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Van de redactie
De omgeving van het station in Bilthoven staat momenteel volledig op zijn kop. 
Er komt een tunnel onder het spoor, het doorgaande gemotoriseerde verkeer 
krijgt een andere route en een groot aantal panden is al gesloopt of staat op de 
nominatie gesloopt te worden om ruimte te geven aan de ambitieuze plannen. In 
dit nummer daarom aandacht voor een aantal van panden. In het eerste vertelt 
mevrouw Hazelzet over Dudok in De Bilt, die onder andere de Julianaflat én de 
laagbouw ernaast heeft gebouwd. Het derde artikel van Jan van den Heuvel geeft 
een beschrijving van het onlangs gesloopte pand Ravenhorst.
Verder een reactie van Hans Vos op een artikel van Lies Haan uit 2009, een nieuwe 
aflevering van De Bilt toen en nu en een oproep over de manier van praten van 
Biltenaren. Ten slotte vervolgen we ook nu weer de publicatie van de oorlogsdag-
boeken van mevrouw Van Bodegraven.
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Dr. C.W.M. Hazelzet

Dudok in De Bilt

Aan de Julianalaan bij station 
Bilthoven ligt een complex van Dudok 
uit de jaren vijftig van de vorige 
eeuw (afb. 1). Algemeen bekend is 
dat de Julianaflat van deze beroemde 
architect is, maar minder bekend 
is dat ook het lage deel, waarin 
nu de Bilthovense Boekhandel is 
gevestigd en dat in het kader van het 
Masterplan Centrum Bilthoven met 
afbraak wordt bedreigd, eveneens 
door Dudok is ontworpen. Nog 
minder bekend is dat in De Bilt nog 
meer architectuur op naam van 
Dudok staat, waaronder zelfs een 
hele wijk. Alle reden om aandacht 
te schenken aan deze bijzondere 
architectuur. Het betreft drie objecten: 
een particuliere woning aan de Albert 
Cuyplaan, het Julianacomplex en 
Plan Bieshaar.

Monumentaal
De architect-stedenbouwkundige Willem 
Marinus Dudok (1884-1974) is vooral 
bekend door zijn onvolprezen Raadhuis 
van Hilversum (afb. 2).

Dit majestueuze, rond 1930 gebouwde 
Raadhuis is niet alleen het magnum opus 
in het oeuvre van Dudok, maar zelfs een 
van hoogtepunten in de Nederlandse 
architectuur van de twintigste eeuw 
in het algemeen. Persoonlijk rangschik 
ik het Hilversumse Raadhuis qua 

Afb. 1 Julianacomplex ca.1961. Ansichtkaart uit de    
collectie van de Historische Kring D’Oude School.

Dudok in De Bilt      
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belevingswaarde zelfs 
boven de Beurs van 
Berlage. Voortbouwend 
op de verworvenheden 
van Berlage en de 
Amsterdamse School, 
maar vooral op de 
kubistische vormentaal 
van De Stijl en met 
name  J.J.P. Oud, 
schiep Dudok een 
eigen idioom dat zich 
kenmerkt door een spel 
van ten opzichte van 
elkaar verspringende 
bouwvolumes, oprijzend 
uit de omgeving en gedomineerd 
door een hoge toren. Het Hilversumse 
Raadhuis is als het ware een schilderij 
van Mondriaan in 3d. Dudok zelf is altijd 
zeer trots op deze creatie geweest en de 
gemeente Hilversum niet minder. Sinds 
de voortreffelijke restauratie aan het 
einde van de vorige eeuw staat Dudoks 
Raadhuis er weer stralend bij.
Dudok ging pas in 1954 op zeventigjarige 
leeftijd met pensioen, maar zelfs toen 
had hij er nog niet genoeg van en ging als 
zelfstandig architect gewoon door. Zelfs 
als tachtigjarige was hij nog volop aan 
het werk, zo vertelt hij in een interview 
ter gelegenheid van het bereiken van 
die leeftijd, al kon hij toen niet meer het 
geduld opbrengen om zijn ontwerpen tot 
bouwtekeningen uit te werken. Dat liet 

hij over aan zijn associé Robert Magnée. 
In die late periode werkte Dudok vaak 
samen met de projectontwikkelaar Johan 
Matser. Zo kwam uit die samenwerking 
in Hilversum het flatcomplex Quatre Bras 
tot stand, maar ook het Julianacomplex 
en Plan Bieshaar in De Bilt.

Licht en luchtig
Het grootste verschil tussen Dudoks 
idioom van het Raadhuis en het idioom 
van zijn naoorlogse oeuvre is dat het 
laatste lichter en luchtiger is geworden. 
Hoge slanke kolommen en schuin 
opgetilde daken doen hun intrede en 
de streng horizontale, ver uitkragende 
daken à la de Amerikaanse architect 
Frank Lloyd Wright verdwijnen. Het 
verst heeft Dudok deze verfrissende 

Afb. 2 Raadhuis Hilversum. Foto: hilversum.startpagina.nl
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luchtigheid doorgevoerd in zijn ontwerp 
voor het Esso-pompstation uit 1954 (afb. 
3).

Van dit voornamelijk uit glas en staal 
opgetrokken gebouwtje hebben er 
tientallen gestaan langs de Nederlandse 
snelwegen. Daar zijn ze allemaal 
verdwenen. Gelukkig kunnen we 
zo’n pompstation, dat als icoon van 
de Wederopbouw in de Top 100 van 
Wederopbouwmonumenten figureert, 
nog bewonderen in het Nationaal 
Automobiel Museum.
Het werk van Dudok in De Bilt dateert 
uit de jaren na de Tweede Wereldoorlog 
die we met de term Wederopbouw 
aanduiden, een tijd waarin met schaarse 
middelen veel gebouwd moest worden 
om de enorme woningnood te lenigen. 
Veel woningbouw is inmiddels alweer 

afgebroken, maar de 
inventarisatie van 
gebouwen uit die tijd 
die het behouden 
waard zijn is ook op 
gang gekomen. De 
objecten van Dudok 
in De Bilt die voor 
een lijst van jonge 
monumenten in 
aanmerking komen 
zijn behalve het 
Julianacomplex (in 
zijn geheel) de wijk 

Bieshaar (als beschermd dorpsgezicht) 
en een woonhuis aan de Albert 
Cuyplaan.

Woonhuis
Het ontwerp voor de bescheiden villa 
aan de Albert Cuyplaan 37 dateert uit 
1950 en bestaat uit een rechthoekig blok 
met aan de ene kant een aangebouwde 
garage en aan de andere kant een ruime 
erker, die door de huidige bewoners nog 
is vergroot (afb. 4). 

Met zijn traditionele zadeldak en forse 
schoorstenen ademt de vrij gesloten 
noordzijde nog de vooroorlogse sfeer, 
maar de zuidzijde met de vele ramen 
in stalen kozijnen straalt het optimisme 
van de Wederopbouw uit, niet in het 
minst door de witte gevel. In een brief 
aan de opdrachtgever, J.C. Maassen uit 

Dudok in De Bilt

Afb. 3. Esso-pompstation. Foto Jan Barnier.
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Baarn, geeft Dudok aan dat de muren 
wit gekeimd worden. Dat gebruik van 
de minerale keimverf in plaats van de 
voor Dudok gebruikelijke gele baksteen 
is opmerkelijk en zal verband houden 
met de nog heersende schaarste. 
Daarmee houdt ook verband dat het 
huis op de begane grond slechts één 
ongedeelde woonruimte kreeg en op de 
verdieping slechts één slaapkamer, want 

zo konden hij en zijn vrouw 
geen inwoning opgelegd 
krijgen. Wel geeft Maassen, 
voormalige ‘bankman’ bij 
de Nederlandsche Handel-
Maatschappij die enkele 
jaren later een bankgebouw 
aan de Julianalaan opende, 
een ruime werkkamer 
op. De memoires over 
zijn Indonesische tijd, die 
Maassen in 1963 voltooide, 
zullen daar geschreven zijn. 
Overigens ging de muurverf 
tot grote ergernis van 

Maassen al spoedig bladderen. 

