Lies Haan-Beerends

Een blik terug in de tijd:
1927-1929
In het eerste artikel over oude
adresboeken in het septembernummer
van 2012 blikte ik terug op het jaar
1909 met het adresboek van dat jaar
als bron. In dit artikel gaat het om
de periode 1927 – 1929. Daarvoor
gebruik ik de adresboeken uit 1927 en
1929, die werden uitgegeven voor de
inwoners van Bilthoven, en de ‘Gids
voor De Bilt en Bilthoven’ uit 1928.

Het adresboek uit 1927 werd uitgegeven
door drukkerij Wentzel, die in Bilthoven
op Rembrandtlaan 16 gevestigd was. In
dat adresboek staan tal van advertenties
die een aardig tijdsbeeld geven. De
informatie betreffende de gemeente
is minder uitgebreid dan in de gids uit
1909. Wel heeft de gids niet alleen een
alfabetische namenlijst maar ook een
‘Lanenlijst’ waarin alle lanen vermeld
staan met achter de nummers de namen
van de toenmalige bewoners en ook
vaak de naam van het pand.
Het ‘Adresboek voor Bilthoven’ uit
1929 werd aan alle gezinnen van
Bilthoven gratis aangeboden door de
‘Bilthovensche Handelsvereeniging’.
Daarin staan nauwelijks advertenties.
Het bevat een ‘Alphabetische Naamlijst’
en ook een ‘Lanenlijst’ waarbij opvalt
dat sommige namen dikgedrukt
zijn, zoals: ‘Angeren, W. van, Electr.
Smederij, Spoorlaan 18’. Wellicht
moest men daarvoor extra betalen.
Na de ‘Lanenlijst’ vindt men een
‘Alphabetische lijst van Winkels en
Industrieele en Handelsondernemingen’.
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Het is verbazingwekkend dat het jonge
Bilthoven toen al zoveel bedrijvigheid
kende. In 1909 was er in Bilthoven
enkel nog maar bebouwing ten
zuiden van de spoorlijn te vinden,
uitgezonderd enkele verspreid liggende
boerderijen ten noorden van de lijn, de
stationschefwoning en villa Ensah, waar
mr. J.E. Ameshoff woonde, secretaris van
de ‘Nederlandsche Centraal-SpoorwegMaatschappij’. Het dorp bij het station
heette toen nog ‘Station De Bilt’. Die
naam leverde bij reizigers echter steeds
meer verwarring op. Men dacht vlak bij
het dorp De Bilt uitgestapt te zijn. Maar
om daar te komen moest men nog wel
een stief kwartiertje lopen. Op verzoek
van de directie van de spoorwegen werd
in 1917 door de gemeente een prijsvraag
uitgeschreven waarbij men vroeg een
passende naam te bedenken voor het
zich ontwikkelende dorp. Het toenmalige
gemeenteraadslid, dr. H.W. Melchior,
verzon de naam Bilthoven en werd de
winnaar.
Behalve de twee genoemde
adresboeken heb ik als bron voor dit
artikel ook de ‘Gids voor De Bilt en
Bilthoven’ gebruikt, die in 1928 door
de ‘Vereeniging tot bevordering van
het vreemdelingenverkeer in De Bilt
en Bilthoven’ werd uitgegeven. In de
‘Inleiding’ wordt de gemeente De Bilt als
volgt omschreven:
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Voorblad Gids voor De Bilt en Bilthoven 1928.
Collectie Vereniging Historische Kring D’Oude
School.

‘In het centrum van Nederland, op
slechts enkele Kilometers afstand van
Utrecht, bevindt zich een gemeente,
die door haar ligging, haar prachtige
en rijke natuur, haar gezond klimaat,
als gevolg van haar ligging op hoogen
zandgrond en haar uitgestrekte
dennenwouden, in de laatste jaren
een uitbreiding heeft ondergaan, die
schier aan het ongeloofelijke grenst
en ons onwillekeurig doet denken aan
de fabelachtige verhalen, die soms uit

