
De Supermarkt in Groenekan 
EEN SCHETS VAN DE HISTORIE 

Een enkele oude Groenekanner weet het 
nog: waar nu café Beylo is gelegen was 
vroeger een "bomgèrtje". Zo klein zal die 
boomgaard overigens niet zijn geweest. De 
gemeente schatte alleen al de zuidzijde van 
het perceel groot genoeg voor twee wonin
gen. Met vooruitziende blik werden dan 
ook evenzovele huisnummers gereser
veerd: Groenekanseweg 1 en 3. De over
heid wikt en het leven beschikt: die wonin
gen zijn er niet gekomen.' Het eerste pand 
links aan de Groenekanseweg bleef even
wel het huisnummer 5 dragen. Tot op de 
dag van vandaag. 

vastgelegd in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel te Utrecht. In het 
formulier met registratienummer 22897 
staat te lezen: Izaäk van der Neut, geboren 
te Willeskop in 1904. Wat nu volgt is een 
historische schets van zijn onderneming. 
Het accent ligt op de vooroorlogse jaren. 

Ijzerwaren 
Van der Neuts zuster had een drogisterij an
nex verkoop van verfwaren in Bilthoven. 
Zij had die zaak voortgezet na het overlij
den van haar man. De winkel was gevestigd 
aan de Tweede Brandenburgweg, dicht bij 

Omstreeks 1970 
Drogisterij 
Levensmiddelen 
IJzerwaren 

24 september 1934 
Groenekanseweg 5 bevat van boven naar 
beneden en vervolgens van voor naar achte
ren vijf gedeelten. Dat zijn: twee bovenwo
ningen, een zelfbediening met o.a. een uit
gebreid levensmiddelenassortiment, een 
toonbankbediening voor onder meer ijzer
waren en verfartikelen en een fors maga
zijn. Aan de pui van de gevel is een zwart-
marmeren plaat bevestigd. Daarin zijn ge
beiteld datum en jaar van oprichting van dit 
kleinhandelsbedrijf: 25 augustus 1934. De 
personalia van de oprichter zijn officieel 

Inventum. Tijdens een ziekte van haar in 
1929 nam Izaäk, toen nog vrijgezel, het 
werk over. Ook nadien bleef hij helpen 
maar begon daarnaast voor eigen rekening 
met de verkoop van ijzerwaren aan boeren 
in de omtrek. IJzerwaren hield onder meer 
in: emmers voor het voeren van vee, melk
emmers, draad, spijkers en ook gereed
schap. Geboren en getogen op een boerderij 
wist hij wat een boer nodig had en zoal kon 
gebruiken. Tot zijn afzetgebied behoorden 
o.a. Bunnik, Groenekan en de Nieuwe 
Wetering. Alles ging per transportfiets, het 
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In 1928 werd ge
bouwd koffiehuis "De 

Leeuw" met verga
derzaal en woning. De 

lichtbak met "café-
restaurant" is van 
1940. Nuopde/.e 

plaats "Beylo" 

verkopen en het inkopen. Bij klanten dicht
bij kon zonodig nagebracht worden. Dat 
betrof dan soms iets uit de drogisterij of bij
voorbeeld een tot dan nog niet gevraagd ar
tikel. Dat werd alsnog op slag ingekocht. 
Gaandeweg kon het assortiment uitgebreid 
worden. Er werd o.a. tuingereedschap aan 
toegevoegd. Dat paste bij een plaats als 
Bilthoven. 's Morgens werd dat soort spul
len buiten gezet. De woonforensen op weg 

Adriana van Vliet en 
Izaäk van der Neut, 

gehuwd 23 augustus 
1934inBreukelen-

Nijenrode 

naar Utrecht of terug kwamen langs en za
gen hetgeen was uitgestald. 
De leveranties aan de boeren werden alras 
te omvangrijk voor transport per fiets. Het 
volgende logistieke stadium voor een ne
ringdoende was toentertijd vervoer met 
paard en wagen. De aanschaf daarvan was 
de eerste grote investering. Welbeschouwd 
was zich al doende een ontwerp gaan afte
kenen voor een geheel nieuwe zaak: een 
veelzijdige buurtwinkel in combinatie met 
een handel in ijzerwaren en gereedschap
pen. 

