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Van de redactie
In dit nummer van De Biltse Grift wederom een artikel rond het van dit jaar thema het 
‘Einde van de Tweede Wereldoorlog’. In Een nagelaten document van Bernard Schut en 
Bernard Veerman vertellen de auteurs over een foto-album van het Neurenbergse 
artsenproces uit de nalatenschap van Velo Bierman. 
In de rubriek De Bilt toen en nu wordt u weer een kijkje geboden op een kenmerkend 
stukje De Bilt dat in de loop der tijd danig veranderd is. 
Kees Floor vertelt in dit nummer over de geschiedenis van een dit jaar nieuw gecreëerd 
park langs de Utrechtseweg in De Werken bij Griftenstein.
Leo Vlodorp, Wilma Storimans en Henk Veldhuizen gaan op zoek naar de een mys-
terieus adres aan de Julianalaan in Bilthoven. Aan de hand van een verfrommeld pa-
pieren zakje van een Verkade’s speciaalzaak ontsluieren ze het geheim in Op zoek naar 
Julianalaan 26a te Bilthoven.
Als laatste artikel een stuk van Marga Verschoor al jaren bij de redactie op de plank lag 
De Bilt in vroeger tijden.
We sluiten af met een oproep van Karel Beesemer.
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Bernard Schut en Bernard Veerman

Een nagelaten document

Een nagelaten document

Toen Velo Bierman op 98-jarige leef-
tijd stierf, bevond zich bij de spullen 
die hij naliet een foto-album. Het be-
vatte de foto’s van het ‘artsenproces’ in 
Neurenberg waar de medische top van 
het Derde Rijk terecht stond. 
In het decembernummer 2014 be-
schreef Bernard Schut de lange weg 
die Velo Bierman af moest leggen voor 
hij in 1945 door de Russen bevrijd 
werd. Een weg die hem o.a. langs het 
’Nacht und Nebel’ kamp Natzweiler 
voerde.  
Hoe kwam het album in Nederland 
en vervolgens bij Velo terecht? Had hij 
het inderdaad ‘gejat’ zoals hij vertel-
de? En wat verklaart de interesse van 
deze ex-concentratiekampgevangene 
en andere Natzweilers zoals Pim 
Boellaard voor dit proces?

Beschrijving van het document 
Het foto-album heeft een langwerpig, z.g. 
oblong formaat, de afmeting bedraagt 18 
bij  24 cm. De kaft is zwart-rood, de kleur 
van geronnen bloed, om in de stijl van het 
onderwerp te blijven. De bladzijden zijn grijs 
(verkleurd wit?) van kleur. Het bevat, op 1 
ontbrekende foto na de foto’s van degenen 
die terecht stonden: 20 artsen en 3 ambte-
naren, de medische top van Nazi-Duitsland. 
Alleen de foto van Gerhard Rose ontbreekt, 
en misschien niet geheel toevallig zoals we 
hierna zullen zien. Onder de foto’s staan, 
met vulpen in blauwe inkt op potloodlijntjes 
geschreven en in zorgvuldig handschrift, de 
namen en de gevelde vonnissen genoteerd. 
Het album dateert zeer waarschijnlijk –gezien 
de soort papier en de omslag- uit het eind 
van de jaren veertig. Op internet bij Wikipe-
dia zijn de procesfoto’s ook te vinden, maar 
enkele zijn verschillend en de bijschriften 
wijzen op een latere datum aangezien bij de 
niet ter dood veroordeelden ook de straf-
vermindering en vrijlating uit de gevangenis 
wordt vermeld. Het album opent met een 
foto van de proceszaal waarop de rechters, 
de aangeklaagden en hun bewakers zijn te 
zien.
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Het artsenproces in Neurenberg 
Neurenberg is natuurlijk vooral bekend om 
hét grote proces tegen de belangrijkste oor-
logsmisdadigers uit het Derde Rijk, Göring, 
Hess, Dönitz, Speer, Seyss-Inquart, Streicher 
o.a. Minder bekend is dat er nog een tiental 
andere processen is gevoerd, waaronder het 
z.g. artsenproces. Het begon op 9 december 
1946; 22 mannen en 1 vrouw stonden te-
recht. De grote ontbrekende was de op dat 
moment nog vrijwel onopgemerkte Joseph 
Mengele, de kamparts van Auschwitz, de ‘En-
gel des doods’. Mengele was naar Zuid-Ame-
rika ontkomen, waar hij in 1979 overleed. 
De aanklacht tegen de 23 luidde: oorlogsmis-
daden, misdaden tegen de menselijkheid, 
lidmaatschap van de SS. Allen verklaarden 
onschuldig te zijn. Het militaire tribunaal 
deed uitspraak op 20 
augustus 1947: 7 aange-
klaagden werden ter dood 
veroordeeld, 7 volledig 
vrijgesproken, 9 kregen 
wisselende vrijheidsstraf-
fen, van levenslang tot 
10 jaar, de minimumstraf. 
Overigens werden de eer-
sten al in 1951 vrijgelaten. 
De laatste, Gerhard Rose, 
kwam in 1955 vrij. De ter 
dood veroordeelden wer-
den op 2 juni 1948 in de 
gevangenis van Landsberg 
in Beieren opgehangen. 

