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Van de redactie

Het openingsartikel  van deze Biltse Grift is geschreven door Kees Floor over de 
uitglijders van cartografen in de achttiende eeuw met daarbij weer prachtige af-
beeldingen.
Leo van Vlodorp geeft een overzicht  van de belangrijkste gebeurtenissen in 2018 
in zijn kroniek van De Bilt.
Wim Krommenhoek vertelt  in zijn column ‘Langs beelden in onze gemeente’  
over ‘Het Provinciaal Jitsart Museum’.
In De Bilt toen en nu vertelt Abe Postema  over de geschiedenis van het tolhuis 
aan de Soestdijkseweg-Noord.
Verder krijgt u een ochtendje mediatraining door Karel Besemer. Hierbij krijgt u 
een indruk van hetgeen zich zou kunnen afspelen achter de deuren van de kamer 
van B&W en hoe te handelen in door ambtenaren bedachte levensechte situa-
ties. 
In  de lotgevallen van een varkensstal  door Leo van Vlodorp wordt de metamor-
fose van de boerderij ‘De Olden Brandenburg’ naar een wijnhandel  verteld.
Met deze gevarieerde artikelen hopen wij dat u dit nummer met genoegen zult 
lezen. 



Kees Floor

Droge voeten, complexe grenzen34

De provincie Utrecht omvatte in de 
achttiende eeuw een aantal regio’s, zoals 
het Overkwartier, met daarin onder 
andere De Bilt, het Nederkwartier, met 
daarin Maartensdijk of Oostveen, en de 
stadsvrijheid van Utrecht. De grenzen 
tussen deze drie regio’s, en daardoor ook 
de grenzen van de genoemde plaatsen, 
kwamen samen in het gebied tussen de 
Biltstraat of Steenstraat (Biltsestraatweg) 
en de Kromme Rijn, waar zich nu de 
Utrechtse wijk Rijnsweerd bevindt. 
Destijds waren er ook kaarten in omloop 
van de stad en de provincie Utrecht, 
waarop de grenzen van de regio’s en/of 
de gemeenten, die toen nog gerechten 
werden genoemd, waren ingetekend. 
De kopergravures waren in principe 
zwart-wit of monochroom; de grenzen 
werden aangeduid met bolletjeslijnen of 
streepjeslijnen. Veel bewaard gebleven 
kaarten zijn destijds of later met penseel 
en waterverf ingekleurd; de ligging van 
de gemeente- of regiogrenzen werd dan 
geaccentueerd met afzonderlijke kleuren. 
Er waren geen richtlijnen voor het 
gebruik van kleuren; elke kaart heeft zijn 

eigen kleurstelling. 
Door het samenvallen van de 
gemeentegrenzen en de regiogrenzen, 
zouden de achttiende-eeuwse kaarten 
in ons aandachtsgebied in principe een 
duidelijk beeld moeten schetsen van het 
precieze verloop ervan. De situatie ter 
plaatse was echter erg ingewikkeld en 
een correcte weergave daarvan bleek in 
de meeste gevallen te hoog gegrepen.

Vrijheid van de stad Utrecht 
De buitengrenzen van de zogeheten 
Vrijheid van de stad Utrecht, het gebied 
waar het stadsbestuur het voor het 
zeggen had, waren beschreven in een 
besluit van landvoogdes Maria van 
Hongarije uit 1539 (1, 2c). De bekendste 
kaart van de stadsvrijheid is vermoedelijk 
die van Caspar Specht uit 1696 (2), 
die tussen 1708 en 1719 nog een keer 
ongewijzigd werd herdrukt (3). Zelfs 
in de jaren dertig van de negentiende 
eeuw gebruikte het gemeentebestuur 
van Utrecht die kaart nog als referentie 
voor de buitengrenzen van de stad. 
Figuur 1 toont een uitsnede uit de 

Droge voeten, complexe 
grenzen                                                                      

Uitglijders cartografen door uitloper De Bilt
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kaart van Specht. Het gebied dat tot 
de stadsvrijheid behoort, is groen 
ingekleurd. Midden boven zien we de 
Steenstraat (thans Biltsestraatweg/
Utrechtseweg) die naar De Bilt voert 
(noord is linksboven). Rechts daarvan zien 
we de landen onder De Bilt.
Een in 1757 door Isaac Tirion uitgegeven 
vergelijkbare kaart (figuur 2) is gebaseerd 
op de kaart van Specht. De stadsvrijheid 
van Utrecht ligt binnen een groen 
ingekleurde streepjeslijn. De grens tussen 
De Bilt en Maartensdijk is vanaf de 
Hoofddijk richting het noordoosten tot 
voorbij de Voordorpse Dijk aangegeven 

met een niet ingekleurde - want voor 
de grenzen van de stadsvrijheid niet 
relevante - streepjeslijn. Het dorp De Bilt 
ligt rechtsboven; verder zijn de landen 
onder De Bilt aangegeven.

Provincie Utrecht
Het grensgebied van De Bilt, Maartensdijk 
en de stad Utrecht komt ook voor op 
achttiende-eeuwse, gedrukte kaarten 
van een groter gebied. Zo werd de 
Eemvaartkaart van figuur 3 rond 1720 
uitgegeven om een plan te illustreren 
waarbij de stad Utrecht via een nieuw te 
graven kanaal in verbinding zou komen 

Figuur 1. Uitsnede uit de Caerte van de Vryheyd der stadt Utrecht, door C. Specht. Ongewijzigde herdruk, 
datering 1708-1719, van een oorspronkelijk in 1698 uitgegeven kaart. Beeldbank Het Utrechts Archief. cat.nr. 
216023. 
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met de Zuiderzee (4). De 
stippellijn die de grens van 
de stadsvrijheid markeert, 
is in dit exemplaar geel 
gekleurd. De Bilt (rechts 
onder) heeft de kleur 
groen toegewezen 
gekregen, Maartensdijk 
blauwgroen.