Amerika tot ons komen. Deze gemeente
is De Bilt. Het is over deze bloeiende
gemeente, dat wij den aandachtigen
lezer en de belangstellende lezeres in de
volgende bladzijden een en ander willen
vertellen.’ Dat belooft dus heel wat!
In de gemeentegids van 1927 is op
bladzijde 103 te lezen dat H.P. baron
van der Borch tot Verwolde van Vorden
burgemeester was. H. Troostheide was
wethouder Publieke Werken, jhr. D.R.
Gevers Deijnoot was wethouder van
Onderwijs. Mr. A. Pronk van Hoogeveen
was nog steeds gemeentesecretaris. Zijn
naam zijn we veelvuldig tegengekomen
in het adresboek uit 1909. De
gemeenteraad bestond in 1927 uit
dertien leden, waarbij opgemerkt zij
dat de heren G.L. baron van Boetzelaer
en P.N. Hoogland ook al in 1909 deel
uitmaakten van de raad.

rooms-katholieke kerk die aan ‘Onze
Lieve Vrouwe van Altijddurenden
Bijstand’ werd toegewijd en aan de
Gregoriuslaan te vinden is, en de
‘Vrijzinnig-Godsdienstige Gemeenschap
“Bilthoven en Omstreken”’, een
kerkgemeenschap die we tegenwoordig
als de Woudkapel kennen, gelegen aan
de Beethovenlaan.
Er waren in 1927 in Bilthoven al vijf
scholen te vinden, te weten de openbare
lagere scholen gelegen aan de Van
Dijcklaan en de Leijenseweg, de ‘Ned.
Herv. School’, gelegen aan de Julianalaan,
de ‘R.K. School’ aan de Gregoriuslaan
en de Montessorischool, die op het
Rembrandtplein gelegen was en is.
Zoals blijkt uit de gids was ook het
verenigingsleven in Bilthoven al
bloeiend. Vermeld werden onder andere
‘Het Nederlandsche Meisjesgilde,
Afd. Bilthoven’, ‘De Nederlandsche

In de ‘Doktorenlijst’ staan acht
doktoren vermeld. Daaronder
waren ook begrepen de tandartsen
A. Jansen en W. Sprée en de
dierenarts C. Kruijmel.
Onder het kopje ‘Stichtingen,
Openbare Instellingen en
Vereenigingen te Bilthoven’
werden de navolgende kerken
genoemd: de ‘Biltsche Kapel’ die
aan de Boslaan gelegen is, de

De Biltse Kapel.
Ansichtkaartencollectie Historische Kring D’Oude School.
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Padvinders, Afd. Bilthoven’,
‘Meisjesvereeniging Helpt Elkander’, de
‘Chr. Jongelingsvereeniging Eben Haëzer’,
de ‘Stichtsche Cricket en Hockyclub’,
korfbalclub ‘Bilthoven’, zwemclub
‘Brandenburg’ en ijsclub ‘Het Biltsche
Meertje’. Bilthoven had al een eigen
vrouwenkoor en ook het ‘Fanfarecorps
der Vrijwillige Brandweervereeniging
Bilthoven’ werd al in de gids vermeld
evenals ‘Buurtvereniging ‘Tuindorp’,
de vereniging die we nu als WVT
kennen. Ook werd in de gids vermeld
de ‘Afdeeling “de Bilt en omstreken”
van den Algemeenen Bond van
Forensen’, niet verwonderlijk daar
vele Bilthovenaren niet in hun eigen
woongemeente werkzaam zullen zijn
geweest.
In de gids die in 1929 werd
uitgegeven staat achterin een lijst met
‘Vereenigingen en Stichtingen welke
te Bilthoven (en gedeeltelijk ook te
de Bilt) werkzaam zijn’. Daarbij werd
uiteraard eerst de ‘Bilthovensche
Handelsvereeniging’ genoemd, waarvan
A. Havekotte voorzitter was, mej. F.
Schoff, secretaresse en G. Visman
penningmeester. Die vereniging had
immers de gids uitgegeven. Onder het
kopje ‘Vereeniging Plaatselijke Belangen
te Bilthoven’ staan de namen van mr.
dr. J.H. Jonckers Nieboer, mr. G. ter
Laan en L.N. van der Stadt vermeld,
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respectievelijk voorzitter, secretaris en
penningmeester.
Bij de opsomming van de verenigingen
en stichtingen die op maatschappelijk
gebied werkzaam waren, komen we,
net als in de gids uit 1909, ook weer
regelmatig de naam van mr. A. Pronk van
Hoogeveen tegen. Ook de naam van G.L.
baron van Boetzelaer staat in de gids uit
1929 vermeld en wel onder de kopjes
‘Burgerlijk Armbestuur’, de ‘Biltsche
Kapel’ en de ‘Christ. Hist. Kiesvereeniging
te Bilthoven’. Bedoelde heren hadden
dus nog steeds diverse nevenfuncties.
De adellijke dames bemoeiden zich
met maatschappelijke zaken. Zo was
baronesse Van Boetzelaer leidster van de
meisjesvereniging ‘Helpt Elkander’. De
dames Den Tex - des Tombe, jonkvrouwe
C.F.J. Quarles van Ufford en mevr. van
Kuijk - baronesse van Reede van ter Aa
maakten deel uit van het bestuur van de
‘Vereeniging voor Armenzorg “Hulp in
Nood”’.
En uiteraard zaten er dames in het
bestuur van de ‘Nederl. Vereeniging
van Huisvrouwen, Afd. Bilthoven’.
Mej. E.H. Pieper was ‘Presidente’,
mevr. H.C. Burgersdijk-Picnot was
secretaresse en mevr. L. Zuurdeeg was
‘penningmeesteresse’.
In de gids van 1927 zijn veel advertenties
te vinden, zowel grote als kleine. Ik zal er
enkele onder uw aandacht brengen. Op

