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De Biltse Grift  december 2020

Voorwoord 
In deze donkere dagen van december beginnen we in dit laatste nummer van 2020 
met een toepasselijk verhaal. Een briefwisseling die bewaard is gebleven en publica-
ties  over een heks in Oostbroek. Kees Floor deed onderzoek en belicht het verhaal 
tot in detail. Wim Krommenhoek, bekend van zijn zoektocht met camera naar de 
vele kunst die onze gemeente rijk is, schreef een interessant artikel over bouwstijlen 
in De Bilt in de eerste helft van de 20ste eeuw. Veel is er inmiddels veranderd of ver-
dwenen, zeker met de renovatiegolf in deze tijd. Daarom is het goed om weer eens 
stil te staan bij hoe het er vroeger uitzag. Met onvermoeibare pen schrijft ook  Loes 
Meijer-Ott over de dingen die voorbijgaan. Ditmaal over het kantoorwerk in de laat-
ste decennia van de vorige eeuw. In dit digitale tijdperk van computers, supersnelle 
printers, online vergaderen, smartphones kun je je bijna niet meer voorstellen dat we 
60 jaar geleden nog werkten met ratelende schrijfmachines, correctielak, stencilma-
chines en daar tussendoor het schrille geluid van telefoonbellen. Abe Postema laat u 
zien, hoe goed ons vervoersnetwerk rond 1930 eigenlijk was. In de Kleine Grift leest 
u iets over de spoorlijn van Utrecht, door het bos van Bilthoven, naar Zeist, waar een 
groot spoor/tram/bus knooppunt was. Abe staat stil bij de trambaan die van Utrecht, 
langs het knooppunt in Zeist, over de Heuvelrug, helemaal naar Arnhem liep. Van 
dat alles is nu op de Utrechtseweg helemaal niets meer te zien. Wim Krommenhoek 
komt nog een keer aan het woord als hij zijn reis voortzet langs de beelden in De Bilt. 
Ditmaal rond het KNMI. En Bernard Schut sluit af met een alleraardigste herinnering 
aan zijn lagere schooltijd. Een beeld dat wellicht velen van u zullen herkennen. 
De redactie wenst u goede feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar, waarin wij 
weer ons best zullen doen te zorgen voor interessante ‘Griften’.

Henri  L’Honoré Naber
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Het verhaal van de heks van 
Oostbroek

Kees Floor

Al meer dan 450 jaar doet er een verhaal de ronde over een heks uit Oostbroek. 
Oostbroek slaat hier niet op een klooster of landgoed, maar op een dorpje of ge-
hucht, niet ver ten oosten van Utrecht (figuur 1). Het verhaal is afkomstig van, of 
anders wel naar buiten gebracht door, Dirck (Theodorus) Cornelisz van Hensbeek 
of van Oudewater (ca 1502-1569), die rond 1550 enkele jaren burgemeester was 
van Gouda (figuur 2). In diezelfde stad was de gerenommeerde medicus Boudewijn 
Ronsse (Balduinus Ronsseus, ca. 1525-1597) werkzaam als arts. Kennelijk had de 

Fig. 1 Uitsnede uit een kaart van de provincie Utrecht met daarop onder andere de in het verhaal van de heks 
van Oostbroek genoemde plaatsen Utrecht, Oostbroek en Wijk (bij Duurstede). De afstand Oostbroek-Wijk 
bedraagt hemelsbreed ongeveer 16 kilometer. Vervaardiger: prentmaker Pieter van der Keere. Datering 1580-
1630. Bron: Studio Rijksmuseum RP-P-1905-6621.
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Fig. 2. Portret van Dirck Cornelisz van Hensbeek en zijn vrouw, getekend door Lambert van 
Noort. Detail van een gebrandschilderd raam in de Goudse Sint-Jan, getiteld ‘de aankondiging 
van de geboorte van Johannes de Doper’. Het raam werd in 1569 door Van Hensbeek geschonken 
aan de kerk. Bron: Museum Gouda.

burgemeester hem tijdens een van hun ontmoetingen het verhaal van de heks van 
Oostbroek verteld. 

Boudewijn Ronsse
Ronsse, die als kind van zijn tijd geloofde in tovenarij en heksenpraktijken, 
beschreef het voorval in 1563 of kort daarna in een brief aan zijn collega Johannes 
Wier (1515-1588). Laatstgenoemde verzette zich juist sterk tegen alle bijgeloof 
aangaande de duivel, duivelskunsten, tovenarijen en heksenprocessen. Het 
verhaal diende als argument in de discussie op papier tussen de beide medici en 
daaraan hebben we te danken dat het tot op de dag van vandaag nog steeds 
naverteld kan worden.
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Ronse nam zijn 
brief vervolgens 
op in een gedrukt 
medisch boek, dat 
in 1590 in Leiden 
werd uitgegeven. 
De publicatie was 
geschreven in het 
Latijn (figuur 3). 
De doelgroep was 
dus beperkt door-
dat, zoals tijdge-
noot Simon Stevin 
(1548-1620) het 
destijds treffend 
verwoordde, ‘al de 
werelt gheen Latijn 
en can’. Het Latijn 
was wel de taal van 
de kerk en de we-
tenschap, zodat het 
verhaal in die krin-
gen dan ook zowel 
binnen als buiten 
ons taalgebied kon 
worden gelezen. 
De Spaanse jezuïet-
theoloog Martin 
Delrio (1551-1608), 
die ook geruime tijd 
in de Lage Landen 

Fig. 3.Pagina uit een door 
Boudewijn Ronsse in het 
Latijn geschreven uitgave 
uit 1590 met onder 
andere het begin van het 
verhaal van de heks van 
Oostbroek. Het bevat voor 
zover bekend de oudste 
versie van het verhaal.
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verbleef, nam het 
verhaal op in een 
door hem even-
eens in het Latijn 
geschreven boek 
dat in 1599 werd 
uitgegeven. Daarbij 
noemde het werk 
van Ronsse als 
bron. 

