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Van het bestuur
Geachte leden van de Historische Kring "d'Oude School",
Allereerst wil ik u allen hartelijk feliciteren met het tienjarig bestaan van uw eigen historische vereniging. Dat
lijkt een moment om er eens lekker voor te gaan zitten, maar het tegendeel is waar. Juist nu moet er flink
aangepakt worden om van deze gebeurtenis een echt feest te maken. In het bestuur en in de commissies wordt al
een tijdje hard gewerkt om dit op zaterdag 15 en zondag 16 juni te kunnen realiseren.
Nu zit u natuurlijk al op het puntje van uw stoel, de agenda voor u en deze data heeft u al genoteerd. Dat is
uitstekend! Houdt u dan ook de zaterdagavond vrij, want die avond is speciaal voor alle leden. Het spreekt voor
zich dat we u allemaal verwachten.
Wat gaan we doen? Allereerst wordt u verblijd met een dubbelnummer van De Biltse Grift. Het thema van het
lustrum is: Verenigingen van voor de tweede wereldoorlog die nog steeds, in de een of andere vorm, bestaan.
Het dubbeldikke juninummer zal daaraan gewijd worden. Er komen een algemeen en drie specifieke artikelen in
te staan.
Hetzelfde thema zal ook de leidraad zijn voor de enorme tentoonstelling bij WYT op de genoemde data. Tien
verenigingen die aan de criteria voldoen zullen samen met de Historische Kring exposeren. Dat wordt nog een
heel gedoe, dus hebben we het hele gebouw maar afgehuurd voor beide dagen.
En dan het entertainment, dat is ook niet mis. We proberen zoveel mogelijk video-/ filmmateriaal bij elkaar te
krijgen voor een videodocument, dat continu te zien is. De verenigingen zullen "demonstraties" geven van dat
waar ze goed in zijn. Er is voor elk wat wils. Helaas mag ik over de zaterdagavond nog niet veel vertellen, maar
dat wordt wat!
Op zaterdagavond is er gelegenheid om elkaar te feliciteren met het tien jarig bestaan. Het woord receptie is
gevallen, maar dat is een beetje overdreven. Het is meer een gelegenheid om elkaar te zien en te spreken, de
tentoonstelling te bekijken en te genieten van de nog geheime activiteiten. Dit alles met een lekker hapje en een
goed gevuld glas. Het moge duidelijk zijn dat we op een grote opkomst rekenen. Omdat we goed voorbereid
willen zijn, vindt u elders een inschrijvingsformulier. Stuurt u dat zo gauw mogelijk terug en het weekend en de
avond kimnen niet meer stuk.
Even een heikel punt. U wilt natuurlijk allemaal een presentje geven. Doet u dat nu niet!
Wij zullen het heerlijk vinden als u ons wilt verblijden met een foto van uw huis of van uw huis en straat. Zwart f
wit of in kleur, alles is welkom. Een oude of een nieuwe foto. het maakt niet uit. En natuurlijk kunt u ook vriend
en vijand lid maken van onze vereniging. We staan op 608 leden, dus er kan nog best een aantal bij.
Wij hopen u allen te kunnen begroeten op ons tweede lustrum.
José Cladder-Stinkens
Voorzitter

FotO op omslag:

1937. Ter ere van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard was bij de
ingang van hei Judenkerkhof een ereboog van turven
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FEESTELIJKHEDEN RONDOM VERLOVING EN
HUWELIJK VAN PRINSES JULIANA EN PRINS
BERNHARD
Lies Haan-Beerends
De geruchtenstroom betreffende een ophanden zijnde verloving van prins
Willem-Alexander met Maxima Zorreguieta heeft meer dan een jaar ons land
beziggehouden. In juni 2000 verscheen een door mij geschreven artikel in De
Biltse Grift over d e verloving van koningin Wilhelmina met prins Hendrik. Toen
reeds haalde ik aan dat er in d e diverse media veelvuldig over een
ophanden zijnde prinselijke verloving werd gesproken. Iedereen had een
mening. Velen waren negatief betreffende d e vermoedelijke keuze. Maar
toen o p 30 maart 2001 de verloving officieel een feit werd en WillemAlexander stralend zijn toekomstige bruid aan het volk voorstelde, bleken veel
van d e eerder geuite bezwaren snel vergeten, vooral nadat Maxima zich o p
voortreffelijke wijze had geweerd tijdens d e kort na d e bekendmaking
gehouden persconferentie. Niet alleen haar charmante verschijning maar
bovenal haar kennis van de toch moeilijke Nederlandse taal veroverde
binnen korte tijd vele Nederlandse harten. Terwijl u dit leest is het huwelijk van
Willem-Alexander en Maxima inmiddels o p 2 februari 2002 voltrokken. In d e
verlovingstijd heeft het toen aanstaande bruidspaar bezoeken gebracht a a n
diverse grote en kleine steden in ons land. In deze periode kwamen bij mij d e
volgende vragen op: Wat gebeurde er in De Bilt en Bilthoven toen d e
verloving van prinses Juliana bekend werd gemaakt? Wat waren d e
feestelijkheden rondom het huwelijk? Ik besloot d e antwoorden te g a a n
zoeken in het Bilts gemeentearchief en ook ditmaal kon ik daar d e nodige
informatie vinden.
Allereerst raadpleegde ik de raadsnotulen
uit 1936. De gemeenteraad vergaderde in
die tijd kennelijk niet al te vaak. De
verloving was op 8 september per bulletin
en per radio bekend gemaakt. Maar pas
tijdens de raadsvergadering van 19 oktober
sprak de voorzitter, burgemeester HP.
baron Van der Borch tot Verwolde van
Vorden, de volgende rede uit:
„Alvorens met ome agenda te beginnen
zou ik gaarne eenige oogenblikken Uwe
aandacht willen vragen om de groote
vreugde te herdenken, die in de afgeloopen
weken deel is geworden van het geheele
Nederlandsche Volk. De verloving van
onze Prinses met Prins Bernhard von
Lippe-Biesterfeld was voor ons een reden

