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Van de redactie
Op 30 maart 1992 werd in de trouwzaal van het gemeentehuis Jagrlust de Vereniging Historische Kring D'Oude
School opgericht. De eerste Biltse Grift verscheen november 1992. Ter gelegenheid van het derde lustrum bieden
wij u een speciaal nummer aan mer ingekleurde oude prenrbriefkaarten en één kleurenfoto als prentbriefkaart.
Het eersre artikel Overleven in De Bilt behelst het aangrijpende relaas van Dan Kampelmacher, vluchteling en
asielzoeker uit Wenen sinds 1938. In 1940 werd hij weer vluchteling en belandde tenslotte als ondergedoken
boerenknecht in De Bilt. Dan heeft van 1942 tot 1945 de oorlog doorgebracht eerst op boerderij Bureveld 2 en
later op een onderduikadres in Utrecht. Hij was de eerste werknemer van het RIV, het latere RIVM.
Het rweede artikel Biltse Militaire Monumenten in tekst van Anne Doedens laat ons zien, dat deze omgeving in
het verleden belangrijk militair gebied was. Van 1 348 tot en met 1945 vonden hier militaire operaties, dan wel de
vestiging van forten en bunkers plaats.
Het derde artikel De Leyen, deel 5 van Lies Haan gaat verder met de perikelen rond de aanleg van de wijk De
Leyen. In 1971 werd eindelijk begonnen met de bouw van de eerste (experimentele) woningen.
Het vierde artikel Afrikaantjes in de Rubenslaan van Koos Kolenbrander vertelt de vergeten geschiedenis van de
kwekerijen van Reitsma en de Rooij in de Rubenslaan en Rembrandtlaan. Uit eigen ervaring kan de redactie
meedelen, dat de salvia's uit de kwekerij van de Rooij bijzonder vlammend rood waren.
Verder in dit nummer nog het raadsel, het monument en een lezersvraag.
De redactie wenst u veel kijk- en leesplezier toe.

Overleven in De Bilt

OVERLEVEN IN DE BILT
Dan (E.H.) Kampelmacher
Inleiding:
Dan Kampelmacher werd in 1920 in het Wenen van de twee jaar oude Oostenrijkse republiek geboren. Na de
machtsovername door de nazi's in 1933 in Duitsland, werd bij een mislukte opstand van nazi-geestverwanten in
1934 kanselier Engelbert Dollfiiss vermoord. Zijn opvolger Kurt Schussnig (kein Anschluss fur Schussnig) werd
sinds 1934 steeds meer onder druk gezet en na het voornemen van hem een referendum over de onafhankelijkheid
te houden en de reactie van nazi-Duitsland daarop met mobilisatie, trad hij op 10 maart 1938 af. De door hemzelf
benoemde Oostenrijkse nazi-kanselier Seyss Inquart vroeg de Duitsers de door zijn partij veroorzaakte rellen te
onderdrukken en de Anschluss was een feit. De situatie voor de joden in Duitsland werd geleidelijk slechter tot de
pogrom van de 'Reichskristallnacht' van 10 november 1938, waarna het openlijk geweld tegen de joden ook in
Wenen elke dag toenam. Op 1 december 1938 besloot Dan met zijn vriend Fredl naar Nederland te vluchten.
Nadat Dan en Fredl in Keulen waren aangekomen, besloten ze de trein naar Mönchen-Gladbach te nemen en
vandaar de trein naar Kaldenkirchen. Daar verlieten ze de trein nadat ze een SS-er(l) gevraagd hadden hoe ze in
Nederland konden komen (ze hadden de papieren om Duitsland te verlaten). De SS-er vroeg hen hem te volgen
en na onderzoek werd hen toegestaan te vertrekken. Toen ze het bord TOEGANG VERBODEN zagen, wisten ze
dat ze in Nederland waren. De rest van dit spannende en ontroerende verhaal kunt u in het boek lezen. Bureveld 2
dateert uit ca. 1873 en heeft als adres Bunnikseweg 10. De boerderij van Dirk Doornenbal stond vlak bij Jagtlust
op de plaats waar het gemeentelijk administratiegebouw is verrezen (zie De Biltse Grift 2005, pp 66-72, Ellen
Drees. En de boom, hij leefde voort)). Dan Kampelmacher studeerde na de oorlog veeartsenijkunde en ging later bij
het toenmalige Rijks Instituut voor de Volksgezondheid (RW, later RWM) werken. Toen hij gepensioneerd werd was
hij plaatsvervangend directeur van het RWM. Redactie.
In mijn onlangs verschenen boek Fightingfor
Survival, waarin ik verslag doe van mijn strijd om
de bezettingsjaren te overleven, speelt de gemeeente
De Bilt een belangrijke rol. In 1940 werd ik als

knecht geplaatst bij een boer in Hengelo (O), om
als toekomstig Palestina-pionier het landbouwvak te
leren. In de lente van 1942 kreeg ik de beruchte
oproep, om mij op die en die datum s' nachts op
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het Centraalstation te Amsterdam te melden voor

onderduikplaats te zoeken, liefst als knecht op

de Arbeitseinsatz im Osten. In Wenen geboren en

een boerderij. Noch in Odijk en Werkhoven,

getogen had ik bij de Anschluss in 1938 maar al

noch in Bunnik lukte dit. Moedeloos fietste ik

te goed ervaren waartoe de Nazi's in staat waren.

via de Bunnikseweg naar 'huis' in het besef dat

Ik vertrok daarom nog dezelfde dag naar mijn

ik volkomen vogelvrij was en ieder ogenblik kon

joodse vriendin, die met haar ouders in Zeist

worden opgepakt. In een weiland tegenover het

woonde. Ik was mij bewust, dat ik daar slechts zeer

landgoed Oostbroek zat een jonge boer een

korte tijd kon blijven, omdat het voor de politie

twaalftal koeien te melken. Ik vroeg of ik hem

niet al te moeilijk zou zijn bij de boer achter mijn

kon helpen. „Kan je dan melken?", vroeg

verblijfplaats in Zeist te komen. De volgende dag

Jitze Kraaikamp van de nabij gelegen boerderij

ging ik op mijn fiets, waarmee ik naar Zeist

'Bureveld 2' met veel ongeloof in zijn stem. Ik ging

was gekomen, naar de naaste omgeving om een

onder de eerste koe zitten en begon te melken alsof
mijn leven ervan afhing. En in
dit geval was dit nog volledig
waar ook. In geen tijd waren
we klaar en we voelden beiden,
dat het tussen ons klikte. Ik
vertelde Jitze over mijn situatie
en hij vertelde, dat zijn vrouw
Joke zwanger was en zich vaak
niet lekker voelde. Een hulp
zou zeker welkom zijn, maar
hij moest de gehele situatie
toch eerst met zijn vrouw en
zijn ouders bespreken. Hij zou
vooruit fietsen en ik zou met de

Bureveld2,

Bunnikseweg

10 in 2007 (foto Rob Herber).
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melkkar naar de nabij gelegen boerderij komen.
Ik durfde niet zo maar naar binnen te gaan en
wachtte op het erf. Het familieoverleg duurde
een hele tijd. Het waren voor mij zenuwslopende
minuten. Na wat een eeuwigheid leek te duren riep
Jitze mij binnen. Om de ronde tafel in de mooie
kamer zaten zijn struise vrouw Joke, zijn vader
'oude Flip' met zijn tweede vrouw, een keurig
geklede kleine dame, naar later bleek een Friezin,
die blijkbaar vrijgesteld was van iedere vorm van
boerenwerk en die nu zat te handwerken. Flip
nam het woord, om mij de uitkomst van het
familieberaad mede te delen. Het was een
moeilijke zaak, de familie zou iets doen, wat
strafbaar was enz, enz. Uit het lange verhaal
concludeerde ik, dat ik niet direct zou worden
weggestuurd. Ik kon even blijven, Jitze zo veel
mogelijk helpen, maar moest beslist boven de
varkens slapen in de stal tegenover de
boerderij, omdat razzia's meestal 's nachts
plaatsvonden. En overigens moest ik naar een
andere schuilplaats uitkijken. De welbespraakte Flip zei er in ieder geval niet bij 'zo
spoedig mogelijk'.
De dames hadden het hele gesprek zwijgend
en met angstige gezichten gevolgd. Jitze
4

had de hobbel genomen en wilde mij direct de
varkensschuur laten zien om de onaangename stilte
te doorbreken. Zo begon ik mijn verblijf van ruim
vier maanden bij de familie Kraaikamp. Overdag
het werk op de boerderij, 's nachts boven de varkens
met uitzicht op de sterren door enkele kapotte
dakpannen. Aangezien er niet altijd genoeg werk
was werd ik regelmatig uitgeleend aan Tonia, die een
fruitboomgaard achter de boerderij beheerde en die
best hulp kon gebruiken bij de appel- en perenoogst

