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W.M.van Huizen,
LA.Haafkens,

en de leden
P.Cley,
P.B.Dorhout Mees,
J.A.Eisses,
R.Flederus,
A.Grendel,
P.A.J.Heuperman,
C.van Houten,
Dr. C.D.Laros,
H.Smoolenaars,
A.Thomas.

In deze artikelenreeks vertelde ik u over het
ontstaan en verdwijnen van het Biltsche
Meertje aan de Gregoriuslaan en over de
jaren, dat de IJsclub er de thuisbasis had. Ik
nodig graag iemand anders uit om in dit blad

te vertellen over de laatste periode van de nu
75-jarige “Ijsclub Het Biltsche Meertje”.
Wie wil ???

Bronnen:
- Archiefmateriaal van de “Ijsclub Het Biltsche

Meertje”, welwillend door het bestuur ter inzage
gegeven en bestaande uit:

- Notulenboek Bestuursvergadering vanaf 14 April
1930 t/m december 1941

- Jaarverslagen van de Vereeniging “IJsclub Het
Biltsche Meertje”

- Correspondentiedossier 1942/1943

- Dossier obligatieleningen 1924/1942

— Dossier correspondentie, notulen en
jaarverslagen 1944/1957

- Dossier IJBM 64-81.

CABINET VAN ONGEWOONE
SAECKEN
J.W.H. Meijer

Een ieder die een archief bezoekt verwacht
daar meterslange rijen dossiers, dozen en
enveloppen met inhoud, waarin het docu
ment is opgeborgen dat hij of zij zoekt. Het
is in het gemeentearchief in De Bilt (GAB)
al niet anders, een kelder vol met geschiede
nis. Papier en nog eens papier geeft de
onderzoeker de gelegenheid om in het verle
den terug te kijken en te vergelijken. In het
verleden ligt het heden als een fundament
waarop wij gebouwd hebben.
Toch wil ik het niet met u over al dat papier
hebben, maar over zaken schrijven die eigen
lijk niet in dat archief thuis horen ! Zegt u nu
zelf, horen oude bakstenen, zandsteenbrok
ken, oude tegels, pispotten, schalen, kommen
en drinkbekers daar thuis ? En niet te verge
ten al die gelegde ‘eerste’ stenen met hun
opschriften. Er is nog meer van die oude
troep in dozen met niets anders dan scher
ven, kluitjes loodstrip van oude kloostemii
ten en een oud straatnaambord. Veel is
afkomstig uit het Kloosterpark, soms zijn het
kleine geschenkjes van de burgerij en soms

opgegraven voorwerpen dankzij de vele
bouwactiviteiten in de jaren 50 en 60. En
afgebroken hebben wij ook, alleen al zo’n
vijftien boerderijen verdwenen uit beeld.
Maar aan alles kleeft een stukje geschiedenis
of het brengt iets in herinnering zoals de
hierna vermelde MEMORIESTENEN.

De stenen S-08 en S-09 zijn niet in de kelder
maar ‘ergens’ op de gemeentewerf vanwege
hun gewicht. Er is geen prijsvraag aan ver
bonden en dus ook geen prijs, maar wat let u
om eens met De Biltse Grift te puzzelen en
de tekst op de grote steen te completeren ? Ik
weet de oplossing niet, u wel ? Hier volgen
enkele aanwijzingen: van S-08 zijn de derde
en vierde regel wel correct, wat daarna volgt
is onduidelijk. De derde regel kn met circa
28 letters en spaties worden aangevuld, de
vierde regel met ca. 23 tekens.
De stenen zijn afkomstig uit de in 1889 ver
brande molen op de zuidoosthoek Looijdijk
en Hessenweg en ze werden als stoeptreden
gevonden bij het pand Soestdijkseweg Zuid 7,
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5-01 1854

S-02 1886

PETRUS
EN

JOHANNES
HOF
1854

trapeziumvormige sluitsteen uit een
poortje midden tussen 10
arbeiderswoningen aan de zuidzijde
Looydijk (41 t/m 59)

rechthoekige Steen afkomstig uit rijtje
woningen 28 t/m 38 aan de Hessenweg
ter plaatse van Molenkamp

S-03 1832 rechthoekige steen afkomstig uit de
boerderij t.o Park Arenberg aan de
noordzijde Blauwkapelse weg, bewoond
geweest door Henk Letter