Simon Goulart van 
Senlis
Een derde auteur 
die het verhaal 
van de heks van 
Oostbroek interes-
sant genoeg vond 
om het in een van 
zijn boeken op te 
nemen, was Simon 
Goulart (1543-
1628) (1) (figuur 4). 
Deze Franse pro-
testante theoloog, 
humanist en dich-
ter kwam uit Senlis 
ten noorden van 
Parijs, de stad waar 
hij later zou gaan 
studeren. Nadat hij 
het protestantisme had omarmd, was hij uitgeweken naar Genève. Het eerste deel 
van zijn Franstalige boek (figuur 5), vol met rare en ongeloofwaardige verhalen 
en gebeurtenissen, verscheen voor het eerst in 1600. Het werd daarna een aantal 
malen herdrukt. Ook hij verwijst naar Ronsse als bron van het verhaal over de heks 
van Oostbroek.
Kennelijk was Goularts boek een groot succes. In 1607 verscheen bij een uitgever 
in Londen een Engelse vertaling. Een Duitse vertaling zag in 1613 in Straatsburg 
het licht. De Nederlandse versie volgde in 1614. Laatstgenoemde uitgave bevindt 

Fig. 4. Portret van Simon Goulart (van Senlis). Bron Österreichischen 
Nationalbibliothek, PORT_00131470_01.
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Fig. 5 Uitsnede uit een pagina van een door Simon Goulart in het Frans geschreven uitgave uit 1600 met onder 
andere het begin van het verhaal van de heks van Oostbroek. 

zich in de bibliotheek van de Universiteit van Leiden. Volgens een bijgevoegde no-
titie is er op dit moment wereldwijd geen ander exemplaar van dit boek bekend. 
Boekdrukker Jan Andriesz Clouting (?-1634) uit Delft, die de uitgave verzorgde, 
kreeg van de Staten Generaal als blijk van waardering een bedrag van 100 pond 
toegekend.
Hieronder volgt het verhaal, zoals beschreven in de oudste Nederlandstalige versie 
uit 1614 (figuur 6). Destijds speelden in de maatschappij de godsdienst, maar ook 
het bijgeloof een belangrijke rol. Zo verscheen het verhaal onder de titel: ‘Seltsa-
me cracht des satans’, dus niet als ‘De Heks van Oostbroek’. In het register van het 
boek werd naar het verhaal verwezen met de zoektermen ‘Satans cracht’ en ‘Satan 
voert de Mensche door de Lucht’.

De zeldzame kracht van de duivel
Dirck Cornelisz, destijds burgemeester van de stad Gouda in Holland, heeft me het 
onderstaande verhaal verteld en verzekerde me dat het echt gebeurd is.
In het dorp Oostbroek bij Utrecht woonde een weduwe die een knecht in dienst 
had voor de werkzaamheden in en rond het huis. Nieuwsgierig als hij was, viel het 
hem op dat de weduwe ’s nachts, als iedereen van het huisgezin sliep, naar steeds 
dezelfde plek in de stal ging. Daar pakte ze de hooivork beet die normaliter dient 
om het vee van hooi te voorzien. De knecht vroeg zich af waarom ze dat deed en 
besloot, buiten medeweten van zijn meesteres, hetzelfde te doen. Hij wilde wel 
eens weten wat er dan zou gebeuren. Direct nadat de weduwe de stal inging, 
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Fig. 6. Uitsnede uit een pagina van een door Iohannes Lamotius in het Nederlands vertaalde uitgave van het 
werk van Goulart. Deze uitgave uit 1614 bevat de oudst bekende Nederlandstalige versie van het verhaal van 
de heks van Oostbroek.

volgde hij haar en pakte de hooivork vast. Vrijwel meteen werd hij de lucht in ge-
voerd en naar een onderaardse spelonk gebracht in het stadje of de burcht Wijk. 
Hij kwam terecht in een bijeenkomst van tovenaressen, die met elkaar uitwisselden 
welke kwaadaardige heksenstreken ze hadden uitgehaald. 
Zijn meesteres had de aanwezigheid van de knecht totaal niet verwacht en vroeg 
hem hoe hij in dit gezelschap terecht was gekomen. Hij vertelde haar tot in detail 
wat er was gebeurd. De weduwe ontstak in woede, omdat ze bang was dat zou 
uitlekken dat deze nachtelijke bijeenkomsten plaatsvonden. Ze overlegde met de 
andere aanwezigen wat hen nu te doen stond. Uiteindelijk besloten ze de knecht 
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welkom te heten en vriendelijk te ontvangen onder de strikte voorwaarde dat hij 
zou zweren niets naar buiten te brengen van wat hij zag en hoorde. Hij zegde dat 
toe en gaf aan dat hij de samenkomst graag wilde blijven bijwonen.
Toen de bijeenkomst een paar uur had geduurd en het tijd werd om te gaan, stelde 
de Oostbroekse weduwe opnieuw aan de orde of ze de knecht weer naar huis zou-
den laten gaan of dat het beter was om hem te doden. In een geheim overleg werd 
besloten dat hij weer naar huis gebracht moest worden, omdat hij had gezworen 
niet uit de school te klappen. Voor de weduwe zat er dan ook niets anders op dan 
de knecht op haar schouders te nemen en thuis te brengen, al ging dat niet van 
harte. Onderweg zag ze echter een poel met biezen en riet. Omdat ze nog steeds 
bang was dat haar knecht op zijn belofte zou terugkomen en alsnog zou gaan 

Fig. 7. Heksenverbranding in Bremgarten, Zwitserland, op 13 september 1574. Bron: Wikimedia. De man in 
het midden heeft een gaffel (hooivork met twee tanden) in zijn hand.
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rondbazuinen wat hij had meegekregen van de helse feesten, begon ze onstuimig 
te slingeren en stootte ze de knecht van haar schouders. Ze hoopte dat hij zijn val 
niet zou overleven, maar te pletter zou slaan of zou verdrinken en verdwijnen in het 
modderachtige water van de poel. Maar omdat God oneindig barmhartig is en lie-
ver ziet dat een zondaar zich bekeert dan dat hij sterft, greep Hij in. Hij liet het niet 
toe dat de knecht verdronk, maar spaarde zijn leven door ervoor te zorgen dat de 

val niet dodelijk was. Want nadat hij tuimelend naar beneden gevallen was, kwam 
hij terecht in zeer dicht riet, zodat zijn val werd gebroken. Wel raakte hij zwaar ge-
wond en lag hij de hele nacht met veel pijn in een bedje van riet en modderwater. 
Toen het licht was geworden, kermde hij nog steeds van de pijn en riep om hulp. 
Enkele voorbijgangers hoorden, zoals God het beschikte, het ongebruikelijke ge-
schreeuw en vroegen zich af wat dat te betekenen had. Ze vonden de knecht meer 
dood dan levend, met gebroken rug en twee verstuikte heupen. Ze vroegen hem 
waar hij vandaan kwam en wie hem daar gebracht had. Nadat ze zijn verhaal ge-
hoord hadden, trokken ze hem uit het moeras, namen hem mee en lieten hem op 
een kar naar Utrecht brengen. Burgemeester Jan van Culenburg toonde zich ver-

Fig. 8. Als straf voor zijn vervloekte nieuwsgierigheid werd de knecht in het openbaar gegeseld.
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baasd en geroerd door dit nieuwe voorval. Hij stelde een nauwkeurig onderzoek in 
naar de gang van zaken. Vervolgens gelastte hij de tovenaarster gevangen te ne-
men en op te sluiten. Bereidwillig, zonder dat de rechtbank de pijnbank in had hoe-
ven zetten, bekende ze, deed ze nauwgezet verslag van alles wat er gebeurd was 
en smeekte ze om genade. In het proces werd ze echter, op unaniem advies van de 
voltallige Raad, ter dood veroordeeld. Ze eindigde op de brandstapel (figuur 7). 
De knecht leed nog geruime tijd aan zijn verwondingen, met name die aan de heu-
pen. Hij werd in het openbaar gegeseld vanwege zijn vervloekte nieuwgierigheid  
(figuur 8). Bron: Baudevin Ronssey in zijn medische zendbrieven, brief 50.