Figuur 4 toont de tweede, 
gewijzigde druk van 
een in opdracht van 
het provinciebestuur 
door Bernard de Roij 
vervaardigde kaart van 
de provincie Utrecht uit 
1743 (5). De grenzen 
van het Overkwartier (in 
dit geval blauwgroen) 
en het Nederkwartier 
(geel ingekleurd) zijn 
aangegeven; daardoor 
kunnen we ook de 
grens tussen De Bilt 
(rechtsboven) en 
Maartensdijk goed volgen; 
hij kruist bijvoorbeeld 
middenboven in de figuur 
eerst de Voordorpse 
dijk en later wat lager 
de Steenstraat en loopt 
op de kaart door tot de 
Hoofddijk.

Verwarring
Wanneer we de 
weergave van ons 
aandachtsgebied op 

Figuur 2.  Uitsnede uit de Kaart van de stad Utrecht en van derzelver 
Vrijheid, uitgave I. Tirion, 1757. Op de kaart vormt de ‘uitloper van De 
Bilt’ onderdeel van de op de kaart aangegeven Landen onder De Bilt. 
Bron: Beeldbank Het Utrechts Archief, cat.nr. 214025.

Figuur 3. Uitsnede uit een kaart met het plan om van Utrecht een 
zeehaven te maken, uitgegeven door de wed. Joachim Ottens, circa 
1720. De ‘uitloper van De Bilt’ is opgegaan in het grondgebied van 
Maartensdijk. Bron:Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Droge voeten, complexe grenzen
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de ‘stadskaarten’ vergelijken met die 
op de regionale kaarten, dan zien we 
duidelijke verschillen. Zo ligt op de 
Eemvaartkaart van figuur 3 uit 1720 en 
op de provinciekaart van figuur 4 uit 1743 
(ongewijzigde herdruk rond 1770) het 
gebied ten zuiden van de Biltstraat en het 
westelijk deel van de Minsweerd binnen 
de blauwgroen (figuur 3) respectievelijk 
geel (figuur 4) ingekleurde grenzen, 
dus in het Nederkwartier; het behoort 
volgens de kaartenkleurders daardoor 
bij Maartensdijk. Uit de teksten in 
de stadsvrijheidskaarten uit dezelfde 
periode, zoals de figuren 1 en 2, kunnen 
we echter opmaken dat het gebied deel 
uitmaakt van de landen onder De Bilt. 

Hoe komt het dat kaarten uit dezelfde 
periode verschillende grenzen hanteren? 

‘Uitloper van De Bilt’ 
De oorzaak van de verschillen is 
vermoedelijk gelegen in de complexiteit 
van het verloop van die grenzen in 
het gebied (figuur 5). Die was op haar 
beurt weer een uitvloeisel van de 
manier waarop eeuwen eerder de 
waterhuishouding geregeld was. Na de 
ontginningen van de late middeleeuwen 
hielden de Biltenaren graag droge 
voeten. Daarom hielden ze de afvoer 
van water en het lozen daarvan op de 
Minstroom bij voorkeur in eigen hand, 
dus op eigen terrein. Als gevolg daarvan 

Figuur 4. Uitsnede uit de Nieuwe Kaart van den Lande van Utrecht  van Bernard de Roy. 2e bijgewerkte druk, 
1743; 3e druk (ongewijzigd), ca. 1770. De ‘uitloper van De Bilt’ is opgegaan in het Nedersticht, dus in het 
grondgebied van Maartensdijk. Bron: Universiteitsbibliotheek Utrecht (7).
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had het grondgebied van De Bilt een 
langgerekte uitloper gekregen tot aan 
de Minstroom en zelfs daar voorbij 
(1, 6). Het gebied in Utrecht tussen 
de Rembrandtkade, de Adriaan van 
Ostadelaan, de Vossegatselaan en de 
Laan van Minsweerd hoorde bij De Bilt. 
Het gaat om de wijk waar later onder 
andere het Antoniusziekenhuis en het 
Rietveld Schröderhuis zouden verrijzen. 
Dit stukje grond, het westelijk deel van 
de Minsweerd, van de Bilt uit bezien aan 
de overkant van de Minstroom, stond 
in verbinding met de rest van het Biltse 
grondgebied via een smalle, slechts 
een of twee percelen brede strook. 

Hoewel het water al vanaf 1466 via 
Oostveen (Maartensdijk) mocht worden 
afgevoerd en de uitloper van het Biltse 
grondgebied voor het behouden van 
droge voeten dus niet meer noodzakelijk 
was, bleef de ingewikkelde grens tussen 
de drie genoemde plaatsen nog meer 
dan 400 jaar intact. De kaartenmakers 
en -kleurders van de zeventiende en 
achttiende eeuw konden er niet mee uit 
de voeten. Op de kaart van Specht (figuur 
1) staan de letters D, B en i, op de kaart 
van Tirion (figuur 2) O en Bilt van Landen 
Onder De Bilt op het grondgebied van 
Maartensdijk.

Figuur 5. Het verloop van de achttiende-eeuwse grenzen tussen De Bilt, Maartensdijk (Oostveen) en Utrecht 
(Abstede en Wittevrouwen) op een negentiende-eeuwse kaartondergrond (met het negentiende-eeuwse fort 
Vossegat) uit 1825-1830. Noord is rechtsboven. Het grondgebied van De Bilt is geel ingekleurd. De buitengrens 
van de stadsvrijheid van Utrecht is vanaf de Kromme Rijn (linksonder) tegen de wijzers van de klok in 
gaande gemarkeerd in rood (tevens grens met De Bilt) en zwart (tevens grens met Maartensdijk). De grens 
tussen De Bilt en Maartensdijk is groen gekleurd. Bron kaartondergrond: Beeldbank Het Utrechts Archief, 
catalogusnummer 216098.