In ‘Medizin ohne Menschlichkeit. Doku-
mente des Nürnberger Aertzeprozesses’ 
(1960)  vindt men de documenten van het 
proces met een beschrijving van de medische 
experimenten. Wij beperken ons hier tot 
de experimenten die in Natzweiler werden 
uitgevoerd. En waarvan de gevangenen in 
Natzweiler ongetwijfeld op de hoogte waren. 
In ‘Doodstraf op termijn. Nederlandse Nacht 
und Nebel-gevangenen in kamp Natzweiler’ 
(2006) beschrijft Hinke Piersma dit kamp 
waar voor ons bekende namen verbleven: 
Pim Boellaard, Pim Reijntjes, Velo Bierman, 
Sam Hingst, W.L (Boebie) Brugsma bijvoor-
beeld, die allen gerelateerd kunnen worden 
aan onze gemeente, Pim Boellaard op de 
eerste plaats. 
Piersma noemt bacteriologische experimen-
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ten (o.a. vlektyphus) 
en experimenten met 
diverse soorten gas-
sen (o.a. mosterdgas, 
bekend ook uit de 
recente oorlog tussen 
Irak en Iran). De gas-
kamer lag net buiten 
het kamp, de doden 
gingen naar het cre-
matorium en degenen 
die de experimenten 
overleefden naar het 
‘revier’, de zieken-
barak waar verschil-
lende therapieën 
werden toegepast. 
Proefpersonen waren zigeuners. Bij deze 
experimenten waren professoren van de 
universiteit van Straatsburg betrokken: o.a 
prof. Hirt. Hirt was met Wolfram Sievers, een 
van de in Neurenberg ter dood veroordeel-
den, ook verantwoordelijk voor het aanleg-
gen van een skelettenverzameling. Hiervoor 
werden 29 joodse vrouwen en 57 joodse 
mannen vergast, geselecteerd in Auschwitz 
op ‘typisch joodse kenmerken’. De skeletten 
waren bedoeld voor een antropologische     
‘Schausammlung’. Ook Gerhard Rose, degene 
van wie de foto in het album ontbrak, was 
betrokken bij de Natzweiler experimenten 
(levenslang, vrij in juni 1955). Hirt vluchtte na 
de oorlog en pleegde zelfmoord, zijn collega-
professoren werden door een militair tribu-
naal in Metz tot levenslang veroordeeld. 

Ooggetuigen  
Dat de Nederlandse gevangenen in 
Natzweiler geweten moeten hebben wat er 
in het kamp gebeurde lijdt geen twijfel. De 
Nederlandse gemeenschap in het kamp was 
relatief klein. In totaal, gerekend over alle 
jaren dat het kamp bestond, hebben in 
Natzweiler een kleine zeshonderd 
Nederlanders gevangen gezeten, waarvan  
bijna de helft de oorlog niet heeft overleefd  
(gegevens Piersma). Men kende elkaar en 
hield elkaar op de hoogte van wat men ge-
hoord of gezien had. Een aantal van hen had 
een baantje ‘binnen’ weten te verwerven en 
hoefde niet te werken in de steengroeve. Zij 
hadden de experimenten van nabij kunnen 
volgen, de groep joden zien binnen komen 
en het crematorium overuren zien maken. En 
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als het crematorium op volle kracht werkte 
was dat in het hele kamp te zien, ‘dan sloe-
gen de vlammen metershoog uit de hoge 
schoorsteen van het crematorium. Over het 
hele kamp woei de stank van verbrand vlees. 
Bij donker bleek de schoorsteen in zijn volle 
lengte roodgloeiend te staan. Hij trok 
lichtelijk krom.’ (Floris Bakels in Piersma 
2006). Dat de voormalige gevangenen in 
Natzweiler zich voor het artsenproces van 
Neurenberg interesseerden is dus niet ver-
wonderlijk.

De geschiedenis van het album 
In 1946 ging Pim Boellaard met een kampge-
noot terug naar Natzweiler. Ze stelden een 
rapport samen waarin ze verslag uitbrachten 
van hun bevindingen, o.a. welke belangrijke 
plegers van oorlogsmisdaden in Natzweiler 
nog niet waren opgepakt. Ze bezochten op 
17 juli het Militair Tribunaal in Straatsburg 
en verhoorden daar enkele SS’ers (biografie 
Boellaard, Jolande Withuis 2008). Maar dan. 
In 1947 ging Boellaard naar Neurenberg naar 
het artsenproces waar o.a. de bacterioloog 
dr. Eugen Haagen ondervraagd werd over 
de medische experimenten in Natzweiler, 
een van de hoogleraren uit Straatsburg die 
daar bij betrokken was geweest. Met de 
psychiater Leo Alexander bezocht Boellaard 
de gevangenis en was een van degenen die 
Haagen een verhoor afnam. Alexander was 
in de jaren dertig uit Oostenrijk naar de VS 
geëmigreerd, had tijdens de oorlog de rang 
van majoor-arts bij de Amerikaanse lucht-

macht in Engeland en deed na de oorlog 
onderzoek naar de praktijk van de medische 
wetenschap tijdens het Derde Rijk. Terug in 
Nederland hield Boellaard een lezing over 
het proces en toonde ‘foto’s met concentra-
tiekampbeelden (…) die hij van Alexander 
had meegekregen.‘ (pag. 227).  
Bracht dus Boellaard het album uit Neu-
renberg met zich mee naar Nederland? En 
kreeg Velo Bierman die nauw bevriend was 
met Boellaard, het album na diens dood? 
Die conclusie lijkt voor de hand te liggen en 
wordt nog versterkt door een kattenbelletje 
tussen de papieren die Velo naliet, met de 
volgende tekst: 
Heer Boellaard, 
Met dank voor de inzage van dit album.- Een 
collectie bijzonder ongure types, het geen te 
verwachten, daar dit juist de lieden zijn, die 
voor de kadi zijn gehaald. 
Onbegrijpelijk dat deze mensen het beroep 
van arts hebben gekozen. Zo te zien zijn ze in 
de leeftijd van 45-55 jaar. Ze zullen dus gestu-
deerd hebben in de rommelige tijd van 1920.- 
Maar dat men –zelfs in die tijd- dergelijke 
lombroso’s op de universiteit accepteerde is 
mij een raadsel, 
JM_ 44..  31/5-’61 .- 
Onduidelijk is de ondertekening. Vaststaat 
dat het handschrift niet dat van Bierman is. 
Daarvoor is overigens ook de toon te afstan-
delijk. In ieder geval was dus in ’61 het album 
in bezit van Boellaard. 
Echter, in een gesprek van Bernard Schut 
in 2014 met Velo Bierman kwam ook het 
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album ter sprake. Op de vraag: ‘hoe kom je 
er aan?’, antwoordde Velo: ‘gejat’. En op de 
vervolgvraag: ‘waar dan?’, antwoordde hij: 
‘in Utrecht, van een bureau waar het op lag.’  
Dan zou dus niet Boellaard maar Velo Bier-
man verantwoordelijk zijn voor ons album. 
En ook dat is goed mogelijk. Want in een 
brief van de Stichting ’40-’45 gedateerd 16-
01-1961 lezen we het volgende: 
Na de bevrijding was hij gedurende korte tijd 
werkzaam bij het bureau Nationale Veilig-
heid. Hij kon niet meer aan de slag komen. 
Gaf zich op als vrijwilliger voor Indonesië en 
later Korea, doch werd niet geaccepteerd.  
De heer Bierman was verbitterd … 
Wat was het Bureau Nationale Veiligheid 
(BNV)? Dick Engelen, deskundige wat betreft 
de geschiedenis van de BVD, schrijft:  
Het BNV is als onderdeel van het Militair 
Gezag op 29 mei 1945 in het leven geroepen 
door de Chef MG, generaal H.J. Kruls. De taak 
van het BNV werd omschreven als “de zorg 
voor de in- en uitwendige veiligheid” van 
het Koninkrijk. In de praktijk betekende dat 
vooral het opsporen van Nederlandse mede-
werkers (agenten, infiltranten) van de Duitse 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten Gestapo, 
Sicherheitsdienst en Abwehr. Om deze lieden 
uit te filteren uit de honderden, zelfs duizen-
den direct na de bevrijding opgepakte ‘land-
verraders’ had het BNV een verhoorcentrum 
in Fort Blauwkapel. Onder leiding van de 
kapitein W. Lagas verhoorden daar mede-
werkers van het BNV (vooral gerecruteerd uit 
de verschillende verzetsgroepen) de aange-