Dan Kampelmacher in 1942 voor boerderij Bureveld 2.
Hij sliep boven de varkens.
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Boerderij Jagtlust vóór 1970 (tekening J. W.H.Meijer).
of aan de boerderij van de familie Doornenbal

binnenhalen van de roggeoogst met sikkel en haak

in Bilthoven, het ouderlijk huis van Joke. Deze

werd ik enkele weken aan de familie Doornenbal

boerderij stond op de plaats van het huidige

uitgeleend. Zo werd ik de eerste 'werker' van het

administratiegebouw van onze gemeente. Het

RIVM, waarbij ik in dienst trad in 1954, om er

achterliggende land was het gebied, waar vandaag

32 jaar te blijven. Dit leidde jaren later tot een

het RIVM en een gedeelte van de gemeente-

komische scène die wel vermelding verdient.

gebouwen staan. De weilanden moesten op bevel

Bij verkoop van de grond aan het Rijk had de

van de bezetter worden gescheurd om er graan voor

oude Doornenbal bedongen, dat zijn twee zoons

de voedsel-voorziening te verbouwen. Voor het

bij het instituut een baan zouden krijgen . Dit
5
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werd gerealiseerd en beide mannen werden te werk
gesteld bij de proefdierverblijven. Ik wist er van,
maar had de jongens, met wie ik wekenlang in een
verzengende hitte met de hand rogge had geoogst,
na de oorlog nimmer weer ontmoet. Toen ik
sectordirecteur Microbiologie was moest ik op een
dag naar de proefdierverblijven, waar ik haast nooit
kwam. De eerste, die mij daar tegemoet kwam was
de oudste van de twee zonen Doornenbal. „Doar ha
je onzen Doan", riep hij enthousiast uit. Hij kende
wel mijn naam als zijn baas, maar had uiteraard
geen verband gelegd tussen Kampelmacher en
Doan, de knecht van de Kraaikamps. 's Avonds
stond de oude Doornenbal in zijn zondagse pak
voor de deur om zijn verontschuldiging aan te
bieden voor de 'misdraging' van zijn zoon. Ik moest
er hartelijk om lachen en na een paar borrels vertrok
hij opgelucht.
Eind oktober begon het nachtelijk verblijf door
wind en regen minder aangenaam te worden. Op
een dag werd ik weer naar de mooie kamer geroepen
om te horen dat ik nu wel vertrekken moest. Joke
was uitgeteld en werd met de dag banger. Gelukkig
had ik dit zien aankomen en na contact met de
illegaliteit werd voor mij een onderduikadres in
Utrecht gevonden.

Dat dit alles goed is gegaan mag achteraf als een
groot wonder worden beschouwd. Er kwamen
dagelijks mensen naar de boerderij om melk te
halen, ook politiemensen uit de Bilt. Het was
bekend, dat onder hen en ook onder de bewoners
van de gemeente NSB-ers waren, waarvan
sommigen zeer vast in de leer. Het was niet zo
moeilijk te ontdekken wat er aan de hand was met
de knecht met zijn vreemde accent. Dat dit niet
gebeurde is te danken aan de bewoners van de
Bunnikseweg en de vele melkklanten. Waarvoor na
ruim 50 jaar alsnog mijn welgemeende dank!
Bron:
Kampelmacher E.H. (Dan), Fighting for Survival. Yad
Vashem en The Holocaust Survivors' Memoirs Project,
New York, 2006 ISBN 097607396X.

RECTIFICATIE
In de Biltse Grift van december 2006 is
onderaan pagina 127 een gedeelte weggevallen.
Er hoort te staan: Dit versterkte hun idee het
huis weer een huisnaam te geven. Moest het
Sandy Hook of Villa Maria worden?
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BILTSE MILITAIRE MONUMENTEN IN TEKST
DE BILT, IN DE KRONIEKEN VAN LAAT MIDDELEEUWSE BEWONERS VAN
GELDERLAND EN HOLLAND
Dr. A n n e Doedens
ledere plaats heeft zijn monumenten in ons
land. Er zijn ook essentiële 'oudheden' in tekst.
Zoals de Mathilde-oorkonde in De Bilt. D e
hierna genoemde bronnen - van belang voor
de Biltse geschiedenis - zijn vindplaatsen van
zulke Biltse m o n u m e n t e n in tekst. Ze zijn van
belang omdat het hier niet gaat over Franstalige
bronnen, afkomstig Van over de grenzen'.
Dat wil zeggen dat het hier gaat om teksten
afkomstig uit het gebied dat later Nederland
gaat heten. De schrijvers leefden relatief dichtbij
de plaatsen die zij beschreven en zij zullen
veel uit de eerste hand vernomen hebben.
Het gaat voor D e Bilt om twee bronnen. Ik
geef uit deze bronnen een paar citaten, want
het in zijn geheel opnemen van de werkelijke
tekstomvang (in origineel en vertaling) zou voor
De Biltse Grift te omvangrijk zijn. D e teksten
zijn overigens in hun geheel zeer de moeite
waard. Opvallend is, dat alle keren dat De Bilt
in deze bronnen voorkomt, het over oorlog en
geweld gaat. In de meeste gevallen, gaat het om
militaire operaties.
Dat laatste drukt ons met de neus op het feit,

dat onze gemeente belangrijk militair gebied
was. Niet alleen in de negentiende eeuw.
Immers vanaf 1815 werd de stad Utrecht
binnen de Hollandse Waterlinie gebracht.
Daarna kwamen de forten van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie op en bij ons gebied
tot stand (De Bilt, Ruigenhoek, Blauwkapel,
Voordorp).
Deze militaire functie van ons gebied was
uitdrukkelijk al aanwezig vanaf de veertiende
eeuw. O p 19 juli 1348 vond in de buurt van
Hollandsche Rading al een veldslag plaats tussen
de troepen van de graaf van Holland en de
bisschop van Utrecht:
„tusschen [de Hollanders] en die van 't Stigt,
[is], op eene vlakte, Lopers genaamd... een slag
voorgevallen ... waar in die van Eemnes, zig
onder een Hollandschen Hoofdman begeeven
hebbende, dapperlyk tegen de Bisschoplyken vogten,
doch eindelyk het nederspit delfden!' (Uit: de
Tegenwoordige Staat van Utrecht, Amsterdam,
1772.)
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De Biltse
Volgens een lokaal goed bekende historicus
moeten we de plaats van handeling uitdrukkelijk
bij Hollandsche Rading zoeken. (A.J. Maris,
Eemnes, Utrecht, 1947.)
Daarnaast is er uiteraard de al veelvuldig
beschreven Slag bij Westbroek in december 1481.
(O.m.: A. Doedens, Veel in weinig. De slag bij
Westbroek en de muurschilderingen als brandpunt
van een geschiedenis van het Noorderpark en
W van Schaik, Boeren, Soldaten, Heiligen,
Groenekan, 1996.)
Maar terug naar het begin: dit artikel gaat vooral
over onbekende teksten over de laatmiddeleeuwse
militaire geschiedenis van De Bilt, militaire Biltse
'monumenten in tekst'. Twee bronnen dus.
I De Gelderse Kroniek van 1465: De Bilt
verbrand
Over de kroniek
In 1465 verschijnt een kroniek over de
geschiedenis van Gelre, geschreven door Willem
van Berchen. {De Gelderse kroniek van Willem
van Berchen, ed. A.J. de Mooy, Arnhem 1950;
Berchen, W van, De nobiliprincipatu
Gelrie
et eius origine, ed. L.A.J.W. Sloet van de Beele.
Den Haag 1870.)
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Over de auteur
Willem van Berchen was een vijftiendeeeuwse Nijmeegse kanunnik. Terwijl de hierna
genoemde Aurelius - schrijver van de andere
bron - een tijdgenoot was van Erasmus, leefde
Van Berchen een of twee generaties eerder.
Zijn werk is van aanzienlijk belang voor de
middeleeuwse geschiedenis van Gelderland
en Nijmegen. Aangezien echter de laatmiddeleeuwse twisten, die we hier aanduiden
met de Hoekse en Kabeljauwse twisten, zich
niet aan gewestelijke grenzen hielden, geeft Van
Berchen ook informatie over de bemoeienissen
van de Gelderse hertogen met het Sticht.
Tweemaal k o m t D e Bilt voor in Van Berchens
Kroniek. In ieder geval blijkt uit de uit het
Latijn de vertaalde fragmenten de militaire
betekenis van het Biltse gebied.
Over het jaar 1372
Willem van Gulik verbrandt onder meer De
Bilt. Uit:: De Gelderse Kroniek van Willem van
Berchen (druk 1950):
„In het jaar onzes Heeren rukte Willem van
Kleef met de Bronkhorsten met geweld naar het
bisdom Utrecht op en verbrandde Amerongen,
Doorn, Zeist en D e Bilt." '
[Willem van Kleef was hertog van Gelre van
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1383 tot 1402. De Gelderse variant van de
Hoekse en Kabeljauwse twisten was de strijd
tussen Bronkhorsten en Hekerens.]
Over het jaar 1421
Jacob van Gaesbeek verbrandt en plundert De
Bilt.
„... in die tijd (oktober 1421) richtte Jacob
van Gaesbeeck met de Geldersen en de met
hen verenigde Utrechtenaren veel schade aan,
want hij verwoestte met brandstichting en roof
Gerlandia [De Geer of Vreeland] en het voor de
Utrechtse stadspoorten liggende De Bilt." 2
[Jacob van Gaesbeeck, was heer van Abcoude,
van Putten en van Stryen. Hij was een zeer
aanzienlijk edele met bezittingen in Holland
en Brabant; een van de krijgsheren tijdens de
Hoekse en Kabeljauwse twisten.]