bladzijde 2 zien we een grote advertentie
van G. Visman & Zn., gevestigd aan de
Julianalaan. Te zien is een dame die in
een badkamer staat. Visman verkocht
namelijk ‘Waschtafels en Closets,
Sanitaire Werken’ en bovendien ‘Gas-,
Water- en Electr.leidingen, Haarden en
Kachels, Gasfornuizen en Comforen’ die
in diverse merken voorradig waren.

Het Modehuis, gelegen aan de
Julianalaan tegenover het postkantoor
verkocht: ‘Manufacturen, ModeArtikelen, Byouterieën, Lederwaren

en Handwerken’. Men had volgens de
advertentie een ‘groote sorteering’
en leverde tegen ‘billijke prijzen’. Men
stimuleerde de verkoop: tegen inlevering
van ‘f. 25, - aan Cassa-bons’ werd 50 cent
uitbetaald!
‘Corn. Coenen - Banketbakker-Kok’, die
als adres had Julianalaan 30, vermeldde
dat men hem ook kon bellen voor het
‘Uitzenden van Diners’. ‘Brood- en
Banketbakkerij T. Dorresteijn’ was
te vinden aan de Bilderdijklaan op
nummer 74. Die bakkerij was in Utrecht
op de vaktentoonstelling van 3 mei
1923 bekroond. Hij leverde volgens de
advertentie ‘de beste Broodsoorten’ en
‘Prima Keuken- en Tafelbeschuit’.
De ‘Hygiënische Melkinrichting G. van
Dijk’ was op nummer 28 te vinden in de
Julianalaan.
Aan de ‘Leijenscheweg 20 – Bilthoven’
had Johan van Spankeren een ‘Handel
in Kruidenierswaren, Comestibles, Fijne
Vleeschwaren – Prima Kaassoorten’.
‘Koelewijn’s Zee- en Riviervischhandel’
was te vinden in de Van Dijcklaan op
nummer 2a. Dagelijks werd de verse en
gerookte vis aangevoerd. De advertentie
op bladzijde 65 van de ‘Eerste Bilth.
Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij E.W.
Brinkhorst’, gevestigd aan de Julianalaan
tegenover het postkantoor, laat ons
een prachtige gevel van een slagerij
zien. In de advertentie zei men een