voerde arrestanten. Degenen onder hen die 
‘alleen maar’ lid van de NSB waren geweest 
werden zo snel mogelijk overgedragen aan 
het Bureau voor de Bijzondere Rechtspleging, 
dat verbonden was aan het ministerie van 
Justitie. Het ging het BNV er dus om, zoveel 
mogelijk te weten te komen over de werkwij-
ze en de geheime Nederlandse medewerkers 
van de genoemde Duitse diensten. Daarna 
werden ook deze lieden overgedragen aan 
Justitie ter berechting. Fort BLauwkapel was 
dus geen kamp in die zin, dat daar mensen 
voor langere tijd werden vastgezet. 
(e-mail aan Bernard Schut d.d.  25-7-2015)
Heeft Bierman het album van een bureau 
in kamp Blauwkapel ‘gejat’? En was dan het 
Bureau Nationale Veiligheid geïnteresseerd 
in het Neurenberger artsenproces?  Ook 
dat blijft een open vraag, want uit weer een 
andere bron is bekend dat Velo Bierman 
als bewaker in kamp Crailo in Laren heeft 
gewerkt en op de Knoopkazerne in Utrecht. 
En Crailo viel niet onder het BNV, en over de 
Knoopkazerne direct na de oorlog is vrijwel 
geen informatie te vinden, de Knoopkazerne 
had overigens volgens Engelen ook geen 
relatie met het BNV. Ook over kamp Blauw-
kapel tijdens de eerste jaren na de oorlog 
blijkt bijzonder moeilijk informatie te vinden. 
Wel vermeldt Alexander Münninghoff in zijn 
recente boek ‘De Stamhouder’ het kamp, dat 
hij overigens ten onrechte plaatst in 
Hollandsche Rading. Een voor de hand 
liggende onjuistheid, omdat in Blauwkapel 
de Britse contra-inlichtingendienst actief was 
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en deze een vestiging in Hollandsche Rading 
had.  
Dat het bureau Nationale Veiligheid belang-
stelling had voor het artsenproces ligt na-
tuurlijk weer wel voor de hand.  

De gegevens blijven elkaar tegenspreken 
en de herkomst van het album blijft dus 
vooralsnog onduidelijk. Boellaard zou het 
meegebracht kunnen hebben uit Neurenberg 
en Velo gejat uit Blauwkapel mits hij daar 
werkzaam was, beide sporen zijn mogelijk. 
Hoe het ook zij, het Nacht und Nebel kamp 
Natzweiler, de medische experimenten in het 
Derde Rijk, de processen van Neurenberg en 
de rol van het Bureau Nationale Veiligheid, 
dit alles vormt de historische context die 
wordt opgeroepen door dit foto-album, dat 
de voormalige gevangenen van Natzweiler in 
onze gemeente zo lang heeft geobsedeerd. 
Een buitengewoon interessant document. 
 
Met dank aan: Dick Engelen, Maud Mosterd 
en Daan de Leeuw.
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De Bilt toen en nu 

De boerderijen aan de westzijde van de Blauwkapelseweg kort voor de afbraak in 1976.
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De voorkant van de huidige eengezinswoningen ligt aan de François Mauriacweg.