Echt gebeurd?
Tot zo ver de beschrijving van Simon Goulart. Een mooi verhaal, met duidelijke 
bronvermeldingen, maar is het ook echt gebeurd? Als we het de medicus Ronsse, 
auteur van de oudste versie van het verhaal, zouden kunnen vragen, zou hij onge-
twijfeld ‘ja’ antwoorden. Als arts in dienst van de stad Gouda zal hij de verhalen 
van de burgemeester die in zijn gedachtewereld pasten,  ongetwijfeld betrouw-
baar geacht hebben. Ronsse rondde zijn relaas over de heks van Oostbroek dan 
ook als volgt af: ‘Ik sta in voor de waarheid van dit verhaal, want de knecht leeft 
nog steeds en de burgemeester van Gouda weet wie het is’.
Goulart hield wat meer slagen om de arm. In het voorwoord van zijn boek (2) 
schrijft hij dat hij niet persoonlijk kan instaan voor de waarheid van de door hem 
verzamelde gebeurtenissen. Wel durft hij te garanderen dat zijn weergave van de 
verhalen volledig conform de oorspronkelijke, geraadpleegde of geciteerde bron-
nen is. Verder geeft hij toe dat sommige van de door hem gepresenteerde verha-
len zijn voorstellingsvermogen te boven gaan. Hij maakt daar overigens geen punt 
van. De boodschap in al zijn teksten is duidelijk: ‘Vrees God en houd je aan zijn 
geboden; dat is alles wat de mensen te doen staat’.
De namen die in het verhaal als bron of anderszins worden genoemd, zijn niet ver-
zonnen. Jan van Culenburg (1496-1558) was heer van Renswoude, Drakensteyn, 
Vuursche en Abbendorp, watergraaf van de Vecht en van 1528-1555 schout van 
Utrecht. Verslagen of verwijzingen naar het heksenproces dat in Utrecht gevoerd 
zou zijn, zijn niet bekend.

De Heks van Oostbroek 
Het verhaal van de heks uit Oostbroek en haar knecht werd niet vergeten. Het 
was verscheidene malen terug te lezen, eerst in boeken, later ook in tijdschriften 
en kranten en tegenwoordig uiteraard eveneens op internet. De rol van de heks 
werd in de loop der tijd gaandeweg belangrijker. Naar God werd nauwelijks nog 
verwezen; een enkele maal werd Zijn taak overgelaten aan een beschermengel. 
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De duivel verdween helemaal uit het script. Ook het beklagenswaardige lot van de 
knecht en de straf die hij moest ondergaan (figuur 8), werden veelal genegeerd.
Opvallend is ook dat de verhalen verscheidene varianten laten zien. Vooral is 
onduidelijk welke handelingen de weduwe moest uitvoeren om de reis van Oost-
broek naar Wyck te ondernemen. Moest ze een kribbe of voederbak vastpakken, 
een gaffel (hooivork met twee tanden; zie figuur 7), een balk op de hooizolder of 
volstond het om wat hooi uit de kribbe op te pakken? De oorspronkelijke versies 
van het verhaal die in 1613 of eerder werden uitgegeven, noemen steeds een 
kribbe (3). De gaffel is ingebracht door Iohannes Lamotius (ca. 1565-1627), die de 
vertaling verzorgde voor de Nederlandstalige editie van het boek van Goulart uit 
1614. Een versie van het verhaal waarin de weduwe en haar knecht gewoon wat 
hooi moeten vastpakken, is te vinden in een Duitstalig boek met Niederländische 
Sagen uit 1843. Volgens diezelfde bron nemen zowel mannen als vrouwen deel 
aan de bijeenkomst in de Keller in Wyck.
Ook op andere punten tonen de verhalen verschillen. Vertrokken de heks en de 
knecht vanuit de stal (gelijkvloers) of vanaf de hooizolder? Goulart kiest voor de 
stal, maar de oorspronkelijke Latijnse tekst laat beide interpretaties toe (4). Verder 
situeert niet iedereen Oostbroek ten oosten van Utrecht. Goulart doet dat wel, 
maar sommige schrijvers menen dat met de Latijnse naam Trajectum Maastricht 
(Mosa Trajectum) zou zijn bedoeld; het dorp Wyck ligt dan aan de overzijde van 
de Maas. De topografische naam Oostbroek is in die omgeving echter niet bekend 
en Utrecht (Ultrajectum), waar de gewonde knecht heen werd vervoerd, ver weg, 
zodat deze interpretatie minder waarschijnlijk is. 
Inmiddels hebben talrijke schrijvers voor dagbladen en tijdschriften zich het ver-
haal toegeëigend. Daarbij werden eigen interpretaties en inbreng niet geschuwd. 
Wie zo ver mogelijk naar de bron wil teruggaan en zich daarbij wil beperken tot 
teksten in de eigen taal, kan er het best een Nederlandstalige uitgave van het werk 
van Goulart bij pakken. Gewoon bij Google boeken.

Voetnoten
1. Niet te verwarren met zijn in Genève geboren zoon en naamgenoot Simon Goulart (1575-1628), die             

van 1601-1615 Waals predikant was in Amsterdam en in hetzelfde jaar als zijn vader overleed.
2. Niet opgenomen in de latere Nederlandstalige versie van 1664.
3. Latijn: praesepe; Frans: raftelier; Engels: racke, Duits: Krippe. Al deze woorden betekenen in het     

Nederlands kribbe of voederbak, maar in de Nederlandstalige versie uit 1614 van het boek van    
Goulart vinden we in plaats daarvan gaffel (tweetandige hooivork)

4. Het Latijnse woord foenile betekent (hooi)stal, hooizolder of hooiberg. Goulart koos voor stal.
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Auteur: 
Kees Floor (1947) verzorgt weercursussen en weerlezingen. Hij schreef talrijke artikelen 
voor dagbladen en tijdschriften, waaronder de Volkskrant, Utrechts Nieuwsblad en De Biltse 
Grift. Hij werkte  bij het KNMI en bij de lerarenopleidingen van Universiteit Utrecht en 
Hogeschool Utrecht. 
www.keesfloor.nl. 
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Architectuur in De Bilt                          
Bouwstijlen met architectuurwaarde uit 
de eerste helft van de 20e eeuw