Julianacomplex eerste fase
De Nederlandsche Handel-Maatschappij 
(de latere ABN), in de 19de eeuw 
gesticht en zeer actief in de koloniale 
handel, ging zich na de onafhankelijkheid 
van Indonesië meer op Nederland en 
op bankzaken richten en stichtte overal 
filialen. De bouwaanvraag voor het Biltse 

Afb. 4. Albert Cuyplaan 37. Foto Hazelzet.

Afb. 5. Schets Julianacomplex.RHC Vecht en Venen.
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bankgebouw dateert van 4 februari 
1955. Het betreft hier alleen de begane 
grond van het pand Julianalaan 17. De 
vergunning voor de zes flatwoningen 
boven de bank en de 25 garages erachter 
werd een paar maanden later geregeld, 
maar de vergunning voor de Julianaflat 
zelf en de lage winkelaanbouw werd pas 
drie jaar later verleend, op 2 juni 1958. 
Toch moet projectontwikkelaar Matser 
en Dudok al in 1955 een plan voor het 
gehele complex voor ogen hebben 
gestaan, want de Biltse en Bilthovense 
Courant publiceerde op 22 februari 1955 
een schetsje van Dudok, waarop we de 
drie elementen van het Julianacomplex 
duidelijk herkennen (afb. 5). 

Hiermee is onomstotelijk bewezen 
dat Dudok de drie onderdelen van 
het complex: bankgebouw met 
bovenwoningen, flatgebouw 
met 35 etagewoningen èn de 
lage winkelaanbouw als drie-
eenheid heeft geconcipieerd en 
dat we het complex dus als één 
geheel moeten beschouwen. De 
krant schreef enthousiast over 
het project, waarmee Bilthoven 
zijn eerste heuse flatgebouw 
zou krijgen. Omwonenden 
waren echter minder te spreken. 
De bewoners van de Prins 
Bernhardlaan dienden een fel 
bezwaarschrift in tegen het vijf 

verdiepingen hoge gebouw dat naar 
hun idee de omgeving geheel zou gaan 
dooddrukken. Tevens beviel hun het 
uitzicht op de garages achter de flat en 
de daar geplande plek voor vuilnisbakken 
allerminst. Daardoor werd de voltooiing 
van het project Julianacomplex geruime 
tijd opgehouden.

Plan Bieshaar eerste fase
Intussen was Plan Bieshaar al een 
heel eind op streek. Dit wijkje, 
dat maar weinig Biltenaren zullen 
kennen, ligt verborgen in de hoek die 
de Groenekanseweg met de Eerste 
Brandenburgerweg maakt. Toch is 
het een stedenbouwkundig juweeltje 
van Wederopbouwarchitectuur dat 
bewonderaars tot uit Japan trekt (afb. 6).

Dudok in De Bilt

Afb. 6. Bieshaar. Foto www.tgooi.info.
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Dudok wierp zich na de Tweede 
Wereldoorlog nadrukkelijk op als 
stedenbouwkundige en was als zodanig 
jarenlang actief in verschillende steden, 
vooral voor Den Haag. Die activiteiten 
leverden grootse plannen op en grote 
frustratie. Want de oude bouwmeester 
kon slecht tegen de stroperigheid van 
de ambtenarij en de bemoeienis van jan 
en alleman met zijn visionaire plannen. 
Als oud-militair, met een opleiding bij 
de genie, was Dudok gesteld op orde en 
heldere hiërarchie. Dit zou mede kunnen 
verklaren waarom hij graag met Matser 
samenwerkte. Johan Matser was een van 
de eerste moderne projectontwikkelaars 
in ons land, die van grondaankoop tot 
sleuteloverdracht het management 
over een project kon voeren en dus 
de architect uit de wind kon houden 
van ambtenarij en bezwaar makende 
burgers.

Leniging woningnood
De nijpende woningnood eiste ook de 
nodige voortvarendheid. ‘Dit jaar nog 
159 woningen in De Bilt gereed’, kopte 
de Biltse pers dan ook enthousiast op 
18 februari 1955, toen de maquette 
voor plan Bieshaar gepresenteerd werd. 
Over  die woningnood kan mevrouw 
Brecheisen meepraten. Zij en haar man 
woonden vanaf de oorlogsjaren in bij 
de familie Van Duin in het voormalige 
koetshuis van villa Meijenhagen aan 

de Groenekanseweg. Ook Henk van 
Roosmalen, die schuin tegenover 
Meijenhagen opgroeide, moest nog 
aan het einde van de jaren vijftig na 
zijn huwelijk een tijdje bij zijn ouders 
inwonen voordat hij een eigen woning 
kreeg.
Plan Bieshaar was door Matser in 
samenwerking met de gemeente 
opgezet volgens de idealen over (volks)
woningbouw die al vóór de Tweede 
Wereldoorlog in architectenkringen 
waren geformuleerd. In plaats van de 
traditionele gesloten woonblokken 
met etagewoningen zien we een 
open bebouwing met een kleine 80 
eengezinswoningen in stroken, optimaal 
op de zon gelegen en gesitueerd aan 
informele, collectieve, groene ruimten 
met speelweiden en bloemperken. 
Twee stroken met woningwetwoningen 
(ontworpen door architect J.F.M. van 
Klooster), een school en wat later ook 
een kerk completeerden het vriendelijke 
wijkje, waar Ans Linschoten als kersverse 
echtgenote in 1956 kwam wonen.

Hypermodern
Zij herinnert zich dat de boerderij 
van Bieshaar, waarnaar de wijk 
werd genoemd, toen nog aan de 
Groenekanseweg op de plaats van 
de huidige Rabobank stond, maar 
Meijenhagen was al verdwenen. Het 
hoekhuis met garage dat zij met haar 
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man betrok werd door haar schoonvader, 
die een steenhouwersbedrijf had, 
gefinancierd en was met f 21.000,- aan 
de dure kant. Maar het voorzieningen- 
en afwerkingsniveau was ook behoorlijk 
hoog. De woningen waren klein, 
maar zeer praktisch ingericht, met de 
keuken aan de voorzijde en de berging 
aan de voorkant uitgebouwd. De 
schouwen en vensterbanken waren van 
travertijnmarmer, er was een ligbad in 
de badkamer en in de keuken zelfs een 
ingebouwde koelkast, hypermodern in 
die tijd. Elke woningeenheid had zijn 
eigen kleurstelling in bordeauxrood, 
strogeel en blauw, waarbij de 
garagedeuren in een patroon van 
witte en kleurige blokken waren 
geschilderd. Het waren ideale huizen 
voor middenstanders met een of twee 
jonge kinderen, die in de wijk zonder 
doorgaande wegen volop veilige 
speelruimte hadden.

Braak
Zoals gezegd was Meijenhagen in 1956 
al afgebroken evenals het naastgelegen 
koetshuis. De laatste bewoners van de 
oude villa, de familie Maclaine Pont-
Stork, waren al spoedig nadat Matser in 
1954 het terrein had gekocht vertrokken. 
Het was bekend dat de geschiedenis 
van de villa eeuwen terug ging, maar 
pas tijdens de afbraak constateerde de 
gemeentearchivaris J.W.H. Meijer hoe 

ontzaglijk oud het gebouw in feite was. 
Het torenachtige linkerdeel bleek nog 
uit de late 14de eeuw te stammen. De 
reactie van Dudok en Matser hierop is 
niet bekend, maar de bouw van de 24 
etagewoningen op het terrein van de 
afgebroken villa ging niet door. Henk van 
Roosmalen herinnert zich dat het terrein 
lang braak heeft gelegen. Pas in 1961 
werd de bouwactiviteit weer opgepakt 
en nu totaal anders dan oorspronkelijk 
gepland. De vraag is waarom.

