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Leo Vlodorp, Henk Veldhuizen en Wilma Storimans

Op zoek naar Julianalaan 
26a te Bilthoven                 
“Speciaalzaak Verkade’s artikelen”

U heeft allemaal wel eens iets in handen 
waarbij u denkt: “dat kan in de vuilnisbak”. 
Misschien is onderstaand stukje een reden 
om er een tweede keer over na te denken 
want het zou zomaar kunnen dat wij er als 
Historische Vereniging heel blij mee zijn. 
Ook een klein voorwerp dat betrekking heeft 
op De Bilt of Bilthoven kan een onbekende 
geschiedenis hebben die de moeite waard is 
om nader te onderzoeken en aan de verge-
telheid te ontrukken. 
Onlangs bracht een in historie geïnteresseer-
de bewoner van Bilthoven bij Klumper Kaas 
aan de Julianalaan 28 een verkreukeld zakje 
van een “Speciaalzaak in Verkade’s artikelen” 
met als adres Julianalaan 26A. 

De kaaswinkel is ruim vijftig jaar in het bezit 
van de huidige eigenaars, maar een Verka-
dewinkel als buurman… daar kon men zich 
niets van herinneren. Gelukkig dachten ze bij 
hun speurtocht naar de oplossing aan ons en 

schonken ze het bewuste zakje aan de His-
torische Kring 
voor nader 
onderzoek. 
De documenta-
tiegroep keek 
echter vreemd 
op. Er is in de 
loop der jaren 
een uitge-
breide docu-
mentatie van 
grote en kleine 
bedrijven ont-
staan, zo ook 
van dit bedrijf. 
Er zijn diverse 
advertenties 
met daarop 
de adressen 
van vesti-
ging en zo 

 Zakje “Speciaalzaak in 
Verkade’s artikelen”



116 Naam  van artikelSpeciaalzaak Verkade’s artikelen

ook op het adres Julianalaan 26A. Alleen dit 
huisnummer ontbreekt en heeft voor zover 
we konden nagaan altijd ontbroken op de 
Julianalaan. 

Ook onderzoek in ons foto- en ansichtkaar-
tenarchief leverde aanvankelijk niets op. Wij 
bleven zoeken. Via internet werd dan ook 
de zoon van de voormalige eigenaar van de 
Verkadewinkel gevonden, de heer Henk Veld-
huizen. Hij schreef voor u het onderstaande 
familierelaas. Dit wordt cursief afgedrukt. 
Resultaten van verdere naspeuringen van de 
auteurs worden aan het eind van het relaas 
vermeld.

Mocht u nieuwsgierig geworden zijn naar 
onze verzameling, kom dan eens langs (na 
afspraak) in ons documentatiecentrum. En 
heeft u zelf voorwerpen of documentatie op 
Bilts terrein dan houden we ons zoals winke-
liers in vroegere tijden adverteerden ‘beleefd 
aanbevolen’ voor uw aandacht.

Afkomst
Mijn vader, Aart Cornelis Veldhuizen, werd 
geboren in 1910 als jongste van een gezin 
van drie zonen. Het ouderlijk huis, een klein 
boerderijtje, stond in het Ridderoordse bos, 
dat grensde aan Lage Vuursche en 
Maartensdijk, maar tot de gemeente De Bilt 
behoorde. Het boerderijtje stond dichtbij de 
nog bestaande oude boerderij ‘Ridderoord’.
Mijn vaders vader werkte als los arbeider 
voor baron Van Boetzelaer of voor hout-
handel Van der Krol in de bossen en had 
daarnaast wat inkomsten uit zijn eigen boer-
derijtje, waar hij wat varkens hield en een 
boomgaardje en moestuin had. 

