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BLOEMISTERIJ KWEEKLUST 
AAN DE GEZICHTSLAAN 

Koos Kolenbrander 

Het vertrek op 20 januari 1970 van Gerrit en 
Neeltje van der Wal uit hun huisje Kweeklust 
betekende het definitieve einde van de 
bloemisterij aan de Gezichtslaan 30 te 
Bilthoven.Vanaf 1948 kweekten en verkochten 
ze snijbloemen, planten en aardewerk in de 
broeikassen bij hun gezellige 
'paddestoelenhuisje'. Gerrit ging dagelijks met 
een bakfiets vol tuingereedschap op weg naar 
zijn klanten. Hij ontwierp en verzorgde vele 
tuinen in Bilthoven en wijde omgeving. Met 
het vertrek van de familie Van der Wal werd 
een periode afgesloten van de bloemisterij, die 
ruim 45 jaar aan de Gezichtslaan heeft bestaan. 

Oorspronkelijk was de Gezichtslaan een 
oprijlaan vanaf de Soestdijkseweg naar het 
landhuis Eyckenstein te Maartensdijk. Bij een 
ansichtkaart 'Gezicht in de Gezichtslaan' uit de 
verzameling van Jan van der Heijden schreef 
Jan dat de 5 meter brede laan in 1918 een 
wegdek met grint kreeg. In juli 1918 is de uit 
1901 daterende villa Emediede op de hoek van 
de Soestdijkseweg / Gezichtslaan als 
hotel/restaurant De Leyen in gebruik genomen. 

In de jaren twintig van de vorige eeuw zijn er 
aan de noordzijde van hotel De Leyen aan de 
Gezichtslaan drie groepjes van elk drie 'pad
destoelenhuisjes' gebouwd. In enkele hiervan 
woonde personeel van het hotel. 

Het huisje aan de Gezichtslaan in de jaren dertig van de 

vorige eeuw, toen de familie Van Voorst er woonde. 

Het laatste van deze negen huisjes, nummer 
l4g, later Gezichtslaan 30, stond dichtbij de 
hoek met de Van der Helstlaan. Op 20 juli 
1925 betrekt bloemist en begrafenisaannemer 
Cornelis van Voorst uit Bussum dit pand. 
Cornelis van Voorst, roepnaam Kees, is in 1882 
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te 's Graveland geboren. Kees was getrouwd 
met Nelletje Bakker, in 1881 te Loosdrecht 
geboren. Kees en Nelletje hadden twee zoons, 
Nico en Bram. Ook woonde de vader van 
Nelletje, Abraham Bakker, bij hen in huis. 
Nico volgde aanvankelijk het voetspoor van 
zijn vader. Hij behaalde de nodige 
hoveniersdiploma's en werkte als tuinman 
bij zijn vader. Na zijn trouwen met Elisabeth 
Smits, een dochter van de boswachter uit De 
Leijen, is hij directiechauffeur bij Neerlandia te 
Utrecht geworden. Zoon Bram leerde voor 
timmerman. Na zijn trouwen vertrok hij in 
1938 naar Jutphaas en begon daar een 
kruidenierswinkel. Later is hij naar Zuid-Afrika 
gegaan en werkte daar zijn verdere leven als 
timmerman. 

Links van het huis Gezichtslaan 30 stonden 
twee broeikassen aan de weg. De overzijde 
van de laan was in 1925 nog grotendeels 
onbebouwd en hoofdzakelijk bos met een pad 
richting de huidige Rembrandtlaan. Buiten en 
in de broeikassen kweekte Kees van Voorst 
snijbloemen, dahlia's en chrysanten en 
zomerplanten zoals afrikaantjes, asters en 
viooltjes. Rond het huis liepen enkele ganzen 
en kalkoenen. Kees had ook twee bouviers. Hij 
was lid van een hondenvereniging in Bilthoven. 
Een van de kleinkinderen vertelde dat Kees in 

1932 de tuin voor het toen net nieuwe 
gemeentehuis Jagtlust aan de Soestdijkseweg 
heeft ontworpen en onderhield. 