Een besluit 
Zijn zus in Bilthoven hertrouwde in 1934. 
De nieuwe zwager nam het werk in de dro
gisterij over. Die omstandigheden brachten 
Izaäk van der Neut ertoe een meer defini
tieve lijn voor zichzelf uit te zetten. 
Bij zijn zuster had hij vijfjaar gewerkt voor 
kost en inwoning. De laatste jaren was daar 
een geldbedrag bijgekomen t.w. ƒ10,- per 
week. Voor dat bedrag kon mogelijk ook 
bedrijfsruimte worden gehuurd. Tot dan toe 
had de drogisterijwinkel gefungeerd als ba
sis. Maar een eigen pand zou zijn nering on
tegenzeggelijk meer herkenbaar maken 
voor zijn klanten. Daar kwam nog iets ge
heel anders bij. Hij had trouwplannen. Zijn 
toekomstige vrouw was een dochter van 
een boer uit Breukelen-Nijenrode. Zij had 
uiteraard kennis gemaakt met de familie in 
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Bilthoven en daar een indruk gekregen van 
wat erin zo'n zaak omging. Zij zag wel wat 
in een drogisterij met aanverwante artike
len. Er werd dus uitgezien naar iets anders. 
Het oog viel op een woonhuis met winkel 
aan de wetering in Groenekan, dichtbij het 
koffiehuis van De Leeuw. Op 23 augustus 
1934 traden Izaäk van der Neut en Adriana 
van Vliet in het huwelijk. Twee dagen later 
startte het prille paar de zaak op. 

Een verbouwde boerderij 
Het pand waarin zij kwamen te wonen was 
van oorsprong een boerderij. De eigenaar 
was Van Beerschoten, van beroep aanne
mer. Gaandeweg was hij ook gaan handelen 
in huisjes. Het langgerekte deel van het 
pand, de oude koestal, had hij weten te ver

delen in drie wooneenheden.2 Daarin 
woonden ten tijde het gezin van Jan Schras, 
van Antoon Kooy en van Jan Adams. In 
1933 had Van Beerschoten er nog een voor
huis aan gebouwd. Het was gezet op de fun
dering van het afgebroken woongedeelte 
van de oude boerderij. Het nieuwe voorhuis 
bestond uit een winkel en een woonhuis. De 
woonkamer lag naast de winkel. Dat mocht 
als bijzonder gezien worden. De meeste ne
ringdoenden woonden immers in die tijd 
achter de winkel. Op de etage erboven wa
ren de slaapkamers. Wat nog ontbrak was 
een onderdak voor paard en wagen. Daarin 
werd als eerste voorzien. Westelijk van het 
winkelgedeelte lag de houten toegangsbrug 
over de wetering. Wie daarover ging kwam 
op een enigszins verhard weggetje, dat naar 
de winkeldeur voerde. Die deur zat in de 
zijmuur. De weg vervolgend langs de drie 
woninkjes werd het oude achtererf bereikt. 
Daar stonden de schuurtjes van de ge
noemde gezinnen. Er was op dat erf nog 
ruimte over en die benutte Van der Neut om 
een kleine stal te laten zetten voor zijn 

paard en een schuur als garage voor de wa
gen. 

Erop af 
Van der Neut. nu bijna negentig, zegt: 
"Toen ik hier begon waren er mensen die 
zeiden: ga bij een baas werken inplaats van 
hier op een klant te gaan wachten. Ik 
wachtte niet, want ik was gewend erop af te 
gaan". Eerst werd nog gereden met een 
open wagen op karre wielen. Maar die wie
len kwamen vaak vast te zitten, vooral als 
de opgevroren zandwegen na een vorstpe
riode gingen ontdooien. Later werd het een 
gesloten wagen op luchtbanden. Evenals in 
de Bilthovense jaren werden ook nu ver
kocht: ijzerwaren, gereedschap en verfarti-
kelen. De actieradius werd nog enigszins 
vergroot: Soest ging er o.a. binnen vallen. 
Er werd ook geprobeerd in Westbroek klan
dizie te krijgen, maar dat bleek een nogal 
gesloten dorp te zijn. Er viel weinig te ver
kopen voor een buitenstaander. De 
Achterwetering ging beter. 
Het waren meest vaste klanten. Ze werden 
ook op vaste dagen en tijden bezocht. 
Groenekan kreeg op maandagochtend een 
beurt, op de middag van die dag De Gagel, 
dinsdag de Nieuwe Wetering en donderdag 
Bunnik. Van der Neut wist veelal wel van te 
voren wat een klant nodig had. 