deel originele geschiedschrijving, die voor
zover we weten niet terug gaat op een eerder
geschreven kroniek. D e Cronycke van Hollandt
Zeelandt ende Vrieslant verscheen volgens
het drukkerscolofon op 18 augustus 1 517 in
Leiden. Het boek was eeuwenlang de enige
populaire vaderlandse geschiedenis.

II D e Divisiekroniek van 1517 en D e Bilt/
Westbroek [ed: Karin Tilmans. Amsterdam
2003]

Over de auteur
Cornelius Gerardi, of eigenlijk Cornelis Geritsz.
of Gherytsz. van Gouda was beter bekend onder
zijn naam als geleerde: Cornelius Aurelius. Hij
werd rond 1460 in Gouda geboren en was een
tijdgenoot van Erasmus. Aurelius studeerde - na
leerling te zijn geweest van de Lebuinusschool
in Deventer - 'artes', onder meer aan de
universiteit te Keulen. In Parijs behaalde hij in
1485 de magistertitel. Terug in Holland werd
Aurelius regulier kanunnik van de Augustijner
orde. Tot zijn dood op 8 augustus 1531 was
hij kloosterling in het Windesheimer klooster
Eemstein bij Dordrecht.

Over het boek en de eerste druk
D e divisiekroniek heet eigenlijk: Die cronycke
van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant
beghinnende van Adams tiden tot die geboerte
ons heren Jhesu, voertgaende tot den iare
M. CCCCC ende XVII. Hij bevat voor een groot

Over de drukker
O p 9 oktober 1516 had Jan Seversz door
middel van een privilege van Karel V de
garantie gekregen dat door geen andere drukker
in Holland, Brabant of Vlaanderen een Cronycke
van Hollandt mocht worden uitgegeven, mits hij

10
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het werk binnen vier jaar werkelijk in druk gaf.
Over de in de divisiekroniek opgenomen
feiten over D e Bilt en Westbroek
Pagina's lang wijdt de divisiekroniek uit over
de moord op Bilts grondgebied in 1457 en de
gevolgen daarvan, zoals ik die al eerder beschreef
in De Biltse Grift, (14C jaargang p. 74)
Een moord die ook weer thuis hoort in de
geschiedenis van de Hoekse en Kabeljauwse
twisten, evenals de slag bij Westbroek van 1481.
In de kroniek komt deze laatste slag uitvoerig
- voor het eerst in de 'eigen' middelnederlandse
weergave - aan bod. Daarnaast treft men in de
divisiekroniek weer vier nieuwe gevallen waarbij
de militaire betekenis van De Bilt naar voren
komt.
D e doodslag op drie Haarlemse notabelen door
Walraven van Brederode.
„In het jaar 1457 werd door de stad Haarlem
besloten dat burgemeester Claas van Yperen,
schepen Gerrit van Noordwijk en de
stadssecretaris Willem Paeds naar Amersfoort
zouden gaan om de bisschop te dwingen
de accijnzen en tolgelden te betalen, die de
geestelijkheid aan de stad Haarlem verschuldigd
was. Zittende op een wagen in de buurt van
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Utrecht in De Bilt komende, zie, daar kwam
Walraven, de bastaard van Brederode, met zijn
gezelschap aangereden en sloeg hen dood." 3
Over het jaar 1458
Over de verbranding van een deel van D e Bilt
door de 'Bastaard van Bourgondië' leest men:
„... kwam Anton, de bastaard van Bourgondië,
de broer van bisschop David, met 1000 paarden
naar het Sticht Utrecht om zijn broer te helpen
... [hij] kwam met zijn gehele legermacht
naar De Bilt en verbrandde daar sommige
huizen." 4
Over het jaar 1481
De Slag bij Westbroek (in de divisiekroniek
voor het eerst in het middelnederlands
beschreven).
„Daar ontstond een hevig krijgsgewoel, want
zij [d.w.z. de burgers van Utrecht en h u n
helpers] werden van voren en van achteren fel
aangevallen. Zij vielen uiteen, de ene hierheen
en de andere daarheen wegvluchtende over het
land. Want land en water waren beide even hard
bevroren. Zij werden achtervolgd tot aan de
poorten van Utrecht. Er sneuvelden meer dan
1000 burgers van de stad, wat grote onrust en
rumoer in de stad te weeg bracht. ... Er werden
er 100 gevangen genomen, die naar Amsterdam
1 1
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werden gebracht. O p hen werd een hoge
afkoopsom gesteld.
Over het jaar 1483
Het beleg van de stad Utrecht vanaf Bilts
gebied begonnen door troepen die bisschop
David van Bourgondië kwamen helpen.
„Toen de bisschop in Amersfoort gevangen
zat, bezetten de steden van Holland de
sloten en kastelen van Abcoude en Vreeland
en Cronenburch met veel soldaten ... De
Hollandse steden zonden ook aanzienlijke
gezanten naar hertog Maximiliaan (de latere
Duitse keizer) met het verzoek of hij naar
Holland wilde komen om heer David, de
bisschop van Utrecht, te bevrijden uit de
gevangenis en de Stichtenaren te bedwingen
en een eind te maken aan h u n rebellie. Dat
beloofde hij en hij zond een aanzienlijke
legermacht. Als zijn vertegenwoordiger
benoemde hij heer Philips van Ravestein ...
O p de achttiende dag van juni kwam deze
met 16000 (?) man naar het klooster Oudwijk
buiten de stad, bij De Bilt en begon het beleg
van de stad Utrecht met een grote macht." 6
Over het jaar 1505
De aanwezigheid van de agressieve Geldersen
bij de stad Utrecht, op Bilts gebied.
12