106 Naam  van artikel

Kees Floor

De Werken bij Griftenstein

De Werken bij Griftenstein 

Wie over de Utrechtseweg van De Bilt naar 
Utrecht rijdt, passeert net voorbij de benzi-
nestations de Werken bij Griftenstein. Lange 
tijd was daar weinig van te zien. Na een 
opknapbeurt van het gebied is de voorheen 
door weelderig groen vrijwel aan het zicht 
onttrokken gevechtskazemat aan de noord-
zijde van de weg nu echter nadrukkelijk 
aanwezig, mede door de erop aangebrachte 
beschutte zitplek (figuur 1). Aan het eind van 
het nieuw aangelegde voetpad is op de noor-
delijkste kazemat een uitkijktoren geplaatst 
met uitzicht over de Voorveldse polder.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Werken bij Griftenstein (1) vormen een 
klein onderdeel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Deze samenhangende reeks van 
verdedigingswerken strekt zich uit van Mui-
den tot aan de Biesbosch en loopt ten oosten 
van Utrecht langs. De linie, aanvankelijk de 
Utrechtse Linie genoemd, is 85 kilometer 
lang en 3 tot 5 kilometer breed. Ze bestaat 
uit gebieden die tot op kniehoogte onder wa-
ter gezet konden worden, waaronder ook de 
weilanden tussen Utrecht en De Bilt. Bij zo’n 
waterdiepte is het gebruik van boten niet 
mogelijk, terwijl sloten en vaarten afdoende 
aan het zicht worden onttrokken om het 
doorwaden van ondergelopen land tot een  
hachelijke onderneming te maken. 
Op sommige plaatsen lag het landschap, een 
weg of een spoorweg, te hoog om onder 
water te kunnen zetten; dat was bijvoorbeeld 
het geval bij de belangrijke toegangsweg van 
Utrecht vanuit de richting De Bilt. Deze zoge-
heten accessen werden voorzien van forten 
en andere verdedigingswerken om van daar-
uit aanvallen af te kunnen slaan. 
De oudste forten van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, waaronder Fort De Bilt en Fort 
Blauwkapel, stammen uit de periode 1816-
1824. Vijftig jaar later bleek dat de frontlijn 
verder van steden als Utrecht af moest ko-

Figuur 1.
Gevechtskazemat met recent geplaatste beschutte 
zitplek (voor) en piramidevormige kazemat bij de 
Werken bij Griftenstein aan de noordzijde van de 
Utrechtseweg, 2015. Foto: Kees Floor
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men te liggen omdat de reikwijdte van pro-
jectielen toenam. Daardoor werden nieuwe 
verdedigingswerken nodig, die op een 
afstand van 3500-4000 meter van de toen-
malige stadsrand werden geprojecteerd. Zo 
kwamen in 1870 onder andere Fort Voordorp 
en Fort Ruigenhoek gereed. 

Verboden kringen
Rond de forten en andere belangrijke onder-
delen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
mocht niet of slechts onder bepaalde, be-
perkende voorwaarden gebouwd worden. 
Het uitzicht moest namelijk 
voldoende zijn om de vijand 
te kunnen zien aankomen; 
ook een vrij schootsveld was 
belangrijk. Tot op 300 meter 
afstand, in de zogeheten 
kleine kring, mocht alleen 
gebouwd worden in hout en 
na toestemming van het Mi-
nisterie van Oorlog. Daarbui-
ten mocht tot 600 meter af-
stand in de middelbare kring 
slechts tot op 50 centimeter 
hoogte gebouwd worden 
in steen; op grotere hoogte 
boven het maaiveld moest 
hout worden gebruikt. In de 
grote kring mocht weliswaar 
worden gebouwd in steen, 
maar bij oorlogsdreiging kon 
tot een afstand van één kilo-
meter alle bebouwing zonder 

meer worden geruimd. De houten bouwsels, 
waarvan er bijvoorbeeld nog enkele staan 
aan de noordzijde van de Biltsestraatweg 
tussen Fort De Bilt en de A27, konden dan 
worden platgebrand. Stenen gebouwen die 
er al stonden voor de verdedigingswerken 
werden gebouwd, mochten blijven staan; bij 
eventuele vernieling daarvan als gevolg van 
oorlogsdreiging werd een schadevergoeding 
uitbetaald. De kringenwet  waarin een en 
ander werd geregeld, was bijna honderd jaar 
van kracht - van 1853 tot 1951 - maar werd 
pas in 1963 officieel ingetrokken.

Figuur 2.
Militaire kaart van de Werken van Griftenstein uit 1923. Bestaande 
bebouwing in steen vlak voor de verdedigingswerken is aangegeven 
in rood. De rode, getrokken bogen geven de buitenste begrenzingen 
aan van de binnenste kring en de middelste kring rond de Werken van 
Griftenstein. De rode, gestreepte bogen geven de buitenste begrenzing 
van de buitenste kringen van respectievelijk Fort De Bilt (links 
van boven naar beneden) en Fort Voordorp. Bron: Kenniscentrum 
Waterlinies.
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Op een militaire kaart uit 1923 van de hier-
onder te bespreken Werken bij Griftenstein 
(figuur 2 (2), groen) zijn buitenste begrenzin-
gen van enkele van die kringen in rood inge-
tekend. De getrokken cirkels geven de randen 
van de kleine en de middelbare kring van 
de Werken bij Griftenstein. De figuur toont 
verder onder andere de begrenzingen van 
de grote kringen van respectievelijk Fort De 
Bilt (rode streepjesboog links van boven naar 
beneden) en Fort Voordorp (rode streepjes-
boog langs de Staatweg van Utrecht naar De 
Bilt). 

Werken bij Griftenstein
Toen de Eerste Wereldoorlog op handen was 
en de Duitse dreiging toenam, ontstond er 

behoefte aan extra dekking voor het inmid-
dels verouderde Fort De Bilt. Daarom werd er 
tijdens de mobilisatie van 1914 een extra in-
fanteriestelling gebouwd als een 1000 meter 
in de richting van De Bilt vooruitgeschoven 
post: de Werken bij Griftenstein. Deze plek 
was eerder ook al geschikt bevonden voor 
het plaatsen van verdedigingswerken. Tijdens 
de burgeroorlog tussen Patriotten en Prins-
gezinden (3) werden in 1786 en 1787 name-
lijk al batterijen met kanonnen aangelegd 
op de Steenstraat na (naar?) de Bilt (thans 
Biltsestraatweg en Utrechtseweg) en andere 
belangrijke toegangswegen tot Utrecht. De 
positie van de batterij op de Steenstraat 
komt volgens de zogeheten patriottenkaart 
(figuur 3, gemarkeerd met het cijfer 1) goed 