Julianacomplex voltooid
Het complex aan de Julianalaan 
werd intussen afgebouwd. Aan de 
bezwaren van de achterburen werd 
enigszins tegemoetgekomen door de 
opslagplaats voor vuilnisbakken in te 
perken, maar de hoogbouw moest 
vanwege de woningnood toch echt 
doorgaan. Pikant is dat Dudok zelf 
eigenlijk helemaal niet geporteerd was 
voor hoogbouw. Alleen vanwege die 
ellendige woningnood gaf hij eraan toe. 
Hij heeft er echter altijd voor gezorgd 
dat zijn complexen etagewoningen 
karakter hadden en de mensen 
zich er niet in massale anonimiteit 
verloren, zoals gebeurde bij latere 
Wederopbouwwijken als de Bijlmer. Bij 
de vergunningverlening op 2 juni 1958 
voor de 35 flats en de winkelaanbouw 
werd opmerkelijk genoeg aangetekend 
dat het plan in overeenstemming 

Dudok in De Bilt
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was met het uitbreidingsplan, dat de 
stedenbouwkundige het goedkeurde, 
dat de welstandscommissie erachter 
stond en dat dit samen met ‘de kwaliteit 
van de ontwerper, architect Dudok te 
Hilversum, voldoende waarborgen geven 
voor een aanvaardbare en verantwoorde 
bebouwing’.

Waardige bebouwing
Het vertrouwen dat het Biltse bestuur 
in de architect stelde was terecht. 
Dudok is er met subtiele middelen in 
geslaagd interessante bouwblokken te 
maken die zijn architectuur ver uittillen 
boven de standaardwoningbouw uit de 
Wederopbouw. Zo heeft de Julianaflat 
het kenmerkende hellende dak dat het 
gebouw van veraf herkenbaar maakt. 
Het verleent het gebouw tevens de 
kenmerkende lichtheid. Die lichtheid 
wordt ook verkregen doordat de 
muurtjes naast de balkons niet helemaal 
tot het dak doorlopen. Licht en speels 
zijn ook de schuine muurtjes die de 
garageboxen achter de woningen van 
elkaar scheiden. Want ook aan de 
achterkant heeft Dudok veel aandacht 
besteed. Opmerkelijk is daar dat de 
slanke kolommen die het dak en de 
galerijen schragen en die een ritmische 
geleding in de gevel aanbrengen om en 
om de functie van regenpijpen blijken 
te hebben. Tot in de kleinste details is 
duidelijk dat hier een groot architect 

aan het werk is geweest. Maar voor 
alles heeft Dudok ten zeerste rekening 
gehouden met de plek waar het 
complex ligt. Het lage stationsgebouw 
kreeg een lage tegenhanger in de 
‘zwarte doos’ waar nu de Bilthovense 
Boekhandel is gevestigd. Destijds 
was in dit met zwart geglazuurde 
baksteen beklede winkelpand een van 
de eerste supermarkten van Albert 
Heijn gevestigd. Tevens werd er een 
VVV-kantoor ondergebracht en in het 
souterrain was een fietsenkelder voor 
NS-reizigers, nuttige functies dus. 
Maar niet alleen functionaliteit stond 
architect en opdrachtgever voor ogen. 
Volgens de toelichting moest het hele 
flatcomplex, dat schuin tegenover het 
station zou komen te liggen, aan het 
centrum van Bilthoven ‘een voornaam 
aanzien’ geven. Door het voor Dudok 
zo kenmerkende spel van ten opzichte 
van elkaar verspringende bouwvolumes, 
oprijzend vanuit uit het stationsgebied 
en door de ritmische afwisseling van 
ramen en balkons moest een ‘waardige 
bebouwing’ worden geschapen. De 
gele baksteen ten slotte moest aan 
het complex een vrolijke kleur geven. 
Architect Willem Marinus Dudok en 
projectontwikkelaar Johan Matser zijn 
er een halve eeuw geleden in geslaagd 
Bilthoven een modern gezicht te geven 
met behoud van het intieme dorpse 
karakter.
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In dit historische perspectief zal de 
gemeente er goed aan doen het 
bijzondere Julianacomplex in zijn geheel 
te bewaren en het te ontzien bij de 
ontwikkeling van nieuwe bouwplannen.

Bieshaar voltooid
Na de voltooiing van het Julianacomplex 
lag het terrein van Plan Bieshaar aan 
de Groenekanseweg, waar de villa en 
het koetshuis van Meijenhagen hadden 
gestaan, nog steeds braak. Die villa stond 
op de as van de Hessenweg, zodanig dat 
die weg fungeerde als zichtas voor het 
huis met zijn eerbiedwaardige ouderdom 
(afb. 7).

Dudok in De Bilt

De kenner van de Biltse geschiedenis 
Meijer betreurde de afbraak van het 
middeleeuwse gebouw zeer en dat 
zal ook gegolden hebben voor zijn 
voorganger en leermeester Damsté. 
De gemeentesecretaris en kenner van 
de Biltse geschiedenis Pieter Helbert 
Damsté, die alle bouwplannen in 
handen kreeg en die overigens zelf 
even verderop aan de Groenekanseweg 
woonde, heeft niet kunnen verhinderen 
dat Meijenhagen moest wijken voor 
moderne woningbouw, maar wellicht 
heeft hij wel invloed gehad op de vorm 
ervan. In plaats van de oorspronkelijk – 
in 1954 – geplande flatgebouw met 24 

Afb. 7 Meijenhagen 1925-30. Ansichtkaart uit de collectie van de Historische Kring D’Oude 
School.
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etagewoningen is er een 
complex gekomen dat bestaat 
uit een vierkant blok met 
negen flats op de as van de 
Hessenweg, geflankeerd door 
negen eengezinswoningen met 
driehoekige topgevels (afb. 8). 
Het geheel roept enigszins de 
reminiscentie op aan de oude 
villa, met zijn donjonachtige 
vierkante bouwblok, geflankeerd 
door een rechthoekig bouwdeel 
met schuin afgekante dakkanten.

Hoe dan ook, het ontwerp uit 
1961 is uiterst modern. Het luidt, 
na de jaren waarin de Biltenaren 
met de naweeën van de Tweede 
Wereldoorlog te kampen hadden, 
een nieuw tijdperk in. Niet beter 
kon het einde van de Wederopbouw 
gesymboliseerd worden dan met 
dit ultramoderne woonblok met 
comfortabele flats en ruime drive-in-
woningen met drie woonlagen die 
door een luxe mahoniehouten spiltrap 
verbonden zijn. De oude bouwmeester 
had inmiddels het stokje aan Robert 
Magnée overgedragen. Al vanaf het 
begin van de activiteiten in De Bilt stond 
hij Dudok terzijde, maar voor het eerst 
treedt Dudoks assistent met dit project 
nu ook als ontwerper naar voren.

Conclusie
Dudok is wereldberoemd geworden 
door zijn Hilversumse Raadhuis. Maar hij 
verdient het om meer geëerd te worden 
dan om zijn monumentale werk of zijn 
Esso-pompstation alleen. En dat is om 
zijn woningbouw voor gewone mensen. 
Die opdracht nam hij zeer serieus: het 
ontwerpen van een arbeiderswoning 
vergde minstens zoveel tijd als een grote 
villa; nog meer eigenlijk, omdat men bij 
het ontwerpen van een kleine woning 
geen ruimte mocht verspillen en dus 
goed moest nadenken.
Willem Marinus Dudok heeft terdege 
nagedacht over de huisvesting van 
gewone mensen. Zijn architectuur 
is niet radicaal vernieuwend, zoals 

Afb. 8. Bieshaar. complex Groenekanseweg. Foto panoramio.
com/photo/67949103. 
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bijvoorbeeld die van Rietveld, maar hij 
heeft woningen en wijken ontworpen 
waar mensen graag wonen. Hij was 
in staat woonomgevingen te creëren 
waar de bewoners trots op zijn en 
er dus goed mee omgaan. Het is een 
plezier rond te lopen in de Hilversumse 
Dudokwijken die veelal recent met de 
grootste zorg zijn gerenoveerd en keurig 
worden onderhouden. Een vergelijkbaar 
flatcomplex met dat aan de Julianalaan, 
De Kom van Biegel in Bussum, ziet er uit 
als om door een ringetje te halen en is 
omringd door schitterende parkaanleg. 
Een ander flatcomplex, in Amstelveen, 
is onlangs op de monumentenlijst gezet 
en dat geldt ook voor Quatre Bras. Dit 
verdient in De Bilt navolging wat betreft 
het Julianacomplex en Plan Bieshaar. 
Verder is het aanbevelenswaardig dat de 
bewoners van Bieshaar een vereniging 
van eigenaren opzetten om de belangen 
van dit unieke wijkje te behartigen en dit 
kleinood van Wederopbouwarchitectuur 
voor de toekomst te bewaren. En ten 
slotte verdient de nieuwe eigenaar van 
het momenteel te koop staande pand 
Albert Cuyplaan 37 een felicitatie met de 
aankoop van een echt Dudokhuis.