voor buitengewone blijdschap. In de
afgeloopen jaren toch was ons Vorstenhuis
door zeer zware slagen getroffen. Nu
plotseling herrijst nieuwe hoop voor de
voortzetting der dynastie.
Dankbaar heeft het geheele Nederlandsche
Volk medegedeeld in het geluk van onze
geliefde Prinses en van Hare Majesteit de
Koningin. Dankbaar ook voor de wijze,
waarop ons Vorstenhuis het ons allen
mogelijk maakte dat geluk te deelen. De
radiorede, waarin de verloving bekend
werd gemaakt, de dankwoorden,
waarmede de Prinses en de Prins ons allen
toespraken, zijn ontroerende bewijzen voor
den band, die ons volk met het Oranjehuis
verbindt. In oude tijden is telkens gebleken
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hoe hecht die band was, het stemt tot
verheugenis en dankbaarheid, dat het ook
nu weer duidelijk is geworden, dat dit geen
holle klanken zijn, maar dit op
werkelijkheid berust en gedragen wordt
door liefde. Ook onze gemeente heeft
duidelijk blijk gegeven van haar
sympathie, vreugde en aanhankelijkheid
aan het Oranjehuis. Straks bij het huwelijk
zal er weer volop gelegenheid zijn uiting te
geven aan die vreugde.
Moge een groot en lang geluk onze Kroonprinses en haar toekomsiigen echtgenoot
ten deel vallen. Dat hopen wij allen. "
Ik besloot ook de notulen van de
vergaderingen van Burgemeester en
Wethouders erop na te slaan. Daaruit bleek
dat op maandag 14 september was besloten
om ter gelegenheid van de verloving van
prinses Juliana aan de werklozen ƒ 2,50 uit
te keren.
Op de vergadering van 21 september
meende wethouder H. Troostheide dat
vastgelegd diende te worden wat de
gemeente wilde doen ter gelegenheid van
het ophanden zijnde huwelijk. Gedacht
werd onder andere aan het uitreiken van
portretten aan de schoolkinderen en de
illuminatie van Jagtlust. Er werd besloten
op donderdag 1 oktober, 's avonds om 8
uur, een vergadering te beleggen waarbij
ook de besturen van de oranjeverenigingen
van De Bilt en Bilthoven zouden worden
uitgenodigd.
Tijdens de vergadering van B. en W. van 9
november werd melding gemaakt van de
kosten verbonden aan het huren van een
carilloninstallatie. Men kon een dergelijke
installatie bij de N.V. Philips voor een
week huren. De kosten zouden ƒ 250,bedragen, inclusief de aanlegkosten,
exclusief de kosten van bediening. Dat
vonden B. en W. een te hoog bedrag en
besloten werd ervan af te zien. Tijdens die
vergadering werd ook het verzoek
besproken van de Bilthovense Vereeniging
tot Viering van Nationale Feestdagen. De
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vereniging stelde B. en W. voor de raad te
verzoeken de naam van de toekomstige
echtgenoot van prinses Juliana, Bernhard
von Lippe-Biesterfeld, te verlenen aan de
weg die toen als Nassaulaan bekend stond.
Op 30 november 1936 kwamen tijdens de
vergadering van B. en W. de kosten ter
sprake die verbonden waren aan de
levering van stroom voor de
feestverlichting. Indien de illuminatie niet
vóór 6 uur n.m. werd ingeschakeld zou de
stroom 3 Vi cent per kwu kosten. Ook die
kosten vond men aan de hoge kant.
Nagevraagd zou worden of het niet voor
een lagere prijs mogelijk was. Verder werd
besproken het bij B. en W. binnengekomen
verzoek om een bedrag van ƒ 20,beschikbaar te stellen aan het Comité
Versiering Tuinstraat. B. en W. besloot het
verzoek in te willigen. Tijdens de
vergadering van B. en W. van 7 december
bleek echter het verzoek niet de versiering
van de Tuinstraat te betreffen. Het zou
bestemd zijn voor de Nieuwstraat en
omgeving. De toekenning aan het Comité
Versiering Tuinstraat werd ingetrokken en
voor de versiering van de Nieuwstraat en
omgeving werd / 20,- toegekend.
Tijdens de vergadering van B. en W. van
30 november kwam bij punt 13 aan de orde
de nota, ingediend door klokluider G.A.
Heebink. In de Biltsche Courant van 11
september stond te lezen „Onze Biltsche
Toren liet zich evenmin onbetuigd en
maakte den ingezetenen door gelui op dit
heugelijke feit (de verloving) attent. " Al
had het gelui feestelijk geklonken, B. en
W. waren allerminst blij met de door
Heebink ingediende nota. Men was van
mening dat de klokluider slechts voor het
klokluiden bij overlijden en begrafenissen
een officieel vastgestelde vergoeding
behoorde te krijgen. Men stelde het niet op
prijs dat hij voor het luiden ter gelegenheid
van deze feestelijke bekendmaking ƒ 6,- in
rekening bracht. Het zou hem schriftelijk te
kennen gegeven worden.
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Het verzoek tot naamsverandering van de
Nassaulaan werd op 9 december uitvoerig
in de gemeenteraad besproken. De heren
La Chapelle en Van Boetzelaer hadden er
geen bezwaar tegen om de naam van prins
Bernhard aan een laan te verlenen. Men
vroeg zich echter af of het niet beter was
de Vinkenlaan te hernoemen. Men zou het
betreuren als de naam Nassaulaan zou
verdwijnen. De voorzitter deelde mee dat
de naam Nassaulaan weer binnen de
gemeente terug zou komen en bijvoorbeeld
gegeven zou kunnen worden aan de
toegangsweg naar het natuurbad. Van meer
praktische aard was het bezwaar geuit door
de heer Coelen. Hij was van oordeel dat in
het algemeen herdoping van de naam van
een laan voor de bewoners nadeel oplevert,
omdat daardoor hun briefpapier,
enveloppen, enz. veranderd moeten
worden. Hij gaf er derhalve de voorkeur
aan de naam van prins Bernhard te
verlenen aan een nieuw aan te leggen weg.
Ook de heer Schimmel voelde niet veel
voor een naamsverandering, al vond hij het
voorstel om de naam van de Vinkenlaan te
wijzigen in Prins Bernhardlaan wel een
aardige suggestie. De Vinkenlaan was
volgens hem de rechter zijlaan van de
Julianalaan en hij dacht dat er toch wel
verondersteld mocht worden dat prins
Bernhard de rechterhand van prinses
Juliana zou gaan worden. De heer De Geus
merkte slim op, dat het er helemaal van
afhing van welke kant men kwam. De
Vinkenlaan kon even goed linker zijlaan
genoemd worden! De voorzitter was van
oordeel dat naamsverandering van de
Vinkenlaan veel grotere problemen met
zich mee zou brengen, gezien het feit dat
dan veel winkeliers hun adressen dienden
te veranderen. De bewoners van de
Nassaulaan zouden bovendien geen
bezwaar hebben tegen de voorgestelde
naamsverandering. Er werden nog diverse
suggesties gedaan maar uiteindelijk kwam
de heer Troostheide tot de conclusie dat het
toch het beste zou zijn als de raad zich
eenparig met het door B. en W. gedane
voorstel akkoord zou verklaren. Dat bleek