Figuur 3.
Detail uit de Kaart van de verdediging van de stad Utrecht, 1787, de zogeheten patriottenkaart, gemaakt 
door Coenradus Henricus Koning. De Vooruitgezette Battery, op den Weg van den Bilt op de plek van de 
latere Werken van Griftenstein is gemarkeerd met het cijfer 1. Bron: Rijksmuseum, Amsterdam. 
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overeen met die van de latere Werken bij 
Griftenstein. Sommige bronnen (4) noemen 
dan ook 1786 als bouwjaar. Meestal wordt 
daarvoor echter 1914 aangehouden. In dat 
jaar werden in het kader van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie aan weerszijden van 
de Biltsestraatweg in de buurt van de in het 
begin van de twintigste eeuw gebouwde en 
nog bestaande villa Griftenstein (5) (thans 
Utrechtseweg 361) loopgraven aangelegd 
op de grens van de toenmalige gemeenten 
Maartensdijk en De Bilt, zoals is aangege-
ven op de eerder genoemde militaire kaart 
uit 1923 (figuur 2). Het 200 meter lange 
gedeelte ten noorden van de weg, dat nu is 
opgeknapt en binnenkort vermoedelijk wordt 
opengesteld voor het publiek, lag destijds 
vrijwel geheel in de gemeente Maartensdijk, 
het 350 meter lange zuidelijk gedeelte in de 
gemeente De Bilt. Pas sinds een grenswijzi-
ging in 1954 bevindt het gehele complex zich 
op Bilts grondgebied.
In 1914 bestonden de Werken bij Griften-
stein zoals gezegd alleen nog maar uit twee 
loopgraven. Doordat deze in of aan de rand 
van het inundatiegebied lagen, kon men niet 
‘gewoon’ een gang graven in de bodem. Om 
droge voeten te houden moest voor de gang 
waar de manschappen zich konden bewe-
gen, een hoogte van 20 centimeter boven 
het inundatieniveau worden aangehouden 
(6). Aan de kant van waaruit de vijand werd 
verwacht moest daardoor een wal worden 
aangebracht.
De ervaringen in het buitenland met het 

gebruik van loopgraven tijdens de Eerste 
Wereldoorlog lieten zien dat loopgraven sec 
onvoldoende bescherming boden aan de mi-
litairen die er vochten (7). Daarom werd de 
noordelijke loopgraaf in 1915 voorzien van 
een betonnen, granaatvrije schuilplaats voor 
20 man (8, 9, 10). In 1916 kwam daar nog 
een betonnen waarnemingspost bij. In 1916-
1917 werden beide delen van de Werken 
bij Griftenstein uitgerust met een betonnen 
mitrailleurkazemat. 

Biltse kringen
In de jaren na de Eerste Wereldoorlog be-
reikte de bereidheid om te investeren in 
landsverdediging een dieptepunt. De defen-
siebegroting stond tot 1935 op een laag pitje. 
Toch besloot het Ministerie van Oorlog begin 
jaren twintig van de vorige eeuw de grond 
van de Werken bij Griftenstein te kopen en ze 
vanaf 1921 op te nemen in het vestingstelsel 
(11). Dit betekende ook dat er nieuwe verbo-
den kringen van kracht werden. De buiten-
ste kring van Fort De Bilt reikte niet verder 
dan de Werken bij Griftenstein (zie figuur 2, 
gestreepte rode boog links van boven naar 
beneden) en leverde daardoor geen bouw-
beperkingen op voor de bebouwde kom van 
De Bilt. Met de komst van Griftenstein werd 
dat anders: de buitenste kring van de Ves-
ting Holland, zoals het door de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie beschermde gebied werd 
genoemd, zou nu wél in de bebouwde kom 
komen te liggen. Dit werd echter onwenselijk 
geacht. Daarom werd al in 1923 besloten de 
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regels te versoepelen en het strenge regime 
van de vestingwet alleen van toepassing te 
verklaren op het gebied direct aansluitend 
ten oosten van de werken dat in figuur 2 is 
gearceerd van linksboven naar rechtsonder 
en op het gearceerde gebied ten westen 
van Griftenstein-Zuid. Zo kon de gemeente 
Maartensdijk in 1927 zonder problemen een 
vergunning afgeven voor de bouw van huizen 
in de Veldzichtstraat (13), vlak bij de Werken 
van Griftenstein. Er werden daar uiteinde-
lijk 22 stenen woningen gerealiseerd. In de 
jaren dertig kwamen er langs de Utrechtse-
weg ten westen van de Veldzichtstraat op 

Maartensdijks grondgebied nog woningen 
bij. In diezelfde tijd werden er in De Bilt in 
de middelbare kring van de Werken bij Grif-
tenstein zonder bezwaar van ‘defensie’ een 
vrijstaand stenen woonhuis en vier stenen 
huizenblokken gebouwd op Park Arenberg. 
Een aanvraag om op Park Arenberg aan de 
buitenrand van de middelbare kring een 
nieuwe Michaëlkerk te mogen bouwen, werd 
in 1939 echter door de Commandant van de 
Vesting Holland op grond van de Kringenwet 
afgewezen (14).

Aanloop naar de Tweede Wereldoorlog
Halverwege de jaren dertig van de vorige 
eeuw nam de oorlogsdreiging toe en wer-
den de Werken bij Griftenstein weer in ver-
dediging gesteld. De hoofdwallen werden 
doorgetrokken tot aan de Biltsestraatweg/
Utrechtseweg. Er kwamen zeventien pirami-
devormige groepsschuilplaatsen bij, waarvan 
vijf in het noordelijk gedeelte. Daarnaast 
werden er drie zogeheten gevechtskazemat-
ten geplaatst, waarvan een in het noordelijk 
gedeelte. Verder groef men een tankgracht 
(figuur 4), die via het Werk aan de Hoofddijk 
naar Fort Rijnauwen liep. Waar de gracht de 
Biltsestraatweg kruiste, werd een tankver-
sperring opgericht, vergelijkbaar met eenzelf-
de aspergeversperring dichter bij Fort De Bilt 
in de buurt van het in 1976 razendsnel afge-
brande, uit hout opgetrokken café-restaurant 
’t Kalfje (figuur 5). 
Tijdens de mobilisatie werd de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie in de winter van 1939-

Figuur 4.
Zig-zag verlopende tankgracht aan de oostzijde van 
de Werken van Griftenstein. Bron: M. Smit (8).
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1940 vanuit een vliegtuig gefotografeerd. 
Destijds was er minder begroeiing rond 
forten en stellingen, zoals onder andere blijkt 
uit de foto van de Werken van Griftenstein 
(figuur 6). Op de foto is ook de bebouwing 
van de Veldzichtstraat en vandaar langs de 
Biltsestraatweg richting Utrecht goed te zien. 
De in figuur 4 geschetste tankgracht is op de 
foto eveneens terug te vinden.
In het voorjaar van 1940 besloot de leger-
leiding de verdediging tegen een mogelijke 
Duitse  inval te concentreren op de Grebbe-
linie. Tegelijkertijd werden alle investeringen 
in de Vesting Holland, dus ook in de Werken 
van Griftenstein, opgeschort.