De Biltse Grift maart 2013

13

‘Speciaal adres voor alle soorten fijne
Worsten en Vleeschwaren’ te zijn die
uitsluitend ‘eerste kwaliteit levert’. ‘
Drogist Ass. Apotheker W.D.N. Minjon’,
die ook zijn winkel had op de Julianalaan,
handelde volgens de advertentie in:
‘Drogerijen, Verfwaren, Chemicaliën,
Parfumerieën, Ziekenverplegingsartikelen, Borstels, Zeemlappen,
Sponsen, Kwasten, Penseelen”
Bovendien kon men er ‘BABYWEEGSCHALEN’ huren.
Hotel “De Leijen”, gelegen op de
hoek van de Gezichtslaan, maakte in
de advertentie duidelijk dat het een
‘uitstekende gelegenheid was tot
het geven van groote TUINFEESTEN
voor verenigingen etc.’ Ook voor
bruiloftspartijen was het geschikt. Het
hotel was het gehele jaar geopend. In de
‘Japanse Theetuin’ was er gedurende de
zomermaanden ‘SOIREE DANSANTE’.
‘Hotel-Café-Restaurant “Regina”’,
gelegen op de hoek van de
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Soestdijkseweg en de Nachtegaallaan,
vermeldde in de advertentie ‘Prima
consumptie’ tegen ‘Billijke prijzen’ te
leveren. Café “Spoorzicht”, dat te vinden
was aan de Spoorlaan op nummer 2,
prees de ‘Amstel bieren’ aan, die ook aan
huis konden worden bezorgd.
W. Ekdom & Zonen, die blijkens
zijn advertentie in Bilthoven
op Rembrandtlaan 20 kantoor
hield, profileerde zich als ‘Eerste
Biltsche Brandstoffenhandel’. Men
leverde ‘uit directe voorraad alle
soorten Brandstoffen tegen scherp
concurreerende prijzen’ Voor maat en
kwaliteit werd ingestaan.
Ook in de in 1928 door de
‘Vereeniging tot bevordering van
het Vreemdelingenverkeer in De Bilt
en Bilthoven’ uitgegeven gids staan
advertenties, maar er staan ook
diverse foto’s in en bovendien bevat
die gids veel informatie. Zo kan men
op bladzijde 7 lezen dat de gemeente

een oppervlakte had ‘van niet minder
dan 3.004 H.A.’. Ook werd vermeld dat
het aantal inwoners van De Bilt ‘met
rassche schreden vooruit’ ging. Bedroeg
op 1 januari 1923 het aantal inwoners
7.032, op 1 januari 1928 telde men reeds
9.842 zielen. De bevolkingstoename
kwam volgens de samenstellers van het
boekwerk onder andere door de goede
bereikbaarheid. ‘Te Bilthoven stoppen
niet minder dan 90 personentreinen per
dag, en van De Bilt kan men nagenoeg
elk oogenblik per tram of autobus
vertrekken in de richtingen Utrecht, Zeist
of Bilthoven.’
In deze gids uit 1928 richtte bedoelde
vereniging zich eigenlijk niet tot toeristen
maar tot de nieuwe bewoners van
de gemeente, die veelal in Bilthoven
waren te vinden. Het kan ook zijn dat
men door middel van de gids nieuwe
inwoners probeerde te lokken die nog
een huis moesten laten bouwen. Men
vindt namelijk in de gids een lijst met
namen betreffende woningbureaus en
makelaars, gevolgd door namen van
architecten, aannemers, leveranciers van
bouwmaterialen, behangers, stoffeerders
etc. etc. De al eerder genoemde
advertentie van G. Visman & Zoon staat
ook in deze gids. Aan alles werd gedacht.
Ook de vrouw des huizes moest zich in
Bilthoven thuis gaan voelen en moest
weten waar een en ander te koop was.

Op bladzijde 19 kan men lezen: ‘Evenwel,
nu komen de zorgen voor Mevrouw
eerst recht naar voren, want de
huishouding met alle daaraan verbonden
beslommeringen vormen meer speciaal
het domein, waarop de vrouw des
huizes den scepter zwaait. Nemen we
allereerst de zorg voor het dagelijksch
brood. Welnu, onderstaande bakkers
zijn volgaarne bereid Mevrouw van deze
zorgen te ontheffen.’ Er volgden diverse
adressen, sommige in De Bilt gelegen
waarbij onder andere W. Top die toen
een winkel had aan de Burgemeester De
Withstraat.