Dudok in De Bilt

Met dank aan:
Herman van Bergeijk, Els Brecheisen, Roos 
van den Burg, Ellen Drees (RHCVV), Hans van 
den Engel, Lies Haan (Historische Kring De 
Bilt), Jacques van Klooster, Tinky Kooijman-
Veldstra, Ans Linschoten, Herman Mars, 
Carel de Reus, Henk van Roosmalen, Walther 
Schenk, Ineke Soeterik (NAi), Meine Visser 
(Archief De Bilt).
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Hans Vos

Een reconstructie van de 
omdoping van de 
Dorpsstraat in De Bilt

Het septembernummer van 2009 van De 
Biltse Grift opende met een artikel van 
Lies Haan-Beerends waarin de naamsver-
andering van de Dorpsstraat in 1964/65 
aan de orde kwam. Daarbij werd een 
deel omgedoopt in Dorpsstraat vanouds 
Steenstraat en een deel in De Holle Bilt. 
Het was alles bij elkaar een ingewikkeld 
verhaal over gemeentelijk gestoethaspel 
en helaas was niet alle achtergrondin-
formatie rond deze naamsverandering 
bekend. Ik meende misschien iets van de 
ontbrekende achtergrondinformatie te 
kunnen verschaffen en heb dat aan Lies 
Haan geschreven. Zij kon met mijn in-
formatie niets beginnen, omdat ze noch 
in de archiefstukken noch in gesprekken 
aanknopingspunten hiervoor had gevon-
den. Door huiselijke omstandigheden 
moest ik deze materie lange tijd laten 
liggen, maar recentelijk ben ik er weer 
ingedoken, met het hierna volgende re-
sultaat.

Om te beginnen een samenvatting van 
het verhaal van Lies Haan: 
Op 28 april 1964 werd besloten dat het 
westelijk deel van de Dorpsstraat, per 
1 oktober 1964 Steenstraat zou heten, 
en het oostelijk deel, vanaf de aftak-
king van de Soestdijkseweg, De Holle 
Bilt; op 8 september 1964 werd deze 
ingangsdatum verschoven naar 1 januari 
1965; maar op 26 januari 1965 werd, na 
protesten van de plaatselijke midden-
standsvereniging, de naamswijziging tot 
Dorpsstraat weer ongedaan gemaakt en 
vervangen door de naam ’Dorpsstraat 
vanouds Steenstraat’1.

Ik geef toe dat mijn suggestie voor een 
verklaring niet op concrete gegevens 
gebaseerd was, maar op een enigszins 
vage herinnering:
De wijziging van Dorpsstraat tot Steen-
straat zou bedoeld kunnen zijn als een 
geste bij de aanstaande pensionering 
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van Mr. P.H. Damsté als gemeentesecre-
taris. Hij had immers een grote interesse 
voor historie. Om de naamswijziging een 
verrassing te laten zijn zal het besluit 
van 20 april 1964 wel een juridisch aan-
vechtbaar informeel en geheim besluit 
zijn geweest, dat pas later na formele 
bekrachtiging zou ingaan op 8 oktober, 
na het afscheid. Voor de bewoners 
van de straat – die hun briefhoofden 
onbruikbaar zagen worden – een wat 
onaangename verrassing. Gelukkig was 
het besluit juridisch niet geldig en om uit 
de impasse te komen zou een denk- en 
onderhandelingspauze zijn ingelast tot 
1 januari, later opgerekt tot 26 januari 
1965. Toen was men eruit: door de for-
mulering ‘Dorpsstraat vanouds Steen-
straat’ hoefde niemand zijn briefhoofd te 
vervangen, kon iedereen zijn weg vinden, 
en hield de gepensioneerde Mr. Damsté 
zijn goed gemeende ’presentje’.

Lies Haan kon helaas dus geen stukken 
vinden die mijn verhaal bevestigden. 
Vandaar dat ik verder gespeurd heb. 

Daarbij bleek mijn klepel wel een beetje, 
maar toch niet erg ver van de klok te 
hebben gehangen. De oplossing van het 
raadsel lijkt te worden geboden in een 
tot nu toe niet eerder opgedoken notitie 
van Mr. Damsté  aan B. en W., gedateerd 
21 oktober 1963, waarin hijzelf sugge-
reert dat het toch aardig zou zijn om de 
in onbruik geraakte straatnamen in ere 
te herstellen, en de Dorpsstraat tot aan 
de aftakking te herdopen in Steenstraat, 
en vanaf die aftakking in De Holle Bilt. 
B&W vonden dat kennelijk een goed 
idee, te meer om wat koningin Juliana 
enige jaren daarvoor – bij een bezoek 
aan de gemeente – gezegd had. Toen 
de koningin hoorde dat de oude bena-
ming Steenstraat kon bogen op meer 
dan acht eeuwen geschiedenis van een 
van de eerste verharde buitenwegen 
in Nederland, had ze benadrukt het te 
betreuren dat zo’n oude, respectabele 
naam verdwenen was. Toen dit door B. 
en W. van harte omarmde idee in ruime-
re kring bekend werd, kwam helaas de 
plaatselijke middenstand in het geweer, 
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die de naamswijziging – en dan ook nog 
verschillend voor de twee delen – maar 
verwarrend vond.
Kennelijk – maar hier moet ik op goed 
gevoel reconstrueren – zaten B. en W. 
klem, met als geluk dat de bezwaren van 
de middenstandsvereniging, in eerste in-
stantie althans, alleen maar informeel ter 
hunner kennis waren gebracht. Om nu 
Mr. Damsté niet teleur te stellen zouden 
de geuite bezwaren voor hem en voor 
de raad verborgen zijn gehouden en kon 
de  naamswijziging inderdaad op 28 april 
1964 door de raad worden aanvaard. Dat 
zou dan en passant een leuk afscheids-
presentje wezen aan Mr. Damsté, die 
twee maanden later met vervroegd pen-
sioen zou gaan.
De bezwaren uit de middenstandsvereni-
ging kwamen wel naar buiten en werden 
zelfs in een formeel bezwaarschrift ter 
kennis van de raad gebracht. Toen zat 
iedereen met de gebakken peren: B. 
en W. die onhandig maar met de beste 
bedoelingen, de geuite bezwaren had-
den verzwegen, zowel voor Mr. Damsté2 
als voor de raad. Maar ook de raad zat 
ermee, omdat die het ook geen fijn be-
leidsgebaar vond om op zo korte termijn 
op een formeel genomen besluit te moe-
ten terugkomen.
Dat moge dan het door mij gesignaleer-
de gestoethaspel van de raad verklaren, 
eindigend in het compromis van ’Dorps-
straat vanouds Steenstraat’. Het moge 

ook de verklaring vormen van het door 
de Biltse en Bilthovense Courant gesigna-
leerde gestuntel bij het formele afscheid 
van Mr. Damsté op 9 juli 1964. Daar werd 
uiteraard deze hele affaire maar liever 
niet aangeroerd, maar de krant signa-
leerde een curieus incident doordat bur-
gemeester Fabius kennelijk op het laatste 
moment had besloten een stuk van zijn 
toespraak weg te laten, waarop een ver-
raste Mevr. Huese-Laming, die namens 
de raad zou spreken, en ’erop gerekend 
had, dat de burgemeester in zijn rede 
iets zou mededelen’, wat echter niet 
gebeurd was, onder enige hilariteit een 
kort gedeelte van haar toespraak moest 
laten vervallen. De weggelaten tekstde-
len in beide toespraken heb ik helaas 
niet kunnen achterhalen.

1 Curieus is dat vandaag de dag het betref-
fende straatnaambordje op het belangrijkste 
punt ontbreekt, daar waar de Dorpsstraat 
(vanouds Steenstraat) aftakt van de Soest-
dijkseweg.