„In het begin van het jaar 1505 waren de
Geldersen naar Hilversum in het Gooi gekomen
en staken de brand in dat dorp. Maar o m d a t de
inwoners al hun goederen in veiligheid gebracht
hadden en de mannen weggelopen waren,
konden ze niemand vangen of iets van waarde
bemachtigen. In die tijd was de hertog van
Gehe gelegerd buiten de stad Utrecht in D e Bilt
en hij had ongeveer 2000 soldaten bij zich." 7
Over het jaar 1 5 1 2
Idem, wederom mislukte aanslag vanaf Bilts

gebied.
„Op het eind van dit jaar kwamen de Geldersen
met 1100 man voor Amsterdam en verbrandden
de schepen en deden grote schade. Daarna trok
de ene helft naar D e Bilt en de andere helft bleef
in het Karthuizer klooster buiten Utrecht. D e
heer Van Wassenaer hoorde dit en verzamelde
sommige aanvoerders, die samen beschikten
over 400 soldaten, en hij verdreef de Geldersen
uit het Karthuizer klooster. Deze verjaagde
Geldersen verzamelden zich met de andere
helft die in De Bilt gelegerd was en met andere
hulptroepen en namen op de morgen van de
heilige kerstdag de heer van Wassenaer met veel
van de zijnen gevangen." 8
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1
Anno Domini MCCCLXXII Wilhelmus
Juliacensis cum parte de Bronchorst potenter
venit in episcopatum Trajectensem et combussit
Amerongen, Doerne, Zeyst et Bilt.
2
Eosem.. .tmporee Jacobus de Gaesbeeck
cum Gelrensibus adunatis Trajectensibus intulit
multa dampna: nam Gerlandiam (De Geer bij
Jutfaas of Vreeland) et Bilt ante portas Trajectenses
incendiis rapinis nemine resistente dampnavit.
3
Inden iare M.CCCC. ende LVII....so
worden geeordineert vander stede wegen van
Haerlam, Claes van Yperen, burgemeester, ende
GeHerrit van Noortwijc, scepen, ende Willem
Paeds, secretaris der voors.stede, dat si souden
trecken tot Amersfoert by den bisschop .. .mitsdien
hem te gwingen die excysen ende tollen te
geven. Ende sittende op een wagen, comende bi
Uutrechtop die Bilt om te reysen na Amersfoert,
sie so quam daer ghereden Walravn, die bastert des
heren van Brederoede mit sinen reysighers; ende
sloegen [hen] daer doot.
4
.. .quam herte Anthonis, die bastert van
Bourgondien, biscops David broeder, mit M.
Paerden int Sticht van Uutrecht, om sinen broeder
assistencie ende bystant te doen...quam met alle sijn
vole op die Bilt, ene verbrande daer sommige husen.
5
Daer gevil een scarpe mangeelinge ende
scermutsinge want si worden van voren ende
14

achteren seer felliken an gevochten. Enmde sceydeen
hem van een, dene hier ende danderd dair lopende
over dat velt. Wanttet lam ende twater al even hart
bevroren was ende worden vervolgt tot aan die
poorten vander stede. Dair bleven verslagen boven
die M. burgers vander stadt, dwelke een groet
commoci ende rumoir inder stadt maecte... ende
dair wordter omtrent C. gevangen ende worden tot
Amstelredamme gebrocht ende swaerlick rantsoneert
ende ghescattet.
6
Als die biscop aldus tot Amersfoert
gevangens lach, testond besetten die steden van
Hollant die sloten ende castelen van Abcoude ende
Vredelant ende Cronenburch met veel soudenieren
ende knechten...die steden van Hollant senden oec
terstont notabele gedeputeerden tottten hetoge
Maximiliaen, begerende dat hi in Hollant comen
wilde, ende verlossen den here Davod biscop van
Uutrecht, uuter vanghenissen, ende bedwinghen den
Stichtsen van horen rebelheden, dwelck hi beloofde
also te doen, ende sant groot vole van wapenene
voerhenen.
Ende sette in sinen stede Phillips van Ravenstein...
opten XVIII.dach van Iunio quam hi mit XVI.M.
man tot Outwijck int cloester buyten der stadt op
die Bilt ende beleyde mit grotert moghenrheit die
stadt van Uutrecht.
7
Int iaer van XVC en V int beginsel waren
die Gelressen gecomen tot Hilfersom in Goylant
ende staken dat vier int dorp. Mer alsoe si al hoir

De Biltse
goet gevlucht hadden ende dye mannen wech
gelopen waren, so en bedreven si niet van vangen
ende roven dat yet waerts was. Op dese tijt lach die
hertoge van Gehe buten dye stat van Uutrecht op
die Bilt ende had omtrent IIM. knechten bi hem.
8
Int eynde van dit iaer quamen dye
Ghelderschen voer Amsterdam, mit XIC man,
ende brandden die scepen ende deden grote scade
treckende die ene helft op die Bilt, danderd helft
bleef int cloester teen Carthusener buten Uutrecht.
Die here van Wassenaer dit verhorende versaemde
sekere hoofluyden...hebbende tsamen IIIIC
knechten ende verdreef die Gheldersen uut dat
Carthuser cloeser.. .Dese veriaechde Ghelderssen
versaemden hem mit die ander helft die op die Bilt
lagen ende andere hlperen ende quamen opten
heeyligen Kersdach smargens ende vingen den here
van Wassenaer mit veel vanden sinen.
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SILHOUET
Wie weet meer van het silhouet van deze dominee Montijn? Dit silhouet hangt in de O u d e
School.

(.

15

Kent u de Gemeente De Bilt goed?

KENT UDE GEMEENTE DE BILT GOED?
TEST UZELF.

Op welk adres treft u dit detail aan ?
Mocht u het niet weten, trek er eens op uit; goed voor uw gezondheid en kennis van het dorp.
In de volgende aflevering zal de redactie u de juiste plaats onthullen.
De foto in het decembernummer betreft Emmalaan 10 in De Bilt. Hebt u het herkend / gevonden ?
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Sandwijck is ontstaan uit een uithof van het klooster Oostbroek. In 1644 werd het gebied waarop
het landhuis zou verrijzen, verkocht aan C. Utenhoven. Door verkoop en vererving kwam het
in 1759 in het bezit van Adriana Voet van Winssen. De 17e eeuwse boerderij is rond 1770
vervangen door een nieuw buitenhuis met park. In 1807 werd de familie Both Hendriksen
eigenaar. Via vererving komt het goed in handen van de familie Van Boetzelaer, die het tot 1963
in bezit heeft gehad. Toen werd Sandwijck verkocht aan de Rijksuniversiteit
Utrecht.
Deze kaart is van 1913.

Jubileum

ansichtkaarten

de ;ßilt

, , V i v a t " Amst.

Tollluis

N o . 2273.

Dit voormalig tolhuisje is in 1827gebouwd op de hoek van de Soestdijkseweg en de
Groenekanseweg (zuidzijde, dus aan de overkant van waar het nu staat). Bij de afl>raak
in I960 en de herbouw is veel oorspronkelijk materiaal verloren gegaan. Het is het enig
overgebleven tolhuis in De Bilt. Deze kaart is van 1902.
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Villa Terre Xeuve

.Vivat*' Arast,

Op de hoek van de Dorpsstraat en de Bilthovenseweg staat een kantoorpand, dat vroeger
de naam "Terre Neuve" droeg. Jean Boudet van Dam liet hier in 1848 een woning voor
zich bouwen.
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Oude Bunnikseweg en de Biltse Grift ongeveer 1910. Links de loskade.
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Deze kaart laat ons de eerste bewoivwing van Biltboven rondom het station zien.
Links zien we villa Oase, gelegen direct ten zuiden van de spoorlijn. Daarachter is
Villa Ensah te zien, een villa die in 1906 ten noorden van de spoorlijn werd gebouwd.
Beide villa's zijn allang verdwenen. Villa Ensah door een bombardement in 1944 en
villa Oase in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Op de plaats waar Oase met omringend park gelegen was vinden we tegenwoordig Roobol en de flat aan de Julialaan.

21
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Huisje o h Jodendom

Bilthoven

We zien op deze kaart uit 1929 het huisje van Johannes van der Poel, dat circa 1850
gebouwd zal zijn en ongeveer een eeuw later werd afgebroken. Het stond ten zuiden
van de Julianaschool, ongeveer daar waar nu de Kwinkelier te vinden is. Een dergelijk
huisje had slechts één kamer met bedstede en soms een aangebouwde schuur annex
stalruimnte. Op de achtergrond zien we links de watertoren, die in
1926gebouwd
werd.
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De Melchiorbank op het Vinkenplein in 1930, genoemd naar de Biltse arts die de
naamgever van Bilthoven was.