Rond 1900 telde De Bilt circa 3000 inwoners, voor het grootste deel woonachtig aan de 
Dorpsstraat, Burg. de Withstraat, Hessenweg, Looijdijk, Herenweg, Nieuwstraat, Toren-
straat en Tuinstraat. De Bilt is dan nog een agrarisch dorp, maar dat zal niet lang meer 
duren. In de 20e eeuw verandert het dorp ingrijpend van karakter, de snel groeiende ge-
meente wordt een forensendorp. Door de toegenomen vervoersmogelijkheden groeide 
de belangstel-
ling voor het 
buiten wonen. 
Er worden nu 
niet langer 
kleine arbei-
derswoningen 
gebouwd, maar 
ook grotere wo-
ningen. Vooral 
in de periode 
vanaf 1920 tot 
aan het begin 
van de Tweede 
Wereldoorlog 
groeide het 
dorp enorm 
snel, mede door het inmiddels tot ontwikkeling gekomen Bilthoven. In 1945 blijkt het 
inwoneraantal al gestegen te zijn tot 14.000. Er worden in deze periode stratenplannen 
ontworpen en geheel nieuwe wijken aangelegd. Na de oorlog zet deze groei explosief 
door en worden de nog open stukken grond in de gemeente in snel tempo volgebouwd 
met veelal fantasieloze bouw om de snel groeiende bevolking te huisvesten. 
Tijdens de eerste groeigolf van 1920 tot 1940 zien we in de woningbouw diverse voor-
beelden van woningen met architectuurwaarde verschijnen. De woning- en landhuis-

Nieuwstraat.
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bouw uit die tijd kent een grote verscheiden-
heid aan vormen en stijlen. Naast de Engelse 
landhuisstijl en een mengstijl van stadsarchi-
tectuur en plattelandsbouw met lage muren, 
rieten kappen en luiken, werden veel huizen 
gebouwd met uitgesproken elementen in 
de stijl van de Amsterdamse School. In deze 
periode is ook een aantal nationaal bekende 
architecten werkzaam geweest in onze ge-
meente. Zo bouwde H.F. Mertens de water-
toren in Bilthoven, het voormalige bankge-
bouw van Vlaer en Kol aan de Julianalaan en 
een landhuis aan de Jan Steenlaan; Arthur 
Staal ontwierp de lagere school van Kees 
Boeke; en Alfred Tepe bouwde de eerste R.K. 
kerk met pastorie aan de Kerklaan. 
Van Berlage is de villa Parkwijck, die in 1900 
eerst in Amsterdam was gebouwd, daarna in 
1913 is afgebroken en in gewijzigde vorm is 
herbouwd in Bilthoven aan de 
Soestdijkseweg . Van Gerrit Rietveld zijn en-
kele woonhuizen aan de Hercules 
Segherslaan , Wagnerlaan en Groenekanse-
weg te vinden.

Ik keer terug naar de opzet van dit artikel, het presenteren van een aantal voorbeelden 
van woningen en villa’s met elementen van architectuurwaarde. Om wille van de plaats-
ruimte richt ik mij in deze bijdrage vooral op de onmiddellijke omgeving van het oude 
dorp De Bilt en zal ik slechts kort stilstaan bij de vaak bijzondere bouwstijlen in het noor-
delijk deel van Bilthoven. 
Het meest op de voorgrond tredend zijn voorbeelden van invloeden van de Amsterdamse 
School. Kenmerkend voor de Amsterdamse School als bouwstijl is het gebruik van veel 
baksteen en het toepassen van versieringen in de gevels. Ze ontstond in de jaren ‘10 en 
‘20 van de vorige eeuw in Amsterdam doordat een groep jongere tijdgenoten van Berlage 
zich inzette voor nieuwe ontwerpen en had als trefwoord het toepassen van expressieve 
dynamiek. In Utrecht is het door architect J. Crouwel ontworpen voormalige hoofdpost-
kantoor op de Neude een bekend voorbeeld van deze stijl. In ons dorp vinden we in de 
Dorpsstraat enkele voorbeelden, zoals het op nr. 39 door de architect Staal ontworpen 
woonhuis uit 1926/27, en een rij van zeven woningen, de nummers 114-126, met fraaie 
erkers, gebouwd in de periode 1928-30 door de architecten J.N. en P. Lagerwij. Maar er 

R.K. kerk met pastorie aan de Kerklaan.
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is meer in de Dorpsstraat. Zo kennen 
de panden op nr. 20,22 en 24, ge-
bouwd in 1920/21 door de architecten 
Hoekstra en Gassenaar, naast Amster-
damse School-invloeden een in De Bilt 
zeldzaam trapportiek. Op de Burg. de 
Withstraat nr. 14-18 is het uit 1920 
daterende woon-winkelpand een goed 
voorbeeld van deze stijl. 
Een ander fraai voorbeeld van de 
Amsterdamse School-invloed treffen 
we in het dubbele woonhuis aan de 
Kerklaan, nr. 61 en 63. Deze huizen 
met bijzonder rijke metselverbanden 
dateren uit 1923/24 en zijn van archi-
tect C. de Graaf. Ook het woonhuis 
Blauwkapelseweg nr. 1, ontworpen 
door de architecten Reederes en Ales-
sia daterend uit 1931/32 is een goed 
voorbeeld en valt op door de sterke 
vertikale indeling van de voorgevel. 
Aan de Torenstraat nr. 27 staat het uit 

1926 daterende enige badhuis dat de gemeente heeft gekend. In dezelfde stijl vinden we 
aan de Jasmijnstraat nr. 1 het uit 1924 daterende als Groene Kruisgebouw door architect 
H. Gassenaar ontworpen pand. Het is een opvallend harmonisch gebouwtje dat in een la-
tere bestemming decennia lang als Rode Kruisgebouw heeft dienst gedaan.Ook in het zui-
delijk deel van Bilthoven zijn fraaie voorbeelden van woningbouw met invloeden van de 
Amsterdamse School te vinden. Zo is er aan de Hoflaan nrs. 2-4 een door architect J. Pons-
sen ontworpen dubbel woonhuis uit 1924 te zien, en van architect R.T. Snoek aan de Over-
boslaan nrs. 49-51 een dubbel woonhuis uit 1921/22. In deze omgeving vinden we aan de 
Parklaan een vijftal opvallende trapeziumwoningen van architect W.S. van de Sterre uit de 
periode 1922/23. Deze woningen hebben een karakteristieke 3-assige gevelindeling, een 
plat dak en fraaie detaillering. 
In noordelijk Bilthoven vinden we eveneens enkele pareltjes van de Amsterdamse School. 
Zo is daar aan de Gerard Doulaan nr. 21 huize Gaudeamus, tegenwoordig bekend als 
Walter Maashuis, daterend uit 1924/25. Het huis werd ontworpen door de architect F. 
Röntgen (in samenwerking met de architecten Hoenink en Gathier) voor zijn vader, de 
musicus Julius Röntgen. Aan de Beethovenlaan, nrs. 6 en 7, staan twee fraaie voorbeelden 
van villa’s in de stijl van de Amsterdamse School. Nr. 6 is een ontwerp van de architecten 