2.  Dit vermoeden ontleen ik aan het betoog 
van het raadslid Kersten in de raadsvergade-
ring van 28 juli 1964. Mogelijk hing dit samen 
met het feit dat Mr. Damsté, wiens vervroegd 
aftreden samenhing met zijn teruglopende 
gezondheid, blijkens de raadsverslagen na 
1963 vervangen was door een waarnemend 
secretaris, en dus waarschijnlijk buiten deze 
verwikkelingen heeft gestaan.
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Jan van den Heuvel

Ravenhorst      

Nevenstaand detail van een 
topografische kaart, die in 1910 werd 
uitgegeven, geeft de situatie weer 
onmiddellijk na de bouw van Ravenhorst, 
dus zeg in de jaren 1906/1909.
Direct ten zuiden van de kruising van de 
Soestdijkseweg met de spoorlijn slaat 
aan de oostzijde eerst een zandweg af. 
Het is de huidige Prins Bernhardlaan. 
Dan volgt de Julianalaan, die toen nog 
Vinkenlaan heette. Als onderdeel van 
het Park Vogelenzang was ook deze 
laan sinds 1903 van grindverharding en 
laanbeplanting voorzien.

Het gebouw aan de noordzijde van de 
Julianalaan is de villa Oase, gebouwd 

in 1900. Later werd het meer bekend 
als hotel Brands, genoemd naar de 
toenmalige eigenaar die ook het 
hotel-restaurant De Dennenhoeve aan 
de overzijde van de Soestdijkseweg 
exploiteerde. In de jaren vijftig maakte 
Oase plaats voor de Julianaflat.
Schuin tegenover Oase is het pand 
Ravenhorst te onderscheiden (boven de 
3 van MP3).

Ravenhorst is in 1905/06 gebouwd door 
Hendrikje Ravenhorst-van Vulpen. Zij was 
dochter van Cornelis van Vulpen, die van 
1864 tot zijn dood in 1905 houder was 
van het stationskoffiehuis en -logement 

Tegenover het Julianacomplex dat in het 
artikel over de architectuur van Dudok 
eveneens in dit nummer wordt beschre-
ven, lag tot september 2012 het pand van 
Ravenhorst. Aanleiding om iets over dit 
pand – Julianalaan 8/8a – te schrijven is 
niet, dat het een eeuw geleden gebouwd 
werd, maar dat de gemeente het nodig 
heeft gevonden dit pand te slopen in het 
kader van het omstreden plan
‘Hart van Bilthoven’.
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(later De Dennenhoeve, nog later De 
Schouw). Sinds 1903 was Hendrikje 
weduwe van Arie Ravenhorst. Het heeft 
er alle schijn van, dat zij bij haar vader 
de kennis en kunde opdeed, die haar in 
staat stelden als pensionhoudster in haar 
broodwinning te voorzien. 
De aanvraag van de bouwvergunning 
dateert van 12 december 1905 en op 27 
februari 1906 was de bouw voltooid. Dat 
de vergunning werd aangevraagd terwijl 
het gebouw zowat klaar was, kwam in 
die tijd regelmatig voor.
Aannemer, tevens architect, was 
Anthonis de Rijk te Utrecht.

Blijkbaar ging het mevrouw Ravenhorst-
van Vulpen voor de wind want al in 
1910 breidde zij haar pension uit en 
wel in achterwaartse richting. Het 
succes zal mede te maken hebben 

gehad met het schitterende uitzicht 
naar alle kanten. Men zegt, dat vanaf de 
bovenverdiepingen de torens van Zeist te 
zien waren.

Afbeelding 3:
De tekening bij de vergunningaanvraag 
voor de verbouwing laat de westgevel 
zien. Het rechterdeel is dus de 
uitbreiding.

Het pension heeft bestaan tot 1926. 
Toen maakte zoon Aart er een 
speelgoedwinkel van. Diens schoonzoon 
bleef de naam Ravenhorst voeren tot 
1981. Toen volgde 
een splitsing. Naast gereedschapswinkel 
Nieberg vestigde zich er supermarkt Gert 
IJff. Wie tot 2012 ging kijken, zag twee 
bedrijven, waarvan de namen duidelijk 
maken, dat we nu een eeuw later leven 

Deze  schets vergezelde de bouwaanvraag. Curieus 
is dat de bouw gespiegeld t.o.v. de tekening werd 
uitgevoerd. Of is de tekening gespiegeld afgedrukt?

De tekening bij de vergunningaanvraag voor de 
verbouwing laat de wedstgel zien. Het rechterdeel 
is dus de uitbreiding.
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dan toen Pension Ravenhorst-van Vulpen 
gebouwd werd, namelijk www.giesberts.
nl (makelaar) en Toko Shanghai.
Opgemerkt zij dat Ravenhorst niet 
is opgenomen in het Monumenten 
Inventarisatie Project. Zulks is wel het 
geval met het postkantoor (1919) en 
het vroegere Vlaer en Kol-gebouw 
(1935). Vermoedelijk is de reden, dat 
het pand vooral op de begane grond 
onherkenbaar verminkt is.
Rond 1927 gaf A. Ravenhorst – de zoon – 
een mapje met 10 miniprentbriefkaarten 
uit. 

Op de eerste opname is het pand 
Ravenhorst gedeeltelijk zichtbaar en 
toont aan de zijde van het postkantoor 
een uitbouw. Blijkens ansichten uit 
1920/21 bestond deze uitbreiding 
toen nog niet. Wellicht is de realisatie 
ervan een gevolg van het besluit de 
bestemming van het pand te wijzigen 
van pension in winkel.

Een drietal ansichten, die de vroegste 
geschiedenis van Ravenhorst illustreren.

     

“DE BILT, - In de Duinen” is in 1906 of 1907 opgenomen vanaf de bovenverdieping van een huis 
aan de Nachtegaallaan (zie kaartje hierboven; tweede huis vanaf de Soestdijkseweg). Rechts 
Ravenhorst, links Oase en achteraan Villa Ensah. Tussen de beide laatsten loopt de spoorlijn. De 
Julianalaan is het dunne horizontale streepje vóór Oase.
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Bron : Archief Historische Kring 
d’Oude School; met name diverse 
aantekeningen van Jan van der Heyden.

“Pension Wed. A. Ravenhorst Van Vulpen. 
Station De Bilt” is waarschijnlijk uit dezelfde 
jaren. Vergelijk de westgevel met de tweede 
tekening hiervoor om een indruk te krijgen van 
de uitbreiding.

“De Bilt (Station) Pension “Ravenhorst”” is van 1912. 
Boven de ingang staat de naam van het pension. Opzij 
is de uitbreiding te zien. De jongen voor het huis is zeer 
waarschijnlijk zoon Aart, die in 1903 geboren werd, 
anderhalve maand na de dood van zijn vader.

Het pand vlak voor de sloop.

En tot slot het pand in 2012.
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De Bilt toen en nu      

Het Klimophofje werd eind negentiende eeuw gebouwd als onderkomen voor 
gepensioneerd personeel van de familie van Boetzelaer. Het is ca. 1960 gekocht door het 
garagebedrijf De Rooij en daarna afgebroken
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De huidige situatie met de benzinepomp van De Rooij.



118 Naam  van artikel

Wim Krommenhoek

De kleine boeddha van De Bilt

In de vorige bijdragen over bodemvond-
sten in De Bilt is uitvoerig stilgestaan bij 
wat Goudse en Utrechtse kleipijpen ons 
vertellen over de periode waarin ze zijn 
vervaardigd. Maar wie pas geploegde 
akkers bezoekt, zal bemerken dat de 
Utrechtse stadscompost nog vele an-
dere interessante objecten bevat die na 
eeuwen in de bodem te hebben gelegen 
ons ook interessante informatie kunnen 
verschaffen.