echter niet zo gemakkelijk te zijn. Zowel
tijdens de middag- als tijdens de
avondvergadering van 9 december kwam
men er niet uit. Pas tijdens de vergadering
van 16 december werd, weer na langdurige
discussie, het door B. en W. gedane
voorstel zonder hoofdelijke stemming
aangenomen. De Nassaulaan zou Prins
Bernhardlaan gaan heten.
Tijdens de vergadering van de raad van 9
december uitte de heer Brinkman zijn
bezwaar tegen het voteren van een bedrag
ad ƒ 1.000,- voor te houden volksfeesten.
Hij stelde de vraag wat er met dit bedrag
zou worden gefinancierd. De voorzitter
deelde mee dat het de bedoeling was om de
schoolkinderen te trakteren. Bovendien
verleende men bijdragen aan te maken
versieringen. De heer Brinkman zei andere
verhalen gehoord te hebben, waarop de
heer Van Boetzelaer de vraag stelde: „Wat
voor vreeselijke dingen staan ons nu weer
te gebeuren?" De heer Brinkman was ter
ore gekomen dat er een verklede optocht
gehouden zou worden. Voor dat doel
wenste hij geen gelden beschikbaar te
stellen! Al was hij beslist Oranjegezind,
met een dergelijke feestviering kon hij zich
niet verenigen. Ondanks het feit dat de
voorzitter de heer Brinkman gerust
probeerde te stellen, verleende
laatstgenoemde niet zijn instemming aan
het ingediende voorstel.
Uit de notulen van de vergadering van B.
en W. van 16 december bleek dat
verlichting van Jagtlust helaas niet
mogelijk was. De PUEM had alle
beschikbare lampen aan de gemeente
Amersfoort ter beschikking gesteld om
onder andere de toren aldaar te verlichten.
Getracht zou nog worden de benodigde
zaken te huren bij 'illuminateur' Frans
Koopman uit Rotterdam. Het voorgestelde
krediet voor de feestelijkheden diende
echter wel verhoogd te worden. Besloten
werd dit aan de raad te verzoeken.
Tijdens de vergadering van B. en W. van
21 december werd het verzoek besproken
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om ƒ 10,- bij te dragen in de kosten van
verlichting van de Looidijk. Bovendien
werd besloten om gedurende het tijdvak 19
december 1936 - 7 januari 1937 geen
vermakelijkheidsbelasting te heffen.
Na het lezen van de notulen besloot ik met
betrekking tot de verslaggeving van de
feestelijkheden rondom verloving en
huwelijk van prinses Juliana en prins
Bernhard zowel de Biltsche Courant als de
Biltsche en Bilthovensche Courant erop na
te slaan. De veelheid aan berichten omtrent
verloving en huwelijk verbaasde mij zeer.
Na de verloving van Willem-Alexander
met Maxima heb ik in de Biltse en
Bilthovense Courant nauwelijks iets
gelezen over feestelijkheden die in De Bilt
en Bilthoven werden georganiseerd.
De Biltsche Courant van vrijdag 11 september 1936 liet een mooie foto zien van
prinses Juliana waarboven met dikke letters stond vermeld: 'H.K.H.Prinses Juliana
Verloofd', waarna het volgende bericht:
„ Grauw was de lucht, waar wind en
regenvlagen ons vertrouwd deden worden
met de gedachte dat de zomer bezig was
afscheid te nemen, toen wij daar plotseling
verblijd werden met het feestelijke bericht,
dat onze Prinses zich verloofd had.
Vernamen wij van den aanstaande Prins
Gemaal eerst niet meer dan zijn naam,
spoedig kwamen er sympathieke berichten
betreffende zijn karakter binnen, hoorden
wij wat hij op jeugdigen leeftijd reeds
gepresteerd had, zagen wij portretten en
den volgenden dag mochten wij zijn stem
in een kort woord, dat hij in de
Hollandsche taal tot ons sprak, door de
radio beluisteren.
Met groote vreugde heeft ons volk de
gebeurtenissen meegeleefd; wéér hebben
wij beseft hoe het huis van Oranje en ons
Vaderland zijn samengegroeid en hoe de
liefde voor ons land, - welke zooals Vondel
gezegd heef een ieder is aangeboren bijons Nederlandsche Volk haar symbool
vindt in de liefde tot ons Vorstenhuis. Het
is ons aller oprechte wensch dat deze
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verloving de voorbode moge zijn van een
gelukkig huwelijk, waarop Gods rijke
zegen moge rusten. "
De krant vermeldde dat direct na de
bekendmaking op dinsdag 8 september
vele ingezetenen van De Bilt en Bilthoven
de vlag hadden uitgestoken als teken van
medeleven. Ook op de openbare en
gemeentelijke gebouwen werd de driekleur
in top gehesen. Vele burgers tooiden zich
met oranje als uiting van groote vreugde
over de verloving en verknochtheid aan het
Huis van Oranje. De kinderen kregen 's
middags vrij van school, nadat ze eerst
enkele oranjeliederen hadden gezongen.
De Vereeniging tot Viering van Nationale
Feestdagen organiseerde voor diezelfde
avond nog een vreugdebetoging. Niet
alleen het bestuur van bedoelde vereniging
stelde zich op aan het begin van de stoet,
ook de heer H. Troostheide, wethouder van
Financiën sloot aan, gevolgd door de leden
van veel Bilthovense verenigingen. De
Bilthovense Vrijwillige Brandweer zorgde
volgens de krant op voortreffelijke wijze
voor het muzikale gedeelte. Toen de stoet,
waarbij onderweg steeds meer mensen zich
aangesloten hadden, bij Heidepark
aankwam bracht de brandweerharmonie
nog enkele nationale liederen ten gehore,
waarna de heren Troostheide en C. Keg
woorden van dank spraken. Een dringende
oproep werd gedaan zich vaster dan
voorheen om Oranje's Troon te scharen.
De samenkomst werd besloten met het
zingen van het Wilhelmus, waarna velen
nog deelnamen aan de volkszangavond
onder leiding van de heer Poortman die
gehouden werd in Concordia ( destijds een
verenigingsgebouw waarin onder andere
een bioscoopzaal, gevestigd aan de Jan
Steenlaan naast hotel Heidepark, nu deel
uitmakend van het hotel ).
Ook de Oranje Vereeniging De Bilt had
zich niet onbetuigd gelaten. In De Bilt
georganiseerd die startte tegenover de
openbare lagere school in de Tuinstraat.
Niet alleen de Biltsche Harmonie maar ook
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de Utrechtsche Stadskapel zorgde voor de
muzikale omlijsting. Tal van deelnemers
waren om 8 uur 's avonds bij de start
aanwezig, al of niet met vaandels. Veel
verenigingen waren vertegenwoordigd en
ook in De Bilt sloten veel burgers zich bij
de stoet aan. De verslaggever schatte het
aantal deelnemers op drieduizend. In de
'Rotonde' van het Kloosterpark werd
verzameld. De burgemeester kwam naar
voren, klom op een stoel en sprak de
toegestroomde ingezetenen toe. Hij dankte
de voorzitter van de Oranje Vereeniging
De Bilt voor het initiatief en gaf vooral
uiting aan zijn vreugde betreffende de
verloving van H.K.H.Prinses Juliana. Een
driewerf'Lang zullen ze leven' weerklonk,
waarna op passende wijze het Wilhelmus
werd gezongen. Niet alleen de
muziekcorpsen maar ook tal van Biltenaren
begaven zich daarna naar hotel Poll om
daar het feest voort te zetten tot 's avonds
laat.
Uit de Biltsche en Bilthovensche Courant
van vrijdag 11 september 1936 bleek dat er
niet alleen in Concordia en in Hotel Poll
feestvreugde geweest was na de
bekendmaking van de verloving. Ook in de
Dorpskerk was het heuglijke feit herdacht.
Op donderdagavond was er een speciale
samenkomst geweest die goed bezocht
was, ondanks de korte tijd van
voorbereiding. De kerk was geheel bezet.
Onder de aanwezigen waren onder anderen
de burgemeester en de leden van het
college van Burgemeester en Wethouders.
Ds. G. van der Zanden leidde de dienst.
In de krant werd bekend gemaakt dat
zaterdag 12 september 1936 door de
regering uitgeroepen was tot een nationale
feestdag. In De Bilt en Bilthoven zouden
tal van feestelijkheden plaatsvinden,
waarover uiteraard in de krant van 18
september uitvoerig verslag werd gedaan.
Niet alleen de winkeliers hadden hun
etalages uitbundig versierd, ook huizen,
tuinen en soms zelfs (gedeelten van) lanen
waren getooid met oranjekleuren, vlaggen

en wimpels. Zelfs wethouder Troostheide
was druk in de weer geweest met het
ophangen van lampions. Op
zaterdagmiddag werd er om half twee
verzameld bij de Melchiorbank. Daar werd
de stoet samengesteld, die weer begeleid
werd door de feestelijke klanken van de
Vrijwillige Brandweer Harmonie. Niet
alleen de muziek- en zangverenigingen
namen deel aan de optocht. Ook
padvinders en padvindsters, leden van het
Rode Kruis en zelfs leden van de N.S.B.
stelden zich op in de stoet. Een kleurrijk
gezelschap met vaandels, vlaggen en
wimpels zette zich in beweging. Versierde
wagens, fietsen en andere voertuigen reden
mee. Het werd een indrukwekkende
gebeurtenis. Bij het eindpunt werden de
kinderen getrakteerd op een UMI-ijsje.
Op het Emmaplein stond de feesttent al
klaar voor de festiviteiten die in de
avonduren werden voortgezet. De
Vrijwillige Brandweer Harmonie gaf er
een concert dat blijkbaar tot dansen
uitnodigde. Ook kon men in de Merellaan
genieten van filmopnamen, gemaakt door
het Polygoon uit Haarlem, betreffende de
gebeurtenissen uit het leven van H.M.de
Koningin en H.K.H.Prinses Juliana. Zelfs
de intocht van de prinses met 'Z.K.H.Prins
Benno' was op film vastgelegd en werd de
Bilthovenaren getoond. Dat was natuurlijk
een hele sensatie in het toen nog tv-loze
tijdperk. De mensen van de harmonie
hadden niet alle films kunnen
aanschouwen, maar na afloop van het
concert spoedden ook zij zich richting
Merellaan om de staart van de
Polygoonfilm te kunnen bekijken. Het
feest werd voortgezet in hotel Brands,
gelegen aan het Emmaplein. Op en om het
plein waren de kaarsjes en de vetpotten
ontstoken en kon men genieten van een
sfeervol schouwspel. Het was een
geslaagde dag. De organisatoren konden
tevreden zijn. Maar rusten konden ze
allerminst, want de voorbereidingen voor
de feestelijkheden rondom de
huwelijksvoltrekking zullen ongetwijfeld
kort daarna van start zijn gegaan.
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Ik besloot de kranten van januari 1937 er
maar eens op na te slaan.
Allereerst trof mij de uitnodigende
advertentie betreffende de 'Pondjesdag' in
de Bilthovensche Courant van vrijdag 1
januari. Er werd aan alle ingezetenen van
zowel De Bilt als Bilthoven verzocht om
een feestgave in de vorm van 'pondjes'
levensmiddelen. Deze levensmiddelen
zouden ter ere van het huwelijk
geschonken worden aan de behoeftigen
van ALLE gezindten. Duidelijk werd
uiteengezet wat men diende te doen:
1. Men geeft uit rondom
aangegeven levensmiddelen (jam
- blikjes vleeschwaren gedroogde vruchten - boter kaas - rookworst - rookspek vet - boonen - suiker - thee (per
ons) - reepen chocola appelstroop - cacao - koffie tarwebloem - havermout erwten zooveel soorten als men
wil, doch afgewogen in zakken
van 1 pond (niet zwaarder).
2. Schrijf vooral op de zakken wat
er in zit; dit voorkomt
noodelooze beschadiging door
openmaken.
3. Zet de pondjes klaar bij Uw
huisdeur, ze worden op Zaterdag
2 of Maandag 4 januari bij U
afgehaald.
De resultaten van deze 'Pondjesdag'
werden in de krant van 8 januari bekend
gemaakt. De verwachtingen werden
overtroffen. Tien personenauto's, een
vrachtauto en een Jan-Plezier waren in de
weer geweest om alle pondjes op te halen.
Een damescomité was uitermate druk
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geweest om alles te sorteren en te verdelen,
waardoor vele gezinnen op de vooravond
van het huwelijksfeest met een feestpakket
verrast konden worden. Er stond een lang
feestlied in de krant, opgesteld door D. de
Wilde Rzn. waarin niet alleen verslag werd
gedaan van het verloop van de dag, maar
waarin ook alle medewerkers hartelijk
werden bedankt. Het laatste couplet luidde:
Op het feest van Neerlands Bruidspaar
Werd den armen iets gebracht.
En ik denk aan 7 oude spreekwoord:
Eendracht maakt nog altijd Macht.
De krant van 1 januari maakte ook melding
van het huwelijksgeschenk dat de
kantwerksters van de Vereeniging der
Kantnijverheid hadden gemaakt. Leden uit
Bilthoven hadden zich bezig gehouden met
de vervaardiging van een tafelkleed, twaalf
vingerdoekjes en een theewarmer in de
kleuren oranje, blanje en bleu. Maar niet
alleen vreugdevolle feiten werden vermeld.
(Zie daarvoor ook de foto op omslag.) Ook
toen was er al kleine criminaliteit: er was
's nachts een vlag gestolen die aan de
voorkant van een perceel was uitgestoken.
De politie raadde de burgers met klem aan
de nodige maatregelen te nemen om
diefstal van uitgestoken vlaggen te
voorkomen.
Diverse feestelijkheden hadden volgens de
krant van 1 januari al plaatsgevonden. De
kinderen uit het Jodendom waren op
initiatief van de buurtvereniging op
maandagavond 28 december onthaald in de
gereformeerde kerk aan de Julianalaan.
In Bilthoven was er op dinsdag 29
december een openbare bijeenkomst
geweest in hotel Heidepark. Er werd lang
en ernstig gespeecht, onder andere door
pater Borromeus de Greeve.
Aan het einde van de bijeenkomst
begeleidde de Vrijwillige Brandweer
Harmonie het gezelschap met vrolijke
marsmuziek naar het Emmaplein. Vele
enthousiaste Oranjegezinden volgden.
In De Bilt liet de Utrechtsche Stadskapel
op woensdagavond weer vrolijke muziek

