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Vijf mei 1945. Een golf van enthousiasme 
spoelt door onze dorpen. Eindelijk bevrijd 
en weer kansen om onze eigen zaken te gaan 
regelen. Velen konden dit gevoel niet meer 
delen. De hongerwinter, de Duitse represailles 
en de bombardementen hadden ook in onze 
gemeenschap hun tol geëist. Hun herdenking 
is niet vergeten. Elke vierde mei wordt in de 
avond deze herinnering levend gehouden. Wij 
moesten echter wel verder en wij wilden verder. 
We hadden het weer in eigen hand.

Twee dorpen met elk een beetje eigen cultuur, 
maar wel onder één gemeentelijke hoed. 
Geografisch ook wat gescheiden van elkaar. 
Er waren maar twee verharde wegen die ze 
verbond. De Brandenburgerweg was de enige 
aan beide zijden bebouwde verbinding. En 
uiteraard ook onze aloude Soestdijkseweg. Veel 
gebied was nog in agrarisch gebruik. Aan de 
Herenweg ploegde deze boer in 1950 nog zijn 
akkertje en in de jaren vijftig was deze boerderij  
“Olden Brandenburg” nog vol in bedrijf in 
het gebied rond de huidige Planetenbaan. In 
Bilthoven lag nog een prachtig duingebied 
achter het Jodenkerkhof en het gebied de 
Leyen was nog groen van de weilanden en de 
begroeide akkergronden. 
In de oorlogsjaren was er weinig aan 
woningbouw gedaan en het tekort aan goede 
woningen was schrijnend. In 1949 stonden er 
maar liefst 900 woningzoekenden ingeschreven 
en woonden er 1500 mensen bij iemand in. Er 
moesten hoognodig nieuwe woningen gebouwd 
worden en dat ook nog in een fors tempo. De 
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enorme woningbouw na de oorlog in onze 
dorpen is een van de onderwerpen waar wij u 
graag op onze tentoonstelling het een en ander 
van willen laten zien.
Dit is echter maar één aspect van al die 
ontwikkelingen in de afgelopen 65 jaar. De 
wereld om ons heen is op alle gebieden grondig 
veranderd en wij zijn mee veranderd. Waren 
wij in 1945 blij om na een lange wachttijd 
een telefoonaansluiting te krijgen, nu is bijna 
iedereen en overal op de GSM bereikbaar. 
De enorme groei van het autopark had 
sterke invloed op onze infrastructuur. De 
levensgevaarlijke Utrechtseweg met zijn talloze 
ongelukken kreeg steeds meer een ander 
gezicht, De Biltse Rading werd aangelegd om 

de doorstroming van het verkeer te bevorderen. 
Protesten tegen het doortrekken van deze weg 
door het Leyensebos verminderden echter het 
uiteindelijke effect van deze nieuwe verbinding. 
De detailhandel was in 1945 nog erg 
kleinschalig. Veelal kort bij de klantenkring 
lagen de winkels van de slager, de bakker, de 
groeteboer en de kruidenier. Ze kwamen zelfs 
nog veel langs de deuren. In de loop van de 
jaren ontstond een steeds grotere concentratie 
in winkelgebieden als de Hessenweg/
Looydijk, Planetenbaan, Julianalaan/
Emmaplein/Vinkenlaan en het winkelcentrum 
de Kwinkelier. De kruidenier werd 
zelfbedieningszaak en daarna supermarkt met 
een steeds breder assortiment. Er verschenen 
grote winkels als bijvoorbeeld die van 
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Kettingbotsing op de utrechtweg ter hoogte van 
de Kerklaan.
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Blokker en  van het Kruitvat. Ook aan deze 
ontwikkeling willen wij aandacht besteden op 
onze tentoonstelling. 
Wij willen ook de veranderingen in de 
jeugdcultuur niet onbelicht laten. Vandaar 
hierbij, als klein voorproefje, een ansichtkaart 
van de band ‘Jerry and The Swift Electrics’ uit 
1966. Ook dit onderging in deze periode een 
enorme verandering.  

Wij hopen u, net zoals bij de tentoonstelling 
van 2009, in de filmzaal te kunnen verrassen 
met filmmateriaal uit dit tijdvak. Mocht u 
zelf beschikken over 8 mm-films uit deze 
periode, dan willen wij ook daar graag gebruik 
van maken. Laat het ons weten via e-mail op 
secretaris@historischekringdebilt.nl.   
Wij hopen u op onze tentoonstelling een 
interessant beeld over deze 65 jaar te kunnen 
geven. Noteer het nu al in uw agenda !!

De tentoonstelling wordt gehouden op zaterdag 
17 en zondag 18 april a.s in het gebouw van 
WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven. 
De openingstijden van op zaterdag van 12.00 
tot 18.00 uur en op zondag van 11.00 tot 17.00 
uur.