Vader ging naar de lagere school in 
Lage Vuursche. Geld om een fiets 
te kopen was er niet. Hij ging even-
als zijn beide broertjes lopend naar 
school. 
Toen hij als 12-jarige van school 
kwam werd hij kruideniersknecht. 
Waar en bij wie dat was, weten we 
niet. 
Kruidenierswaren
Toen vader omstreeks 1930 de mi-

litaire dienstplicht had vervuld, begon hij 

 Reclame uit 1942.

 Reclame uit 1951.
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als 20-jarige een handel in 
kruidenierswaren, waarbij 
vooral de artikelen van Ver-
kade gepromoot werden. Dat 
gebeurde aanvankelijk vanuit 
het boerderijtje in het Ridder-
oordse bos. Ook zijn vader, die 
toen 65 jaar was en best wat 
extra inkomen kon gebruiken, 
werkte mee, waarbij hij zijn 
klanten bediende met behulp 
van een handkar.

Mijn vader had zijn eerste 
klanten in Lage Vuursche, 
Maartensdijk en Bilthoven, die 
hij bezocht met een bakfiets. In Bilthoven, dat 

toen een beginnend villadorp was, bouwde 
hij zijn klantenkring op waarbij hij zich met 
name richtte op de merkartikelen van Ver-
kade. 

In 1931 vestigde het gezin zich op Dorpsweg 
57 in Maartensdijk, waar vaders moeder 
het winkeltje ging runnen. In 1934 trad mijn 
vader in het huwelijk. Het echtpaar trok in 
in het ouderlijk huis op Dorpsweg 57. Enkele 
jaren later verhuisden zij met de zaak naar 
Molenweg 30 in Maartensdijk. Ook vaders 
broer Roelof ging meewerken in de zaak. 
Mijn vader richtte zich meer en meer op uit-
breiding van zijn klantenkring in Bilthoven, 
zijn broer op de klanten in Maartensdijk.

Opa Veldhuizen met handkar.

 A.C. Veldhuizen met bakfiets.
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Julianalaan 6
Op 12 mei 1935, opende vader op Juliana-
laan 6 in Bilthoven een ‘Speciaalzaak in Ver-
kade’s artikelen’ zoals de officiële naam bij 
de Kamer van Koophandel luidde. Achter de 
winkel was een kleine woning waar hij en zijn 
vrouw en een inmiddels geboren dochtertje 
konden wonen. Twee jaar later, in 1937, werd 
de winkel in Maartensdijk definitief over-
gedaan aan zijn broer Roelof en kon vader 
zich geheel op de speciaalzaak in Bilthoven 
richten. 

Julianalaan 26-A
Na enkele jaren werd het woongedeelte van 
Julianalaan 6 door de uitbreiding van het 
gezin te klein. Het gezin verhuisde naar een 
vrijstaand huis op Rembrandtlaan 40 en de 
winkel ging naar Julianalaan 26-A. 

Julianalaan 57
Omdat de scheiding van woonhuis en winkel 
zijn nadelen had en vader een groot winkel-
pand met ruime woning kon huren op 
Julianalaan 57, verhuisde het gezin en de 
zaak een jaar later (1941) opnieuw. Het pand 

 Interieur van Julianalaan 6.
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op Julianalaan 57 was de eerste van drie 
ruime winkel- en woonpanden, tegenover 
de Julianakerk. Op nr. 59 was de tabak- en 
sigarenwinkel van Weyburg gevestigd, op nr. 
61 de banketbakkerij Westenbrink. De zaak 
is daar gebleven tot de beëindiging van het 
bedrijf in 1962. Momenteel is er de Rabobank 
gevestigd. 