De Biltse Grift

maart 2002

horen in o.a. de Kerklaan, het
Kloosterpark, de Burgemeester de
Withstraat en de Nieuwstraat. De jongelui
dansten arm in arm en zongen luidkeels
mee, zo deed het krantenbericht geloven.
De krant kondigde aan dat de Biltsche
Harmonie op zaterdag 2 januari,
's middags om twee uur, vanuit het
Kloosterpark met muziek zou vertrekken
om tegenwoordig te zijn bij het planten van
een Julianaboom. In de krant van vrijdag 8
januari werd daarover uitvoerig bericht. De
besturen van de Oranje Vereeniging De
Bilt en de Vereeniging tot Viering van
Nationale Feestdagen hadden het
gemeentebestuur twee beukenbomen
aangeboden die op het terrein voor Jagtlust
geplant zouden worden. De bomen kregen
de toepasselijke namen Juliana en
Bernhard. De Vrijwillige Brandweer
Harmonie had de Bernhardboom vanuit
Bilthoven begeleid naar Jagtlust, alwaar
een groot gezelschap aanwezig was om het
planten van de bomen gade te slaan.
Behalve het planten van de twee bomen
werd er ook een oorkonde begraven,
gekalligrafeerd door majoor L.M.A.
Koppert. De oorkonde was verpakt in een
glazen huls, aan beide zijden
dichtgesmolten en daarna geschoven in een
loden buis die eveneens aan beide kanten
dichtgemaakt was. De tekst op de
oorkonde luidde als volgt:
„ Op den tweeden Januari van het jaar
onzes Heeren Negentienhonderd zeven en
dertig, werden deze beide beukenboomen
geplant op het vóórterrein van huize
Jagtlust, het fraaie Raadhuis der gemeente
De Bilt. De planting van deze boomen
geschiedde ter eere van en ter herinnering
aan het huwelijk van N.K.H.Prinses
Juliana van Oranje Nassau met
Z.D.H.Prins Bernhard von Lippe
Biesterfeld, op den 7den Januari 1937. De
boomen werden tot dit doel aangeboden
door de Vereeniging tot Viering van
Nationale Feestdagen te Bilthoven en de
Oranje Vereeniging De Bilt. De planting
geschiedde met instemming en in

tegenwoordigheid van het college van
Burgemeester en Wethouders der gemeente
De Bilt, en onder den plechtig
uitgesproken wensch, dat het Huis van
Oranje Nassau, onder Gods zegen
voorspoedig zou mogen groeien, gelijk
werd gehoopt, dat deze boomen zouden
groeien, opdat zij tot in lengte vanjaren
aan het nageslacht in herinnering zouden
brengen de groote vreugde en blijde
instemming met het huwelijk van onze
geliefde Kroonprinses". De burgemeester
dankte na het planten de besturen van de
oranjeverenigingen en zegde toe dat het
gemeentebestuur er op toe zou zien dat de
bomen goed verzorgd zouden worden. Dat
is kennelijk gebeurd. Bij navraag bij de
afdeling Groen van de gemeente bleek dat
de bomen nog te vinden zijn in dat
gedeelte van het park van Jagtlust dat zich
voor de portierswoning bevindt op de
Soestdijkseweg Zuid 165.
De Vrijwillige Brandweer Harmonie, die
vanuit Bilthoven de te planten boom naar
Jagtlust had begeleid, was eerder op die
middag aanwezig bij de plaatsing van het
naambord Prins Bernhardlaan. Met
marsmuziek was men naar de toen nog
Nassaulaan geheten laan gelopen,
vergezeld door de burgemeester en andere
belangrijke persoonlijkheden binnen de
gemeente. De burgemeester wees in zijn
toespraak op de symboliek die gelegen was
in het feit dat de Julianalaan en de Prins
Bernhardlaan met elkaar verbonden waren.
Hij knipte met een aan hem overhandigde
schaar, voorzien van een oranjelint, het
gelijkkleurige lint door dat de laan die
Prins Bernhardlaan ging heten had
afgesloten. Het Wilhelmus werd gespeeld
door de harmonie en door een grote schare
belangstellenden meegezongen, waarna
een driewerf hoera op het vorstelijk paar
werd uitgebracht. Er werd een stoet
geformeerd die een keer op en neer door de
nieuwbenoemde laan liep waarna men zich
richting Jagtlust begaf om aldaar het
planten van de meegevoerde Bernhardboom bij te wonen.
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Burgemeester baron Van der Borch bij de officiële opening van de Prins Bernhardlaan

De festiviteiten zetten zich voort. In De
Bilt was er die avond een doolhofwedstrijd
georganiseerd. Ongeveer 60 'dolenden'
trachtten via een zogenaamde doolhofroute
op het juiste eindpunt te komen. De te
volgen route leidde langs genummerde
controleposten.
Op maandagavond 3 januari gaf de
Vrijwillige Brandweer weer een concert in
de Koekoeklaan. De nationale en de
volksliederen werden door een dankbaar
publiek aangehoord. De oranjevereniging
van De Bilt had voor die bewuste
maandagavond alle mensen uitgenodigd
die op een of andere manier betrokken
waren bij de voorbereiding en begeleiding
van de feestelijkheden. Zij werden verrast
in de grote zaal van het Vereenigingsgebouw met de exclusieve opvoering van een
tableau, genaamd Hollands Bruidspaar.
Zang, muziek, declamatie en een kleurrijk
schouwspel werd het gezelschap
voorgetoverd. Later op de avond, rond half
tien, werden de ingezetenen van De Bilt en

Bilthoven in de gelegenheid gesteld de
voorstelling bij te wonen.
Op dinsdag 5 januari werd er een
cabaretrevue getoond in hotel Heidepark,
die helaas niet het gewenste aantal
bezoekers had getrokken.
Op woensdag 6 januari werd er op de
scholen feestgevierd. De leerlingen werden
getrakteerd en kregen allen een
gedenkplaat.
En op de dag waarop de
huwelijksvoltrekking plaatsvond,
donderdag 7 januari, werden er 's avonds
in De Bilt en Bilthoven fakkeloptochten
gehouden. Weer vrolijkte de Vrijwillige
Brandweer Harmonie in Bilthoven het
gebeuren op. Men trok door de veelal
versierde lanen naar hotel Brands waar het
feest werd voortgezet. In De Bilt was men
om ongeveer half acht vertrokken.
Daar kon men weer genieten van de
vrolijke muziek van de Utrechtsche
Stadskapel en de Biltsche Harmonie.
In de Nieuwstraat liet bovendien de
mondaccordeonvereniging De Echoo
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vrolijke muziek horen. Volgens de krant
was ook in De Bilt de stemming zeer

opgewekt en werd er tot laat in de avond
feestgevierd.

Burgemeester baron Van der Borch ontsteekt twee fakkels die door
estafettelopers naar de brandstapels zullen worden gebracht om daar
de vreugdevuren te ontsteken.

