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De Woudkapel, een geloofgemeenschap

In het begin van de vorige eeuw richtten 
mensen in Bilthoven de religieuze vereniging 
op die nu De Woudkapel heet. Het initiatief 
daartoe kwam voort uit de behoefte van een 
aantal Bilthovenaren aan meer geestelijke 
vrijheid dan ze konden vinden binnen de 
traditionele kerken. Zij waren geworteld in 
het vrijzinnig christendom en het religieus 
humanisme. Ze zochten ruimte voor hun 
persoonlijke geloofsbele ving, voor een 
vrijmoedig omgaan met inspirerende teksten, 
al dan niet uit de bijbel. Tradities en dogma’s 
mochten ter discussie worden gesteld, vonden 
ze. Binnen hun vereniging moest plaats zijn 
voor kritische vragen en nieuwe antwoorden. 
Iedereen kon zich aansluiten; men hoefde niet 
gedoopt te zijn of belijdenis te hebben afgelegd. 
Lidmaatschap van een ander kerkgenootschap 
was geen bezwaar.
Interessant is dat er vanaf het begin twee 
stromingen bestonden om de vereniging vorm 
te geven: als religieuze kring met de bedoeling 
sprekers uit te nodigen van allerlei richting en 
streven, en als godsdienstige gemeenschap met de 

nadruk op het houden van kerkdiensten. Even 
belangwekkend is het dat beide stromingen nog 
steeds naast elkaar bestaan in De Woudkapel.

In 1863 was in De Bilt op de plek waar de pas 
aangelegde spoorlijn de Soestdijkseweg kruiste 
een halteplaats ingericht. Aanvankelijk liep de 
exploitatie van dit ‘station’ niet zo goed. Pas 
toen aan het einde van de eeuw aftakkingen 
van de spoorweg werden aangelegd naar 
Baarn en Zeist en het treinverkeer toenam, 
werd het ‘buiten’ wonen populair bij de beter 
gesitueerde Utrechtenaren. Met name voor 
Oud-Indiëgangers en spoorwegpersoneel bleek 
het wonen in de bossen erg aanlokkelijk.
Rondom het station schoot de bebouwing nu 
de grond uit. Commerciële bouwverenigingen 
werden opgericht die grote stukken terrein 
(parken genoemd) in exploitatie namen, daar 
naar eigen inzicht wegen aanlegden, percelen 
grond verkochten en huizen lieten bouwen. 
Toen nabij het station zich steeds meer 
winkels en horecabedrijven gingen vestigen, 
besloot de gemeenteraad in 1917 de zo 
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langzamerhand tot een dorp uitgegroeide wijk 
De Bilt Station te herdopen tot ‘Bilthoven’.
De Bilthovenaren - die snel in aantal 
toenamen - kregen langzamerhand ook behoefte 
aan voorzieningen die hen in immateriële zin 
konden voeden. Nadat in 1916 ten zuiden van 
de spoorlijn de Nederlands Hervormde ‘Biltsche 

Kapel’1 was gebouwd, kon het niet uitblijven 
dat ook in Bilthoven-Noord een groep religieus 
geënga geerden het plan opvatte zich te 
verenigen.
En zo gebeurde het dat in het voorjaar van 
1923 vier vrouwen2 een oproep deden tot 
oprichting van een religieuze gemeenschap.  

De explosieve groei van een villadorp: Bilthoven in 1920 en 1927.
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Hun opwekking vond gretig gehoor; er 
bleken in Bilthoven velen die zich in hun 
streven geestverwant voelden. Op 12 maart 
1923 vond in het  Blauwe Huis3 aan de 
Beetslaan4 de constituerende vergadering 
plaats van de vereniging ‘Vrijzinnige 
Godsdienstige Gemeenschap Bilthoven en 
Omstreken’5.