Verkade speciaalzaken 
Speciaalzaken in Verkade’s artikelen waren 
er in die tijd meer. Het waren eigen zaken, 
waarvan de eigenaar met Verkade de af-
spraak had dat hij, behoudens enkele uitzon-

deringen, geen andere artikelen zou verkopen 
dan artikelen van Verkade. Voordeel was dat 
hij door de hoge omzet van uitsluitend Ver-
kade artikelen extra korting (tantième) kreeg, 
de artikelen door de wekelijkse aanvoer vers 
waren en het assortiment biscuits, koekjes, 
chocolade en bonbons groot was. De Verkade 
fabrieken stonden in Zaandam, maar er wa-
ren bijkantoren, onder andere een bijkantoor 
met magazijn in Utrecht (Boothstraat), waar-
vandaan de artikelen naar de winkels werden 
vervoerd.
Speciaalzaken in Verkade’s artikelen waren er 
onder andere in Zeist (Slotlaan), Den Dolder 
(Dolderseweg), Utrecht (Voorstraat), Baarn 
(ik weet niet meer in welke straat) en Hilver-
sum (Kerkstraat). Soms haalde men artikelen 
bij elkaar, wat vooral gebeurde in de Sint 
Nicolaastijd als het ging om de juiste choco-
ladeletters.

Tweede Wereldoorlog
De zaken gingen zeer voorspoedig. Mijn va-
der schafte een motorbakfiets van het toen 
bekende merk Eysink voor 500 gulden aan. 
Daarmee werd de klantenkring, die zich in-
middels had uitgebreid tot in Bosch en Duin 
en De Bilt, bediend. 

Er was echter dreiging van oorlog. Vader 
werd in 1939 opgeroepen voor de mobilisatie 
en werd gelegerd in Zeeland. De winkel werd 
waargenomen door mijn moeder, daarbij ge-
holpen door haar ongetrouwde zus uit Soest. 
Van het bezorgen kwam weinig terecht, wat 

 Advertentie Julianalaan 6.

 Julianalaan 57. Huwelijk echtpaar H. Veldhuizen.
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overigens door de meeste klanten begrepen 
werd. De mobilisatietijd duurde echter van-
wege de capitulatie op 14 mei 1940 kort.
De oorlog brak uit en gaf problemen. Omdat 
alle soorten vervoermiddelen door de Duit-
sers werden gevorderd kon de motorbakfiets 

niet worden gebruikt. Vader wist hem voor 
de Duitsers te verbergen bij de fietsenzaak 
van Bakkenes op de Leyenseweg, waar de 
motorbakfiets achter een stapel oude fiets-
frames tot na de oorlog verborgen werd. Het 
betekende echter dat er geen uitbreng meer 
kon plaatsvinden. 
In huis was een schuilplaats aangebracht 
voor het geval vader door razzia’s gegrepen 
zou worden om te werk gesteld te worden 
in Duitsland. De Julianalaan werd door de 
Duitsers ‘omgedoopt’ in Frederik Hendriklaan 
en mocht als naam niet meer worden ge-
bruikt. Vader gebruikte echter gewoon zakjes 
waarop Julianalaan 57 gedrukt stond, waar-
voor hij herhaalde keren op het politiebureau 
moest verschijnen. Vader zei echter dat hij 
nu eenmaal een grote voorraad zakjes had 
en dat het, zolang hij die had, voor zijn gezin 
vanwege de kosten niet verantwoord was an-
dere te laten drukken. De winkel werd waar-
genomen door een meisje van 18 à 19 jaar, 
dat niet bang was uitgevallen. Als de Duitsers 

De Verkade fabriek in Zaandam 
startte in 1886 en heette toen Brood- 
en Beschuitfabriek ‘De Ruyter’, herin-
nering aan de eerste meelmolen in 
West-Zaandam, die zo heette. Vandaar 
de ‘ruiter’ in het logo van het Verka-
demerk, en ook in de advertenties 
van mijn vader. Vanaf 1911 richtte 
Verkade zich op het vervaardigen van 
biscuits; in de jaren daarna volgden 
suikerwerk en chocolade. In 1919 
stopte men met het bakken van brood. 
(Ik denk dat de herinnering daar-
aan mijn vader bracht tot het gaan 
verkopen van Fries roggebrood; maar 
dat weet ik niet zeker). Verkade pro-
mootte de verkoop van zijn artikelen 
via speciaalzaken. Vandaar dat die op 
veel plaatsen in ons land verschenen. 
De eigenaar ontving een deel van de 
winst als tantième. Later (ongeveer 
vanaf 1950) richtte Verkade zich voor 
de verkoop van zijn producten op 
kruidenierswinkels en supermarkten 
en andere zaken. Reden dat speciaal-
zaken in Verkade’s artikelen langza-
merhand verdwenen.