De meidagen van 1940
Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger ons land 
binnen. Het Nederlandse leger probeerde bij 
de Grebbelinie de Duitse opmars tot staan 
te brengen, maar slaagde daarin niet. In de 
middag van 13 mei kwam de order van de 
commandant van het veldleger om uit de 
Grebbelinie terug te trekken op de Vesting 
Holland. Op 14 mei kwam men daar aan, om 
teleurgesteld te constateren dat deze niet 
klaar was om weerstand te bieden tegen de 
Duitse troepen. Zo ontbraken telefonische 
verbindingen tussen de verschillende com-
mandoposten. Hier en daar waren de beton-
kazematten weliswaar keurig in orde, maar 

Figuur 5.
De aspergeversperring op de Biltsestraatweg tussen Fort De Bilt en de Werken van Griftenstein 
nabij café-restaurant ’t Kalfje in januari 1940. Voor de tram en het overige verkeer was een smalle 
doorgang opengelaten. Bron: Collectie R. Pool
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dat was eerder uitzondering dan regel. Soms 
zaten ze op slot en wist niemand waar de 
sleutel was. Bovendien kwamen de Neder-
landse soldaten hier in absoluut onbekend 
terrein, terwijl de Duitse troepen hen op de 
hielen zaten. Het moreel van de troepen was 
er niet beter op geworden na het bekend 
worden van het nieuws dat de Koningin en 
de Regering vertrokken waren naar Engeland.
Van een eventuele inundatie was bij de 
Werken van Griftenstein weinig of niets te 
merken (15,16); hooguit waren er her en der 
in de weilanden wat plassen of wat modder. 
Het besluit tot inundatie was namelijk pas in 
de avond van 12 mei genomen en het vol-
lopen van de kommen duurt onder normale 
omstandigheden al vier tot twaalf dagen, bij 

de droogte van begin 
mei 1940 en daaruit 
voortvloeiende lage 
standen van de rivieren 
vermoedelijk nog wat 
langer. Bovendien was 
al bekend dat het ge-
bied ten oosten en ten 
zuidoosten van Utrecht 
lastig te inunderen was. 
Het zicht vanuit de 
Werken bij Griftenstein 
op de naderende vijand 
was volstrekt onvol-
doende. Daarom had 
de commandant van 
Utrecht de vernieling 
gelast van een tank-
station, een hotel, een 

villa en enkele woonhuizen ten oosten van 
de fortificatie om zo toch enig schootsveld te 
verkrijgen. Het Nederlandse II legerkorps had 
daar en in Fort De Bilt stelling genomen. 
Op 14 mei rond het middaguur waren de 
Duitse troepen over de Utrechtseweg opge-
rukt  tot aan de Kerklaan in De Bilt (15, 16, 
17). Daarna gaf een Duitse onderhandelaar 
bij de Werken van Griftenstein een bericht af 
waarin de commandant van Utrecht gesom-
meerd werd de strijd op te geven. Als dat 
niet zou gebeuren, zo werd gedreigd, zou de 
stad hetzelfde lot treffen als Warschau, dat 
op 10 september 1939 tijdens de Duitse inval 
in Polen zwaar gebombardeerd was. 
Aanvankelijk wilde de commandant van 

Figuur 6.
Luchtfoto van de Werken bij Griftenstein, gemaakt in de winter van 1939-
1940. Bron: Collectie Douwe Koen.
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Utrecht niet toegeven en stuurde hij het be-
richt schijnbaar ongeopend terug. Later die 
middag kreeg hij echter een telefoontje van 
de Nederlandse opperbevelhebber dat hij 
de Duitsers moest melden dat Nederland de 
wapens neerlegde. Kort daarvoor was Rotter-
dam namelijk gebombardeerd en men wilde 
verder bloedvergieten voorkomen. Uiteinde-
lijk is er dus bij de werken van Griftenstein 
niet gevochten.

Inundaties
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is drie keer 
in staat van paraatheid gebracht. De eerste 
maal was tijdens de mobilisatie van 1870 
in verband met de Frans-Duitse oorlog, dus 
voor de tijd van de Werken van Griftenstein. 
Het waterpeil werd toen, ter voorbereiding 
van een eventu-
ele inundatie, op veel 
plaatsen opgehoogd 
tot maaiveldhoogte. 
Tijdens de mobilisa-
ties van 1914-1918 en 
1939-1940 zijn er in-
undaties toegepast, zij 
het niet over de volle 
lengte van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie.
We zagen reeds dat 
van deze laatstge-
noemde inundatie bij 
Griftenstein op het 
moment dat het er 
echt op aankwam, 

dus na de terugtrekking van het Nederlandse 
leger van de Grebbelinie tot in de Vesting 
Holland in de meidagen van 1940, weinig te 
merken was. De sluizen waren te laat open 
gezet. Ze gingen echter ook niet meteen 
weer dicht, zodat er toch schade ontstond bij 
tuinders en veehouders in onder meer West-
broek (18) en Achttienhoven (19).
In het voorjaar van 1945 werd de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie voor het eerst groot-
schalig onder water gezet; dat gebeurde 
overigens door de Duitse bezetter. Daarbij 
kwamen ook grote stukken land tussen 
Utrecht en De Bilt, waaronder landerijen bij 
de Werken van Griftenstein, enige tijd onder 
water te staan (figuur 7).