Droge voeten, complexe grenzen
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Negentiende eeuw
Overigens blijkt een correcte 
weergave van het verloop van 
de grenzen tussen De Bilt, 
Utrecht en Maartensdijk ook in 
de negentiende eeuw nog niet 
vanzelfsprekend. Zo werd er in 
1823 een kopie gemaakt van 
de kadastrale verzamelkaart 
van Maartensdijk uit 
1813, bewerkt in 1819 
(figuur 6). Het exemplaar 
werd aangeboden aan de 
Maartensdijkse burgemeester 
Eyck van Zuilichem; vandaar de 
afbeelding van zijn landhuis Eyckenstein 
linksonder op de kaart. Verder is op 
de kaart buurgemeente Utrecht (8) 
aangegeven, waarbij op papier meteen 
maar een gedeelte van de gemeente De 
Bilt is geannexeerd. De letters TE van 
gemeente en CHT van Utrecht staan 
namelijk op Bilts grondgebied.

Figuur 6. Uitsnede uit een in 1823 gemaakte kopie van de kadastrale 
verzamelkaart van de gemeente Maartensdijk uit 1819. Bron: 
Beeldbank RHC Vecht en Venen BB_THA_0020. 
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Leo van Vlodorp 

Kroniek van De Bilt van het jaar 2018

KRONIEK van de Bilt van het 
jaar 2018

Januari:
2 januari: SALVO sluit haar 50-jarig jubi-
leumjaar af met een toernooi. De volley-
balvereniging Salvo is in 1967 opgericht 
in Maartensdijk en maakt gebruik van het 
buurthuis De Vierstee.

11 januari: Viering van het 10 jarig be-
staan van het project  ‘Bilthuysen 
UITbureau voor Ouderen’. Op 1 januari 
2008 ging het project officieel van start. 
Het heeft zijn recht van bestaan meer 
dan bewezen. Ruim 400 ouderen nemen 
regelmatig deel aan allerlei activiteiten. 
Arjan Walraven is ervan de drijvende 
kracht. 

12 januari: Opening van de nieuwbouw 
van de basisschool De Nijepoort aan de 
Versteeglaan in Groenekan. Initiatieven 
voor nieuwbouw dateren reeds van het 
jaar 2002. ‘Het was een lange weg vol 
hobbels’, aldus Thomas Ferguson, voor-
zitter van het schoolbestuur. Wethouder 
Madeleine Bakker verrichtte de openings-
handeling.

2 januari: Na vele juridische geschillen 
hebben de parkeigenaar en de bewo-
nersvereniging van het recreatiepark De 

Ridderhof een overeenkomst tot samen-
werking getekend om de prachtige natuur 
in de omgeving in stand te laten en het 
recreëren mogelijk te laten blijven.

25 januari: Opening van de nieuwe kan-
toorruimte van het Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt in het Lichtruim aan 
de Planetenbaan te Bilthoven. Gedurende 
24 jaar bood een kantoorruimte aan 
de Kometenlaan, in het flatgebouw de 
Zuidpool, de organisatie huisvesting. De 
ruimte werd onvoldoende.

25 januari: Het tienjarig jubileum van 
‘Samen voor de Bilt’. In 2007/2008 opge-
richt om de inwoners van De Bilt, de com-
merciële bedrijven en maatschappelijke 
organisaties ter plaatse in één platform 
bijeen te brengen en te bezien of ze voor 
elkaar iets zouden kunnen betekenen. 
Vele initiatieven zijn uit de ontmoetingen 
voortgekomen. 

25 januari: Presentatie in de gemeente 
De Bilt door wethouder Madeleine 
Bakker van de definitieve plannen  tot 
‘uitbreiding en vernieuwing Nationaal 
Park [Utrechtsche] Heuvelrug’ (NPH). Het 
gaat om het behoud van de hoogwaar-
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dige landschappelijke kwaliteiten  van het 
NPH.

Februari:
9 februari: Viering  van het 30-jarig be-
staan van het Helen Dowling Instituut aan 
de Prof. Bronckhorstlaan in Bilthoven. 
Reeds 5 jaar is dit instituut ook in 
Bilthoven gevestigd. Het doel van het 
instituut is mensen te ondersteunen die 
met de diagnose en behandeling van kan-
ker te maken hebben of hebben gehad.

11 februari: Presentatie van het boek van 
Bernard Schut in de Bilthovense 
Boekhandel aan de Julianalaan. Het boek 
draagt de titel Bilhoven en De Bilt de eer-
ste jaren na de bevrijding. De rekening 
van vijf jaar oorlog.

21 februari: Opheffing na 10 jaar van de 
Klankbordgroep Centrum Bilthoven. Haar 
langjarige en intensieve betrokkenheid bij 
de herontwikkeling van het centrum van 
Bilthoven wordt beëindigd door het uit-
treden van de winkeliersvereniging. Deze 
meent haar belangen alléén beter te kun-
nen behartigen.

21 februari: Opheffing Stichting 
Ontwikkelingssamenwerking De Bilt en 
overdracht van het archief van de activi-
teiten door Fieke Faber aan de 
Historische Kring D’ Oude School. Zij 
stond ook in 1982 mede aan de wieg van 
deze stichting en heeft de opbouw van 
het archief ter hand genomen. De over-
dracht was haar laatste activiteit. Als pro-
jecten werden genoemd: Gakpé 

(Benin) en het eiland Sumba in Indonesië. 
De voortzetting is in handen van de 
Fairtrade gemeentecampagne  en BENG.