De politie kreeg in de krant van 8 januari
een pluim voor de gulle medewerking die
men betoond had bij de voorbereiding en
de uitvoering van alle feestelijkheden. Men
was ervan overtuigd namens alle
ingezetenen van de gemeente te spreken.
In de krant werd ook nog gewezen op de
drie vertoningen die er op woensdag 13
januari zouden zijn in gebouw Concordia.
Niet alleen de huwelijksfilm zou worden
gedraaid door de Bio-Onderneming
Luxembourg. Ook opgenomen beelden van
de verloving, een gekleurde wetenschappelijke tekenfilm over 'Luilakken en
werkers der Wildernis' en een film over
het vorstendom Lippe-Detmold stonden op
het programma.
Aan een veelheid van feestelijkheden
kwam langzamerhand een einde. Al zijn er
in dit artikel vele evenementen beschreven,
het was slechts een greep uit een groot

aantal artikelen die over feestelijkheden
rondom verloving en huwelijk repten.
De Bilthovensche Courant van vrijdag 15
januari 1937 verhaalde dat de kinderen van
het Jodendom nog een slotfeest gekregen
hadden. Niet alleen de kinderen hadden
daarvan genoten, maar ook hun ouders.
In de raadsvergadering van 1 maart 1937
blikte de voorzitter, burgemeester H P .
baron Van der Borch tot Verwolde van
Vorden, terug en herdacht de vreugdevolle
mededeling betreffende de verloving,
gedaan in september 1936. Juist in een tijd
van crisis en depressie was deze
bekendmaking een zonnestraal die door de
grijze hemel drong. Hij hoopte dat de
verloving een keerpunt zou zijn, de
economie zou opleven en betere tijden
zouden aanbreken. De werkelijkheid zou
echter anders uitpakken.

Bronnen:
« Notulen raadsvergaderingen van de gemeente De Bilt, 1936 en 1937
• Notulen vergaderingen van burgemeester en wethouders van De Bilt, 1936 en 1937
« De Biltsche (en Bilthovensche) Courant, jaargangen 1936 en 1937.
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HU ISN AMEN XI
DE TAAL VAN DE GEVELS
Hans de Groot
Mijn vorige huisnamenartikel in De Biltse
Grift van september 200 i sloot ik af met
de toezegging de sluier over de huisnaam
Ze zeggen...op Prunuslaan 23 op te lichten.
Deze naam staat in schrijfletters
geschilderd op een al enigszins verweerde
houten schijf. Ze zeggen...blijkt niet zozeer
de belangstelling uit te drukken voor wat
anderen zeggen. Neen, juist het
tegenovergestelde: „Ze kunnen van alles
zeggen, maar mijn beslissingen neem ik
toch zelf."
Het doet mij veel deugd om soms lang
geleden verdwenen huisnamen op dezelfde
gevel te zien terugkeren. Zo gebeurde dat
onlangs op de gevel van het landhuis
Soestdijkseweg 329 op de hoek van de
Ruysdaellaan. Tot in ieder geval het jaar
1937 sierde volgens de oude adresboeken
de naam Trinari de gevel van dit huis.
In het tweede decennium van de twintigste
eeuw begonnen de bouwactiviteiten in het
huidige Bilthoven-Noord. Een van de
eerste bouwplannen, genaamd De Biltse
Duinen, betrof een gebied dat werd
omsloten door de spoorlijn UtrechtAmersfoort, de Soestdijkseweg en de
huidige Van Dijcklaan. Naast het stuk bösen heidegebied van 34 ha, kreeg de Bouwen Exploitatiemaatschappij, de toenmalige
betiteling van de moderne
projectontwikkelaar, ook een tweetal
verharde paden ter beschikking. Dit waren
de Dwarsweg en de Dragonderweg. De
Dragonderweg vormde de verbinding
tussen de Soestdijkseweg en het
toenmalige militaire exercitieterrein
Heidepark. De aan te leggen lanen in het
gebied dienden vernoemd ie worden naar
Nederlandse schilders. Dit had tot gevolg
dat de Dwarsweg tot aan de huidige Kees
Boekelaan werd omgedoopt in Jan

Steenlaan en de Dragonderweg in
Ruysdaellaan. De villa Trinari is
vermoedelijk een van de eerst gebouwde
villa's binnen dit plan.
ïn opdracht van de eerste eigenaar A. van
Noordenne ontwierp de Groningse
architect P.M.A. Huurman een landhuis
waarvan de voorzijde is gericht op de hoek
Soestdijkseweg-Ruydaellaan. Het ontwerp
vertoont invloeden van de Engelse Arts en
Craftsbeweging, een wat soberder variant
van de Art Nouveau of Jugendstil. In de
drie noordelijke provincies zijn door
Huurman veel van dergelijke landhuizen in
deze stijl ontworpen. Öp 24 oktober 1911
werd op basis van de bouwaanvraag "Plan
voor een villa te De Bildt" de bouwvergunning verleend en op 6 september 1912
betrok A. van Noordenne met zijn gezin
het splinternieuwe, met de huisnaam
Trinari getooide landhuis. Meer
bouwtechnische gegevens zijn te vinden in
de uitgave De Bilt, geschiedenis en
architectuur van de hand van Sabine
Broekhoven en Sonja Barends.

Trinari ( foto verzameling Jan van der Heijden)

In augustus 2001 werd de grondige
restauratie van de villa, thans als
kantoorpand in gebruik bij het
Adviesbureau De Vries Haselhoff,
afgesloten. Het pand is grotendeels
teruggebracht in de oorspronkelijke staat.
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Een bewonderenswaardig initiatief dat
bekroond werd met het terugbrengen van
de oorspronKCiijKe huisnaam op ue gevei.
Was vroeger de huisnaam Trinari op de
gevel zichtbaar, nu staat ze vermeid als
Villa Trinari.
In dit verhaal is overigens nog geen
antwoord'gegeven op de vraag wat deze
huisnaam vol geheimen nu feitelijk
betekent. Het Tri suggereert een Italiaanse
oorsprong. Het Italiaanse woordenboek
verstrekte mij legio woorden beginnende
met Tri maar helaas zonder de toevoeging
nari of ah. Internet kon mij helaas
evenmin op weg helpen. De oplossing
bleek echter heel dichtbij te liggen en wel
in het gemeentearchief. ïn de oude
bevolkingsadministratie vond ik als eerste
bewoners van Trinari het echtpaar Trientje
van Noordenne-Bulthuis en Arie van
Noordenne.
Een minder romantische verklaring voor
een romantisch ogende huisnaam.
Overigens zijn in die tijdsperiode meer op
basis van namen van gezinsleden
samengestelde huisnamen op gevels
verschenen.
De huidige eigenaar van Villa Trinari zette
mij op het spoor van de huisnaam
Woelwijck. Deze huisnaam is vermoedelijk
de enige die voorkomt zowel op de voor als op de achtergevel van het huis. Begin
1920 werd door de bouwmeester J. de
Klaver de bouwvergunning verkregen voor
een "Villa ingericht ter bewoning" te
bouwen aan de Rembrandtlaan 38 (thans
88). Het ontwerp van deze villa was van de
hand van de Utrechtse architect C.
Schoffels. De eerste bewoners van de villa
waren notaris Paulus Willem Onnen, zijn
echtgenote Wilhelmina Onnen-Duys, hun
drie dochters en drie zonen. Binnen twee
jaar na het betrekken van het huis werd het
gezin verrijkt met nog twee dochters De
overlevering vertelt dat het behalve een
kinderrijk ook een bijzonder druk en
woelig gezin was. Dit heeft de notaris al
heel snel op de gedachte gebracht om zijn
huis te sieren met de huisnaam Woelwijck.
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In een adresboek uit 1922 staat Woelwijck
namelijk al vermeld.
De huidige bewoners van de villa troffen
zo n dertien jaar geieuen bij het betrekken
van het huis het oorspronkelijke
huisnaambord Woelwijck op de gevei aan.
Na afloop van de restauratie van de woning
was de huisnaam aan de beurt. Aan de
naam Woelwijck was men inmiddels aardig
gewend geraakt en men had ook gevoel
voor de historie achter deze naam. De
belettering ervan op het naambord beviel
echter minder. Men kwam tot het wijze
besluit een nieuw bord te laten maken met
de huisnaam Woelwijck in sierlijke
schrijfletters er op. Dit siert nu al ruim tien
jaar de voorgevel. Het oorspronkelijke
huisnaambord werd een nieuw leven
gegund op de gevel aan de tuinzijde.
•

.•••:•:••:•: • .:.• .
V
,,,,.,.

'
.
.