Een eigen kerkgebouw
Meteen al na de oprichting deed zich 
de behoefte aan een eigen onderkomen 
gevoelen, want het Blauwe Huis waar men 
tot dan toe bijeenkwam, ging particulier 
bewoond worden. Refererend aan de 
plannen voor een eigen gebouw werd een 
verzoek gericht aan de kerkenraad van 
de Biltsche Kapel om gebruik te mogen 
maken van hun kerkruimte. Het verzoek 
werd echter vriendelijk afgewezen wegens 
’onverenigbaarheid van beginselen’. 
Vervolgens richtte het bestuur zich tot de 
gemeente De Bilt met de vraag gebruik te 
mogen maken van het gymnastieklokaal 
van de U.L.O.-school6 aan de Van 
Dijcklaan. B. en W. beschikten afwijzend. 
Een rekest aan de gemeenteraad pakte 
echter positiever uit: de Gemeenschap 
mocht tijdelijk ‘s zondags enkele uren over 

De door ir. Van Heukelom getekende plattegrond.



37

De Biltse Grift                          juni 2011

de ruimten van de school beschikken ‘voor ƒ 2,- 
per keer, wanneer aldaar niet gestookt wordt, en 
voor ƒ 7,- per keer, wanneer dit wel noodig is’. 
Voor ƒ 7,50 per jaar sleepte de conciërge/stoker 
van de school ‘s zondags de tachtig benodigde 
stoelen aan. 

Intussen trad het bestuur in gesprek met 
de directie van de N.V. Maatschappij tot 
Exploitatie van ‘Het Oosterpark’7. Die bleek 
de Gemeenschap zeer ter wille, beloofde alle 
medewerking te verlenen bij de aankoop van 
grond en was bovendien bereid een flink 

Het bouwterrein vanaf de Sweelincklaan. Op de achtergrond is vaag de villa Peterhof te zien.
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bedrag te storten in het bouwfonds van een 
kerkgebouw8. Men had als bouwplek een 
perceel op de hoek van de Beethovenlaan en 
de Sweelincklaan9 op het oog, naast de villa 
Peterhof10. Vooral de rustige ligging, de mooie 
omgeving en uiteraard het genereuze aanbod 
van de eigenaar, deden dit terrein zeer geschikt 
lijken.
De Gemeenschap had het geluk ir. G.W. 
van Heukelom, een in die tijd bekend 
architect, onder haar leden te hebben. Deze 
kwam met een ontwerp voor ‘een schoon en 

aesthetisch kerkje’ dat ‘een grote 
aantrekkelijkheid voor gemeente-uitbreiding 
kan zijn’. Op een bestuursvergadering in 
september 1923 viel voor het eerst de naam 
waaronder de Gemeenschap later bekend werd: 
’In de vergadering wordt nog besproken ‘t 
ontwerp “Woudkapel’11 van dr. v. Heukelom 
aan de Alg. Ledenvergadering voor te leggen en 
toestemming te vragen dit te mogen uitvoeren 
en als 2de punt dan de plaats voor ‘t bouwplan 
ter bespreking te brengen’. Het bestuur stelde 
een begroting op en meldde in genoemde 
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ledenvergadering dat ’buiten de kosten van 
een orgel minstens ƒ 41.000,- zal zijn te 
verkrijgen’. De helft van dat bedrag moet uit 
giften worden bijeengebracht en men hoopt dat 
‘een volgend geslacht bereid en in staat zal zijn 
om de andere helft van het gevorderde kapitaal 
samen te brengen, als thans die helft door eene 
rentegevende leening wordt opgenomen’. Aan 
de leden werd verzocht eenmalig ongeveer zeven 
procent van hun jaarsalaris in het bouwfonds te 
storten.
In februari 1924 meldden de bestuurs-notulen: 
’Voorstel van de Mij ‘t Oosterpark ons het 
terrein aan de Beethovenlaan af te staan à ƒ 2 
per m2 met een toezegging van een bijdrage 
groot ƒ 2000 voor de bouw van ons kerkje; een 
vlug besluit moet echter volgen, daar bij de Mij 
telkens aanvragen voor grond in 
de Beethovenlaan inkomen en 
deze grond daar nu reeds voor 
ƒ 3 per m2 wordt verkocht. 
Besprekingen volgen; men 
besluit op het mooie voorstel in 
te gaan, hoewel men beseft dat 
de afstand voor vele onzer leden 
groot is. Dit bezwaar zal zich 
echter altijd voordoen; men 
hoopt dat het autobusverkeer 
hieraan tegemoet zal komen; 

