwatervat in de gang naar de kapel

59

De Biltse Grift

september 2001

Ontspanningszaal met waarschijnlijk nog de originele verlichting en opbergkasten

gemaakt door de Utrechtse edelsmeden
Brom. De scheidingsmuur tussen de twee
kapellen bevat drie grote
rondboogopeningen zodat de zusters de in
de grote kapel opgedragen mis konden
volgen.
Behalve de trap in de centrale hal geven
nog twee houten trappen toegang tot de
verdiepingen waar de zusterkamers zijn
gesitueerd. ledere verdieping beschikt over
een badgelegenheid. De kamers van de
zusters zijn klein en sober. Ze beschikken
ieder over een vaste wastafel en een
ingebouwde garderobekast. Er is hooguit
nog plaats voor een bed en een kleine tafel
of een bureautje. Op de zolderetage is er
naast een aantal in 1941 toegevoegde
zusterkamers nog een intact gebleven
droogzolder.
CONCLUSIE
Samenvattend kan gesteld worden dat het
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kloostercomplex als zeer waardevol mag
worden beschouwd, waarbij wij de hoop
uitspreken dat Delta Lloyd Vastgoed met
een huurder goede afspraken over het
gebouw maakt, met name ten aanzien van
het handhaven van de nu nog intact zijnde
ruimten, zoals de recreatiezaal, de refter en
de kapellen.
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