Figuur 7.
Inundatie bij de Werken van Griftenstein zuidzijde, 1945. Foto: Henk Rijksen.
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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”
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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 
beeldende kunsten Artibus, publiciteit 
en publiciteitvormgeving, en lid van de 
Evenementencommissie van HK D’Oude 
School.

Leo van Vlodorp, Andragoloog RUU, 
amateur genealoog en oud-voorzitter van de 
HK D’Oude School
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Marga Verschoor

Het Groot Placaetboek over Utrecht handelt 
over de brieven en verordeningen die zijn 
geschreven in de periode 953 tot 1733. Een 
voorbeeld daarvan is een brief van Keizer 
Otto den Grooten, over de tol op de Vecht 
gegeven aan Bisschop Baldrik. Er worden 
meer van dergelijke brieven genoemd; 
van 1565 komen er ook verordeningen. In 
1569 wordt uitgevaardigd, dat niemand in 
zijn Majesteits warande tussen Utrecht en 
Amersfoort zal mogen jagen en ook dat geen 
‘leeggangers’ en vagebonden zich mogen 
ophouden in Utrecht. Ook staan er zaken in 
van meer dan regionaal belang. In 1575: een 
oproep van de Commissie van de Generale 
Staten voor de Gedupeerden tot de Pacifica-

tie van Gent, de Commissie van den Prins van 
Oranje, en van de Staten van Holland voor de 
Gedeputeerden tot de Pacificatie van Gent 
aan de acht Borger-Hopluyden, om de Span-
jaarden met wapenen tegen te gaan. 
In 1608 volgt een procuratie van Philips den 
Derden om met de Staten over een vrede 
te onderhandelen, Ook gingen de Staten 
Generaal onderhandelen met de Koning van 
Spanje over een vrede of bestand.
Het blijft onrustig, enkele jaren daarna, in 
1612 wordt door de Staten van Utrecht, 
krijgsvolk geworven voor de Koningen van 
Zweden en Denemarken. 
In veel steden was het verboden dagelijks 
wapenen, in het bijzonder lange messen te 
dragen. In Utrecht gold in de eerste helft van 
de veertiende eeuw een verbod om messen 
of andere wapenen te dragen. Herbergiers 
hadden de plicht hun gasten te controleren 
en de wapens gedurende het verblijf op te 
bergen en voor de gast te bewaren. 
Het dagelijks leven in de middeleeuwen was 
bij zowel de rijke als arme mensen doordron-
gen van het geloof en van de vergankelijk-
heid. De kerken hadden een belangrijke rol 
en hadden een sterke bemoeienis met het 
persoonlijk leven. Het leven verliep gewoon-
lijk in een sleur en werd vooral bepaald door 
de godsdienst (katholiek). Er was een vast 
geloof van angsten en verrukkingen. Abten 

Marga Verschoor †

Lang voordat Marga Verschoor vorig 
jaar helaas aan de gevolgen van de 
ziekte ALS overleed, heeft ze de redac-
tie van De Biltse Grift nog voorzien 
van een aantal korte artikelen. Deze 
artikelen zijn grotendeels nog tijdens 
haar leven geplaatst, maar onder-
staand artikel lag nog op de plank. 
Deze maand plaatsen we het te harer 
nagedachtenis.

De Bilt in vroeger tijden  
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van grote kloosters, waren zeer belangrijke, 
vaak internationale figuren. 
Er zijn in de zestiende eeuw ook schrijvers, 
wetenschappers en filosofen (bijvoorbeeld 
Erasmus). Daarvan is in het Utrechts Plakaat-
boek echter niets terug te vinden. Wellicht 
waren de bestuurders van Utrecht ervan 
overtuigd dat alles slecht gaat in de wereld. 
Zo werd er meer gedacht, bijvoorbeeld Jean 
Meschinot zingt eind zestiende eeuw in 
Noord Frankrijk:
O, ellendig treurig leven!…
Wij hebben oorlog, sterfte hongersnood
Kou, hitte ondermijnt ons dag en nacht
Vlooien, huidwormen en ander ongedierte
Bevechten ons. In ’t kort, ellende beheerst
Ons nietig lichaam, welks leven zeer kort is. 

De Bilt werd in de middeleeuwen beschouwd 
als een voorstad van Utrecht. Het viel ook 
onder het bestuur van Utrecht. De twee 
kloosters in De Bilt werden tussen 1580 en 
1585 afgebroken. In 1652 kreeg De Bilt weer 
een kerk (in de Dorpsstraat). Ook na de refor-
matie was het doen en laten in het dagelijks 
leven verweven met het geloof, dit had ook 
invloed op allerlei praktische zaken. 
Men gaat van ‘statenwege’ (de Staten van 
Utrecht) uit van de ware christelijke gerefor-
meerde religie en de bevordering daarvan, 
door de kerk- en schoolordening. De roomse 
religie wordt verboden te gebruiken, evenals 
de remonstrantse leer en het joodse geloof. 
In 1609 wordt een verordening uitgevaardigd 
tot ‘weering’ van de Paapse bijeenkomsten 

van Jezuïeten en monniken. Deze onver-
draagzaamheid tegenover een ander geloof 
en afwijkend gedrag blijft lange tijd bestaan. 
In 1654 verschijnt een verbod tegen het hou-
den van Joodse vergaderingen. 
In 1695 wordt weer eens een verbod uitge-
vaardigd tegen bedelaars, dieven en vage-
bonden. Een paar jaar later, in 1713 volgt een 
publicatie, waarbij verboden wordt aan de 
Hoogduitse Joden en Jodinnen, onderdak te 
geven in de hele provincie. In 1715 volgt een 
resolutie, dat geen Paapse schouten, Sche-
penen of secretarissen zullen mogen worden 
aangesteld.
Ook wat het voedsel betreft werden er veel 
verordeningen uitgegeven. Er volgde vanaf 
1583 een aantal bepalingen over graan, bier 
en turf. Ook mochten geen paarden meer 
verkocht worden buiten de paardenmarkten. 
Er werd steeds meer gereguleerd, zo moes-
ten botertonnen worden geijkt. Later volgen 
er regels voor het importeren van brande-
wijn en tabak. Ook wordt het verboden in 
de stad en steden van Utrecht, van gekookte 
hop enige drank te maken. Veel zaken wer-
den in die tijd geregeld, zo was het verboden 
paardenstaarten af te binden en te kopen en 
mocht men ook geen nachtegalen vangen of 
vernielen. Ook mocht slechts op bepaalde 
uren van de dag vee worden gedreven langs 
de Steenstraat. 