besloten wordt in overleg met den bouwmeester 
ter plaatse te besluiten hoeveel grond gekocht 
zal worden en dan tot aankoop over te gaan’.
Op aandringen van ‘Het Oosterpark’ - die het 
aanbod van de lage grondprijs anders niet langer 
gestand kon doen - werd begin april opdracht 
gegeven tot aankoop van het bouwterrein. 
Meteen al bakende een geestdriftige Van 
Heukelom - die zich geheel belange loos inzette - 
het toekomstige kerkgebouw met paaltjes af.
In mei meldden de notulen: ‘Voorts wordt 
mededeling gedaan van den aankoop van den 
grond aan de Beeth.laan, groot 3750 12 m2 à 
ƒ 2 per m2, dus voor ƒ 7500, waarvan de 
bijdrage van de Mij ‘t Oosterpark à ƒ 2000 
dadelijk in mindering gebracht zal worden’13.
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Aan de slag
In juni 1924 kwam het bestuur met de heer 
Van Heukelom bijeen om te besluiten of 
men al dan niet de Woudka pel zou bouwen; 
er was namelijk nog niet aan alle financiële 
voorwaarden voldaan. ‘De Voorzitter geeft een 
exposé van cijfers en ook de heer van Heukelom 
deelt uitvoerig aan de vergadering mede hoe hij 
nog bezuinigingen heeft kunnen aanbrengen, 
zonder ‘t kerkje te schaden. Hij stelt ‘t Bestuur 
voor, zoo men tot den bouw zal overgaan 
deze te doen verrichten door het Spoorweg 
Bouwbedrijf dat ons de meest zekere wijze van 
bouwen biedt. Na ampele bespreking wordt 
besloten tot bouwen over te gaan. [...] Van deze 
besluiten zal in de verschillende bladen met 
gepast enthousiasme mededeling worden gedaan 
en wel door dr. van Everdingen, die tevens zal 
opwekken tot meerdere financieele bijdragen 
o.a. voor orgel en glas in lood. [...] 
De Voorz. meent, dat wij voor onze 
gemeenschap hedenavond belangrijke besluiten 
hebben genomen’”.
Het Spoorwegbouwbedrijf offreerde het kerkje 
te bouwen tegen kostprijs met als maximum een 
bedrag van ƒ 28.000.-. Van Heukelom toog aan 
het werk, zijn vrije tijd en vakantie aan de bouw 
van de Woudkapel opofferend. In september 
1924 werd de eerste steen gelegd14 en op 14 

Een oorkonde herinnert aan de eerstesteenlegging van 
de Woudkapel.
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december van datzelfde jaar vond de inwijding 
plaats, in een eenvoudige bijeenkomst zonder 
officiële formaliteiten, maar in aanwezigheid 
van de burgemeester.

Van Heukelom schiep met de bouw an de 
Woudkapel een eenvoudige, symmetrisch 
opgezette kruiskapel, met boven de ingangs-
partij een lage rechthoekige klokkentoren. 
De vormgeving van het gebouw vertoont 
invloed van de Amsterdamse-Schoolstijl, 
zoals bijvoorbeeld de geometrische baksteen-
detaillering. In de voorgevel is boven de deur in 
baksteen het woord VREDE gemetseld.
Veel zorg werd besteed aan het interieur,  
dat gedomineerd wordt door een spel van 
boogstellingen. Op de verdiepingen van 
het transept bevinden zich galerijen met 
boogvormige openingen. In de bakstenen 
vloer werden accenten aangebracht van in een 
regelmatig patroon gelegde groene tegels. De 
binnenmuren zijn ambachtelijk gemetseld met 
donkere specie. Net als bij Berlage is voor de 
lambrisering gebruik gemaakt van veelkleurig 
verglaasde baksteen. De eveneens stenen kansel 
is afgezet met eikenhouten ornamenten.
De in stalen kozijnen gezette kleurrijke glas-
in-loodramen van de Delftse glazenier Jan 
Schouten zorgen ook vandaag nog voor een 