De familie Van Voorst tijdens oudejaarsavond in 1932 

met v.l.n.r. Bram van Voorst, Elisabeth Smits, Nico van 

Voorst, Kees van Voorst en Nelletje van Voorst-Bakker. 

De in 1923 aan de Leijenseweg 10 geboren 
Tom Rademakers, zoon van de kolenboer, 
vertelde dat Kees van Voorst bevriend was 
met zijn ouders. Omstreeks 1933 belde Kees, 
wanneer er vorst dreigde, zijn ouders met de 
vraag of Tom en zijn broer Jan tijdens een vrije 
woensdagmiddag van school chrysanten wilden 
gaan venten. Tom reed dan op de transportfiets 
met een grote mand bloemen voorop en zijn 
broer Jan ernaast op een gewone fiets met een 
mand bloemen achterop. De jongens moesten 
de bloemen in Bilthoven en De Bilt voor een 
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dubbeltje per stuk zien te verkopen. Eerst 
gingen ze met de bloemen bij bekenden en 
familie aan. Daarna langs de gewone mensen, 
daar verkocht je volgens Tom meestal het 
makkelijkste. 
Wanneer ze met vier onverkochte bossen 
terugkwamen, zei Kees meestal: „Jongens, geef 
die maar aan je moeder." Op 27 juli 1934 
diende Kees bij burgemeester en wethouders 
een verzoek in om de twee broeikassen, die 
links naast zijn huis stonden, te mogen slopen 

en ze achter het huis weer op te bouwen. 
Hij had hiertoe de architect - aannemer P.G.D. 
Giskes uit Hollandsche Rading in de arm 
genomen. Op 5 oktober 1934 kreeg hij 
toestemming van de gemeente. Drie jaar later, 
op 28 september 1937, richt Kees van Voorst 
zich nogmaals tot de gemeente met het verzoek 
een houten bergruimte te mogen verplaatsen. 
Ook hiervoor krijgt hij een week later 
toestemming van de gemeente. 
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Successievelijk werden er steeds meer huizen 
aan de Gezichtslaan gebouwd. Misschien was 
de verplaatsing van de broeikassen en 
bergruimte die Kees op zijn kwekerij realiseerde 
wel bedoeld om ruimte te maken voor de bouw 
van nieuwe huizen. Behoudens enkele adver
tenties in het Bilthovensch-Adresboek uit 1927, 
waarin Kees van Voorst als 'Aannemer van 
Begrafenissen en Crematiën' adverteerde, is er 
niets bekend over zijn activiteiten op dit gebied. 

C. VAN VOORST 
Gozlchtslaan 14 - Bilthoven 

i . » BEGRAFENISSEN en CREMATIEH 
A U T O baschlkbaar voor varvosr van 
OYarlsdsnen van en naar alla plaaiian 

Advertentie van Kees van Voorst 

uit het Bilthovensch-Adresboek uit 1927. 

Op 27 mei 1948 verhuist het gezin Van Voorst 
naar de voormalige tuinmanswoning van het 
landgoed Beerschoten aan de Utrechtseweg 36 
te De Bilt. Kees is dan 66 jaar oud. Volgens een 
kleinzoon heeft Kees de bloemisterij aan de 
Gezichtslaan verkocht met de afspraak dat hij 
gedurende de eerste tien jaar na de overdracht 
geen soortgelijke onderneming meer zou 
mogen beginnen. Op 7 januari 1963 is hij, 
80 jaar oud, in Utrecht overleden. 