Het talrijkst zijn de scherven van aarde-
werk, porselein en tegels. Meestal zijn 

deze te klein om van veel betekenis te 
kunnen zijn, maar een enkele keer zit 
er toch een interessant fragment bij of 
een klein porseleinen sierflesje dat deel 
heeft uitgemaakt van een hele serie mi-
niflesjes. Zeldzamer zijn de zogenaamde 
donderkloten, geglazuurde kleiknikkers 
met een doorsnede van 3 tot 4 cm die 
werden afgeschoten met een donderbus, 
een historisch handuurwapen dat vanaf 
de 16e eeuw werd gebruikt op het slag-
veld. Meestal zijn ze gebroken, grijs van 
binnen en geelbruin en glad van buiten. 
In De Bilt heb ik er drie gevonden die 
voor meer dan de helft compleet zijn, 
alsmede verscheidene kleinere stukken. 
Ze zijn van diverse plaatsen in het land 
bekend. Nog zeldzamer is de vondst van 
een spinklosje van gebakken klei, een 
rond doorboord bolvormig object met 
een doorsnede van 3.5 cm met aan één 
zijde inkervingen als versiering. Dit voor-
werp, evenals de donderkloten en de 
hierna te bespreken boeddha, is gevon-
den op de akker aan de noordzijde van 
de spoorlijn Bilthoven-Utrecht ter hoogte 

De kleine boeddha van       
De Bilt     

De kleine boeddha.
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van de waterzuiveringsinstallatie. Spin-
klosjes werden gebruikt om draden uit 
wol te trekken. Het klosje werd met de 
opening aan een stokje, de zogenaamde 
spindel, geschoven en met duim en wijs-
vinger draaide men dan de spindel rond 
waardoor er een draad ontstond uit een 
pluk wol. Het spinklosje diende daarbij 
als een soort vliegwiel. Spinklosjes zijn 
al sinds de prehistorie in gebruik en zijn 
bekend uit zeer veel plaatsen. Ze zijn 
behalve van gebakken klei ook gemaakt 
van ijzer, barnsteen en steen. Het hier 
afgebeelde Biltse exemplaar is het enige 
dat ik in onze gemeente heb gevonden.

De meest bijzondere vondst in De Biltse 
bodem is ongetwijfeld die van een kleine 
boeddha gesneden uit een kiezel. De 
boeddha is slechts 2.5 cm hoog en be-
staat uit een rond hoofd met spleetoog-
jes, een neus en mond met uitgestoken 
tongetje, en een deel van het bovenli-
chaam met één arm en een hand met 
tien vingers. De steen is een glimmende 
kwartsiet kiezel met enkele roodbruine 

vlekken op de rugkant van de af-
beelding. Onder de arm is de kiezel 
abrupt afgebroken, maar het is niet 
duidelijk of dit voor of na de bewer-
king heeft plaats gehad. Het geheel 
straalt een vriendelijk karakter uit. 
Maar hoe komt een kleine boeddha 

in de Utrechtse stadscompost? Stamt 
hij uit de bloeitijd van de Goudse pij-

penindustrie in de 18e eeuw, of is hij van 
eerder datum en met de 17e eeuwse 
kleine pijpenkoppen meegekomen? En 
is het niet vreemd dat in het afval van 
de bisschopsstad juist een boeddha en 
geen christelijke heilige is terechtgeko-
men? Als we nu bedenken dat Utrecht in 
deze periode actieve VOC-dienaren heeft 
voortgebracht, niet alleen in Ned. Indië, 
maar vooral ook in India en Ceylon (Sri 
Lanka) waar boeddha een prominente 
plaats inneemt, en er ook vele dienaren 
op VOC-schepen gevaren zullen hebben, 
dan zou het zeer wel mogelijk geweest 
zijn dat het beeldje het resultaat is van 
huisvlijt op een van die maandenlange 
boottochten. Dat Utrechters zeer hoge 
posten hebben bekleed in dat deel van 
Azië mag blijken uit het praalgraf van de 
in 1635 in Utrecht geboren Hendrik Adri-
aen van Reede tot Drakesteyn, commis-
saris generaal der Westerkwartieren in 
Azië, en in 1791 begraven in Surat in een 
graf van 17 m hoog en 12 m breed. Het 
overtrof uiteindelijk dat van een andere 
beroemde Utrechter in India, namelijk 

Donderkloten.
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dat van kolonel Jan Willem Hessing, in 
zijn latere jaren commandant van het 
Rode Fort te Agra die in 1803 op 63-jari-
ge leeftijd overleed en voor wie een graf-
tombe werd gebouwd die geïnspireerd 
was op de nabij gelegen Taj Mahal. Maar 
ook minder hooggeplaatste Utrechters 
laten ons via hun grafsteen weten wat 
hun functie was in deze verre oorden. Zo 
trof ik op de begraafplaats van Pulicat, 
destijds een belangrijk handelscentrum 
aan de Coromandelkust, twee Utrechters 
die hun leven doorbrachten als koopman 
in dienst van de VOC: Albert van Weede 
die in 1681 overleed op 40-jarige leef-
tijd, en Dirk Both, overleden in 1719 op 
53-jarige leeftijd. Uit deze voorbeelden 
mag het duidelijk zijn dat Utrechters op 
verschillende niveaus in deze Aziatische 
maatschappij vertegenwoordigd waren. 

Dat men gefascineerd werd door Ooster-
se religie en kunst is zeer waarschijnlijk. 

Terug naar het beeldje. Of het ooit groter 
is geweest, en verloren is of zoek geraakt 
zullen we nooit weten, maar de kleine 
boeddha uit De Bilt blijft een boeiend 
object.

Reactie op de kleine “boeddha”
Steven Hagers
Het is niet gebruikelijk dat ik als hoofd-
redacteur meteen reageer op een artikel 
dat aan de redactie wordt aangeboden, 
maar ik denk dat het dit keer wel ge-
rechtvaardigd is dat ik dat – als Japano-
loog – doe.

Ik ben het geheel met Wim 
Krommenhoek eens dat deze kleine 
’boeddha’ een boeiend object is. Maar 
ik denk niet dat het beeldje vervaardigd 
is door een VOC-dienaar gedurende de 
lange retourvaart naar Nederland. Het 
is eenvoudig niet het soort object dat 
je zou verwachten. Ik denk ook niet dat 
de herkomst in verband gebracht moet 
worden met onze banden met het sub-
continent India (inclusief Sri Lanka). Het 
boeddhisme stamt weliswaar inderdaad 
uit India en het speelt daar nog steeds 
een voorname rol, maar deze godsdienst 
heeft zich in de loop der eeuwen over 
een groot deel van Azië verspreid. En via 
China en Korea heeft het al in de zesde 

Spinklosje..

De kleine boeddha van De Bilt
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eeuw na Christus Japan bereikt.

Het gezichtje is – zoals Wim Krom-
menhoek impliciet al beschreef – uit-
gesproken Oost-Aziatisch, dus Chinees, 
Koreaans of Japans. Met China en Korea 
heeft Nederland niet zo veel contact 
gehad in de 17e, 18e en 19e eeuw. Er 
was een handelspost op Formosa (het 
huidige Taiwan) waar handel gedreven 
werd met Chinezen, maar China zelf was 
nauwelijks toegankelijk. Korea was al 
helemaal afgesloten van de buitenwereld 
en het was voor westerlingen onmogelijk 
het land te betreden. Alleen Hendrik Ha-
mel (1632-1690) en een paar lotgenoten 
hebben een tijd in Korea gewoond, nadat 
zij daar schipbreuk hadden geleden. Ook 
Japan was van de buitenwereld afgeslo-
ten, maar met een uitzondering voor de 
Chinezen en Nederlanders die ieder een 
eigen handelspost mochten onderhou-
den. Nederland was voor Japan geduren-
de ruim twee eeuwen (van 1640-1858) 
het venster op de westerse wereld.

Keren we terug naar de kleine Biltse 
’boeddha’; om zeker te zijn van een Ja-
panse dan wel Chinese herkomst, zou 
het beeldje grondig door een deskundige 
onderzocht moeten worden. Maar ik 
denk op grond van ondermeer de over-
wegingen hierboven, dat het beeldje van 
Japanse makelij is. Daarbij denk ik dat 
het heel goed mogelijk is, dat het hier 

gaat om een zogenoemde netsuke of 
‘gordelknoop’. 