De drogisterij 
Terwijl hij overdag op pad was, stond zijn 
vrouw in de winkel. Dat wil zeggen als de 
winkelbel ging kwam zij uit het woonhuis 
om te helpen. 

De oude boerderij 
omstreeks ] 930. Toen 
nog bevattende 5 wo
ningen met de num
mers 5,7.9, I I en 13. 
Op de voorgrond de 
toenmalige brand
spuit. Links op de 
bok: Willem 
Blankenstein 

Voorzijde winkel en 
woonhuis, na 1933. 
Huisdeur in het mid
den van de voorpui. 
Op het winkel raam: 
Levensmiddelen en 
Verfwaren 
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De houten brug over 
de wetering. 

Winkeldeur opzij. De 
beide oude bomen. 

Rechts van de weg de 
pomp van Van 

Manen, later van ge
meente en brandweer 

Voor zalf, hoestmiddelen e.d. waren men
sen tot dan toe naar de Bilt gegaan. Op de 
Holle Bilt was een oude drogisterij. Of men 
liep voor geneesmiddelen naar hartje stad. 
Nu was er dichtbij een drogisterij en de 
klant liet niet op zich wachten. Er was voor 
boer en burger een veelheid van artikelen te 
koop. Om er enkele te noemen: hoestmid
delen, zoetwaren, snoep, zinkzalf, vaseline, 
spenenzalf, geneesmiddelen voor het 
vee en kloosterbalsem. 's Morgens in alle 
vroegte vond de voorbereiding van de dag-
verkoop plaats. In de houten schuur achter 
werden de zalven uit de grote potten in 
kleine doosjes gesmeerd. Vloeibare stoffen 
gingen in kleine flessen. Vervolgens werd 
een en ander naar de winkel gebracht en op 
de rekken geplaatst. In de loop der jaren 
groeide het assortiment aanzienlijk. 
Verfwaren werden vanaf het begin al ver
kocht. Maar nu kwamen er bijvoorbeeld 
ook nog tuinbouwzaden bij. Zoiets was al
tijd afwachten. De mensen hier hadden 
voor bepaalde dingen de loop naar de Bilt. 
Het duurde even maar toen werden ook die 
zaden goed verkocht. Nog later kwamen er
bij rookwaren en enige kruideniersartike-
len w.o. zout en suiker. Met dat al raakte de 
winkel vanjaar tot jaar voller. Uitbreiding 
van de winkelruimte zou wenselijk zijn. 
Maar dat was onmogelijk zolang de huisjes 
achter nog bewoond werden. Wel kon de 
schuur op het achtererf provisorisch nog 

wat vergroot worden. Verder was de houten 
brug aan vervanging toe. Het dek lag zelfs 
gedeeltelijk los en dat was onaangenaam 
voor de klanten. De eigenaar Van 
Beerschoten moest de nieuwe brug voor 
zijn rekening nemen. De uitvoering vond 
plaats overeenkomstig de voorschriften 
van het waterschap. Omdat het brugdek van 
gewapend beton ging worden moest ook 
het Ministerie van Defensie nog vergun
ning verlenen. Die vergunning was nota 
bene ook in 1941 nog een vereiste. 