Maart: 
6 maart: Het Julianacomplex wordt aan-
gewezen als gemeentelijk monument. Dit 
complex is ontworpen door W.M. Dudok. 
Zowel de bewoners, gebruikers van het 
complex en de Monumentencommissie 
streden jarenlang voor deze aanwijzing 
en daardoor voor  behoud. De gemeente 
houdt toch een slag om de arm om een 
nieuwe afweging van belangen te kunnen 
maken en gedeeltelijke sloop mogelijk te 
doen zijn.

9 maart: Bouw nieuw zwembad van 
Bilthoven van start. Aannemer Vaessen 
B.V. zal de uitvoering verzorgen. Aan dit 
begin zijn vele jaren van discussie vooraf 
gegaan.

10 maart: De Brandweerharmonie 
Bilthoven organiseert de Landelijke 
Brandweer Muziekdag in het 
H.F. Wittecentrum in De Bilt. Hoogtepunt 
van de avond is de onthulling van haar 
nieuwe en moderne naam: Nederlands 
Brandweerorkest.

12 maart: De eerste paal voor de bouw 
van het Islamitisch Cultureel Centrum 
Bilthoven aan de Noorderkroon. Wethou-
der Anne Brommersma en het bestuur 
van de vereniging Marokkaanse 
Islamitische Gemeenschap De Bilt-
Bilthoven sloegen de eerste paal. Naast 
de gebedsruimte biedt het gebouw ook 
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ruimte voor sociale en maatschappelijke 
activiteiten.

14 maart: De vereniging Vrienden van 
De Biltse Duinen bestaat 30 jaar. Aan 
burgemeester S. Potters werd het boekje 
uitgereikt: Touwtrekken om Toegang. Het 
beschrijft de moeizame weg om voor De 
Biltse Duinen de erkenning te krijgen als 
beschermd natuurgebied.  Zo blijft het 
toegankelijk voor iedereen.

17 en 18 maart: Het project ‘Gluren bij 
de Buren’ gaat het 10e  jaar in. Kleine 
muziekgezelschappen brengen muziek 
in de huiskamers van de deelnemers. De 
Stichting Kunst en Cultuur De Bilt (SKF) 
organiseert dit evenement.

April: 
10 april:  Nieuwe Adviesraad Sociaal Do-
mein De Bilt opgericht. De adviezen heb-
ben betrekking op de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, de 
Jeugdwet en de Participatiewet.

16 april: Alexander Monro Ziekenhuis 
bestaat 5 jaar. Het is uitgegroeid tot dé 
autoriteit op het gebied van borstzorg en 
patiëntbeleving. Op diverse momenten in 
het jaar wordt stil gestaan bij dit lustrum.

21 april: ‘Smaak van Maartensdijk’. Voor 
de eerste keer presenteren ondernemers 
uit Maartensdijk en omstreken tal van 
lokale producten in de Vierstee te 
Maartensdijk. Een culinair festijn om van 
te genieten.

Juni
2 juni: Fietsroutes Biltsheerlijk. Wethou-
der Madeleine Bakker opent vier nieuwe 
fietsroutes in de gemeente De Bilt. Zij 
leiden de fietser door de mooiste Biltse 
landschappen, langs diverse boerderijen, 
imkerijen, tuinderijen en molens. Lokaal 
geproduceerde lekkernijen waren langs 
de route verkrijgbaar. Stichting 
Biltsheerlijk is opgericht en wordt be-
stuurd door Willy Douma uit Groenekan, 
Maaike Noorlander uit Bilthoven en 
Joanne Ronhaar uit De Bilt. 

2 t/m 9 juni: Feestweek ter ere van het 
50-jarig jubileum van de 
Christelijke Korfbalvereniging Tweemaal 
Zes in Maartensdijk. Dit feest vindt plaats 
op het sportpark aan de Dierenriem. 
Reeds vanaf januari was er gewerkt aan 
het programma..

4 juni: Hoogste punt bereikt van het ap-
partementengebouw De Leijen Zuid voor 
99 sociale huurwoningen. Een duurzaam 
project: gasloos met warmtepompen 
en zonnepanelen.  Opdrachtgever is 
Woonstichting SSW in samenwerking met 
bouwbedrijf De Vries en Verburg. 

20 en 23 juni:  De viering van het 10-jarig 
bestaan van het Groenekanse theater-
gezelschap Theater in het Groen met de 
uitvoering van de voorstelling Penelope & 
De Vos. In 2008 ging het gezelschap van 
start met de voorstelling Een Midzomer-
nachtsdroom.  

Kroniek van De Bilt van het jaar 2018
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23 juni: De viering van het 100-jarig be-
staan van de SSW. Alle huurders van de 
woningstichting zijn uitgenodigd om sa-
men dit jubileum te vieren. De Stichting 
Samenwerkende 
Woningenbouwverenigingen (SSW) is 
opgericht als samenwerkingsverband van 
de Vereniging ter verbetering der volks-
huisvesting ‘Patrimonium’ (vanaf 1915), 
Woningbouwvereniging  
‘Sint Joseph’ (vanaf 1916) en de 
Algemene Biltse Woningbouwvereniging 
(ABW) (vanaf 1917/1918). 