Dorpsstraat 114-126. 
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Maas en Zonne-
veldt en dateert 
uit 1920. Nr. 7 is 
ontworpen door 
R.C. Mauve en 
dateert uit 1918. 
Een opvallend 
landhuis met een 
fraaie voorgevel 
met een naar 
voren springend 
middengedeelte 
dat tot in het 
dak doorloopt, 
ontworpen 
door architect 
J.J.Kooijmans en 

gebouwd in 1921 vinden we op de Julianalaan nr. 256. Tenslotte noem ik nog het dubbele 
woonhuis aan de Soestdijkseweg nrs. 322 en 324 van architect E. Wieneke, een dubbel 
landhuis aan de Hasebroeklaan nr. 23-25, van architect W. van der Leck en gebouwd in 
1921/22, en drie woonhuizen onder één kap aan de Utrechtseweg nrs. 322-326 welke uit 
circa 1925 dateren.
Een vermenging van stijlen, waarbij getracht werd verschillende voorafgaande bouwkunst-

vormen te vereni-
gen, het z.g. 
eclecticisme, tref-
fen we aan in 
bijvoorbeeld het 
landhuis aan de 
Soestdijkseweg 
nr. 328, in 1914 
ontworpen door 
architect P.M. van 
der Veen, en in een 
dubbel huis aan 
de Utrechtseweg 
nr. 314-316 dat uit 
circa 1910 dateert. 
Ook het dubbele Postkantoor Bilthoven.

Gereformeerde Immanuelkerk.
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woonhuis uit 1920 
aan de Dorps-
straat nr. 67-69 
met spitsboogven-
sters op de eerste 
etage mag gelden 
als een voorbeeld 
van stijlvermen-
ging. Opmerkelijk 
tenslotte zijn 
de omgekeerde 
spitsboogvensters 
in een dubbel 
woonhuis uit 1923 
aan de Toren-
straat nr. 19-21.
Ook bij kerken en 
openbare gebouwen vinden we fraaie voorbeelden van de Amsterdamse School. Dat geldt 
voor de R.K. kerk aan de Gregoriuslaan, gebouwd in 1925 naar een ontwerp van architect 
H. Kroes, de Woudkapel aan de Beethovenlaan, een ontwerp van G.W. van Heukelom en 
gebouwd in 1924, de gereformeerde Immanuelkerk aan de Soestdijkseweg Z, gebouwd 
in 1922 door architect P. Houtzagers, en de gereformeerde kerk aan de Julianalaan, in 
1927/28 gebouwd naar een ontwerp van E. Reitsma, stuk voor stuk bouwwerken met aan-
zienlijke archi-
tectuurwaarde. 
Van de openbare 
gebouwen moet 
het voormalige 
postkantoor aan 
de Julianalaan 
vermeld worden. 
Het is in 1918/19 
gebouwd naar 
een ontwerp 
van de architect 
H.T.H. Teeuwisse. 
Ook de aula van 
de begraafplaats 
Brandenburg, 

R.K. kerk aan de Gregoriuslaan.

Oranje Nassau School aan de Soestdijkseweg, vroeger dr. Van Everdingenschool.
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in 1926 ontworpen door de gemeentearchitect .J. Vermaak is een bouwkundig juweel-
tje dat geheel past in de Amsterdamse School traditie. En tenslotte mag het voormalige 
gebouw voor gemeenschapsontwikkeling aan de Frans Halslaan niet onvermeld blijven. 
Het dateert uit 1928 en is evenals het Walter Maashuis een schepping van de architect F. 
Röntgen.
Een aantal villa’s die gebouwd zijn in de stijl van de Amsterdamse School vertoont boven-
dien elementen van andere stijlen, vooral van de architectuur van Frank Lloyd Wright, de 
invloedrijke Amerikaanse architect die eveneens in de eerste helft van de 20e eeuw werk-
zaam was. Hij heeft met name in de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw een hele genera-
tie architecten beinvloed. Zijn stijl kenmerkt zich door horizontale lijnen, abstracte kubis-
tische vormen en later ook cirkelvormen. Wright wilde vooral zijn werk in harmonie met 
de omringende natuur brengen. Zijn Hollandse navolgers wilden moderne huizen bouwen 
zonder historiserende elementen. Een duidelijk voorbeeld van deze invoeden is te zien 
in de Oranje Nassau School aan de Soestdijkseweg. Hier is een architectonische eenheid 

gevonden door 
het samengaan 
van de horizon-
tale vorm, het 
hoge bakstenen 
gevelvlak en de 
ononderbroken 
rieten kap met 
groot overstek. 
Het gebouw is in 
1930 in opdracht 
van de gemeente 
ontworpen 
door gemeen-
tearchitect P.J. 
Vermaak, die 
eveneens de 
aula van begraaf-

plaats Brandenburg ontwierp. Een ander voorbeeld van de invloed van F.L.Wright op wo-
ningbouw in onze gemeente vinden we aan de Obrechtlaan nr. 2. Deze villa van architect 
J. Wildeboer dateert uit 1922. Ook in een villa aan de Rubenslaan nr.15, in 1926 gebouwd 
naar een ontwerp van architect H.W. Wormgoor zijn de invloeden van F.L. Wright goed 
herkenbaar.
Ook de Nieuwe Zakelijkheid deed in deze periode zijn intrede in De Bilt. Dit was een 
stilistische reactie op het eraan voorafgaande expressionisme. Deze stroming vond zijn 

Torenstraat met aan de linkerkant het badhuis.
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oorsprong in 
de jaren ‘20 in 
Duitsland. In 
de architectuur 
uitte zich deze 
stijl in sober-
heid en func-
tionaliteit en 
het ontbreken 
van opsmuk. 
Functie en 
doel van het 
gebouw staan 
voorop. Ook 
werden nieuwe 
materialen als 
staal en beton 
gebruikt. 

Aan de Looijdijk vinden we voorbeelden van 
deze stijl in een drietal dubbele woonhuizen, 
de nrs. 137-139, 164-166 en 168-170, ont-
worpen door de architecten de gebr. Van de 
Ven en gebouwd in 1927/28. Opvallend is 
het strak kubistisch uiterlijk. In Bilthoven vin-
den we aan de Gezichtslaan 52-54 een door 
de architecten Gebr. Van de Ven ontworpen 
dubbel woonhuis uit 1928/29 met duide-
lijke invloeden van de nieuwe zakelijkheid 
. Hierbij aansluitend toont een door Gerrit 
Rietveld ontworpen bungalow aan de Groe-
nekansewegde ideeën van deze architect.
De Delftse School is eveneens in onze ge-
meente vertegenwoordigd in de vorm van 
twee woonblokken met vier arbeiderswonin-
gen aan de Patrijzenlaan, welke dateren uit 
1918. Deze bouwstijl van rond 1920 bezint 
zich op de wezenlijke waarde van de bouw-
kunst die zich uit in eenvoudige hoofdvor-
men en eerlijk materiaal gebruik. Ook het 

Gerard Doulaan, Huize ’Gaudeamus’. 