Een momentopname 
Een oudere Groenekanner dook in zijn 
jeugdherinneringen en gaf een impressie 
van het interieur van de winkel anno 1939. 
Van die impressie volgt hier een weergave. 
De brug die toegang gaf tot het perceel van 
Van der Neut was toen nog van hout. Na het 
passeren van die brug waren er links twee 
zware eikebomen. Tegen de eerste werden 
overdag heibezems geplaatst. Even doorlo
pend was er dan rechts de zijmuur. Daarin 
zat vooraan de winkeldeur. Wie die opende 
hoorde de elektrische bel en kwam, naar 
binnen gaande, voor de toonbank te staan. 
Daarop was een weegschaal geplaatst. Het 
plafond hing vol met touwen, emmers en 
klompen. Daarbij waren blanke, witte en 
gekleurde klompen, maar ook tripklompen 
met zo'n leren bandje over de wreef. Achter 
de toonbank waren rekken met grotere en 

cheweg. 
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kleinere stopflessen en bruine glazen pot
ten. Elk van deze was van een etiket voor
zien. De flessen bevatten vloeibare stoffen 
en de potten allerhande poeders. In wille
keurige volgorde worden genoemd: Emser-
zout, potas, pijpaarde, gemalen krijt, glyce
rine, kampferspiritus. bloem van zwavel en 
salpeter. Er waren ook nog open bakken 
met peulvruchten. Gips zat in een grote zak 
en werd los verkocht en groene zeep be
vond zich in een ton. Petroleum en spiritus 
waren eveneens verkrijgbaar. Verder kun
nen nog worden genoemd: sommige le
vensmiddelen, voer voor kippen, voor kal
veren en koeien, schoolbenodigdheden 
w.o. blocnotes en kroontjespennen, limo
nade-gazeuse, ansichtkaarten en postzegels 
en niet te vergeten verfwaren. In de muur 
achterde toonbank bevond zich ook de deur 
naar de gang, die het woon- en winkelge
deelte scheidde. Die gang gaf toegang tot 
de trap naar de bovenverdieping en de zol
der. De zolder werd ten dele als voorraad
ruimte gebruikt. 
Van der Neut ging over de ijzerwaren. Hij 
wist van de hoed en de rand en gaf niet zel
den een advies. Dat ging zo in de trant van: 

"Dat is een goeie" of "Ik zou die maar ne
men". Vaak ging een klant met hem mee 
achterom naar de schuur. Daar werd dan 
een literblik met iets gevuld, draad geknipt 
of lood gewogen. Samenvattend: was 
iemand om iets verlegen dan werd gezegd: 
"Ga maar eens naar Neut". In geval het ge
vraagde er niet was, werd het door de win
kelier zo spoedig mogelijk gehaald of be
steld. Wat een boer nodig had dat was er 
vrijwel altijd. Er waren: harken, spaden, 
zeisen, strekels, boomzagen, haarijzers, 
stelen voor sikkels etc. 

Geheel nieuw 
Vlak voor het begin van de oorlog werd Van 
der Neut ziek. Hij ging er niet meer op uit. 
Vanaf die tijd werd alles vanuit de winkel 
verkocht. Dat bleef ook zo na de oorlog. 
Wel regelde hij als vanouds de inkoop. 
Een belangrijk jaar was 1961. Van der Neut 
werd eigenaar van het gehele pand, 5 tot en 
met 13. Bovendien kwamen de twee eerste 
achterliggende huisjes vrij. Die werden nu 
bij de bedrijfsruimte getrokken. De zes me
ter brede winkelpui werd ook enigszins ver
anderd. Er kwam een tweede etalage. Bij 

Meest rechtse huis 
"Het Vlijtje", 
Fournituren. 
Vervolgens melkhan-
del Bos. Dan vracht
wagen van de ge
meente. Erachter het 
oude woonhuis van 
smid Van Manen. 
Links van de weg de 
toegangsbrug van 
1941 met betonnen 
wegdek 
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Flessen met drank 
voor het pakken, om
streeks 1970, neut in 

soorten 

het etaleren kon nu de gegroeide diversiteit 
aan artikelen en waren meer tot zijn recht 
komen. 
Het laatste van de drie huisjes bleef nog tot 
1967 bewoond, door de familie Van Aalst. 
Maar in datzelfde jaar kwam er een defini