24 juni: Laatste dienst in de 
Immanuelkerk in De Bilt. De terugloop 
van het aantal leden noopt de Algemene 
Kerkenraad van de Protestantse Gemeen-
te De Bilt (Dorpskerk, Immanuelkerk en 
Opstandingskerk)  een bezuiniging door 
te voeren en  de monumentale Imma-
nuelkerk, het voormalig gereformeerde 
kerkgebouw aan de Soestdijkseweg Zuid, 
gebouwd in 1923, na 95 jaar af te stoten. 
Oud-predikant Gert Landman, die beroe-
pen was in 1989 en na 26 jaar met pen-

sioen is gegaan, gaat in de laatste dienst 
voor.

Ook op deze dag sluit de ‘Boskapel’ in 
Groenekan met een laatste dienst haar 
deuren na ruim 60 jaar. Er is voor gekozen 
om deze wijkgemeente en die van de 
Immanuëlkerk domicilie te laten vinden 
in de Opstandingskerk aan de 
1e Brandenburgerweg te Bilthoven.

24 juni: Onthulling van 10 beelden van de 
hedendaagse kunstenaar Boris 
Tellegen (1968) van 6,5 meter hoog tus-
sen Amersfoort en Utrecht. Deze beelden 
symboliseren een ontmoeting tussen de 
Utrechtse Gerrit Rietveld en de 
Amersfoortse Piet Mondriaan. In De 
Bilt staan ze  op de hoek Paltzerweg/
Julianalaan en aan het begin van het 
Beukenlaantje. Dit laatste beeld toont de 
primaire kleuren van de Stijl .  
 
26 juni: Oprichting van de Stichting 
Vrienden van het Oude Biltsche Meertje, 
gelegen aan de Klaphekweg / 
Gregoriuslaan, naast de Theresiaschool. 
Met vrijwilligers wordt beoogd het open-
bare, natuurlijke en cultuurhistorische 
karakter te behouden; voorts te beheren 
en beschermen. ‘Groen’ moet het blijven.

30 juni: Gemaksshop Henk Hillen, een 
begrip in het winkelcentrum De Planeten-
baan te Bilthoven, stopt na bijna 60 jaar 
de klanten tot tevredenheid te hebben 
geholpen. Tabaksartikelen, loterijen, Post 
NL, kranten en tijdschriften vormden de 
negotie.

Geref. Kerk en Pastorie (1923) De Bilt
Afbeelding Historische Kring D’Oude School.
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30 juni: Muziekvereniging Kunst en 
Genoegen uit Maartensdijk viert haar 
95-jarig bestaan met een jubileumconcert 
in de Vierstee. 

Juli : 
1 juli: Viering 50-jarig jubileum van de 
Stichting Ariane de Ranitz in Groenekan. 
Opgericht in 1968 om paardrijden moge-
lijk te maken voor personen met een be-
perking. De stichting kreeg de naam van 
de vrouw van de voormalige Utrechtse 
burgemeester De Ranitz. Zij zette zich in 
het bijzonder in voor kinderen met een 
beperking. Zij was ooit hofdame van prin-
ses Juliana en voorzitter van de 
mytylschool. 

Juli: Het familiebedrijf Van Hugten op de 
Leijenseweg viert zijn 65-jarig bestaan. In 
2018 herdoopt tot ‘Mobility Center’. In 
1963 startte dit bedrijf als autorijschool 
en het werd in de loop van de jaren een 
bekend autoherstelbedrijf voor alle mer-
ken auto’s. Een echt familiebedrijf gedu-
rende al die jaren. 

Augustus 
30 augustus: In de Mathildezaal van het 
gemeentehuis wordt het Online Museum 
De Bilt in gebruik genomen. Dit museum 
geeft een goed beeld van het cultureel 
erfgoed en de historie aan de hand van 
beelden en archiefstukken. Uiteraard digi-
taal toegankelijk.  

September 
Dit jaar bestaat de Bloemschikkring 50 
jaar. Deze was vroeger onderdeel van de 

KMTP. Later heette zij Bloemschikkring 
van Groei en Bloei en anno 2018 
Schikkunst en Co.  Dit ‘Co’ komt van Co 
Amez. Zij is al meer dan 40 jaar de vakdo-
cent. 

1 september: Het Lichtruim viert zijn 
vijfjarig bestaan. De medewerkers van de 
Kinderopvang, Basisschool Wereldwijs, 
Idea Bibliotheek en het Kunstenhuis pre-
senteren zich voor het nieuwe seizoen 
2018-2019.

7 september: Viering van het 3e lustrum 
van de Dorpsbistro Naast De Buren in 
Groenekan. Reeds 15 jaar lang worden 
gasten aan aanschuiftafels vorstelijk be-
diend.
 
8 september: 10e editie Marktdag met 
Oldtimers rondom de Dorpskerk in De 
Bilt. Op die dag wordt ook de Open 
Monumentendag gevierd. Wederom zijn 
diverse oudheden in de gemeente te be-
zoeken. Ook is daarvoor weer een fiets-
route uitgestippeld.

12 september:  BENG, de energiecoöpe-
ratie, bestaat 5 jaar en organiseert een 
lustrumseminar in Het Lichtruim in De 
Bilt met als titel: De Energietransitie in de 
gemeente De Bilt.

12 september: Onthulling van het beeld 
‘Fietsspel’ van Jits Bakker op 
Stationsplein-noord bij station Bilthoven. 
De sculptuur ‘Spelende kinderen met 
fiets’, die oorspronkelijk pronkte bij de Dr. 
W. van Everdingenschool, is herplaatst. 

Kroniek van De Bilt van het jaar 2018
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16 september: Start viering van het 
125-jarig bestaan van de katholieke kerk-
gemeente Michaël-Laurens in De Bilt. 
Op 26 juli 1893 werd de eerste steen 
gelegd van een Gothisch kerkje, de eerste 
Michaëlkerk, en van de pastorie aan de 
Kerklaan in De Bilt. De huidige kerk werd 
circa 50 jaar later gebouwd. 