••• . . .. . •. • • •.•.
..,.•:•

,

f ff///
fff / /
•••£' - : |
: •HB
•".. ' •!'• " :: " ...
;.
""•'""':-'::;'.:- "••'-•••'•. • 'mHuidige naambord op voorgevel

Vroegere naambord op achtergevel

De villa Woelwijck blijkt niet het enige
pand te zijn dat de bouwer J. Klaver in dit
gebied in hoog tempo deed verrijzen naar
ontwerp van architect C. Schoffels uit
Utrecht. In het jaar 1920 verkreeg hij
bouwvergunningen voor de nu ook nog
bestaande villa's op de huidige
huisnummers 84, 90 en 92. Deze panden
dragen helaas geen huisnamen.
Tijdens een reünie van een schoolklas, die
in de jaren vijftig de Theresiaschool aan
de Gregoriuslaan bezocht, kwam ik in
contact met Ank van Wageningen. Zij
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woonde in die jaren op het adres
Sweelincklaan 22. Dit in 1933/1934 naar
ontwerp van Mart. Jansen, architect HBO,
gebouwde huis was getooid met de
huisnaam Vadensis. Deze huisnaam is met
de verhuizing van de familie Van
Wageningen naar hun nieuwe huis aan de
Lassuslaan meegegaan. Volgens de
overlevering binnen de familie Van
Wageningen is de betekenis van Vadensis
doorwaadbare piaats en ue naam
Wageningen zou eveneens 'doorwaadbare
piaats' betekenen. Het is bekend dat de
stad Wageningen, gelegen op de rechter
Rijnoever, al een zeer oude historie heeft.
De mogelijkheid bestaat zelfs dat
Wageningen het 'Vada', de legerplaats van
Claudius Civiius, is geweest. Ik ga verder
met uit onderzoek en over het verdere
verloop ervan zal ik u op de hoogte
houden.
Er is echter nog iets raadselachtigs aan de
hand. In de oude bevolkingsadministratie
op het gemeentearchief ontbreekt elk spoor
van de familie Van Wageningen, zodat ik
niet in staat ben te achterhalen welke villa
op de Lassuslaan de huisnaam Vadensis
heeft gedragen. Mocht een van de lezers
van De Biltse Grift herinneringen hebben
aan de huisnaam Vadensis op
Sweelincklaan 22 of op een pand aan de
Lassuslaan, dan stel ik er prijs op met u in
contact te komen. U kunt mij bereiken via
het secretariaat van de Historische Kring
d'Oude School.
Welk een prachtige herinnering aan een
Spaans sprekend land mag iemand al niet
gebracht hebben tot de huisnaam Sol y
Fraganeia ofwel in het "Nederlands Zon en
geur. Het raadsel dateert van vóór 1970,
toen een nieuwe bewoner deze
herinneringen niet meer bleek te willen
koesteren. Toen verdween het ronde schild
met de in losse letters daarop vermelde
huisnaam Sol y Fraganeia van de gevel.
Sinds die tijd leidt de in 1935 naar ontwerp
van de Bilthovense architect M. Baljeu
gebouwde villa op nummer 45 aan de
Vermeerlaan helaas een naamloos leven.

Ik neem u nog even mee naar een oud
stukje van het huidige Bilthoven-Noord.
Op een topografische kaart van 1906 staat
het met naaldhout begroeide gebied De
Zwarte Heuvels. Het is de oostelijke
begrenzing van het villapark Oosterpark.
In een brochure, die rond 1920 werd
uitgegeven om de belangstelling voor het
bouwen en wonen in het Oosterpark te
stimuleren, staat een uioemnjice passage
over L)C zwarte Heuveis uie lie u niet wil
onthouden. Ze luidt als volgt: „Aan den
grooten straatweg van Bilt hoven naar
Soestdijk, Baarn en Hilversum, op een
afstanu van ongeveer tien minuten gaans
van het station Bilthoven, verheft zich een
groot en majestueus bosch De Zwarte
Heuvels genaamd. Dit prachtige bosch, ter
•
4.1
grootte van 115 H. AV., Is
uicusiuaai
gemaakt aan de gestadige en noodzakelijke
uitbreiding van Bilthoven. Zonder het
natuurschoon geweld aan te doen, werden
prachtige, breede straatwegen aangelegd,
zoornede tietspaden, waarmee verbinding
met Den Dolder en Zeist verkregen werd.
De aanleg dezer wegen werd geheel onder
zeer deskundige leiding uitgevoerd en had
tot resultaat, dat het zoo schitterend
natuurschoon van "De Zwarte Heuvels"
nog meer tot zijn recht kwam. Voor hen, .
die wenschen te wonen in een prachtige
ideale omgeving, op drogen zandgrond, te
midden van de heerlijkste dennenbosschen
met hunne onvolprezen geneeskrachtige
eigenschappen, biedt "Het Oosterpark" een
gelegenheid aan, welke men elders
tevergeefs zal zoeken". Een zeer bijzonder
gebied dus! Dat was vermoedelijk precies
datgene wat professor mr. Cornelis Willem
Star Busmann, wonende aan de
Koningslaan in Utrecht, aantrok om juist
hier in 1920 een villa te laten bouwen naar
ontwerp van architect L.P. Scheffer van het
Bouwbureau F.A.BR.O.S., schitterend
gelegen in een nog welhaast onbewoond
gebied aan de Lassuslaan, nu genummerd
91. Ondanks het ontbreken van andere
villa's met een rieten dak binnen vijftig
meter afstand, had hij zich te houden aan
de geldende regels. Er moest geprepareerd
A
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brandvrij riet worden gebruikt dat met
ijzeren draden aan elkaar verbonden was
en er moest een bliksemafleider
geïnstalleerd worden. Uiteraard kreeg de
villa de huisnaam De Zwarte Heuvels mee.
Eind 1920 kon
de villa in
gebruik
genomen
worden en
vormde ze
weldra een
welkom thuis
voor
echtgenote
Johanna
Wilhelmina
van Kregten
en haar
kinderen Eduard en Jan Aikes. Onder het
rieten dak werden later nog twee kinderen
uit het tweede huwelijk met de, eveneens
uit Winschoten afkomstige, echtgenote
Margaretha Reinharda Schmidt geboren.
Dit waren Friederick Albert en Wiea Luka.
Uit de naamgeving blijkt de FriesGroningse achtergrond van de familie Star
Busmann. Het beviel onze hoogleraar
dermate goed op deze plek, dat in 1925 een
bouwvergunning werd verkregen voor de
bouw van een, door architect P. Wilkes uit
Zeist ontworpen, woning "ten dienste voor
studie met slaapgelegenheid". De laatste
Star Busmann uit het gezin verliet in 1963
de villa De Zwarte Heuvels. De naam De
Zwarte Heuvels is dermate karakteristiek
voor dit deel van Bilthoven, dat ik hoop dat
deze naam tot in lengte van jaren de
huisnaam van deze villa zal blijven.
Een volslagen andere entourage trof ik aan
bij de volgende huisnaam. Het is dan ook
de eerste huisnaam, die niet ergens op de
gevel voorkomt maar op een Japans
poortje voor de woning. Ik bevind mij nu
in de wijk De Leyen en wel op de
Berlagelaan. Op huisnummer 76 zult u dit
poortje vinden met op de bovenbalk de
huisnaam Karesansui. Mijn Japans is niet
sterk, doch bij de vertaling werd ik
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geholpen door mevrouw Kop. Karesansui
staat voor "droge tuin". En werkelijk, de
tuin is droog en naar goed Japans gebruik
bedekt met wit grint en staptegels. Op de,
vanaf de straat gezien, linkse kolom staat
in Japanse
karakters het
woord
karate, de
hobby van
de heer Kop.
Op de
rechterkolom,
eveneens in
Japanse
karakters, de
naam van de
bedenker
van deze Japanse poort, Henk Kop. Ik heb
bewondering voor deze zeer originele
wijze van huisnaamgeving.
Evenals in mijn vorige artikel Huisnamen
X laat ik u even in spanning over de
achtergrond van een huisnaam. Nu gaat het
over de naam Men zegt..., die te vinden is
boven de voordeur van het huis
Zwanenlaan 17. Over wat men zegt hoop
ik in mijn volgende artikel meer
duidelijkheid te kunnen geven.