De traditionele Japanse kleding heeft 
geen zakken. Hierdoor droegen de men-
sen hun bezittingen aan hun gordel met 
zich mee. Dat kon eenvoudig door zijn 
waaier achter de gordel te steken, maar 
met grotere of minder platte voorwer-
pen was dat natuurlijk een stuk lastiger. 
Daarom werden die zaken aan een koord 
bevestigd dat onder de gordel gestoken 
werd. Om te voorkomen dat het koord 
weg zou glijden, werd aan het andere 
uiteinde een knoop bevestigd: de gor-
delknoop. De netsuke zijn vaak fraai be-
werkte uit been, hout of steen gesneden 
kunstvoorwerpen. Het Rijksmuseum in 
Amsterdam heeft er een mooie verzame-
ling van.

En dan nog iets over de voorstelling zelf. 
Ik heb boeddha tussen aanhalingstekens 
gezet, omdat het waarschijnlijk hele-
maal niet om een boeddha gaat. Als het 
beeldje inderdaad Japans is, is de voor-
stelling die van Hotei, een van de zeven 
geluksgoden. Hotei staat ook wel bekend 
als de ‘lachende boeddha’, maar is dus in 
strikte zin geen boeddha.

Ik ben benieuwd wat de reactie zal zijn 
als Wim Krommenhoek het beeldje naar 
Tussen Kunst en Kitsch brengt.
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Mevrouw Van Bodegraven

De oorlogsdagboeken van 
mevrouw Van Bodegraven      

Deel 5 - 20 januari  t/m 24 februari 1942

20 januari:
Jan, Ben Kok en Henk Greve zijn van-
daag weer een tocht wezen maken op 
de schaats. Het was vandaag vreselijk 
koud, de bloemen zijn bij geen enkel huis 
van de ramen af te krijgen. Gelukkig is 
er geen wind. Ze zijn eerst met de trein 
naar Breukelen gegaan, vandaar op de 
schaats naar Harmelen, Woerden, Bode-
graven,  Zwammerdam, Alphen a/d Rijn. 
Braassemermeer, Leimuiden, Westein-
derplassen, Aalsmeer, Nieuwer-Amstel, 
vandaar naar Amsterdam. Een tocht van 
heel wat kilometers. Met de trein kwa-
men ze terug. Om 8 uur waren ze thuis. 
Ze hebben op hun tocht niet anders als 
een paar koeken kunnen kopen, zodat 
ze uitgehongerd thuis kwamen. Gelukkig 
dat Kees niet mee was gegaan, die kan 
tegen zo’n kracht prestatie niet zo best 
als Jan.
Het is voor velen wel fijn dat ze zo kun-
nen genieten, maar ik voor mij en veel 

meerderen zouden het prettig vinden 
als het warm water ging regenen of 
wat minder strenge vorst, want met de 
brandstof is het treurig gesteld.

21 januari:
Alles gewoon. Strenge vorst. Heden-
avond weer veel vliegmachines en bom-
men.
Pa en ik zijn even naar Hardeman ge-
weest om te feliciteren, want Mien is 
verloofd met iemand uit Driebergen.

22 januari:
Jan is vanmorgen half  8 vertrokken voor 
een tocht op schaatsen te maken (een 
merentocht). Half 7 was hij thuis van-
avond. Zijn voeten met  blaren en honger 
niet te kort.
Hedenavond weer luchtgevechten en 
bommen.

23 januari:
Nog strenge vorst en een sneeuwlucht. 
Het is nu avond en het sneeuwt er lustig 
op los. Pa gaat vrijdagsavonds altijd bij 
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Teus Meijer een potje kaarten, wat Pa 
fijn vindt.

24 januari:
Heden een dik pak sneeuw, zo erg dat de 
tram niet meer kon rijden. Het vriest nu 
nog maar 5 graden, dus alles blijft liggen. 
Voor de schaatsenrijders dus een strop, 
vandaag, want het tochten maken is zeer 
algemeen op heden. De dames oud en 
jong lopen en rijden allen met een lange 
broek aan, in plaats van rokken. En veel 
lopen er op klompen.

25 januari:
Hedenmorgen lag er weer een dik pak 
sneeuw. Je loopt nu tussen wallen van 
opgehoopte sneeuw. Een winter van 
geweld. Vanmiddag vroor het nog 10 
graden. Wij zitten allen om de kachel en 
je rug wordt nog koud, ik zie nu al tegen 
de dag van morgen aan, want wat zal 
het weer vreselijk koud zijn en alles in de 
keuken bevroren. Er ligt zoveel sneeuw, 
het is niet op te ruimen, want het mate-
riaal is er niet voor aanwezig. De brand-
kranen zijn allen stijf bevroren. Ze zijn 
bezig geweest te ontdooien, maar het 
gaat niet. In de lucht is het rustig.
Wat zou ik graag weer eens willen weten 
hoe jullie het maken.

26 januari:
Vandaag Bob zijn verjaardag. Wij hebben 
nogal eens gezegd, hoe zouden hun de 

verjaardag vieren. Hedenavond zijn je 
Moe en Pa er geweest. Pa, Kees, Jan en 
je Pa hebben zitten kaarten en je Moe en 
ik hebben zitten praten over de tegen-
woordige vraagstukken, namelijk de voe-
ding waar je niet over uitgepraat komt, 
want wat alle dagen een zorg en ze zijn 
nooit voldaan omreden er geen vet en 
meest surrogaat in zit zonder substantie 
en dan die vreselijke kou. Vandaag was 
het sneeuwstormen en 22 graden vorst 
en weinig brandstof, alles en alles is dan 
ook bevroren. Het is vreselijk. Bergen 
sneeuw liggen er.

27 januari:
Vandaag nog zo verschrikkelijk koud.
De Gemeente gaat met een grote tank 
met water langs de huizen om de men-
sen van water te voorzien, alle leidingen 
zitten vast. Het treinverkeer is zeer ver-
minderd en loopt erg onregelmatig. 
Zondag is er een Duitse goederentrein op 
een dieseltrein gelopen, heel wat veron-
gelukt. Oorzaak dat de wissels bevroren 
waren, dus werkten niet. Reizen is niet 
te doen, je komt minstens 2 à 3 uur later 
thuis of heel niet. Al het vervoer van goe-
deren ligt stil. 
De melkboer kwam vandaag niet omre-
den er geen melk was. De groenteboer al 
net zo. De bakker komt morgen niet, zo 
zou ik nog heel wat ongemakken kunnen 
vertellen. Er zal heel wat ellende zijn in 
dit wereldje. Je hoort er niets van, want 
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de couranten mogen geen berichten van 
dergelijke opnemen. Gestolen wordt er 
verschrikkelijk. Het mensdom gaat er 
niet op voor uit. Van alle kanten wordt je 
voorgehouden dat het een betere wereld 
zal worden. Er moet heel en heel wat 
gebeuren wil het goed maken wat er op 
heden voor ellende in de wereld geleden 
wordt.

28 januari:
Vannacht nog een dik pak sneeuw. Je 
loopt door wallen van 1 meter hoog 
sneeuw. Gelukkig had het maar 2 graden 
gevroren en ’s middags kwam het zon-
netje er bij, zodat het lekker ging dooien 
en vanavond regende het, fijn hoor. Het 
scheelt dadelijk dat je minder brandstof 
nodig hebt, het is lang zo koud niet meer.
Vandaag kregen wij een brief van Tante 
Ko dat Oom Jan gevallen was door de 
gladheid. Hij heeft zijn been gebroken 
(de kom van zijn dijbeen). Hij ligt in het 
ziekenhuis in Den Haag.
Die winter heeft alweer heel wat op zijn 
geweten.

29 januari:
Sneeuw, dooi en op het laatst weer vrie-
zen. Anders geen nieuws.

30 januari:
Vandaag weer water in de leiding. Niesse 
heeft de leiding ontdooid. Overal weer 
water is al weer een groot gemak. Het 

heeft de hele dag gesneeuwd en een 
weinig gevroren. Het is een wintergezicht 
van geweld. Overigens alles rustig.

31 januari:
Alles rustig. Sneeuw en vorst nog volop. 
Het wordt kritiek.
Vanavond mijnheer Van Tellingen op be-
zoek, Jan zijn baas.