19 september: Viering van haar 65-jarig 
bestaan door de Bilthovense Kring voor 
Wijsbegeerte en Psychologie met een 
nieuw seizoen van lezingen. Begonnen 
in 1952 als een kleine lees- en gespreks-
groep in een woning in Bilthoven, nu 
uitgegroeid tot een kring met vele leden. 
Anno 2019 heeft ze domicilie in Huize het 
Oosten.  

20 september: De supermarkt Hoogvliet 
in De Bilt bestaat reeds 5 jaar. Dit wordt 
gevierd.

21 september: Zorgboerderij Griftenstein, 
aan de Utrechtseweg in De Bilt, viert haar 
5-jarig bestaan. 83 cliënten kunnen er 

genieten van paardrijden in een prachtige 
omgeving. 

Oktober : 
6 oktober: Het eeuwfeest van de 
Julianaschool in Bilthoven wordt gevierd 
met een reünie van voormalige leerlin-
gen. In de school is een deel van de foto-
tentoonstelling van ‘100 jaar Bilthoven’ 
ingericht. 
 
13 oktober: Voor de 25e keer wordt 
in onze partnergemeente de Citylauf 
gelopen. De Stichting  Jumelage De Bilt-
Coesfelt heeft met een aantal bewoners 
van De Bilt deelnemen aan dit evenement 
deelgenomen.

13 oktober: Het Noorderpark bestaat 20 
jaar. Ter ere daarvan wordt een sympo-
sium gehouden in de kerk van Westbroek 
met als titel ‘Kansen en bedreigingen 
voor het Noorderpark’. Hiermee maar 
ook met de heruitgave van het boek 
Boeren, Soldaten en Heiligen werd eer 
bewezen aan de oprichter van de 
Stichting Brigida. Deze stichting ijvert 
voor  de cultuurhistorische waarden van 
het gebied tussen Utrecht en Hilversum. 

13 en 14 oktober: Viering van 80 jaar 
kerk in Hollandsche Rading. Naast kerk-
diensten worden er ook cabaret-voorstel-
lingen en muzikale evenementen gehou-
den. Een loods werd omgebouwd tot een 
intieme kapel.  

31 oktober: Pleegzorg Nederland organi-
seert de Week van de Pleegzorg. Tevens 

Julianaschool 1928. 
Afbeelding Historische Kring D’Oude School.
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wordt gevierd dat de familie van 
Boetzelaer, van Huize Eyckestein reeds 25 
jaar als pleeggezin fungeert. 

November: 
10 november:  IVN afdeling De Bilt e.o. 
viert haar 50-jarig bestaan. Het Instituut 
voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) 
zelf werd in 1960 opgericht en kwam 
voort uit de Bond tegen Verontreiniging 
van Natuur en Stad, opgericht in 1939. 
Het doel was ongewenst gedrag van 
bezoekers in de natuur te corrigeren via 
natuurwachters, nu BOA’s (Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren). 

November: 50-jarig jubileum van het fa-
miliebedrijf Van Oostrum te Westbroek. 
Begonnen in 1968 groeide het uit tot een 
gerenommeerd bedrijf in de omgeving op 
het terrein van de infra- en cultuurtech-
niek. 

November: Het duurzaamste huis van 
Nederland, het huis van de familie Pierik, 

staat op de Looydijk in De Bilt. Het werd 
gekozen door een jury bestaande uit 5 
deskundigen. Eind 2017 werd de ‘nul-op-
de-meter renovatie’ uitgevoerd: de toe-
komst van Nederland.

December: 
2 december: Per deze datum wordt het 
kerkgebouw op de Eerste Brandenbur-
gerweg, dat voorheen de Opstandings-
kerk heette, nu vanwege de fusie met 
de Boskapel uit Groenekan genoemd: de 
Oosterlichtkerk. Een nieuw thuis met een 
nieuwe naam.

Bron: De Vierklank

Auteur : Leo van Vlodorp (1942),
oud-voorzitter van de Historische
Kring D’ Oude School.

https://onlinemuseumdebilt.nl/
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Kunst in De Bilt: een reis 
langs beelden in onze 
gemeente  (3)

Het Provinciaal Jitsart Museum
Met de stichting Jits Beelden op Beer-
schoten ontstond in 1996 het eerste 
beeldenpark toen een verzameling grote 
beelden van Jits Bakker op 
Beerschoten permanent voor het publiek 
werd tentoongesteld. In 2009 schonk 
Bakker een dertigtal beelden aan de pro-
vincie Utrecht en werd de stichting om-
gezet in het Provinciaal JitsArt Museum. 
Helaas werden in de periode 2002/2003 
in totaal 16 beelden gestolen waarvan er 
slechts enkelen zijn teruggevonden. In 
deze column kunnen slechts enkele beel-
den worden besproken en afgebeeld. Wie 
ook de anderen wil zien wordt verwezen 
naar de website van de Historische Kring 
bij Verwijzingen.

Na het pas-
seren van 
de symbo-
lische 
Icarus-
poort be-
treedt men 
het park. 

Achterin, bij de brug, vindt men 
De Parachutist die verwijst naar de slag 
om Arnhem die Bakker als kleine jongen 
heeft meegemaakt en grote indruk ach-
terliet. De landende militair is treffend 
neergezet, het beeld straalt ingetogen 
spanning uit. Elders in het park komt Bak-
ker’s betrokkenheid bij sport overtuigend 
tot uiting in De Tourrenners en Sliding . 
Beide beelden stralen een dynamiek 
uit die de kijker overrompelt. Aan de 
totstandkoming van Sliding heeft Johan 
Cruijf nog meegewerkt en het behoeft 
daarom geen betoog dat velen het beeld 
graag geplaatst zouden zien in de Amster-

Tourrenners.