tief einde aan de periode van verbouwen en 
woekeren met de beschikbare ruimte. Het 
gehele pand ging tegen de vlakte, winkel en 
winkelierswoning incluis. De van oor
sprong oude boerderij was van de aardbo
dem verdwenen.3 Op de plaats ervan werd, 
op totaal nieuwe fundamenten, een gebouw 
gezet van zes meter hoog, voorzien van een 
plat dak en bevattende een winkelruimte 
beneden en twee verdiepingswoningen. 
Dat er twee woningen kwamen behoeft 
enige toelichting. Zoon Jan, 26 jaar en se
dert januari 1966 vennoot, kreeg een huis 
toegewezen in het zich uitbreidende dorp 
Maartensdijk. Maar daar gaan wonen had 
zijn bezwaren: op en neer van dag tot dag, 
de noodzaak van een auto en zijn vrouw zou 
niet zozeer in de gelegenheid zijn dagelijks 
in de winkel te helpen. Zijn vader stelde 
hem deswege voor ook boven de winkel te 
gaan wonen. Daartoe werd besloten en van
daar die twee bovenhuizen.4 

Zelfbediening 
Ten tijde van de bouw verbleef de familie 
Van der Neut, ouders en de nog thuiswo
nende kinderen, zolang in het huis van me
vrouw Van Manen aan de overkant. Haar 
overleden man was kachelsmid geweest. 
Later maakte hij fraai hekwerk voor tuinen 
en landgoederen. Achter Van Manens huis 

Winkelier Den Otter. 
Grothelaan 20. Zijn 

winkel was in de ach
terkamer. Verkocht 

ook levensmiddelen 
in Bilthovenen 

Utrecht. In de crisisja
ren met zijn zaak op

gehouden 
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De winkel nu. De 
brug is weg. Onder de 
parkeerplaats ligt een 
grote duiker via welke 
het water van de wete
ring loopt naar de 
Maartensdijkse vaart 

: ¥ - ' ^ 
stond nog altijd de grote schuur met daarin 
de oude smidse. In die schuur kwam nu tij
delijk de winkel. Van der Neut was hiermee 
goed geholpen. Want zo kon er in de bouw
periode doorgewinkeld worden. 
In die jaren gingen veel kruidenierszaken 
over op zelfbediening. Ook de firma Van 
der Neut had, al vóór de afbraak, concrete 
plannen in die richting gemaakt. Het 
nieuwe interieur was dan ook grotendeels 
volgens het moderne systeem opgezet. De 
verkoop liep evenwel ongestoord, zonder 
haperingen, door. Bedrijf en klanten waren 
kennelijk met de tijd mee gegaan. En niette
genstaande de grootschaliger opzet bleef 
toch de formule van het dorp behouden. 
Evenals daarvoor verliet ook nu welhaast 
geen klant de zaak zonder een praatje met 
deze of gene bekende of buur. 

De lokale context 
Van der Neut zat hier niet in zijn eentje. Dat 
was zeker zo in de jaren dertig. Groenekan 
kende in die tijd een indrukwekkend aantal 
kleine neringdoenden. Daartoe behoorden 
o.a. bakkers, groenteboeren, kruideniers, 
vissers om den brode, fietsenmakers, kap
pers en café-houders.3 Van elk van deze wa
ren er op zijn minst twee. Er was verder een 
kolenboer, een olieboer en een slager. De 

melkboeren van hier, die in het dorp ventten 
vielen op de vingers van één hand niet te 
tellen. Dat was dan bij benadering de win
kelstand die Van der Neut aantrof in het jaar 
van vestiging. "Iedereen deed in zaken", 
merkte hij op in een gesprek. De concurren
tie was dus sterk. Daarom probeerde een 
winkelier de kosten laag te houden. Veelal 
werd een deel van de woning als winkel
ruimte gebruikt, werden huisgenoten inge
schakeld en lange werktijden gemaakt. En 
dan nog was het vaak werken voor een 
droge boterham. In de crisisjaren moest 
menige confrater het opgeven. Van der 
Neut hield het en kon na de oorlog uitbrei
den. 