H.Velthuizen met motorbakfiets.
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wat in de winkel kochten, wat dikwijls het 
geval was, snauwde zij hen af. Vaak deed ze 
ook een paar chocolaatjes of bonbons minder 
in het zakje. 
Nieuwe voorraad werd door Verkade van-
uit het bijkantoor in Utrecht geleverd met 
paard en wagen. In de laatste oorlogsjaren 
moest de zaak echter worden stilgelegd om-
dat er geen aanvoer van voorraden kon 
plaatsvinden en er later helemaal geen 
voorraad meer was. Alle broodbonnen, die 
destijds voor het kopen van biscuit, koek 
en beschuit nodig waren, moesten worden 
ingeleverd. Als er weer voorraden zouden 
zijn, zou men er nieuwe voor terugkrijgen. 
Vader bracht de broodbonnen echter bij 
bakker Brouwer op het Emmaplein, wat 
betekende dat het gezin de hele verdere 
oorlog brood genoeg te eten had. Na de 
oorlog kwamen er nieuwe bonnen en kon 
vader zoveel voorraad krijgen als hij wilde. 
Vanwege gevaar van bombardementen op 
munitietreinen, die nog wel eens stonden 
op het zijlijntje achter de Prins Bernhard-
laan, verhuisde het gezin in het laatste 
oorlogsjaar tijdelijk naar het kleine huisje 
van vaders moeder (opa was inmiddels over-
leden) op het Zwarte Weggetje in Maartens-
dijk.

Na de oorlog
Enkele dagen na de oorlog reed vader als een 
van de eersten weer met zijn motorbakfiets. 
Een neef kwam in de zaak, die de klanten met 
de motorbakfiets bediende. In 1949 verkocht 

vader de motorbakfiets voor hetzelfde be-
drag dat hij vóór de oorlog bij aankoop had 
betaald: 500 gulden. Inmiddels had zijn neef 
ander werk gevonden. Vader kocht zijn eerste 
auto, een kleine bestelauto Ford Anglia, voor 
3950 gulden, voor die tijd een heel bedrag. 
Met de auto ging hij dagelijks de wijk in, ter-
wijl de winkel werd bediend door een meisje 

als winkelbediende. Wekelijks verscheen een 
advertentie in de Biltse en Bilthovense krant.

Naast Verkade artikelen was er in de winkel 
ook King-pepermunt en Fries roggebrood te 
koop. Het Friese roggebrood kwam uit Mur-
merwoude (vlakbij Dokkum) en werd twee-
maal per week vers aangevoerd door van 

Advertenties Julianalaan 57.
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Gend & Loos. Het inschrijvingsregister van de 
Kamer van Koophandel in Utrecht vermeldt 
bij het jaar 1955: ‘Het bedrijf dat wordt uit-
geoefend omvat mede en heeft steeds mede 
omvat een broodverkopersbedrijf (alleen 
roggebrood)’. 

Kinderen, zoon Henk, dochter Willy 
Zoals in veel middenstandsgezinnen in die 
tijd het geval was, werden ook de kinderen 
van het gezin vaak ingeschakeld. Voor en na 
schooltijd hielpen de kinderen nog wel eens 
met het vakken vullen of met het wegen en 
inpakken van artikelen. Ook brachten de 
kinderen, vooral in drukke tijden, dikwijls een 
bestelling weg. 
In 1954 kwam zoon Henk in de zaak, die de 
klanten de eerste jaren bediende met een 
bakfiets, later met de auto. Henk ging enkele 
jaren later echter studeren voor predikant. Hij 
bleef in de zaak tot zijn huwelijk in 1962. Ook 
dochter Willy heeft vanaf 1958 tot 1962 in de 
winkel gestaan. Daarna werd zij verpleegster. 