2}
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ansichtkaarten

Op zaterdag 19 mei 1933 werd het Natuur- en Sportpark De Biltsche Duinen in
gebruik genomen. Het natuurbad behoorde in die tijd tot de modernste en best geoutilleerde zwembanden van het land. Het was berekend op 5.000 badgasten. Op sommige
zomerse dagen echter waren er wel9.000 bezoekers, die niet alleen uit De Bilt en Bilthoven kwamen maar uit de wijde omstrek. Deze kaart is van 1965. Op de achtergrond
de watertoren aan de Van der Borchlaan.
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DE LEYEN, DEEL 5
Lies Haan-Beerends
In aflevering IV heb ik u verteld over de
raadsvergadering van 3 mei 1973. Tijdens die
vergadering moest er over het 'Voorstel tot
het realiseren van De Leyen' gestemd worden.
Met punt a van het door het college van B. en
W. voorgelegde preadvies ging de raad, zij het
na langdurige discussie, zonder hoofdelijke
stemming akkoord. Een verdere bebouwing in
het plan De Leyen zou tot ontwikkeling worden
gebracht. Voor wat betreft p u n t b, waarvan de
tekst luidde „.. .het bestemmingsplan De Leyen
vast te stellen op variant A, onder voorwaarde
dat het beleid erop gericht wordt bij uitwerking
van het bestemmingsplan zoveel mogelijk
bos te sparen." waren de meningen verdeeld.
Dit punt werd met elf stemmen voor en tien
stemmen tegen aangenomen. Vooral de W D
had tegengestemd. Die partij wenste dat er
minder gebouwd zou worden waardoor zo veel
mogelijk bos gespaard bleef. Er werd echter al
volop gebouwd in de Leyen. Tijdens bedoelde
vergadering had de heer Bos (PvdA/PPR) reeds
opgemerkt dat er al 271 woningen in het plan
gerealiseerd waren.
In de raadsvergadering van 16 april 1970 was

het voorbereidingsbesluit 'De Leyen-Zuid'
al aan de orde geweest. Er bestonden toen
al plannen om in het desbetreffende gebied
sociale woningbouw te realiseren. Dat was
echter in strijd met het bestemmingsplan uit
1956. O p grond van artikel 19 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening was het echter
mogelijk dit bestemmingsplan te wijzigen. De
raad was akkoord gegaan met het door B. en
W. gedane voorstel betreffende die wijziging.
In 1971 waren de eerste woningen in de Leyen
gereed gekomen en die werden verhuurd door
de woningbouwvereniging Patrimonium. In
de ambtelijke stukken werden die woningen
als keuzewoningen aangeduid. Ze kregen
als adres Berlagelaan 51 tot en met 91 (de
oneven nummers). In 1971 was men ook reeds
begonnen met de bouw van 25 experimentele
woningen, die ook aan de Berlagelaan kwamen
te staan en de oneven nummers 93 tot en met
141 kregen. Het Bilthovens bouwbedrijf De
Jong N . V had daartoe op 17 september 1971
een verzoek bij de gemeente ingediend. D e
eerste experimentele woningen werden op 2
juni 1972 opgeleverd en de laatste kwamen op 5
november van dat jaar gereed. De bouwaanvraag
25
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voor de 225 woningwetwoningen kwam
in oktober 1971 bij de gemeente binnen.
Die woningen zouden komen te staan aan
straten die namen kregen van bouwmeesters,
te weten: Jacob van Campenkwartier,
Kromhoutkwartier, Pieter de Swartkwartier,
Pieter Noorwitskwartier, Dudoklaan,
Dudokkwartier, Pieter Postkwartier, Jacob

Romankwartier en Friedhoffkwartier. Deze
woningen werden gebouwd in opdracht van
de drie woningbouwverenigingen, met name
de Algemene Biltse Woningbouwvereniging
die 128 woningen toegewezen kreeg en de
bouwverenigingen Patrimonium en St. Joseph
die respectievelijk 56 en 41 woningen kregen
toebedeeld. Ze werden gebouwd door Slokker
.1

« \..

Boerderij de Voorst
26
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Bouw My. Er waren drie typen woningen:
doorzonwoningen, meanderwoningen en
strokenbouw. De variaties hadden alleen
betrekking op de benedenverdieping. De eerste
woningen werden in april 1972 opgeleverd, de
laatste in oktober van dat jaar. De huur bedroeg
circa ƒ 330,- per maand, exclusief stookkosten.
Behalve de nieuwbouw-woningen bevonden
zich nog enkele boerderijen in de Leyen,
waarvan de boerderij D e Voorst de enig
overgeblevene is. Men moet daarbij bedenken,
dat de wijk met de auto alleen maar te
bereiken was via de nog smalle Leijenseweg.
De Leijenseweg werd enig tijd later omgelegd
om een meer overzichtelijke spoorwegovergang
te krijgen. H e t nog bestaande gedeelte is
omgedoopt tot Rietveldlaan.
In de eerder genoemde vergadering van
3 mei 1973 was ook al gesproken over
premiekoopwoningen (circa 165) die men
van plan was te bouwen. De voorbereidingen
dienaangaande waren al aan de gang. De heer
Van der Linden (toen van de partij genaamd
C C ' 7 0 ) had tijdens die vergadering opgemerkt
dat er voor die woningen veel belangstelling
was. Uit een gehouden enquête was gebleken
dat er al 340 belangstellenden waren. Over de
ontwikkelingen betreffende die woningen zal ik
u in een latere aflevering vertellen.
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N u wil ik verder gaan met een verslag
betreffende de raadsvergadering van 27 juni
1974, die onder nummer 14 op de agenda had
staan: 'Vaststelling bestemmingsplan De Leyen
1974'. Er diende over het bestemmingsplan
tijdens die vergadering gestemd te worden. Het
was een openbare vergadering die door bijna de
gehele raad werd bijgewoond. Alleen mevrouw
Ten Brinke-van den Belt (PvdA/PPR), die in
de vergaderingvan mei 1973 tegen het toen
door het college gedane voorstel nog al heftig
geageerd had, was wegens vakantie afwezig. O o k
de W D behoorde toen tot de tegenstemmers
betreffende punt b. Die partij wenste dat er
in het geheel geen bos zou worden gekapt. De
W D had echter vlak voor de vergadering van
27 juni 1974 een stuk ingediend waardoor het
mogelijk werd dat de meningen van de partijen
dichter bij elkaar kwamen te liggen. De heer
Van der Linden (in 1974 behorend tot het
C D A , waarin KVP, ARP en C H U verenigd
waren) vroeg aan het begin van de bespreking
van het bestemmingsplan de voorzitter om een
schorsing, opdat men zich kon beraden over
de door de W D voorgestelde amendementen.
Verder herhaalde Van der Linden vele zaken die
ook reeds op de vergadering van 3 mei 1973
ter tafel waren gebracht (zie aflevering IV). Hij
haalde onder andere de enquête aan betreffende

27
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de nieuw te bouwen premiewoningen,
alsmede de wens tot wijziging van het
inschrijvingsbeleid. O o k maakte hij wederom
melding van het feit dat zijn partij voorstander
was van volledige laagbouw.

woongebied. Gevraagd werd na lid 2 een nieuw
lid 3 op te nemen, luidende: „Burgemeester en
wethouders werken het op de plankaart nader
aangegeven gebied niet uit, dan na daartoe
verkregen toestemming van de raad."