Looijdijk 164-170. 
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hoofdgebouw van het voormalige ziekenhuis Berg en Bosch aan de Prof. Bronkhorstlaan is 
een goed voorbeeld van deze stijl. Het uit 1933 daterende gebouw is ontworpen door de 
architecten B.J. Koldewey en C.M. van Moorsel.
Ter afsluiting van deze kennismaking met de diverse bouwstijlen in onze gemeente uit 
deze zo vruchtbare periode van woningbouw met architectuurwaarde, moeten nog een 
voorbeeld van Jugendstil invloed genoemd worden. Deze stijl die gekenmerkt wordt door 
organische en dynamische vormen met veel gebogen lijnen, treffen we heel aardig aan 
in het woningcomplex Steinenburg aan de Utrechtsweg. De woningen dateren van rond 
1900 en hebben een speelse vormgeving en opvallende torentjes. 
Als na de oorlog de tweede uitbreidingsgolf op gang komt met als enig doel de dan aan-
wezige woningnood zo snel en effectief mogelijk te bestrijden, is er geen geld meer voor 
bijzondere woningbouw en worden wijken uit de grond gestampt die vanuit een architec-
tuurstandpunt fantasieloos zijn. Het is bouwen voor de massa en de enkeling die wel over 
voldoende middelen beschikt, laat zich een villa, landhuis of bungalow bouwen in dat deel 
van Bilthoven dat ten noorden van de spoorlijn ligt. 

Bron: Veel gegevens die in dit artikel zijn gebruikt heb ik ontleend aan de uitgave Monumenteninventarisatie 
van de Bilt, uitgevoerd door de Technische Hogeschool Delft (1983).

Afbeeldingen: collectie Historische Kring D’Oude School De Bilt.

Hoofdgebouw Berg en Bosch.
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Loes Meijer-Ott

Dingen die voorbij gaan

.
Mijn eerste baan was bij de Federatie van door Verzekerden en Medewerkers bestuurde 
Ziekenfondsen V.M.Z., gevestigd in een villa aan de Wilhelminalaan in De Bilt. Het was een 
overkoepelende organisatie van de algemene ziekenfondsen.
De katholieke en christelijke ziekenfondsen hadden hun eigen organisatie.

Mijn functie was jongste bediende. 
Vooral veel kopieerwerk, verzending en dergelijke. Af en toe een stukje typen. Ik hoefde 
geen koffie rond te brengen, want we hadden een heuse koffiejuffrouw. Voor de lunch 
mocht ik wel de borden en een glas melk rondbrengen. Als er een grote vergadering was, 

Federatie V.M.Z., Wilhelminalaan 3, De Bilt. In de pauze konden wij lekker op ligstoelen genieten van het 
mooie weer. Foto Loes Meijer.
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die de hele dag duurde dan kwam de 
koffiejuffrouw en die zorgde voor de 
broodmaaltijd.

Voor het maken van kopieën waren 
er vele mogelijkheden. Een document 
opslaan zoals nu was er natuurlijk 
niet bij. Dus overal moest een kopie 
van worden gemaakt voor het eigen 
archief.

De eerste mogelijkheid was het ge-
bruik van carbonpapier. Carbonpapier 

is aan één kant zwart. Dit leg je tussen 
twee vellen papier. Het zwart geeft af 

op het tweede vel en zo heb je de kopie.

Een andere manier om meerdere exemplaren van één origineel te krijgen was het volgen-
de. Bij het typen van het origineel werd een soort carbon gebruikt, dat tegen de achter-
kant van het origineel terecht kwam. Dit carbon was wat vettig, dus niet droog zoals het 
bovengenoemde. Hierna werd er door een bepaald apparaat een alcoholachtige vloeistof 
tegen aangebracht, waardoor het carbon oploste. Er konden maximaal tien afdrukken ge-
maakt worden en dan was het carbon op.
Hoe deze manier 
van dupliceren heet-
te, weet ik niet, het 
origineel heette een 
master.

De mailing (dat 
woord werd toen 
nog niet gebruikt) 
aan de ziekenfond-
sen werd getypt op 
een stencil,  een 
sjabloon gemaakt 
van materiaal dat 
inkt doorlaat op de 
plaats waar de let-

Olivetti 82 typemachine.

 Stencilmachine. Afb.Pinterest.
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ters getypt werden en waarmee afdrukken kunnen worden 
gemaakt. Het was teer materiaal, zodat het regelmatig ge-
beurde dat het stencil scheurde, vooral bij grotere oplage 
of als er later nog exemplaren bijgedraaid moesten wor-
den. Kleine scheurtjes repareerde je met correctielak maar 
als een grote scheur ontstond moest het stencil opnieuw 
getypt worden. Een artikel opslaan zoals nu op de compu-
ter kon toen natuurlijk nog niet.
Correctielak voor stencils. Fel rood, viel dus goed op. 
Nadat alles gestencild was, moest het worden samenge-
voegd. Sommige stukken bestonden uit wel 20 of 30 pa-
gina’s. We liepen dan rond de bureaus om alles bij elkaar 
te verzamelen. Nieten en dan verzenden. Dat werden soms 
behoorlijk grote pakken, want sommige grote ziekenfond-
sen kregen wel 30 exemplaren of meer.
Voor het briefhoofd op een mailing werd een elektronisch 
stencil gebruikt. Hierop werd de kop gebrand en daar wer-
den dan wel 5000 stuks van gedraaid. 
Moest er een brief verstuurd worden, dan werd dat papier 
gebruikt. Een brief moest meestal ondertekend worden, 
door zowel de voorzitter als de secretaris, maar omdat deze mensen zelden aanwezig wa-
ren, moest de handtekening gestempeld worden. Dan zat je dus zo’n 350 keer de  handte-
keningstempel van de voorzitter te zetten en dan nog een keer van de secretaris.
Het papier voor al dit stencilwerk werd door de leverancier in de hal neergezet en dan 
mocht ik de pakken naar boven sjouwen. Een extra lange trap naar de eerste verdieping 
en een tweede trap naar de bovenverdieping. Al met al heel wat sjouwwerk. De heren van 
kantoor waren daar te goed voor.
De laatste mogelijkheid om duplicaten te maken was het kopieerapparaat. Nog zeer pri-
mitief. Eerst moest er een negatief gemaakt worden en daarna kon je weer een positief 
maken. De bladen moesten beschermd worden tegen licht, anders konden ze niet meer 
gebruikt worden. Ze moesten nadat ze belicht waren door een echt fixeerbad. Dat stonk 
ontzettend.
Het apparaat mocht maar mondjesmaat gebruikt worden, want het was een kostbaar 
procedé.
Officiële uitnodigingen voor jaarvergaderingen en dergelijke werden stuk voor stuk door 
mijn collega en mij getypt. Zo zat je dagen achtereen dezelfde brief te tikken, wel zo’n 
honderd. En er mocht geen enkele fout inzitten, want verbeteren was er niet bij. Dan 
moest de brief opnieuw. 
Het waren nog ouderwetse schrijfmachines, dus geen elektrische. 