1 februari:
Nel is vandaag thuis. De jongens zijn van-
middag wezen zwemmen. Het is wel te-
genstrijdig, bergen sneeuw en ijs en dan 
gaan zwemmen.
Rustig in de lucht.

2 februari:
In Amsterdam mag er vanaf zondag geen 
mens meer na 8 uur ’s avonds op straat. 
Je kan nagaan dat het wat voor die 
mensen is. Er is weer heel wat gebeurd, 
maar dat kom je niet aan de weet. Ook 
het station in Utrecht werd om 8 uur 
voor het publiek gesloten. Daar hoor je 
natuurlijk ook niets van. Er lopen weinig 
treinen en trams. De autobussen zijn 
zeer sporadisch. 
We wonen tegenwoordig allen op een 
eiland, je kan nergens naar toe. Zelfs kan 
je moeilijk soms in Utrecht komen. De 
reis van De Bilt naar Driebergen doe je 
soms 3 uur of nog langer over.
Wat een toestand, hè? Nieuwe orde.
3 februari:
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  Bladzijde uit het originele dagboek van mevrouw Van Bodegraven
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Alles rustig in De Bilt. Ontzettend veel 
sneeuw gevallen. Overal zijn looppaden 
gemaakt tussen de bergen sneeuw van 
ruim 1 meter hoog. Ontvetten, koud en 
geen brandstof. Het sneeuwde zo erg 
dat de tram bij Mooi Zeist niet meer ver-
der kon. Acht personen hebben in het 
politiebureau moeten overnachten. Ze 
konden niet met de tram en ook niet lo-
pende door de sneeuw, zo hevig was het. 

4 februari:
Nog steeds sneeuw, koud en veel harde 
wind. Wij doen hier voor Rusland niet 
onder. Hoe lang nog?

5 februari:
De scholen zijn gesloten. Brandstof 
schaarste.

6 februari:
Geen bijzonders, nog steeds strenge 
vorst en sneeuw.

7 februari:
Een stormloop om aardappelen, groente, 
boter en koekjes. Van alles is er niets 
op heden, een hopeloze bedoening. Je 
hoort wel overal opstanden, het rechte 
kom je niet aan de weet. Als je geen 
voorraad in huis hebt, is het honger en 
kou lijden. Vreselijk soms wordt je er 
moedeloos van.

8 februari:
Zondag. We hebben allen geslapen tot 
11 uur, om brood en brandstof uit te 
sparen. In bed is het nog het beste. He-
denmiddag zijn we even in Driebergen 
bij Tante Nel en Oom Piet wezen kijken 
hoe ze het maakten. Janny  was geope-
reerd aan haar blinde darm en was ’s 
woensdags weer thuis gekomen. Alles 
was goed.
Het reizen valt tegenwoordig ook niet 
meer mee. Het is maar wachten en nog 
eens wachten, alles loopt ongeregeld en 
van alles is tekort. En vreselijk koud.

9 februari:
Vandaag is het wel koud maar vriezen 
doet het op heden niet, de sneeuw 
wordt nat en het is erg mistig de hele 
dag en glad op de weg. Er vallen nogal 
eens mensen. Mevrouw Top is heel ern-
stig ziek.
Vandaag was het jacht op peulvruchten. 
Er is een extra bon voor aangewezen, 
Geen enkele kruidenier heeft erwten of 
bonen. Van deze week zouden ze komen, 
ben wel benieuwd. Wat toch een toe-
stand, hè?
In Indië is het ook verschrikkelijk. We 
hoorden de berichten door de radio. Je 
houdt je hart vast als je aan al die el-
lende denkt.

10 t/m 14 februari:
Nog steeds volop winter. Soms op een 
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dag sneeuw, hagel, ijzel, regen, vorst en 
zonneschijn. Het is een vreselijke gladde 
troep langs de weg. Overal bergen 
sneeuw. Erg gevaarlijk om te lopen. 
Wat zijn ze in Indië toch bezig met die 
oorlog. Soms heb ik toch zo een onrustig 
gevoel. Het komt natuurlijk dat je niets 
van elkander hoort of ziet. Voor Nel is 
het ook steeds geen weer om naar huis 
te komen. Het ergste is ’s avonds in het 
erge donker te lopen en dan op zo een 
gevaarlijke weg is geen doen.
Met de levensmiddelen wordt het steeds 
slechter. Wanneer zal die dievenbende 
vertrekken?

16 t/m 18 februari:
Steeds nog vechten met de winter. Het 
vriest nog 8 à 14 graden. Alles is bevro-
ren en zo goed als geen brandstof.

19 t/m 21 februari:
Nog vorst en sneeuw, geen aardappe-
len, groente of boter, alles is schaars of 
niet te koop. Wij leven in een tijd, je zou 
er uit lopen, alles is even beroerd en 
armoedig. De huismoeders en -vaders 
lopen om het hardst nog te gaan kopen 
wat er te koop is. Ze staan in de rij om 
nog een koekje machtig te worden bij 
de bakker. Alle winkels zijn leeg. Sigaren, 
tabak en sigaretten zijn ook op.

22 februari:
Zondag. Vreselijk koud, het heeft van-

nacht weer 14 graden gevroren.
Pa en Kees zijn naar de kerk geweest. De 
nieuwe dominee preekte. Hij was hun 
bijzonder goed bevallen.
’s Middags zijn Kees en Jan naar Drieber-
gen gegaan. Nel was jarig. Pa en ik zijn 
thuis gebleven voor de koude en de glad-
heid, want het reizen valt ook niet mee.
Nel is in de wacht en die kwam van 6 uur 
tot 9 uur thuis. Zij maakt het nog steeds 
goed.

23/24 februari:
Nog koud en ongezellig en de kranen 
zitten alle nog vast. Vandaag werd er 
een kaart gebracht door de politie, waar 
opstond dat het voor Joden verboden is 
boeken uit de bibliotheek te lezen. Die 
kaart moet aan de deur hangen die toe-
gang geeft naar het kantoor. Vreselijk hè?

Nel was ook nog even bij jullie thuis ge-
weest.

Vervolg van het dagboek in de volgende 
Grift.
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In het oktobernummer van Onze Taal, 
het maandblad van het genootschap 
Onze Taal, stond deze oproep: 
“Waarom woon je in Utrecht ‘op 
Zuilen’ maar ‘in Lombok’? Waarom zegt 
men in Den Haag ‘op Scheveningen’ 
en in Rotterdam ‘op Spangen’? De 
Taaladviesdienst van Onze Taal meldt er 
op de website dit over: “Op komt vaak 
voor bij (vroegere) plaatsen, wijken of 
streken die van oorsprong hoger lagen 
dan het omliggende land. Dit gebruik is 
blijven voortbestaan in het plaatselijke 
taalgebruik.” Maar is dat het hele 
verhaal? Wat zegt u zelf? Woont u ‘in’ of 
‘op’ uw woonplaats, buurt of woonwijk?”

Vanuit de naam van onze gemeente – De 
Bilt – zou je denken dat de mensen hier 
‘op De Bilt’ zouden zeggen, want De Bilt 
betekent natuurlijk oorspronkelijk 
‘de bult’ namelijk de bult waarop 
de boeren zich uit het omringende 
moerasland terugtrokken om zich te 
vestigen. Nu zie je, na eeuwen van 
ontginningen, geen bult meer, maar deze 

leeft wel voort in de naam. Toch ken ik 
geen mensen in De Bilt die ‘op De Bilt’ 
zeggen.
Daarom leek het de redactie van De 
Biltse Grift leuk om zelf voor De Bilt ook 
een inventarisatie te maken. We willen 
daarom aan onze lezers – vooral de 
ouderen die in de gemeente geboren 
en/of getogen zijn – vragen wat u zegt: 
‘in De Bilt’ of ‘op De Bilt’ en ‘in’ of ‘op 
het Sticht’. In een later nummer komen 
we terug op de reacties de we gehad 
hebben. Deze reacties sturen we ook 
door aan Onze Taal.

U kunt uw reactie sturen aan het 
mailadres van de redactie of per post. De 
adressen staan achterin dit nummer.

Oproep: hoe zeggen we het 
in De Bilt?      

Steven Hagers
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