Na Van der Linden kreeg de heer Katan ( W D )
het woord. Hij merkte op dat zijn fractie hoopte
dat - mede door de ingediende amendementen
- het door het college voorgestelde
bestemmingsplan tijdens deze vergadering
niet met een nipte meerderheid zou worden
aangenomen. Zijn fractie had gezocht naar een
mogelijkheid tot behoud van het milieu - iets
wat men noodzakelijk achtte - en het daarnaast
laten voortgaan van de woningbouw. D e W D
wenste als toevoeging in het ontwerpbesluit
de volgende zinsnede op te nemen: .. .„
Overwegende voorts dat enerzijds zoveel
mogelijk aan de thans bekende woningbehoefte
kan worden tegemoetgekomen door bebouwing
van een beperkt deel van De Leyen, dat
anderzijds het behoud van het milieu - rekening
houdende met verdere ontwikkelingen en
nieuwe gegevens — met kracht moet worden
nagestreefd."
In het bestemmingsplan zelf wenste de W D
dat aan de voorschriften een bepaling werd
toegevoegd aan artikel 5, dat handelde over het

Daarna kreeg de heer Bos (PvdA/PPR) het
woord, die de standpunten van zijn fractie
verwoordde. Hij maakte melding van het
feit dat er al dertien bezwaarschriften waren
binnengekomen die tezamen circa 500
handtekeningen telden. O o k hij haalde de
stemming aan, die gehouden werd op 3 mei
1973, waarbij punt b van het door het college
gedane voorstel door de raad slechts met elf
stemmen voor en tien stemmen tegen werd
aangenomen. Hij kwam tot de conclusie
dat zijn fractie zich kon scharen achter het
voorgestelde bestemmingsplan. Hij had echter
de amendementen van de W D nog niet onder
ogen gehad. Als de raad werkelijk van stap
tot stap de verwezenlijking van het plan zou
kunnen volgen en daarbij steeds zou worden
betrokken, dan k o n zijn fractie met de gedane
voorstellen meegaan. Wel wenste ook hij een
schorsing om een en ander met zijn fractie te
kunnen overleggen.
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De heer Korsten (D'66) kwam ook uitvoerig
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terug op de reeds tijdens de vergadering van
3 mei 1973 geuite meningen zijnerzijds.
Het bouwen van woningwetwoningen was
volgens hem het meest urgent. Hij geloofde
niet erg in een mogelijke doorstroming. D ' 6 6
bleef van mening dat er behoefte bestond aan
goedkope bouw. „Goedkoper bouwen moet
mogelijk zijn", stelde hij. De firma Vermeulen
zou eengezinswoningen kunnen bouwen
in de woningwetsector met een m i n i m u m
maandhuur van ƒ 72,-. Als het college
dergelijke woningen liet bouwen dan zouden er
ongetwijfeld minder bezwaarschriften binnen
komen. Men zou daardoor ook bos kunnen
sparen.
Voordat tot schorsing van de vergadering zou
worden overgegaan vroeg de heer Katan ( W D )
of het college kon aangeven op welk moment
het noodzakelijk werd geacht de algemene
voorzieningen voor de eenheid Jan SteenlaanDe Leyen tot stand te brengen. De algemene
voorzieningen, zoals die in het bestemmingsplan
waren gepland, namen nogal veel ruimte
in. Hij vroeg zich af bij welk inwonertal die
voorzieningen nodig waren.
De voorzitter (burgemeester mr. A.A.J.
Goldberg) laste hierna een schorsing in. Bij
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heropening van de vergadering zei hij dat het
college van B. en W. zich in de amendementen
van de W D kon vinden. Slechts het onder
VII genoemde woord 'toestemming' zouden
B. en W. willen vervangen door 'machtiging'.
Hij nam aan dat die wijziging bij de indieners
geen bezwaren op zou roepen. Hij hoopte
dat de partijen in het belang van de door
zeer velen noodzakelijk geachte bouw tot
overeenstemming konden komen. „Een goed
samenspel is gewenst op alle fronten met
betrekking tot dit plan" merkte hij op.
Wethouder Borst (CDA) ging in op
de wettelijke voorschriften betreffende
onder andere de financiering van
bestemmingsplannen. B. en W. meenden
voor het huidige vlekkenplan een sluitende
exploitatieopzet te hebben. Daarbij was wel
uitgegaan van de theoretische verdeling van 40:
40:20 (40% woningwetbouw, 4 0 % premiebouw
en 2 0 % vrije sector). Dat was een globale
opzet, die in de praktijk wellicht anders uit zou
pakken (ten gunste van sociale woningbouw).
Na nog wat verdere uiteenzettingen haalde de
wethouder een kort daarvoor gedane uitspraak
aan van minister Gruijters van Volkshuisvesting,
die geopperd had dat het onmogelijk was
zonder speciale toeslagen huurwoningen te
29
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bouwen in de woningwetsfeer met een huur
tussen de ƒ 250,- en ƒ 300,-.
Wethouder Rademakers (CDA) merkte
nadien op dat de heer Korsten (D'66) de
gesprekken, die op de afdeling huisvesting over
doorstroming zouden zijn gevoerd, verkeerd
getaxeerd had. Minister Gruijters zou in de
Kamer gezegd hebben dat het bouwen van
premiewoningen (zoals de beoogde te bouwen
165 koopwoningen) in zijn beleid paste.
De voorzitter beloofde in het vervolg telkens
te zullen enquêteren o m te weten hoe groot de
behoefte was aan nieuw te bouwen woningen.
Hij stelde de heer Korsten gerust door te zeggen
dat in het plan nadrukkelijk het volgende
stond vermeld: „Bovendien is het streven
erop gericht om in de bebouwingsdichtheid
een zodanige differentiatie aan te brengen dat
zoveel mogelijk bos gespaard kan blijven dan
wel kan worden ingepast in de bebouwing."
Wel hoopte het college binnenkort met de
bouw van circa 165 koopwoningen te kunnen
starten, daarbij gebruik makend van de artikel
19-procedure. Hij sprak de wens uit dat er die
avond een goed besluit zou worden genomen.
Als men eensgezind achter het plan kon staan
kon men ongetwijfeld eerder goedkeuring voor
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die bouw krijgen. H e t wegenplan waarlangs
bedoelde koopwoningen zouden komen te
liggen had al concrete vormen aangenomen.
Over de wegenstructuur in de rest van het
bestemmingsplan kon nog niets zinnigs worden
gezegd.
Het college had de indruk dat de raad afwijzend
stond tegenover hoogbouw. B. en W. wilden wel
enige distantie nemen betreffende hoogbouw,
maar het kon toch gebeuren dat men uit
economische noodzaak op een bepaald m o m e n t
daarover weer met elkaar moest praten. O o k
kon hij op dat m o m e n t nog niets concreets
zeggen over de algemene voorzieningen. Maar
bij elke nieuwe fase zou de raad niet alleen
inspraak krijgen maar ook zeggingsmacht. B. en
W. waren uiteraard bereid o m op een bepaald
m o m e n t voor de woningen die er al waren en
die er binnen een bepaalde tijd zeker zouden
komen, op verantwoorde wijze mee te werken
aan de totstandkoming of uitbreiding van
de nodige voorzieningen. Met 'verantwoord'
bedoelde hij, met inschakeling van de daarbij
betrokken instanties.
Vervolgens was spreker benieuwd wat de
diverse fracties vonden van de amendementen,
ingediend door de W D . Van der Linden
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Rietveldlaan

62, boerderij de Voorst, 1994 (foto Hans

(CDA) zei dat zijn fractie zich met de
amendementen kon verenigen. Wel verzocht hij
in amendement VI het woord 'kan' te vervangen
door 'moet', waardoor de desbetreffende
zin ging luiden: „Overwegende voorts dat
enerzijds zoveel mogelijk aan de thans bekende
woningbehoefte moet worden
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Haan).

tegemoetgekomen door ..." Sprekers fractie
ging ook akkoord met de vervanging van het
woord 'toestemming' door 'machtiging' in het
voorgestelde nieuwe lid 3 in artikel 5.
De heer Katan ( W D ) was blij dat het college
zich achter de amendementen kon stellen. Ook
was hij dankbaar voor de lovende woorden van
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plan Jan Steenlaan. Ook ten aanzien van de
algemene voorzieningen had hij wat meer
concrete antwoorden verwacht. Tenslotte

de heer Van der Linden (CDA). Wei had Katan
nog wat problemen met de antwoorden gegeven
door wethouder Borst. Ook had de voorzitter
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Leyenseweg, 6 november

hem nog niet gerustgesteld betreffende de aan
te leggen wegen. Hij drong nogmaals aan op
een meer concrete bepaling van gedachten
betreffende het wegenplan, vooral in verband
met de aan te leggen wegen in het naastgelegen
32

1972.