Stencil correctielak.
Afb. Marktplaats.
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Voor de adressering hadden wij ook een apparaat.
Eerst moest je een bepaald papiersoort nat maken, hierop met de typemachine het adres 
tikken, daarna laten drogen en dan het stukje papier in een raampje plakken. Je kon dit 
raampje door de machine halen en dan kon je meerdere malen het adres afdrukken.
Ook van dit apparaat weet ik geen naam. 

De aanschrijving was officieel. Een heer werd aangeschreven met Weledele heer, een arts, 
apotheker, doctorandus of tandarts met Weledelgeleerde heer, een doctor met Weledel-
zeergeleerde heer, een meester in de rechten was een Weledelgestrenge heer, een profes-
sor een Hooggeleerde heer.

Het wegbrengen van de post was ook een klusje voor mij. Met een hele grote tas mocht 
ik deze naar het postkantoor brengen. Eén keer heb ik het gewaagd om aan een van de 
heren de vragen of hij de post met de auto naar het postkantoor wilde brengen omdat het 
wel erg veel was. Hij heeft het wel gedaan, maar de volgende ochtend kreeg ik een uit-
brander dat dit toch echt niet de bedoeling was.
Na een paar jaar kreeg ik zelf een autootje en kon ik al die post met de auto naar het post-
kantoor brengen. Eigenlijk kon het niet, een jongste bediende met een auto, terwijl de 
secretaresses er geen hadden.

De telefoon was voor mij een hele belevenis. Thuis hadden wij nog geen telefoon (nu niet 
meer voor te stellen) dus het was helemaal nieuw.
De centrale bestond uit (jawel) drie lijnen. Keurig netjes de telefoon aannemen en dan 

Een ziekenfonds was in eerste instantie een private instelling, waar hun leden een ziektekos-
tenverzekering bij af konden sluiten. Na de afkondiging van het Ziekenfondsenbesluit in 1941 
werd het een verplichte ziektekostenverzekering voor mensen met een inkomen onder een 
bepaald bedrag. Hierdoor werden de ziekenfondsen uitvoeringsorganen van een publiekrech-
telijke regeling.
Kenmerken van een ziekenfonds zijn: de premie was inkomens afhankelijk, zij contracten 
sloten met artsen, apothekers en andere zorgverleners en dat zij direct aan de zorgverlener 
betaalde.
In 2006 werd het ziekenfonds vervangen door de basisverzekering. Het overgrote deel van de 
huidige zorgverzekeraars is ooit begonnen als ziekenfonds.
Bron: Wikipedia
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 Afb. Internet.

ook nog doorverbinden. Best lastig. Gelukkig mochten we aannemen met de naam 
Federatie V.M.Z., dus je hoefde niet alles voluit te vermelden.
Elke lijn had 2 knoppen. De rechtse knop om de lijn te openen, de linkse om de lijn in de 
wacht te zetten of om door te verbinden.
En ’s avonds niet vergeten de schakelaar uit te zetten, want anders bleef de telefoon als er 
eenmaal een keer gebeld was, de hele nacht door rinkelen.

Na zeven jaar had ik wel zin om iets anders te gaan doen en ben ik gaan werken bij het 
R.I.V. nu het R.I.V.M.

Auteur:
Loes Meijer-Ott (1950) woont sinds haar geboorte in de gemeente De Bilt. Werkte als financieel 
medewerkster op de financiële administratie van het supermarktconcern Plus. Is nu gepensioneerd. 
Reeds jarenlang verzorgt zij de lay-out van de Biltse Grift..



Abe Postema

178

De Bilt toen en nu 

De Bilt toen en nu

Tram en tunnel.

Eertijds was er een tramverbinding die vanuit Utrecht langs de Heuvelrug liep. De lijn ein-
digde in Arnhem. Het eerste serieuze verkeersobstakel in die hele lange weg was Fort De 
Bilt. Net buiten de stad Utrecht. Onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de ver-
dedigingslinie die Nederland tegen mogelijke vijanden uit het oosten moest beschermen.

Het verkeer reed in een grote bocht om het fort heen. De bewuste weg ligt nog steeds in 
Park Bloeyendaal (Rijnsweerd). Aan het eind van de negentiende eeuw nam de mobiliteit 
sterk toe. De omweg werd lastig. Besloten werd om de Utrechtseweg dwars door het fort 
heen te laten lopen. Om het fort niet te verzwakken verrees Fort Griftenstein aan weers-
zijden van de Utrechtseweg. Op de grens met De Bilt.
Vanaf 5 december  1930 liep de weg voortaan, compleet met tramrails, rechtdoor. 
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Van dat heugelijke moment bestaat een foto. De versierde tram rijdt daarop voor de 
eerste keer over het nieuwe traject.
Na de Tweede Wereldoorlog reden er geen trams meer tussen Utrecht en Arnhem. In 
1947 kreeg de Utrechtseweg een nieuw wegprofiel. De tramrails werden middenberm en 
verdwenen onder zand en asfalt. Die rails liggen er nog steeds.

Soms wordt een deel van een oude trambaan weer even zichtbaar. Dat was de afgelopen 
maanden het geval. Ter hoogte van de benzinestations werd een faunatunnel aangelegd. 
Het was de laatste nog ontbrekende schakel in een lange ecologische verbinding. 
Voortaan zijn de natuurterreinen tussen Het Gooi, de Utrechtse Heuvelrug en het Krom-
me Rijngebied onderling verbonden. Dat is niet zonder strijd gegaan. Over de aanleg van 
sommige schakels zijn bestuurlijke discussies gevoerd. Uiteindelijk heeft de aanleg onge-
veer dertig jaar geduurd. Het tot stand komen van dit laatste stukje verbinding is daarom 
een historisch moment. 
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Kunst in De Bilt: een reis 
langs beelden in onze 
gemeente 7
KUNST RONDOM HET KNMI

Deze keer aandacht voor een aantal beelden op het terrein rondom het KNMI. Staande 
op het Weerplein, de ruimte tussen het oude en het nieuwe gebouw, valt direct het 
beeld Sylphide van Wenckebach op. Dit uit 1955 daterende beeld stelt een luchtgeest 
uit de Keltische en Germaanse mythologie voor die het speurwerk in de meteorologie 
symboliseert. Tot 1999 stond het beeld boven de westelijke ingang, maar lijkt nu uit het 