Bronnen:
• Welwillend verstrekte informatie door
bewoners, oud-bewoners en collegaonderzoekers 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
• Fotomateriaal van Jan van der Heijden en het
archief van de vereniging Historische Kring
d'Oude School
• Tijdschrift De Biltse Grift, nummer 9,1994
• Broekhoven, Sabine en Sonja Barends, De
Bilt, Geschiedenis en architectuur, Uitgeverij
Kerkebosch, Zeist 1995.
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DE KUNST VAN HET OVERLEVEN

I

EHen Drees, lid van de Werkgroep Kunstinventarisatie Berg en Bosch
In het septembernummer 2001 van De Biltse Grift heeft u een artikel kunnen
lezen over het Kloostergebouw van Berg en Bosch. In d e aanhef van dat
artikel hebben wij u geïnformeerd over de werkzaamheden van de
werkgroep die de inventarisatie heeft uitgevoerd. In overleg met d e redactie
van De ß/7fse Grift is besloten om de verslaglegging in d e vorm van een serie
vervolgartikelen in dit blad uit te voeren. Deze serie is in feite een vervolg o p
d e publicatie in De ß/7fse Grift van september 1993 van Jan van der Heijden *.
Het eerste deel van de serie is gewijd aan
de keramische muurreliëfs, die verspreid
over de diverse afdelingen van het
voormalige sanatorium te vinden zijn. Het
zijn met uitzondering van de
Mantelmadonna kleine kunstwerken,
meestal niet meer dan 30 cm groot. Het
merendeel is gekleurd naar de
werkelijkheid en heeft een religieus thema.
Vooral Maria is sterk vertegenwoordigd.
Helaas is het niet mogelijk om van alle
waargenomen kunstwerken de naam van
de maker te achterhalen. Per afbeelding
treft u evenwel de meest relevante
informatie aan.
Aangezien de ruimten, waarin wij de
diverse kunstvormen hebben vastgelegd,
dagelijks in gebruik zijn, is het niet
mogelijk voor u om ter plaatse te gaan
kijken. In de toekomst zullen de gemaakte

digitale kleurenfoto's en de begeleidende
teksten in het documentatiecentrum van de
vereniging Historische Kring d'Oude
School te zien zijn.
Bij de inventarisatie hebben wij alle
medewerking gekregen van de eigenaar
van het complex Delta Lloyd Vastgoed via
hun beheerders Jones, Lang, Lasalle, de
heer R. van der Sluis en ter plekke van
Theo Wiersma (Berg en Bosch), Jos Visser
(Leendert Meeshuis) en Paul Kooistra
(Bernhard Lievegoedkliniek). Theo
Wiersma en Jos Visser hebben beiden vele
jaren in het voormalig ziekenhuis Berg en
Bosch gewerkt en beschikken derhalve
over vele nuttige informatie. Hun inzet
heeft er toe bijgedragen dat veel
kunstvormen aanwezig zijn gebleven of in
ere zijn hersteld.

Titel: Maria Apocalyps
Kunstenaar:
onbekend
-• '."<••:• ••
/% %-^^JHP
Locatie: voormalig Mariapaviljoen
Cr mBÉf**
Kunstvorm: hoogreliëf van geglazuurd aardewerk, blauw, goud.
W^^^^MÊmÊBm
JJH fy: Dit reliëf verwijst naar een fragment uit de Apocalyps
h,'iài$y
(Openbaring van Johannes). In dit boek wordt de vernietiging
:x
'MB jAjî •-» **•
E* ~' W
1 B^nïfr -^** *L van de ongelovigen voorspeld, de onderwerping van Satan en de
M*" * *;: nüs
r • —*.- lJB
, */wnWfljt ~ * r
Jff**- >*äp
Çr-.- 'îfjnRSÇûssBf/" *v' vestiging van Christus' koninkrijk op aarde. In 12:1-6 staat
A
' Wi'WMBlVt
*ïf
^SS geschreven: De zevende bazuin bracht een visioen van Gods
. H|H
p~. •--. B O H H » * •
hemelse tempel, gevolgd door een aardbeving en een storm en de
y ' luWP" •'
verschijning
van het beroemde teken: 'een vrouw met de zon
'à^-HIHW li*l 8^ *** *
• ,,_ ^ « m
bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf
lu ' • Sam
1WJ
^^m
sterren op haar hoofd'. In de middeleeuwen is deze vrouw
,
vereenzelvigd
met Maria. Maria is op dit reliëf geheel gekleed in
\ " •" jf|.,j
het blauw. De stralen, de nimbus (stralenkrans) om haar hoofd en
de maansikkel zijn goudgekleurd.
i
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Titel: Maria Sterre der Zee
Kunstenaar, onbekend
Locatie: voormalig Mariapaviljoen
Kunstvorm, hoogreliëf van geglazuurd aardewerk, goud, wit,
blauw.
Maria is hier afgebeeld als 'Sterre der Zee' (Lat. Stella Maris).
Deze titel is afkomstig van de H. Hiëronymus, de kerkvader die de
Latijnse Vulgaattekst van de bijbel maakte. Op zoek naar de
betekenis van de naam Maria, Mirjam in het Hebreeuws, las hij de
naam als een combinatie van de twee Hebreeuwse woorden mar
'druppel', en jam 'zee', ofwel druppel van de zee, in het Latijn
stilla maris. Dit werd al snel verbasterd tot Stella maris, sterre der
zee. Deze Mariatitel komt dus eigenlijk voort uit een leesfout.
Zowel Jezus als Maria zijn gekroond. Achter Maria's kroon is een
grote ster te zien. Ook op haar blauwe mantel zijn sterren
aangebracht. Zij staat op een grote schelp. Een schip (links) en een
kerktoren (rechts) gaan grotendeels schuil achter haar mantel.
Titel: Maria met kind
Kunstenaar: onbekend
Locatie: voormalig Mariapaviljoen
Kunstvorm: hoogreliëf van geglazuurd aardewerk, diverse kleuren.
Net als de Maria Apocalyps staat Maria hier op een maansikkel. Zij is
afgebeeld als een eenvoudige jonge vrouw in een blauwe tuniek met een
donkerbruine mantel.
De maansikkel is een verwijzing naar de kuisheid en de onbevlekte
ontvangenis. Deze term duidt niet op de conceptie van Christus, zoals
meestal wordt verondersteld, maar op de conceptie van Maria zelf in de
schoot van haar moeder Anna. Als enige van de mensen is zij zonder de
vloek van de erfzonde ter wereld gekomen.
Titel: St.- Joris en de draak
Kunstenaar: onbekend Locatie: vm Mariapaviljoen
Kunstvorm: hoogreliëf van geglazuurd aardewerk,
lichtgroen, wit.
Joris, ook wel Georgius genoemd, is een legendarische
soldatenheilige en martelaar. In de Griekse kerk werd
hij al vroeg vereerd, in het Westen werd hij pas in de
dertiende eeuw populair. St.- Joris is hier afgebeeld in
de wapenuitrusting van een middeleeuwse ridder met
op de grond een gevleugelde draak. De draak
symboliseert het kwaad, in het bijzonder het
heidendom. De bekering van een heidens land wordt
symbolisch afgebeeld als het doden van de draak met
een speer. Ondanks dat de hoofdkleur van het reliëf
lichtgroen is, oogt het reliëf zeer kleurrijk doordat de
diverse attributen met een bruine, gouden en blauwe
kleur zijn verlevendigd. Het paard van St.-Joris is
volgens de traditie wit van kleur.
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Titel: Heilige Familie
Kunstenaar: Charles Vos
Locatie: gang achter hoofdgebouw
Kunstvorm: hoogreliëf van geglazuurd
aardewerk, donkerblauw.
De Heilige Familie is een thema uit de
laatchristelijke kunst en geeft de vroege
periode uit het leven van Christus weer na
de terugkeer uit Egypte, toen Jozef en zijn
gezin zich in Nazaret vestigden. De term
Heilige Familie wordt gebruikt om de
verschillende combinaties van heilige
figuren aan te duiden. Rechts zijn Maria met
kind en Jozef afgebeeld. De overige
personen op dit reliëf lijken geen heiligen te
zijn, maar eerder eenvoudige mensen,
boeren wellicht. De jongen knielt met
gevouwen handen in aanbidding (ook
Johannes de Doper werd vaak zo afgebeeld). De man naast hem heeft in de linkerhand een
bloem. Met zijn rechterhand lijkt hij een gebaar te maken alsof hij luistert.
In tegenstelling tot de andere reliëfs is hier slechts één kleur toegepast.