merkte Katan nog op dat ook zijn fractie tegen
hoogbouw was. Men zou aan een maximum
van vier woonlagen de voorkeur willen geven.
Bovendien hoopt hij dat mogelijke hoogbouw
niet in de noordwest hoek gerealiseerd zou
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worden. De voorzitter stelde hem gerust door te
zeggen dat mogelijke hoogbouw in de zuidwest
hoek zou komen, nabij de spoorlijn.
O o k de heer Bos (PvdA/PPR) had weinig
problemen met de door de W D - f r a c t i e
voorgestelde amendementen. Zelfs zo weinig,
dat als dit de handreiking moest zijn om
de W D tot het aannemen van het plan te
bewegen, hij zich afvroeg waarom men zo lang
met de 11-10-verhouding had moeten werken.
D e heer Katan reageerde een beetje korzelig op
die uitspraak.
D e voorzitter vroeg daarna aan de heer Katan
of hij kon instemmen met de voorgestelde
wijzigingen op de amendementen. Daarbij
maakte hij duidelijk dat hij de door de heer
Bos gewenste wijziging van het woord 'milieu'
in 'bos' niet nodig achtte. De heer Katan
beantwoordde de door de voorzitter gestelde
vraag bevestigend. Na de vraag van de voorzitter
aan de heer Bos of hij zijn amendement wilde
handhaven, zei Bos dat wel op prijs te stellen.
D e heer Katan merkte daarna op tegen die
wijziging aan het slot van amendement II geen
bezwaar te hebben. Het woord 'milieu' zou dus
vervangen worden door 'bos'.
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Er werd nadien nog gesproken over enkele
details waarover kleine meningsverschillen
dan wel onduidelijkheden bestonden,
maar uiteindelijk werd het preadvies van
B. en W. betreffende het bestemmingsplan
- met de daarin aangebrachte wijzigingen
- zonder hoofdelijke stemming door de raad
aangenomen. Het 'Bestemmingsplan De Leyen
1974' was daarmee een feit. Voordat het plan
echter door hogere instanties officieel werd
goedgekeurd moest er nog veel water door de
Rijn stromen. Ambtelijke molens werken soms
traag. Het college van B. en W. zond op 30
september 1974 een brief aan Gedeputeerde
Staten, waarin de goedkeuring van de raad
op 27 juni werd gemeld. Dit schrijven ging
vergezeld van tal van bijlagen. O p 12 maart
1975 maakte het college van Gedeputeerde
Staten bekend dat men betreffende het
onderhavige bestemmingsplan nog geen
beslissing kon nemen. Het besluit luidde: „Hun
beslissing op het bovenvermelde raadsbesluit
(genomen op de raadsvergadering van 27 juni
1974) gedurende ten hoogste zes maanden,
derhalve uiterlijk tot en met 10 oktober 1975
te verdagen en hiervan bij afschrift dezes kennis
te geven aan burgemeester en wethouders der
gemeente De Bilt ter mededeling aan de raad."
O p 30 juli 1975 richtten Gedeputeerde Staten
3}
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van Utrecht weer een brief aan B. en W.,
waarin werd medegedeeld dat aan diegenen, die
bezwaren hadden ingediend, de mogelijkheid
werd geboden hun bezwaren nader toe te
lichten. Op maandag 1 september 1975 zou
er op het provinciehuis dienaangaande een
openbare vergadering worden gehouden. Het
college werd uitgenodigd hierbij aanwezig
te zijn, zodat men het eigen standpunt kon
verduidelijken. Een dergelijke uitnodiging was
ook verstuurd aan degenen die bezwaar hadden
ingediend tegen het Bestemmingsplan De Leyen
1974. Dat waren onder andere de Werkgroep
Milieubeheer Maartensdijk, de stichting Stichtse
Milieufederatie uit Doorn, de hoofdingenieurdirecteur voor de Landinrichting in de provincie
Utrecht, de afdeling Bilthoven der Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie, de heren drs.
F. Fraenkel, M.H.A. Dijkstra, M.B. Caarels,
A.J. baron van Lynden uit Bilthoven, de heer
ir. G.A.van der Lugt uit De Bilt en de stichting
Groenekans Landschap. B. en W. berichtten
op 22 augustus dat de burgemeester, mr.
A.A. Goldberg, de openbare vergadering zou
bijwonen. Hij zou worden vergezeld door de
gemeentesecretaris, de heer J. Schoonderbeek,
en de chef afd. Planologie en Openbare Werken,
de heer J. Hoornaar. In een volgende aflevering
zal ik u vertellen wat er op 1 september 1975 op
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het provinciehuis zoal besproken werd. Ook zal
ik dan meer vertellen over de bouw van de reeds
geplande premiekoopwoningen.
Bronnen:
artikelen 'De Leyen, wie wat waar',
geschreven door Lies Haan-Beerends en
verschenen in De Leij draad, blad van de
Wijkraad De Leyen, in oktober 2000, april
en november 2001, april en november 2002.
besluit naamgeving wegen in het plan De
Leyen van 30 september 1971.
notulen raadsvergadering 3 mei 1973,
zich bevindend in dossier 40 van het
streekarchivariaat Vecht en Venen, archief
gemeente De Bilt 1932-1987.
notulen raadsvergadering 27 juni 1974,
zich bevindend in dossier 42 van het
streekarchivariaat Vecht en Venen, archief
gemeente De Bilt 1932-1987.
dossier 1.777.811.21, invoernummer 136,
betreffende Bestemmingsplan De Leyen 1974
II.
informatie afkomstig uit de dossiers
van de Stichting Samenwerkende
Woningbouwverenigingen.
Boekje: De Bilt 74/75 met nieuwjaarstoespraak van burgemeester mr. A.A.J.
Goldberg, uitgesproken op 13 januari 1975.
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AFRIKAANTJES VAN DE RUBENSLAAN
Koos Kolenbrander
'Koopt nu planten voor uw tuin. Planten die
bloeien tot de winter invalt'.
Met deze kleine annonce adverteerde Dirk
de Rooij op 14 juni 1951 in het Bilthovens
reclameblaadje 'De Aandacht' voor zijn
kwekerij aan de Rubenslaan. Tot 1959
teelde Dirk jaarlijks afrikaantjes, viooltjes,
knolbegonia's, dahlia's en snijbloemen op een
perceeltje grond dat tussen de Rubenslaan
en de Rembrandtlaan in Bilthoven-Noord
lag. Binnen een denkbeeldige rechthoek
die beide lanen met de Jan Steenlaan en de
Van Ostadelaan vormen. Behoudens enkele
advertenties in het documentatiecentrum van
de historische vereniging is er in het gemeentearchief niets te vinden over Dirks kwekerijtje.
Volgens zijn nichtje, mevrouw W. Poortman-de
Rooij, werkte Dirk van 1948 tot 1959 aan de
Rubenslaan, aanvankelijk in dienst van de heer
Reitsma en vanaf december 1951 als eigenaar.
Dirk de Rooij werd in 1905 in Maartensdijk
geboren. Zijn vader was postbode. Het gezin
telde zeven kinderen. Na de lagere school
werkte Dirk een poosje in de tuin van de
familie Oisterwijk Bruin op Roverestein aan de

Maartensdijkseweg. Enkele jaren later begon
hij voor zichzelf. Hij ging op een bakflets met
boter, kaas en eieren langs de deur. Bij het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd

Dirk de Rooij nog met zijn bakfiets met boter, kaas en
eieren op de Dorpsweg in Maartensdijk
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hij opgeroepen voor militaire
dienst en vocht hij in Zeeland
tegen de Duitsers. Dirk bleef
vrijgezel. Hij woonde bij zijn
getrouwde broer Willem de
Rooij aan de Molenweg in
Maartensdijk. Willem was
melkboer. Beide broers waren
tijdens de bezetting vrijgesteld
van de Arbeidsinzet omdat ze
voor de voedselvoorziening
werkten. Toch is Willem
tijdens de laatste razzia in
januari 1945 door de Duitsers
opgepakt en in Oostenrijk te
werk gesteld.

De melkwinkel van Willem de Rooij aan de Julianalaan 14 in Bilthoven.
koperen ketel in de etalage werd nog elke dag gepoetst. Aan de rechterkant,
zichtbaar op de foto, is nu nog het postkantoor op nummer 10.