De adressen van kruideniers, slagers,
vishandel, winkeliers die zuivel
verkochten, allemaal werden ze in
de gids vermeld. En mocht mevrouw
haar linnenkast aanvulling behoeven
dan werd er ook gewezen of de ruim
gesorteerde manufacturenmagazijnen,
waaronder het reeds genoemde
Modehuis, gelegen aan de Julianalaan.
‘De wasch is iets geheel apart en
veroorzaakt menige huisvrouw veel zorg.
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In de gemeente De Bilt zijn die zorgen
overbodig. U doet maar een keuze
uit onderstaande wasscherijen.’ ‘Het
aanschaffen van goud en zilverwerken,
klokken, horloges enz. is geen
dagelijksch werk. Toch is het goed om bij
voorkomende gelegenheden daarvoor
de juiste adressen te weten.’ Men hoefde
daarvoor echt niet naar Utrecht. Zowel in
De Bilt (A.J. Paauw, Nieuwstraat 69) als in
Bilthoven (M.D.W. Staamer, Julianalaan
33) kon men terecht.
Ook hoefde men voor boeken niet
naar de grote stad. ‘Het koopen van
studieboeken, de aanschaffing van een
goed leesboek, het abonneeren op
tijdschriften, het zijn alle dingen die nu
eenmaal noodig zijn en men moet er
de juiste adressen maar voor weten.’
Men kon in De Bilt bij J. van Bodegraven
terecht en in Bilthoven o.a. bij Bangma’s
Boekhandel, die te vinden was op het
adres Vinkenlaan 25.
De adressen ‘op het gebied van rijwielen,
motoren, auto’s en onderdeelen’
werden niet vergeten. En ‘wanneer de
dood komt, dan heeft men ook weder
behoefte aan deskundige hulp en
voorlichting en ook daarvoor laten wij
hieronder het adres volgen: Bilthoven:
F.B. Tap, Rembrandtlaan 24, Tel. 26242.’
Het desbetreffende hoofdstuk werd
besloten met een rijmpje van een
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dichter, die ‘… meer waarheidsgetrouw
dan hij waarschijnlijk zelf vermoedde
eens heeft geschreven’:
‘In ’t midden van ons vaderland,
Daar ligt het dorp De Bilt.
Het is er schoon aan allen kant,
En daarom zoo gewild.
Wat ook de wereld bieden mag,
Gij vindt het dààr weerom,
En leeft er met tevreden lach,
Tot hoogen ouderdom.’
Mooier kan onze gemeente toch niet
beschreven worden. Geen wonder dat
Bilthoven zich zo uitbreidde.
In de gids werden uitgebreid de
treinverbindingen vermeld. Vooral op
de forensentreinen naar Amsterdam,
Den Haag en Rotterdam werd gewezen.
Als men om 8.30 uur uit Bilthoven
vertrok dan was men om 9.17 uur al
in Amsterdam. Vertrok men om 8.07
uur uit Bilthoven dan arriveerde men
om 9.13 uur in Rotterdam en om 9.23
uur in Den Haag. ’s Avonds kon men
bijvoorbeeld om 16.46 uur de trein in
Den Haag nemen en dan was men om
18.09 uur alweer in Bilthoven. Met de

bus kon men o.a. bij de Van der Helstlaan
opstappen wanneer men naar Utrecht
wilde. Zo’n rit duurde ongeveer 35
minuten. De elektrische tram onderhield
een kwartiersdienst tussen Utrecht en
Zeist. Er reden totaal 69 ‘tramtreinen’
per dag in beide richtingen. ‘Ruim 20
hiervan hebben een directe verbinding
naar Driebergen, Doorn, Rhenen,
Wageningen, Renkum en Arnhem, terwijl
een 30-tal dezer trams directe verbinding
geven naar Amersfoort.’
In deze gids stonden uiteraard niet
alleen de Bilthovense maar ook de Biltse
scholen vermeld, zoals de ‘Openbare
Lagere School aan de Tuinstraat’ die
ongeveer 240 leerlingen telde, verdeeld
over acht leerkrachten, en de ‘School
met den Bijbel, Hessenweg 119’, de ‘R.K.
St. Michaëlschool’ die aan de Kerklaan
gelegen was en waar 119 leerlingen
verdeeld waren over vier leerkrachten.
De ‘Bewaarschool aan de Burgemeester
de Withstraat’ telde vier leerkrachten die
de zorg hadden voor 115 leerlingen. De