 Sylphide  van Wenckebach.
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nieuwe hoofdgebouw te zweven. De maker van het beeld, Ludwig Oswald Wenckebach 
(1895 - 1962) was aanvankelijk schilder en beeldhouwer, maar concentreerde 
zich op aandringen van John Rädecker op de beeldhouwkunst. Hij bezocht de 
Kunstnijverheidsschool in Haarlem en werkte in Noordwijk aan Zee en Noordwijkerhout. 
Zijn oeuvre omvat een groot aantal beelden waarvan ‘Monsieur Jacques’ (waarvan men 
zegt dat het op de dichter Jacques Bloem is geïnspireerd) wel een van de bekendste is. 
Ook ontwierp hij een groot aantal legpenningen en munten, waaronder de gulden met 
Juliana. 
Een allercharmantst beeldje is Weerbericht van Ina van Faassen, dat in het gras naast het 
weerplein staat. Een dametje met een paraplu in de ene hand steekt de andere hand in 
de lucht en kijkt daarbij schuin omhoog om te zien of het droog blijft. Gesina Maria (Ina) 
van Faassen (1928 - 2011) was een bekende actrice die zowel op toneel als voor televisie 

Weerbericht van Ina van Faassen.
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speelde en vooral bekendheid verwierf met haar optreden in radiocabarets zoals dat van 
Wim Sonneveld. Ook speelde ze in diverse filmrollen. In 1960 trad ze in het huwelijk met 
de bekende acteur Ton van Duinhoven. Haar laatste rol was in een filmkomedie in 2003. 
Daarna verzorgde ze de inmiddels hulpbehoevend geworden Van Duinhoven tot diens 
dood in 2010. Als afleiding na haar laatste rol ging ze beeldhouwen en dat haar talent 
veelzijdig was blijkt wel uit dit charmante beeldje. Het dateert uit 1999 en werd door H.M. 
de Koningin in 2000 onthuld ter gelegenheid van de opening van de nieuwbouw van het 
KNMI. Ina van Faassen stierf binnen een jaar na haar echtgenoot op 82-jarige leeftijd. 

Langs de oprijlaan naar het KNMI gebouw zien we een groot kunstwerk van Ruud van de 
Wint. Het draagt de titel Depressie en is een hoge constructie van cortenstaal en glasvezel. 
Bij het kunstwerk uit 1999 staat als toelichting een tekst van Heraclitus: ‘Het onderling 
strijdige overeenstemmend […] uit wat elkaar tegenstreeft de mooiste eenstemmigheid. 
Reindert Wepko (Ruud) van de Wint (1942 - 2006) was een beeldhouwer en schilder die 
zijn opleiding ontving aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. 

Depressie van Van de Wint.
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Veel van zijn oeuvre heeft kolossale afmetingen en is gecompliceerd en eenvoudig 
tegelijk. Als atelier hiervoor diende een loods in de buurt van Den Helder. Dat zijn werk 
belangstelling trok, mag blijken uit het bezoek dat toenmalig koningin Beatrix aan Van de 
Wint bracht. In 1980 trok hij zich terug in het oude binnenduingebied De Nollen bij Den 
Helder, waar hij bouwsels en structuren vervaardigde in samenhang met de natuur en die 
hij als zijn levenswerk beschouwde. In totaal staan er zo’n 35 sculpturen van Van de Wint 
verspreid door het land.

Auteur:
Wim Krommenhoek is een gepensioneerd bioloog die bijna 40 jaar docentis geweest aan Het 
Nieuwe Lyceum te Bilthoven. Na zijn studie en promotie aan de RU Utrecht bracht hij eind jaren 60 
met zijn gezin enkele jaren door in Uganda voor onderzoek en onderwijs.
Na zijn pensionering hield hij zich actief bezig met de lokale geschiedenis hetgeen resulteerde in 
een aantal publicaties in de Biltse Grift.

https://onlinemuseumdebilt.nl/
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Herinnering aan vroeger

Mijn eerste vriendinnetje
Het zal in een van de laatste jaren op de lagere school geweest zijn dat ik voor het eerst 
een vriendinnetje had (wil je met me lopen?). Precies weet ik het niet meer. Stukje bij 
beetje kan ik het uit mijn herinneringen opdiepen.  
Mijn school, een school met de Bijbel, op ongeveer een half uur lopen van mijn huis. Ken-
nelijk moest ik van mijn ouders naar een christelijke school en was dit de dichtstbijzijnde. 
Het moet een paar jaar na de oorlog geweest zijn, 1946 of 1947 denk ik, want ik bezat 
2 kaki overhemden waar een oom me aan geholpen had. Na de oorlog was er schaarste 
aan alles en kinderen groeien snel op die leeftijd; voor iedere week in ieder geval dus een 
schoon overhemd. 
Waarom ik dit nog weet, is me een raadsel, maar ik herinner me dat het voorjaar was en  
’s morgens nog koud in mijn korte broek en kaki overhemd. Mijn vriendinnetje woonde 
net zo ver van school als ik, maar dan aan de andere kant van de school. Dat betekende 
dus een uur lopen. Wanneer begon de school? Als ik uitga van 8.15 uur, moest ik dus om 
7.15 het huis uit. Dat zal ook wel zo’n beetje kloppen. Wat mijn ouders ervan dachten 
weet ik niet, vermoedelijk zei ik dat we voor de school begon gingen voetballen op het 
schoolplein. 
Ik liep dus naar haar huis, ging daar op de hoek van de straat staan wachten. Of ik floot 
dat ik er was, weet ik niet meer. Dat zou heel goed kunnen, er was nauwelijks verkeer in 
die tijd en fluiten op straat was niet ongebruikelijk. Zij kwam vervolgens naar buiten en 
dan liepen we samen naar school. Waarover we praatten? Geen idee. Maar dan komt het 
meest wonderlijke, aangekomen bij school, ging zij direct naar haar vriendinnetjes en ik 
naar de jongens om inderdaad nog even tegen een bal te schoppen voor we naar binnen 
werden gemarcheerd. Dat was het. En dit ritueel voltrok zich iedere dag, maar uitsluitend 
’s morgens voor schooltijd. Dus niet in de middagpauze, wanneer ik ook naar huis liep om 
te eten. En ook niet na schooltijd. Ik vermoed dat ze in een andere klas zat.  
Alles bij elkaar opgeteld liep ik dus iedere dag twee en een half uur. Onze ‘liefde’ zal ook 
daardoor niet lang geduurd hebben, van een vervolg na de zomervakantie herinner ik me 
in ieder geval niets meer.  
Wat mij achteraf opvalt is het rituele karakter. Met verliefdheid had het weinig of niets te 
maken, het was meer een prestigekwestie. Toch heeft het kennelijk wel indruk op me ge-
maakt. In ieder geval zou ik nu, zo’n 75 jaar later, haar naam nog kunnen noemen. 

Auteur: Bernard Schut. Schrijver van ‘Bilthoven en De Bilt tijdens de Tweede Wereldoorlog (2015) 
en ‘Bilthoven en De Bilt de eerste jaren na de bevrijding’ (2018).
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