In 1948 werd Willem de Rooij
in Bilthoven filiaalhouder
van de V U M I , de Verenigde Utrechtse Melk
Inrichting. De melkfabriek stond aan de
Amsterdamsestraatweg 320 in Utrecht. De
familie De Rooij verhuisde in 1948 naar een
melkwinkel annex distributiepunt aan de
Julianalaan 14 in Bilthoven. Willem verdeelde
dagelijks de melk over acht melkventers. Zelf
ventte hij in Bilthoven-Noord. ( N a het vertrek
van De Rooij is er een jeansshop in gevestigd.
Eigenaar Kerkhoff heeft het na enkele jaren
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De
niet

laten afbreken en het huidige veel grotere pand
laten bouwen (zie gevelsteen); de eerste winkel
na de bouw was een Hema, nu een Blokker,
red.)
D e familie Reitsma
Dirk verhuisde met het gezin van zijn broer
mee naar Bilthoven en ging in 1948 op de
kwekerij van de heer IJnze Reitsma aan de
Rembrandtlaan 13 werken. D e familie Reitsma
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kwam uit Friesland. IJnze is waarschijnlijk de
stamvader van de Biltse tak van de familie.
Hij werd op 2 maart 1889 in Pietersbierum
in Friesland geboren en was getrouwd met
Botje Wiersma. Botje is op 3 februari 1882 in
Midlum geboren. Hun zoon Tjeerd werd in
1922 in De Bilt geboren. In het Bilthovensch
Adresboek uit
1927 staat de heer
Reitsma vermeld als
tuinman, wonende
^®wam' :U9W ™
Van Ostadelaan
cZuinacckli^iziuHe
21 in BilthovenREMBRANDTLAAN 13
P A L T Z E R W E G 67
Noord.
In advertenties
uit de periode
Ongedateerde
advertentie
1937-1950 staan
van Reitsma.
steeds de gebroeders
Reitsma. Ze woonden
aan de Bilderdijklaan 94 te Bilthoven, hadden
daar een bloemenmagazijn (winkel) en boden
zich in de advertenties aan voor aanleg en
onderhoud van tuinen. In een ongedateerde
advertentie noemen ze zich tuinarchitect
met een kwekerij aan de Rembrandtlaan 13,
hun woonadres is Paltzerweg 67. Tjeerd, de
in 1922 geboren zoon van IJnze en Botje,
trouwt in 1946 met Johanna den Bok, in
Almkerk geboren op 23 maart 1920. Tjeerd en
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Johanna woonden na hun trouwen ook aan de
Paltzerweg 67 en vertrokken op 23 november
1951 naar Canada.
Kwekerij Rubenslaan
In de familie De Rooij gaat het verhaal dat h u n
oom Dirk de kwekerij in het voorjaar van 1951
van Reitsma heeft overgenomen, net voor diens
vertrek naar Canada. Opvallend is dat Reitsma
steeds adverteerde met zijn kwekerij aan de
Rembrandtlaan, terwijl in de advertentie van
Dirk de Rooij de kwekerij aan de Rubenslaan
staat vermeld. Echter na vergelijking van stafen kadasterkaarten

B1LTHOVEN

Koopt nu planten voor uw tuin.
van het perceel
Planten die bloeien tot de winter
invalt.
grond tussen de
Kwekerij Rubenslaan.
Rembrandtlaan
Advertentie in "De Aandacht"
en de Rubenslaan
van 14 juni 1951.
waarop de kwekerij
zich bevond, blijkt dat er twee uitgangen
waren, een aan de Rubenslaan en een aan
de Rembrandtlaan. Aan de zijde van de
Rubenslaan stond vooraan op het terrein een
houten schuur. O p de kwekerij bevonden zich
een broeikas, enkele broeibakken met platglas
en een grote waterput waaruit de planten water
kregen. Er wordt verteld dat aan de Rubenslaan,
voor de ingang van de kwekerij, een grote
bunker uit de bezettingstijd stond. Volgens

37

Afrikaantjes van de Rubenslaat
deskundigen bivakkeerde een
luchtafweereenheid hier tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
Bij Dirk op de kwekerij werkte de
heer Willems die aan de Goylaan
woonde. Het zaad voor zijn
plantjes kocht Dirk altijd bij de
firma Bakker in Noord-Holland.
Reeds vroeg in het voorjaar waren
Dirk en Willems druk met zaaien,
verspenen en oppotten van het
zomergoed. Met een bakfiets en een
transportfiets werd de oogst in de
lente bij de klanten in Bilthoven en
De Rembrandtlaan gezien vanuit het terrein van de kwekerij. Aan de overDe Bilt bezorgd. Dirks familie kon
kant Rembrandtlaan 54-56, de Windehof van Altrecht (foto Rob Herber).
altijd op de kwekerij terecht voor
een gratis bloemetje of plantje. Dat
waren meestal de niet verkochte plantjes en
O p hetzelfde m o m e n t waarop zijn broer
snijbloemen, waarmee ze hun eigen tuin konden
Willem
in 1959 de melkwinkel aan de
opvrolijken of die ze als verjaardagscadeautje
Julianalaan verliet en zich vestigde in het
konden weggeven. De familie De Rooij was van
nieuwe winkelcentrum aan de Planetenbaan,
gereformeerde huize. Terwijl zijn broer Willem
verkocht
Dirk zijn kwekerij aan de Rubenslaan
zondag met zijn gezin naar de gereformeerde
als bouwgrond. Hij verhuisde met het gezin
kerk aan de Julianalaan 42 ter kerke ging, bleef
van
zijn broer naar de nieuwe winkel aan de
Dirk thuis. Iedere zondagmorgen speelde hij,
Planetenbaan. Dirk heeft zijn broer nog zeker
wanneer hij alleen thuis was, op het orgel uit
vijftien jaar in de winkel geholpen. O p 6 juni
een zwart boek met gouden letters, de psalmen
1975 is hij overleden.
op melodie van Johannes de Heer.
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MONUMENT
DE HOLLE BILT 20 TE DE BILT
'DE KETTING'
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Monument
De portierswoning van
het landgoed
Houdringe is in
1902 in opdracht I
van de heer
G.H.L. baron
van Boetzelaer
door de plaatselijke timmerman J. Termaaten
gebouwd en is gesitueerd aan het begin van de
fraaie lange rechte oprijlaan naar Houdringe.
De toegang tot het perceel is vermoedelijk in
het verleden 'afgesloten' geweest met een ketting
(tussen twee natuurstenen palen), waaraan de
woning zijn naam te danken zou hebben. Deze
palen dragen nog de uitgehakt lettergrepen
H O U en DRINGE.
Het gepleisterde pand heeft aan de straatzijde
een kelder met daarboven een opkamer met
een aparte opgang met vijf treden tussen twee
muurtjes naar een bordes en een voordeur. Op
de muurtjes aan weerszijden van het bordes zijn
twee bankjes aangebracht. Deze werden volgens
overlevering wel eens gebruikt door passagiers,
wachtende op de tram naar Utrecht / Zeist.
De NW-gevel heeft een vooruitspringend
middengedeelte (risaliet) met een ver
overstekende rieten kap, die de eveneens rieten
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hoofdkap haaks snijdt. Aan de ZO-gevel
bevindt zich een eenvoudige kleine uitbouw
onder een lessenaardak, met pannen gedekt.
Het pand is voorzien van verschillende vormen
van ramen met roeden, waarvan weer enkele
zijn voorzien van luiken. De kelderramen zijn
aan de binnenzijde beveiligd met diefijzers.
Kort na de Tweede Wereldoorlog heeft in 1945
al een gedeeltelijke herbouw plaatsgevonden als
gevolg van de opgelopen schade.
De oorspronkelijke indeling is in de loop der
jaren gewijzigd en bevat nu: entree, moderne
keuken, woonkamer gecombineerd met de
opkamer (de toegangsdeur is aan de binnenkant
weggewerkt) en vloerluik naar de kelder.
Op de I e verdieping zijn een slaapkamer,
badgelegenheid en een vide-achtige werkstudieruimte boven de opkamer.
Bronnen:
Monumenteninventarisatie van de gemeente De Bilt,
1983.
Monumentelijst gemeente De Bilt 29.01.2002,
gecorrigeerd 20.01.2004.
Broekhoven, Sabine en Sonja Barends, De Bilt
geschiedenis en architectuur, Kerckebosch BV Zeist
1995.
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