intieme sfeer. Zelf schreef Van Heukelom in 
1925: ‘Het licht in de kerk is gedempt en 
door de gekleurde ramen en diepe toon van 
de wanden is beoogd een intieme-mystieke 
stemming te bereiken. De architectuur 
uitwendig is zeer sober gehouden - ernst en 
eenvoud, bescheiden ligt de kapel tegen een 
heuvel bedekt met dennen’.
De Woudkapel staat op de gemeentelijke 
monumentenlijst van De Bilt; de latere 
uitbouwen zijn van bescherming uitgesloten.

Bouwmeester Van Heukelom
Dr. Ir. George Willem van Heukelom (Tilburg, 
29 maart 1870) studeerde civiele techniek 
in Delft. Op 21-jarige leeftijd trad hij in 
dienst van de Maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen te Utrecht, in de loop der 
jaren opklimmend tot Chef van Dienst van 
Weg en Werken. Tot zijn pensionering in 1935 
ontwierp en realiseerde hij voor de Spoorwegen 
vele bouwwerken. Als architect is hij beïnvloed 
door de ideeën van H.P. Berlage. Belangrijke 
scheppingen zijn de stationsgebouwen van 
Baarle-Nassau, van Maastricht en vooral dat van 
Roosendaal.
Zijn grootste werk is het Derde 
Administratiegebouw (HG-III, 1921, 
tegenwoordig officieel De Inktpot genaamd) 



42

De Woudkapel, een geloofgemeenschap

aan het Moreelsepark in Utrecht voor de uit 
een fusie ontstane Nederlandsche Spoorwegen. 
In de periode net na de Eerste Wereldoorlog 
wist Van Heukelom de schaarste aan materialen 
handig te omzeilen. Hij richtte het Bouwbedrijf 
op, dat een baksteenfabriek in Brabant 
opkocht en percelen bos in Zuid-Limburg 
ging exploiteren. Met de stenen en het hout 
daarvan zijn zowel de Inktpot als de Woudkapel 
gebouwd. Wat vormentaal betreft, sluiten beide 
gebouwen opmerkelijk bij elkaar aan, vooral 
voor wat het interieur betreft.
Ongeveer gelijktijdig met het 
Administratiegebouw maakte Van Heukelom 
het ontwerp voor zijn eigen woonhuis Woud-
zang15 aan de Schubertlaan in Bilthoven, dat hij 
in 1920 betrok. Met zijn vrouw Henriëtte van 
den Brandeler en zijn gezin heeft hij daar 32 
jaar gewoond.
Van Heukelom leefde en werkte vanuit een sterk 
religieus karakter, een eenvoudig, ondogmatisch 
geloof, zich bewust van de steun en de 
inspiratie van een Hogere Leiding. Vanuit deze 
levenshouding schiep hij op 54-jarige leeftijd de 
Woudkapel. Niet een kostbaar bouwmateriaal 
bepaalt de waarde van zijn schepping, maar de 
soberheid en de klaarheid van de verhoudingen. 
De idee van een ‘religieu ze kring’ die hem en 
zijn vrouw voor ogen stond, komt tot uiting in 

de opzet van het gebouw. Om de ruimte voor 
veelsoortige activiteiten te kunnen gebruiken, 
koos hij voor stoelen in plaats van kerkbanken. 
Heel bewust hield hij het interieur aards en 
stemmig; waarbij het gedempt binnenvallende 
licht een mystieke sfeer oproept. In latere 
tijden werd de bedoeling van de bouwmeester 
niet meer aangevoeld; men vond het interieur 
te donker. In de loop der jaren is steeds meer 
kunstlicht aangebracht.
Na de bouw van de Woudkapel hield Van 
Heukelom zich vooral met de restauratie van 
belangrijke monumenten bezig, waaronder de 
Utrechtse Domtoren (gereed in 1929) en de 
Martinito ren in Groningen (1948).
Op 17 februari 1952 overleed G.W. Van 
Heukelom op 81-jarige leeftijd.