Beëindiging
In 1958 werd het winkelpand, dat hij tevoren 
huurde, door vader aangekocht. 
Omdat artikelen van Verkade steeds meer 
verkrijgbaar waren in de opkomende super-
markten en bovendien de studie van zoon 
Henk vorderde en er verder geen opvolger 
voor de zaak was, besloot vader in 1962 de 
zaak van de hand te doen. Het pand werd 
verkocht aan een beginnende zakenman die 
er een grammofoonplatenzaak in vestigde. 

De verkoop van Verkade artikelen werd over-
genomen door de firma Versloot, die een 
speciaalzaak in Delicatessen ‘Aux Primeurs’ 
aan de Nachtegaallaan had. Deze richtte in 
zijn zaak een afzonderlijke hoek met Verkade’ 
artikelen in. Bij de aanloop van de Verkade-
hoek heeft dochter Willy meegeholpen. 

Schoolbestuur, diaken 
Vader was naast zijn zakelijke werkzaamhe-
den ook lid en een aantal jaren voorzitter van 
het bestuur van de Julianaschool. (Als ik het 
goed heb, hoorde daar de Oranje Nassau-
muloschool aan de Overboslaan ook bij; 
maar dat weet ik niet zeker meer).
Daarnaast was hij diaken van de Hervormde 
gemeente De Bilt-Bilthoven, die in die tijd één 
kerkelijke gemeente vormde. Vader was ver-
bonden aan de kerkenraad van de Dorpskerk 
in De Bilt en van de Zuiderkapel in Bilthoven, 
met onder andere als opdracht de zorg voor 
de Hervormd-Gereformeerden in Bilthoven.

Harderwijk en Putten 
Na de verkoop van de zaak verhuisden vader 
en moeder naar Harderwijk, waar vader 
een agenturenzaak in biscuits, gericht op de 
horeca, startte. Na ruim een half jaar moest 
hij daarmee vanwege een ernstig hartinfarct 
stoppen. Enkele jaren later, eind 1966, ver-
huisden zij naar Putten. Op 7 december 1970 
overleed vader plotseling. Hij werd 60 jaar. 

Ds H. Veldhuizen, Wapenveld
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De zoektocht naar Julianalaan 26 A van het 
zakje .

Papierwarenbedrijf Kelder
Allereerst werd gezocht naar de drukker van 
het zakje. Dit leverde de volgende geschiede-
nis op. Het zakje is gemaakt door de firma 
Kelder uit De Bilt, een bedrijf dat in 1935 
wordt opgericht door de broers H. (Hendrik) 
en G. Kelder op Hessenweg 181b. Hendrik is 
letterzetter, hij zet in 1936 als papierfabrikant 
de zaken voort op Kerkdwarslaan 4. In 1947 
verplaatst hij zijn bedrijf naar Utrecht alwaar 
hij onder de naam ‘NV Kelder Plastibox’ 
kartonnen verpakkingen vervaardigt. Tegen-
woordig is het als ‘KelderBox BV.’ gevestigd in 
Gendt (Gld.) en produceert het transparante 
foodverpakkingen voor o.a. paaseieren.
Julianalaan 26 A: bestond die locatie?
Zowel moeder als dochter van de firma 
Klumper (Julianalaan 28) als de heer Boon 
van Makelaardij Boon (Julianalaan 26) kon-

den ondanks reeds jarenlange vestiging op 
de Julianalaan over de opgeworpen vraag 
geen opheldering geven.