‘Nijverheidsavondschool voor jongens’
evenals de ‘Biltsche Nijverheidsschool
voor meisjes’, beide gevestigd aan de
Tuinstraat, werden in de gids vermeld
met de namen van de bestuursleden.
De jongens- en de meisjesschool telden
ieder ruim 60 leerlingen. Werd er bij
de jongens in hoofdzaak aandacht
geschonken aan het ‘bouwkundigteekenen’, de meisjes kregen les in:
‘linnennaaien, verstellen, knippen,
stofversieren, breien, costuumnaaien,
waschbehandeling en koken.’
Werden in genoemde adresboeken
alleen de Bilthovense kerken vermeld,
in deze gids stonden uiteraard ook de
gegevens betreffende de Biltse ‘Ned.
Herv. Kerk’ (= de Dorpskerk), die van de
gereformeerde kerk (= de Immanuelkerk)
en de R.K. Parochie St. Michaël.
Er stond verder in de gids een
opsomming van allerlei politieke
groeperingen, waarna er een uitvoerig
verhaal volgde betreffende het
voormalige gemeentehuis dat in de
Dorpsstraat te vinden was, gevolgd door
de historie van het huidige gemeentehuis
Jagtlust waarvan tot aankoop door
de gemeenteraad was besloten op 21
februari 1928. Op 28 maart van dat jaar
vond de overdracht aan de gemeente
plaats.
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Het politiecorps werd uitgebreid belicht,
evenals de brandweer. De ‘Biltsche
Zweminrichting’ kreeg veel aandacht,
alsmede het ‘Biltsche Badhuis’, dat in de
Torenstraat te vinden was.
Aan het verenigingsleven werd aandacht
besteed en een lang stuk werd gewijd
aan het golfterrein, dat ‘gelegen is in
een duinlandschap begroeid met oude
pijnboomen. …Voorloopig zijn 9 holes
aangelegd doch het ledental groeit zoo
snel dat men met de andere 9 holes
ook wel spoedig zal moeten beginnen.’
Die uitbreiding is er tot op de dag van
vandaag niet gekomen, iets wat de

golfliefhebbers wel graag hadden gewild.
Aan het einde van de gids vindt men
dan eindelijk een beschrijving en
opsomming van de hotels en pensions,
iets wat men eigenlijk in een dergelijke
gids vooraan had verwacht. ‘De steeds
grooter wordende trek naar De Bilt
en Bilthoven, heeft bijna automatisch
een groot getal Hotels en Pensions
in het leven geroepen, die allen hun
gastvrije deuren voor de rust- en kracht
zoekende vacantiereizigers wijd open
stellen.’ Na deze tekst volgde er een
lange lijst met namen van in De Bilt of
Bilthoven gelegen hotels en pensions,

Hotel Restaurant Pension en Uitspanning Bilthoven.
Ansichtkaartencollectie Historische Kring D’Oude School.
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waarbij uiteraard Hotel Nas en Hotel Poll
genoemd werden die ook al in de gids
van 1909 vermeld werden. In Bilthoven
waren de hotels ‘De Leijen’, ‘Regina’,
‘Bilthoven’, ‘Dennehoeve’ en ‘De Bonte
Koe’ te vinden alsmede diverse pensions,
waarbij ook nog pension ‘Ravenhorst’
genoemd werd dat aan de Julianalaan op
nummer 8 te vinden was. Het pension
telde 10 kamers met plusminus 15
bedden.
Op bladzijde 139 staat het ‘Slotwoord’
waarin onder andere te lezen is: ‘…
Voorloopig raden wij ieder die dit
boekske met aandacht gelezen heeft:
kom eens kennismaken met de
gemeente De Bilt. Kom onze schoone
bosschen en heidevelden eens bezoeken.
Laat U omtrent alles wat U nog wenscht
te weten eens inlichten. Officieel De
Bilt – van den hoogsten tot den laagsten
ambtenaar – staat steeds gereed U voor
te lichten. Onze makelaars, zoowel als de
geheele handeldrijvende middenstand,
is gaarne ter Uwer beschikking om U
met raad en daad ter zijde te staan.
Aarzel dus niet maar KOM EN ZIE! U zult
er geen spijt van hebben. … Wij nemen
thans afscheid van onze lezers, met een
welgemeend: Tot ziens in de gemeente
De Bilt.’

Beseffen de huidige inwoners van De
Bilt en Bilthoven wel welk een voorrecht
het is er te mogen wonen? ‘Tel uw
zegeningen’ zou ik willen zeggen.
Ik zal voor u nog nagaan of er via
adresboeken of andere gidsen te
achterhalen is hoe een en ander aan
het eind van de jaren dertig in De Bilt en
Bilthoven geregeld was.
Bronnen:
- Bilthovensch-Adresboek 1927, uitgave van
Drukkerij Wentzel Bilthoven
- Adresboek voor Bilthoven 1929 aangeboden
door de Bilthovensch Handelsvereeniging
- Gids voor De Bilt en Bilthoven, uitgave
van de Vereeniging tot Bevordering van
het Vreemdelingenverkeer in De Bilt en
Bilthoven, 1928
Alle getoonde advertenties komen uit de Gids
voor De Bilt en Bilthoven 1928.
Archief Vereniging Historische Kring D’Oude
School.
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