De Parachutist.
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damse Arena. Tourrenners is een van de 
beelden die gestolen is geweest. Het is 
uiteindelijk teruggevonden in een garage-
box in Den Haag.
De overige beelden kunnen in een paar 
groepen worden verdeeld. 
Trapmoedertje, Olympiadedansers 
en Sundancers zijn voorbeelden van 
de explosieve kracht die Bakker 
in zijn werk weet te leggen, in 
tegenstelling tot de Trompetter, 
Panfluitspeler en de Fluitspeler 
die een ingetogen serene rust uit-
stralen. Meer intimiteit gaat uit van       
Stoeloudjes en Confrères, de sfeer 
is herkenbaar en invoelbaar. Teder-
heid en verstildheid zijn voelbaar 
in O Paradise Gardens, Geborgen-
heid, Knock on Heavens Door, Drie 
Gratiën, Love Sculpture, Torso en 
Erotiek.  
Behalve Europa en de stier dat we 
op de Hessenweg tegenkwamen, 

heeft Bakker meer beelden ge-
maakt geïnspireerd op de Griekse 
mythologie. In het park vinden we 
Theseus en Ariadne en Adonis en 
Afrodite . Theseus was de held van 
Athene. De koning van Athene, Ai-
geus, had een groot probleem want 
koning Minos van Kreta dreigde met 
oorlog die alleen voorkomen kon 
worden zolang Athene om de 9 jaar 
7 jongens en 7 meisjes als voer voor 
de Minotaurus werden uitgekozen. 
De Minotaurus was een monster 
met de kop en de staart van een 
paard en het lichaam van een man, 
die gevoed moest worden met 

mensenvlees. Het monster verbleef in 
een speciaal voor hem gebouwd doolhof 
of labyrint. Theseus was een van de uitge-
zochte jongens om aan het monster ge-
voerd te worden. Hij werd echter verliefd 
op Ariadne, de dochter van koning Minos, 
en zij besloot hem te helpen. Ze gaf hem 
een zwaard en een kluwen wol mee. Het 

Drie stoeloudjes.

Sliding.
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lukte Theseus het monster te doden en 
met behulp van de ’draad van Ariadne’ de 
uitgang van het labyrint terug te vinden. 
Van geheel andere aard is het verhaal 
van Adonis en Afrodite. Adonis was 
een schone jongeling en onverschrok-
ken jager. Afrodite was zijn geliefde die 
bang was dat hem iets zou overkomen, 
hetgeen ook gebeurde toen hij tijdens 
de achtervolging van een wild zwijn door 
het dier werd aangevallen en gedood. 
Afrodite was 
ten einde raad 
en besloot naar 
de Olympus te 
gaan, de berg 
waar de goden 
woonden, en 
smeekte op-
pergod Zeus 
haar geliefde 
weer tot leven 
te wekken. Zeus 
was hiertoe wel 

bereid, maar Hades, de god van 
de onderwereld, wilde hem niet 
laten gaan. Uiteindelijk kwamen zij 
overeen dat Adonis in de lente de 
onderwereld mocht verlaten om 
bij Afrodite te vertoeven, maar in 
de herfst moest hij terugkeren. Zo 
werd Adonis het symbool voor de 
ontluikende wereld in het voorjaar 
en het afsterven van het leven in 
de herfst. Met deze achtergrond 
krijgen de beelden een andere ge-
voelswaarde en zeggingskracht en 
verdromen de gedachten en worden 
gevoelige snaren geraakt. Het ver-

schil met de dynamische beelden vol ex-
plosieve kracht kon niet groter zijn. Dat is 
het unieke van het werk van Jits Bakker.

Adonis en Afrodite. 

Auteur :
Wim Krommenhoek is een gepensioneerd 
bioloog die bijna 40 jaar docent is geweest 
aan Het Nieuwe Lyceum te Bilthoven. Na 
zijn studie en promotie aan de RU Utrecht 
bracht hij eind jaren 60 met zijn gezin en-
kele jaren door in Uganda voor onderzoek 
en onderwijs. Naast zijn onderwijsbaan 
had hij een reisbureau dat excursies en 
expedities voor biologen en natuurlief-
hebbers organiseerde naar bijzondere 
natuurgebieden in de tropen. Ook schreef 
hij enkele boeken voor het onderwijs. 
Na zijn pensionering hield hij zich actief 
bezig met de lokale geschiedenis hetgeen 
resulteerde in een aantal publicaties in de 
Biltse Grift.

Adonis en Afrodite .
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De Bilt toen en nu

De Bilt toen en nu 

Het tolhuis bij de Soestdijkseweg-Noord.

In de negentiende eeuw kende de 
gemeente De Bilt verharde wegen met 
een tol. Het meest noordelijke tolhuis 
stond bij de plek waar de voorganger 
van de Soestdijkseweg, de Prinsche- 
laan, uitkwam in de buurt van de 
verharde weg in de richting Soest. Een 
verkeerssituatie die nu compleet anders 
is. De naam Prinschelaan is recent 
weer terug als ontsluitingsweg naar de 
nieuwe woningen op het terrein van 
de voormalige houthandel. De oude 

Prinschelaan liep wat verder door. En 
even verder op stond het tolhuis. 
Uit de dertiger jaren zijn enkele foto’s 
bekend van dit tolhuis. Maar met het 
verdwijnen van de tolwegen verdween 
ook de tol. Het gebouwtje werd in 1950 
afgebroken. Langs de Provinciale weg, 
tegenover het huidige restaurant, staat 
de voormalige wegbeheerdersloods van 
de Provincie. Daar werd onder meer 
strooizout opgeslagen. 
Wanneer we de huidige situatie 
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vergelijken met die op de oude foto, dan 
zal het tolhuisje ongeveer op de plek van 
de huidige loods gestaan hebben. De 
oude kadastrale kaart uit 1824 lijkt dit te 
bevestigen. 