De foto van de huidige situatie doet een 
eenheid vermoeden van het pand van de 
makelaardij Boon. Echter als men tegenover 
het rechter pand gaat staan, goed kijkt en de 
witte laklaag van de gevel bestudeert, volgt 
onvermijdelijk de constatering dat het met-
selwerk aan de onderkant niet doorloopt. Er 
moet een deur hebben gezeten. Dat klopt 
ook volgens de volgende foto.Julianalaan 28 en 26.

Kamer van koophandel en fabrieken.
(Utrechts archief: toegangsnr. 4004 en 
inventarisnr. 12469)
17 mei 1935: inschrijving van 
“speciaalzaak in Verkade’s artikelen” in 
Bilthoven door Aart Cornelis 
Veldhuizen, geboren op 22 juli 1910 te 
De Bilt, eigenaar; vestiging op 12 mei 
1935 op de Julianalaan 6.
7 september 1940: privé adres op 
Rembrandtlaan 40, en zaakadres: 
Julianalaan 26A te Bilthoven;
2 oktober 1941: zaak- en privé adres op 
Julianalaan 57 te Bilthoven;
25 maart 1955: vermelding van: “het 
bedrijf, dat wordt uitgeoefend, omvat 
mede en heeft steeds mede omvat een 
broodverkopersbedrijf (alleen rogge-
brood)”.
juni 1962: bedrijf opgeheven
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In 1941 moet de situatie dan ook zijn ge-
weest, dat er twee winkels waren gevestigd 
op nummer 26: 26 en 26 A. Later verkocht 
men op nummer 26A in ieder geval ijs en in 
pand nummer 26 was een kapper gevestigd. 
Het uithangbord vermeldde dit in 1945 tij-
dens de bevrijdingsfeesten. Op 9 juli 1924 
wordt op de Julianalaan 26 gevestigd: “het 
huis met de Luifel”, een kappers- en parfu-
meriezaak. KvK 6446. Eigenaar is W. Groot, 
Julianalaan 26. In 1933 is waarschijnlijk de 
handelsnaam “het huis met de Luifel” ver-
vallen. Het uithangbord duidt erop dat in 
1945 nog de activiteiten van kapsalon, pedi-
cure, voetspecialist, verkoop parfum plaats-
vinden. Het is niet bekend en na te gaan 
wanneer het adres 26 A is ontstaan en wan-
neer het ongedaan is gemaakt. In ieder geval 
hebben de nummers 26 en 26A in de peri-

ode van de tweede wereldoorlog bestaan. 
De naam van de Julianalaan was tijdens de 
oorlog door de Duitsers ook nog gewijzigd 
in Frederik Hendriklaan. Zie hiervoor “Plat-
tegrond van de gemeente De Bilt tijdens de 
oorlogsjaren” in de kern van het boek van 
Bernard Schut. 

Bronnen:
1. Kamer van koophandel en fabrieken: Utrechts 
archief: toegangsnr. 4004 en inventarisnr. 12469) 
“speciaalzaak in Verkade’s artikelen”
2. Kamer van Koophandel nr. 09034711; bedrijfs-
informatie Historische Kring; websiste KelderBox.
nl. betreffende de Firma Kelder Plastibox.
3. Bernard Schut: “Bilthoven en De Bilt tijdens de 
Tweede Wereldoorlog”, “verhalen hoe de oorlog is 
verdwenen… Uitgeverij De drie ceders, 2015, De 
Bilt.
Foto’s  Donald Noorhoff.

Julianalaan 26 en 26A.

Auteurs: 
Wilma Storimans is lid van de 
onderzoekgroep en woont sinds 1989 
in Bilthoven. Zij was werkzaam als 
boekverkoper en als registrator in diverse 
musea. In het Regionaal Historisch 
Centrum Vecht en Venen inventariseert 
zij als vrijwilliger onder meer de door de 
Historische Kring gedeponeerde Biltse 
archieven. 

Donald Noorhoff, Academie voor 
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Evenementencommissie van HK D’Oude 
School.
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amateur genealoog en oud-voorzitter van de 
HK D’Oude School