S-04 1854 C.T. Bn VAN BOETZELAER
26 JULI) 1854

rechthoekige steen afkomstig uit de
boerderij Larenstein aan de noordzijde
van de Groenekanseweg bij militair
terrein

S-06 1807 HENDRIK VAN DE POLL
OUD 14 JAAR

DE EERSTE
STEEN GELI3T

DEN 16 JULI) A° 1807

rechthoekige Steen afkomstig uit de
zgn ‘Lange Buurt’op het Jodendom,
Koekoeklaan (22 één kamerwoningen)

rechthoekige steen afkomstig uit de
boerderij Blidzigt aan de noordzijde van
de Groenekanseweg / Bildzigt

DE MOLEN
HET GEMEEN
ALS EENDRACHT HEERSCHT E
MET LUST VOOR ALLEN WERKT..

rechthoekige steen afkomstig uit de
boerderij tegenover Kosterij N.H. Kerk
noordzijde Burgemeester de Withstraat

80 x 153 cm
GEMEENBELANG

S-09 1871 55 x 75 ( 120) cm
het rechter deel van de Steen niet
teruggevonden

DE EERSTE STEEN GELEGD
DOOR

C. DE RIJK
GEBn BERENDSE

18 1/5 86

D.D.M. EN 1F.

V. HANGEST D’I3VOIJ

1832

S-05 1876 DE EERSTE STEEN
GELEGD DOOR
H.F.L. TUSCH

OUD 7 JAAR 18 76
3

TUSSCHENHOEVEN

5-07 1887

S-08 1794

DE EERSTE STEEN
GELEGD DOOR
C. BARREVELD
OUD 12 JAAR
18 11/8 87

2

Jh VAN WIC HEN
HEEFT DEZEM OLEN
VER EN HERBO UWD
IN DEN )ARE 1871
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grotendeels met afbraakstenen van de molen,
gebouwd door Johan van Wichen.
Steen S-08 heeft een deel van de tekst verlo
ren doordat hij belopen werd en S-09 werd
op maat gehakt tussen twee muurtjes. (Het
rechter deel is niet aangetroffen en bevat de
vermoedelijke resttekst — red.)

In het GAB wordt ook nog een heel gewoon
baksteentje bewaard, afkomstig uit de boer
derij naast Jagtlust, met de ingekraste letters
J W V. Het zouden de initialen van Verloop
kunnen zijn, eens de eigenaar van Jagtiust of
van boer Willem Veidhuizen.
In een dito steen staat gekrast D H Ao 178.
(een 5 of 6), uit de tijd dat Jan Hovy Jagtlust
bezat (deze steen is in particulier bezit).
Wij hadden nog een paar memoriestenen
kunnen hebben. maar eer we die uit de aan
gekochte panden konden verwijderen waren
anderen ons voor. Zo bijvoorbeeld die uit een
oude dubbele woning aan de Julianalaan
nabij de kerk waarvan wij wel een foto bezit
ten.

Tenslotte kennen we nog een steen, eveneens
in particulier bezit, geheel anders dan de
voorgaande.

Deze Steen zagen we ingemetseld in een
woning ten Oosten van de Lange Buurt op het
Jodendom, ergens in de buurt van de tegen
woordige Dr. W. van Everdingenschool.

Er is veel afgebroken in het naoorlogse De
Bilt, zoals de eerder vermelde vijftien boer
derijen en niet te vergeten de laatste ‘came
ren’ aan de Hessenweg, Leyenseweg en op
de hoek Tuinstraat. Waar de landbouwgron
den verdwenen, huizen werden gebouwd en
wegen aangelegd, werden de boerderijen
overbodig of hoogstens particulier bewoond.
Stenen als hier besproken zijn een stukje
‘gewichtige’ Bi Itse historie geworden.

0E 1OLE\S
HET cEHN:LAG
4Er WST VOOR LLEaWECT t Vt1 ot

f

VREEST DAN NIET
GIJ GAAT VELE

MUSCHKENS TE BOVEN
LUCAS 12, VERS 7

ANNO 1929

DE EERSTE STEEN GEL
DOOR

J.VANCUIK OUD 13 JAAR
EN

L. KOMSTER OUD 10 JAAR
18 75

5
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