Titel: Mantelmadonna
Kunstenaar: Charles Vos
Locatie', splitsing
kinderafdelingen voormalig
sanatorium
Kunstvorm: hoogreliëf van
geglazuurd aardewerk,
diverse kleuren.
De rampen die de
middeleeuwse mensen
troffen zoals oorlog en ziekte
werden beschouwd als
wilsuitingen van God. De
mens kon ze verzachten door
zich onder bescherming te
stellen van een
beschermheer, een heilige of
nog beter van Maria zelf. De
smekelingen zoeken
bescherming onder Maria's
mantel. De mantel werd
sinds de Oudheid gebruikt als symbool van bescherming. Op deze afbeelding zijn het zeven
kinderen die bescherming zoeken onder Maria's blauwe mantel. De gevleugelde kinderen
(zogenaamde 'putti') op de grijze achtergrond vinden hun oorsprong in de Griekse en
Romeinse oudheid ( 'eroten' genaamd). Vanaf de Renaissance werden putti vaak gebruikt om
engelen weer te geven.
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Titels: Geboorte van Christus, Aanbidding door de drie Wijzen, de Vlucht naar Egypte
Kunstenaar, onbekend
Locatie: dagzaal kinderen
Kunstvorm, drie wandtegels, hoogrelièf van geglazuurd aardewerk, diverse kleuren.
Deze drie kleurrijke tegels zijn aangebracht in
de dagzaal van de voormalige kinderafdeling
van het sanatorium. De eerste toont de geboorte
van Christus. Rechts Maria en Jozef knielend
bij het kind in de kribbe. Rechts van Jezus de
ezel die zelden aan het tafereel ontbreekt
(meestal in combinatie met een os). De
palmboom illustreert hier de mediterrane
ambiance.
De middelste tegel toont de Aanbidding door
de drie Wijzen, later ook wel Koningen
genoemd. De Wijzen waren waarschijnlijk
astrologen aan het Perzische hof. Caspar,de
oudste van de drie, schonk Christus goud, een
eerbetoon aan Christus' koningschap,
Melchior, de jongste, schonk de wierook, een
eerbetoon aan zijn goddelijkheid en de
donkere Balthasar schonk de mirre, gebruikt bij
het balsemen, een voorafschaduwing van zijn
dood.
De derde tegel beeldt de vlucht naar Egypte uit.
Koning Herodes de Grote hoorde ten tijde van
Christus' geboorte dat er een 'koning der
joden' was geboren. Uit vrees dat hij van de
troon gestoten zou worden, gaf hij opdracht om
alle jongens van twee jaar en jonger in de omgeving van Bethlehem te doden. Toen Jozef
hiervan hoorde in een droom, bracht hij Jezus en Maria naar Egypte, waar zij bleven tot na de
dood van Herodes.
Jfe

£T)

?•'

Titel: Man te paard, met pijl en boog
Kunstenaar, onbekend
Locatie: voormalig Jozefpaviljoen
Kunstvorm: hoogrelièf van geglazuurd
aardewerk, bruin, zwart.
Een jagende ruiter zoals hier afgebeeld,
is niet als een symbolische voorstelling
bekend. Ook de stijl van het reliëf is
amateuristischer dan de overige
afbeeldingen. De jager te paard is
slechts gekleed in een lendendoek, wat
misschien een verwijzing is naar de
Griekse of Romeinse mythologie.
De achtergrond van het reliëf en de dieren zijn in bruintinten geglazuurd met hier en daar wat
grijs en geel (zonnestralen) en vormen een mooi contrast met het zwart van de ruiter, zijn
paard en pijl en boog. Vanuit een wolk komen gele zonnestralen.
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Titel: Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch
Kunstenaar: onbekend
Locatie, diabetescentrum, boven voordeur van het voormalig woonhuis directeur Hirdes
Kunstvorm, hoogreliëf van geglazuurd aardewerk.
De tekst 'Zoete Lieve
Vrouw van Den Bosch' is
aan de onderkant van de
mantel van Maria
ingekrast. Het is een
verwijzing naar de 'Zoete
Lieve Vrouw' in de St Janskerk van Den Bosch.
Zij is op dezelfde wijze
vorm gegeven, namelijk
met kroon en wijd
uitstaande rode mantel.
De kroon en de scepter in
haar linkerhand zijn een
verwijzing naar haar titel
Regina Coeli, koningin
van de hemel. In haar
rechterhand houdt zij
Christus vast, die echter
wat onduidelijker van
vorm is. Aan weerszijden
wordt Maria geflankeerd
door engelen met blauwe
gewaden, wier vleugels
om de stralenkrans boven
Maria's hoofd heen zijn
gedrapeerd. Het reliëf is
onder invloed van weer en
wind beschadigd.
Het beeld van de Zoete
Lieve Vrouw in Den
Bosch wordt door velen vereerd. Het houten beeld stamt uit de dertiende eeuw, de kleding is
van latere tijd. Het beeld overleefde de beeldenstorm, maar werd in 1629 ter bescherming
naar Antwerpen overgebracht. Pas in 1853 kwam het weer in de St.- Jan terug.

* Tijdens de openstelling van het Kloostergebouw in september 2001 ter gelegenheid van de
Open Monumentendag zijn vele honderden bezoekers komen kijken. Bij de rondleidingen
bleek er veel belangstelling te zijn voor het septembernummer van De Biltse Grift van 1993
dat geheel aan Berg en Bosch gewijd is. In het archief van de vereniging Historische Kring
d'Oude School blijkt nog een aantal exemplaren voorhanden te zijn. Deze zijn te koop in het
documentatiecentrum van de vereniging, Burgemeester de Withstraat 31 te De Bilt, dat iedere
eerste zaterdag van de maand geopend is van 14.00-16.00 uur.
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Oud nieuws
Bij het lezen van oude kranten kun je soms op aardige berichtjes stuiten. Zo meldde Het
Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad het volgende bericht op 15 juni 1912, waaruit
blijkt dat de politiehond zijn behaalde prijzen waarmaakt:
„De Bilt. Alweer een inbraak. Onze
correspondent aan De Bilt meldt ons: Er is
opnieuw een inbraak gepleegd in een
zomerhuis aan den Utrechtschenweg. Door
het indrukken van een glasruit en het
wegschuiven van de raamsluitingen, heeft
een inbreker zich toegang weten te
verschaffen. Hij heeft zich binnen te goed
gedaan aan boterhammen met kaas en
melk. Vervolgens moet de dader een
bezoek hebben gebracht aan de paardestal;
hij is dwars door een ruif naar de zolder
gekropen, waar hij zich meester maakte
van een Simplex-rijwiel. Ook is de
inbreker in den kelder geweest, want daar
miste men twee kazen. Helaas kreeg de
politie zéér laat kennis van deze inbraak.
De chef-veldwachter ging er dadelijk met
zijn hond op af, die precies aangaf welken

weg door den dief gevolgd was. De hond
Roland (een gladharige Duitsche
herdershond) sprong direct door het raam
naar binnen, doorliep alle vertrekken waar
de inbreker zich had opgehouden, liep
daarna naar de stal, kroop door de ruif naar
de zolderverdieping en duidde met z'n
schrandere kop aan, waar het rijwiel had
gestaan. Van den stal rende Roland naar
den kelder, zoodat het dier het spoor op
den straatweg kwijtraakte, wat zeer
begrijpelijk is, omdat de inbreker na het
verlaten van het huis op de fiets zal zijn
gestapt en weggereden. De politie zet
inmiddels haar onderzoek voort."
Hoe het verder afliep? Wij weten het niet.
• Bron: Verzameling krantenknipsels, Jan van
der Heijden.

WIE KAN ONS INFORMATIE VERSCHAFFEN?

Een schoolfoto uit 1926 van de 'School met den Bijbel' (Rehoboth-school)
De redactie stelt het op prijs te vernemen ivelke personen op deze foto staan.

20

COLOFON
De Biltse Grift is een uitgave van de
vereniging Historische Kring d 'Oude School
en verschijnt vier maal per jaar.
Redactie
Herman de Balbiaan eindredactie
Ard Barendsen redactie
Sietse Hamstra redactie
Pieter Burggraaf lay-out
Co Winnips correctie
Redactieadres:
Hessenweg 234
3731 JP De Bilt
tel. 030 - 220 04 33
oplage: 725
losse nummers £ 4,50
ISSN 0928 - 639 X
©2002 Vereniging Historische Kring d'Oude School.
Zonder toestemming van de redactie mag niets
worden overgenomen, op welke wijze dan ook.

Bestuur van
de Historische Kring d'Oude School
José Cladder-Stinkens voorzitter
Marjolijn van de Meer penningmeester
Corry de Rooij secretaris
Herman de Balbiaan redactie
Hans de Groot onderzoeksgroep
Tjitse Langerveld evenementen
Henk Rietveld bidoc

Secretariaat/ledenadministratie:
Hans Memlinglaan 51
3723 WJ Bilthoven
tel. 030 - 229 23 85
Website: www.hist4iring-debilt.myweb.nl
Het Lidmaatschap van de vereniging
kost e 16,- per jaar.
Rekening Postbank 30 06 83
Rekening Rabobank 3083 56 268