Gerrit van der Wal 

Op 20 september 1948 vestigt Gerrit van der 
Wal zich als de volgende bloemist aan de 
Gezichtslaan 30. Geert Hidde van der Wal is 
in 1898 te Vorden geboren. Hij trouwde met 
Neeltje Catharina Veltkamp, in 1896 te 
Amsterdam geboren. Haar vader was 
groenteboer in Amsterdam. Gerrit was voor 
de tweede wereldoorlog tuinbaas op de 
Carolinahoeve van de familie Lijnweber aan de 
Hoofdstraat in Driebergen. De heer Lijnweber 
was directeur van de scheepjeswolfabrieken te 
Veenendaal. Tijdens de bezetting is de 
Carolinahoeve door de Duitsers gevorderd. 

Kweeklust aan de Gezichtslaan 30 in 1956; 

schoondochter Alie van der Wal-Heuvelink op haar 

nieuwe fiets. 
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Gerrit kwam in 1943 als tuinbaas op 
Beerschoten in De Bilt. De familie Van der Wal 
verhuisde naar de tuinmanswoning aan de 
Utrechtseweg, dezelfde woning waar de 
familie Van Voorst in 1948 kwam te wonen. 
Na de bevrijding is Beerschoten opgeheven. 
Gerrit trof aan de Gezichtslaan 30 een 
enigszins verlopen bloemisterij aan. 
Hij verwierf snel het vertrouwen van klanten 
voor het onderhoud van de vaak grote tuinen 

in Bilthoven en De Bilt. Zijn vrouw Neeltje 
was mede door haar ervaring in de groentezaak 
thuis, een uitstekend verkoopster. Achter het 
huis richtte zij een hoekje in waarin zij 
snijbloemen, bolletjes, planten, vazen en 
keramiek verkocht. De meeste planten 
kwamen van eigen kweek, maar ook kocht 
zij snijbloemen in bij een grossier uit het 
Westland. Een kweker uit Vleuten leverde haar 
iedere week planten. 

Gerrit en Neeltje van der Wal met hun zoon Hidde. 
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Een overbuurmeisje, dat in 1951 met haar 
ouders tegenover de bloemisterij aan de 
Gezichtslaan kwam wonen, herinnert zich de 
opvolging voor hun bloemisterij. Hun twee 
zoons kozen een ander beroep. In januari 1970 
zijn ze definitief gestopt en verhuisden ze naar 
een seniorenwoning aan de Planetenbaan. 
Na hun vertrek is de naam Kweeklust van de 
voorgevel van het huis aan de Gezichtslaan 

verdwenen en bleef het een gewoon woonhuis. 
Op 2 november 1970 is Gerrit van der Wal 
op 72 jarige leeftijd overleden. Neeltje was 
91 jaar oud toen zij in 1987 overleed. 
Inmiddels was reeds op 19 oktober 1967 
de vergunning verleend voor de bouw op 
teelgrond van het huidige pand 
Gezichtslaan 32. (red.) 

HET NIEUWE LYCEUM 1935-1945 
DE DONKERE OORLOGSJAREN (I) 

Dr. Wim Krommenhoek, oud-docent H N L 

In deze derde aflevering van de serie Het Nieuwe Lyceum wordt de geschiedenis van de school 
gedurende de oorlogstijd tot en met het jaar 1941 beschreven. Het artikel is een bewerking van 
een omvangrijker geschrift. De tekstverzorging is van Pieter Burggraaf. 
Voor de voorgaande afleveringen, zie de nummers september en december 2004. 

Toen de oorlog uitbrak in mei 1940 bestond Het Nieuwe Lyceum vijfjaar; men maakte zich op voor 
het eerste examen. Kort daarvoor had men het nieuwe gebouw aan de Jan Steenlaan betrokken en 
onder de bezielende leiding van de nog jonge rector Van Popta trachtte men nieuwe onderwijsidealen 
gestalte te geven. 
De school bezat toen een internaat aan het Vermeerplein. Het bood onderdak aan leerlingen van wie 
de ouders buitenslands vertoefden, met name in Indië, en stond onder leiding van de rector en zijn 
vrouw. 