(Wordt vervolgd)

Voetnoten:
1 Thans de Zuiderkapel.
2 Het zijn de dames N. Huender-de Jong, H. van 
Heukelom-van den Brandeler (componiste en 
echtgenote van G.W. van Heukelom, architect), 
W.A. Ketting-Nijgh (echtgenote resp. moeder van de 
componisten Piet en Otto Ketting) en L. Stokmans 
(de latere echtgenote van ds. E.D. Spelberg, 
oprichter van de VPRO).
3 Het Blauwe Huis werd geëxploiteerd door 
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de Kunstgroep Bilthoven, die kennelijk ook 
vergaderruimtes verhuurde.
4 Thans Ten Katelaan 18. Aanvankelijk liep de 
Beetslaan vanaf de Soestdijkseweg tot aan de 
Bilderdijklaan. Eind 1923 werd het middelste deel 
van de Beetslaan opgeheven, namelijk het stuk dat 
liep van ongeveer het punt waar de Sweelincklaan 
begint tot waar de toen nog korte Ten Katelaan 
er vanaf de De Genestetlaan op aansloot. Waar de 
Beetslaan en de Sweelincklaan bijeenkwamen werd 
de Beetslaan met een bocht doorgetrokken naar 
de De Genestetlaan. Het gedeelte van de Beetslaan 
dat lag tussen de Ten Katelaan en de Bilderdijklaan 
werd omgedoopt in Ten Katelaan (vergelijk ook de 
afgebeelde kaarten van Bilthoven in 1920 en 1927).
5 In het bestuur namen zitting mw. H. van 
Heukelom-van den Brandeler, mw. W.A. Ketting-
Nijgh, mej. L. Stokmans voornoemd, en tevens dr. 
W. van Everdingen (wethouder voor onderwijs in De 
Bilt en naamgever van de Van Everdingenschool). 
Tot voorzitter werd gekozen de heer J. Huender 
(medeoprichter van het Nieuwe Lyceum).
6 Thans de Van Dijckschool voor openbaar 
basisonderwijs.
7 Het gebied van het voormalige Oosterpark is nog 
altijd herkenbaar aan de klinkerbestrating.
8 Een van de oprichters van de Gemeenschap, 
Laurina Stokmans, was de dochter van de directeur 
van dit bedrijf.
9 Hoewel al decennialang Beethovenlaan 21 als 
bezoekadres wordt gebruikt (de Beethovenlaan 
is immers als zijlaan van de Soestdijkseweg 

gemakkelijker te vinden) is Sweelincklaan 48 het 
officiële adres van De Woudkapel.
10 Thans Beethovenlaan 25.
11 Het moet haast wel zo zijn dat de naam 
‘Woudkapel’ door Van Heukelom of door zijn 
vrouw is bedacht. De overeenkomst met de naam 
van hun woonhuis ‘Woudzang’ aan de Schubertlaan 
2 wijst sterk in die richting. 
12Volgens de transportakte gaat het om “Een 
perceel bouwterrein, gelegen te Bilthoven aan de 
Beethovenlaan, kadastraal bekend gemeen te de 
Bildt, sectie E. nommer 881, groot achtendertig 
aren en vijf en zeventig centiaren”. Dit komt overeen 
met de recente kadastrale gegevens van het perceel.
13 Effectief is voor het Woudkapelterrein dus ƒ 1,42 
per vierkante meter betaald.
14 Een oorkonde herinnert aan deze gebeurtenis.
15 Villa Woudzang is rond de eeuwwisseling 
gesloopt. De architectuur van het huis deed sterk 
aan die van de Woudkapel denken. Vooral de 
hoofdingang, met daarboven vier smalle glas-
in-loodvensters, toonde grote gelijkenis met de 
voorgevel van de Woudkapel.
Bronnen:
www.collectieutrecht.nl
www.stationsweb.nl
www.historischekringdebilt.nl
Otto Tissing, “De Woudkapel, 75 jaar in de stroom van de 
tijd”, 1997