De bevolking van De Bilt is in 1632, 482 
personen. Er vond toen een telling plaats 
op het platte land in de Staten van Utrecht, 
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omdat men belasting (per inwoner) wilde 
gaan invoeren. Dit voornamelijk vanwege het 
gemaal. De belasting werd geheven bij ieder-
een, jong en oud, arm of rijk. Uitgezonderd 
werden zuigelingen van nog geen jaar oud. 
De Bilt was niet geheel onbelangrijk, met 
name de Steenstraat, die naar Utrecht leid-
de, was van grote betekenis. De Steenstraat 
was er al in de dertiende eeuw. Er worden 
rond 1680 bomen geplaatst en dan wordt 
gelast dat niemand enige beesten mag aan-
binden aan het nieuw aangeplante groen tus-
sen De Bilt en Utrecht, aan de Steenstraat. 
Niemand mag ook takken van het nieuw aan-
geplante geboomte afhalen. Als een boom 
er uitgetrokken wordt, moet men 10 gulden 
boete betalen. 
In 1670 wordt een sluiswachter aangesteld, 
die wordt belast met het openen van de 
Biltse Sluis aan de Steenstraat en het innen 
van sluisgeld. Letterlijk staat er: ‘Schuiten 
mogen voor het sluisgeld van de Biltse Sluis 
worden aangehouden.’ Ook mocht men in 
de Biltse Grift, of Nieuwe Grift en Nieuwe of 
Biltse en Zeister Grift niet onbehoorlijk vis-
sen, niets beschadigen en geen zand nabij de 
sluis lossen.
Ook wordt er af en toe feest gevierd. In 1848 
wordt over de Illuminatie 28 oktober – 7 
november 1674 geschreven: ‘Onze voorvade-
ren hadden de onschuldige gewoonte om bij 
een gelukkig voorval, hun vreugde daarover 
door het ontsteken van een groter of kleiner 
licht in de duisternis van een avond of nacht 
te kennen te geven. Wij laten hierachter de 

bepalingen volgen, in de hoofdstad van ons 
gewest van staatswege voor ene dergelijke 
vreugdebetoning gemaakt, die toen voorze-
ker ene grotere werking deed dan thans het 
geval zoude kunnen wezen, nu gaslicht in het 
oog lopende diensten bewijst. Immers viel de 
illuminatie juist in de tijd, dat ’s avonds, door 
de bode van iedere buurt, platte kaarsen van 
vier in een pond, met dubbele pitten, in de 
op palen staande lantarens werden ontsto-
ken, die dan nog, volgens het stads plakkaat-
boek, door de vroedschap met de bedreiging 
een boete, eerst van vijf en twintig, toen 
van honderd en eindelijk van zes honderd 
gulden, tegen de moedwil der straatschen-
ders moesten worden beveiligd worden, tot 
dat men zeven jaar later overwegende dat 
ongesnoten kaarsen geen voldoende licht 
verspreiden, de kaarsen en buurtboden door 
olielampen en de aangestelde lampbezorgers 
deed vervangen, onder het bestuur van een 
schout-bij-nacht.’
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Voor het samenstellen van een boek over 
Camping Bos Park Bilthoven in vroegere tij-
den, zijn we op zoek naar foto’s en verhalen 
uit de tijd toen de camping nog De Biltse 
Duinen heette. 
Ook hedendaagse belevenissen zijn welkom! 

Tot 1980 grensde het roemruchte Natuurbad 
De Biltsche Duinen aan de camping. Daar-
over verscheen in 2012 het boek: Duiken in 
het verleden. De camping en het natuurbad 
– met op die locatie nu het golfpark – heb-
ben één ding gemeen namelijk de ligging 
in een aaneengesloten fraai en omvangrijk 
natuurgebied, waar het goed toeven is voor 
mens en dier. Het natuurgebied is niet zon-
der reden in 2013 tot Landschapsmonument 
verklaard. Daarmee is De Biltse Duinen het 
eerste beschermde landschapsmonument in 
Nederland.  

De gedachte is ontstaan of het mogelijk zou 
zijn óók een boek over de camping samen te 
stellen. De geschiedenis van de camping is 
namelijk zo boeiend dat voor zo’n boek vol-

doende draagvlak is. Zeker als daarin 
royaal plaats wordt geboden aan verhalen 
met herinneringen van mensen die hier 
hebben gekampeerd of nog steeds kampe-
ren. Mede dankzij die verhalen kan het een 
boeiend lees- en kijkboek worden over: Een 
camping in het heden, met een toekomst én 
een verleden. 

Wij nodigen u graag uit uw verhalen aan het 
papier toe te vertrouwen en voor het boek 
beschikbaar te stellen. Eventueel kan uw 
verhaal ook via een vraaggesprek met een 
van de samenstellers van het nieuwe boek 
ontstaan. De inhoud van uw bijdrage bepaalt 
u vanzelfsprekend helemaal zelf. 

Met veel interesse zien wij graag uw verhaal 
(met eventuele foto’s) tegemoet!

Karel Beesemer 
Alfred Nobellaan 597
3731 DS De Bilt 
Telefoon: 030/2200606
Mail: k.beesemer@planet.nl

Oproep
Verhalen gevraagd voor nieuw 
boek over belevenissen op de 
camping te Bilthoven 
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