Slotopmerkingen 
Het begon met de jaren dat zijn vrouw in de 
winkel op de kleintjes lette en hij de boer 
opging om zijn vaste klanten te bezoeken. 
Toen dat laatste niet meer gebeurde kwa
men diezelfde klanten naar de winkel. De 
vestigingsplaats bleek achteraf gezien goed 
gekozen. Op het moment dat uitbreiding 
gewenst was, konden aangrenzende onder
komens worden gebruikt. 
Na 1965 schakelden de kruideniers over op 
assortimentsverbreding en zelfbediening. 
Van der Neut achtte de tijd gekomen om 
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fors te investeren en liet een nieuw pand 
bouwen. Wat betreft rechtspersoon werd 
het bedrijf in 1966 een vennootschap onder 
firma. 
In de directe omgeving van de winkel ge
beurde ook nog een en ander. In 1965 en 
vervolgens in 1971 werd het huis ''op de 
hoek" aanzienlijk ingekort.6 De verkeerssi
tuatie aan het begin van de Groenekanse-
weg werd daarmee overzichtelijker. In 
1987 werd aan de gemeente toestemming 
gevraagd de wetering voor de winkel te 
dichten terwille van parkeerruimte aldaar. 
Eerst was zij tegen. Uitdraaiende auto's 
zouden allerlei moeilijkheden, zelfs onge
lukken teweeg kunnen brengen. Maar het 
alternatief was welhaast opstappen. 
Tenslotte kwam de vergunning. De ver
trouwde toegangsbrug verdween, een dui
ker werd gelegd en een parkeerplaats ge
maakt. 

Van der Neut leeft nu stil, op de gerieflijke 
westelijke bovenwoning. De tijd dat hij met 
een stallantaarn naar de schuur op het ach
tererf liep is lang voorbij. Zijn vrouw werd 
toevertrouwd aan de goede zorgen van 
"Beukenburg". De vennoten anno 1993 
zijn: zoon Jan (sedert 1966) en kleinzoon 
Erik (sedert 1988).7 Het zaakadres is nog al
tijd: Groenekanseweg 5 tot en met 13, een 
respectabel aantal nummers. 

W. Hoebink 
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Noten 
1 In 1928 kwam er weliswaar koffiehuis De Leeuw, 

maar dat had de voordeur aan de Utrechtseweg, na 
1945 Wilhelminaweg geheten. 
Vóór 1933 waren er in deze boerderij 5 wooneen
heden, met de huisnummers 5. 7. 9. 11 en 13. Het 
volgende pand, nu genaamd "'t Ravenest", draagt 
nog altijd nummer 15. 
Tevens raakte hiermee in onbruik de naam 
"Rottegracht". Zo werd de boerderij wel genoemd 
sedert deze was verdeeld in meerdere wooneenhe
den. Het water van de sloot tussen deze onderko
mens en De Leeuw (Beylo) was niet altijd van het 
zuiverste gehalte. Vandaar genoemde (bij)naam 
(rot = rat). 
Op het nieuwe pand rusten nu alle eerderge
noemde nummers. Daarvan heeft de bovenwo
ning van Izaäk van der Neut sr. het nummer 5, en 
die van Jan van der Neut 7. 
Buiten beschouwing blijven hier de vrije zelfstan
digen meteen ambacht (smid, aannemer) of hand
werk (sleper). Bij elkaar overigens ook een verba
zingwekkend aantal. 
"De hoek" is in Groenekan vanouds de naam voor 
de hoek Groenekanseweg en Wilhelminaweg, aan 
de zuidzijde. 
Sjaak van der Neut was van 1970-1986 ook ven
noot. De naam van het bedrijf was in die jaren: 
Firma Van der Neut en Zonen. De oudste zoon, 
Leo, hielp zijn vader in de jaren 50. 

Gesproken met: H. van Brenk 
L. v.d. Brink 
G. Voskuil 
P. den Otter 
J. Melissen 
W. Melissen 
C. Tieland 
en 
I. van der Neut 
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