Auteur:
Abe Postema is medeoprichter van 
de Historische Kring en was de eerste 
hoofdredacteur van De Biltse Grift. 
Nu, terug als redacteur van het tijd-
schrift, schrijft hij regelmatig artikelen 
over de Biltse historie.
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Een ochtendje mediatraining

Vanuit privacy overwegingen is het not 
done om uit de school te klappen over 
hetgeen zich afspeelt achter de deuren 
van de B & W kamer. 
Het aardige van het navolgende 
artikel is dat de privacy van noch de 
burgemeester, noch de wethouders 
wordt geschaad omdat het gaat over 
een mediatraining. 
Daarbij stoelen de beschreven heftige 
en smeuïge gebeurtenissen louter op 
door ambtenaren bedachte levensechte 
situaties, die op zich waar gebeurd 

hadden kunnen zijn. 
Het zijn dus ‘slechts’ denkbeeldige 
hypothetische gebeurtenissen. 
Gebeurtenissen die tijdens het 
rollenspel werden gefilmd en waarbij 
het geheel onder leiding stond van een 
bekende journalist. Het ‘spel’ werd 
gespeeld met een ongekende felheid, 
waarbij de grenzen tussen spel en 
werkelijkheid gaandeweg steeds verder 
vervaagden.  
Een en ander speelde zich al weer een 
aantal jaren geleden af.

Beeld Communicatiebron van Carel Lanters geplaatst voor het 
administratiekantoor van de gemeente De Bilt. Foto Henri L’Honoré Naber. 
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Het stond duidelijk geformuleerd in het 
ambtelijk advies, namelijk dat het hoog en 
hoog nodig was dat het college zou leren 
omgaan met de media. De ambtenaren 
waren het er blijkens het voorstel roerend 
over eens dat er niet of nauwelijks 
sprake was van ervaring met landelijke 
media en dat de college-leden moesten 
worden gewaarschuwd voor de valkuilen, 
bijvoorbeeld bij rampen. Elke wethouder 
immers was tevens loco-burgemeester en bij 
een ramp was het niet denkbeeldig dat ze 
stuk voor stuk in die rol hun zegje moesten 
doen voor snorrende tv-camera’s, dus voor 
het oog van heel Nederland. Mediatraining 
zou tevens een prachtige leidraad vormen 
voor het houden van persconferenties. 
Heel mooi was verwoord dat de college-
leden bij die mediatraining niet van tevoren 
moest worden verteld wat de onderwerpen 
zouden worden. Dan zouden ze zich kunnen 
voorbereiden, dat zou niet ‘echt’ zijn. In 
werkelijkheid is dat ook niet zo. 
In ambtelijke taal heette het: ‘Ten behoeve 
van de persconferentie wordt een tijdsdruk 
ingebouwd erop speculerend dat de 
collegeleden niet alle ins in outs van de casus 
paraat zouden hebben’.  

Net echt 
Vroeger werden ze gemeentevoorlichters 
genoemd. Vandaag de dag heten ze 
communicatieadviseurs en elke gemeente 
heeft er wel een of meerdere. In dit geval 
waren het er twee en met enthousiasme 
gingen ze aan de slag om een aantal 
denkbeeldige problemen te formuleren. 
Verzonnen problemen dus, maar wel 
levensecht en dus herkenbaar. 

Bovendien ging het erom de slagvaardigheid 
van met name de wethouders te testen 
en te trainen. Een landelijk vermaarde tv-
interviewer werd ingehuurd en vooraf tot in 
detail bijgepraat. Zijn vragen aan de college-
leden zouden onbarmhartig scherp zijn. De 
camera’s zouden snorren en alles in ’t echt 
opnemen, zodat naderhand de resultaten 
konden worden geanalyseerd. Dan ook 
zouden de opnamen en geluidscassettes 
gezamenlijk worden beluisterd en 
becommentarieerd.

Ga er maar aan staan!
De bedenksels van de twee ambtenaren 
waren glashelder. 
Het leken probleemstellingen die zo uit het 
politieke leven ontsproten hadden kunnen 
zijn. Iets verderop staan ze vermeld. 
Ga er maar aan staan als je als wethouder 
door een verslaggever en een cameraploeg 
geconfronteerd wordt met zulke afgrijselijke 
gebeurtenissen in jouw gemeente en je ter 
plekke zinnige antwoorden moet bedenken. 
Antwoorden waarop je genadeloos kunt 
worden afgerekend als je niet juist reageert. 
Je moet het spel meespelen of je wilt of 
niet. Je moet reageren alsof de interviewer 
een écht probleem aansnijdt en niet een 
denkbeeldig en dus verzonnen probleem. 
Je moet de interviewer serieus nemen en 
je inbeelden dat de rottigheid die je wordt 
voorgehouden niet als gefingeerd, maar als 
wáár wordt aangenomen door veel inwoners. 
Gelijktijdig moet je de belangen van de 
gemeente in het oog blijven houden. Je kunt 
niet iets stamelen in de geest van het is toch 
maar een spelletje. 
Daar moet je ook nog aan toevoegen dat 
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de interviewer het allemaal bloedserieus 
brengt; geen ontwapenend lachje is bij 
hem te ontdekken en hij is stellig van plan 
die burgemeester en die wethouder eens 
genadeloos te fileren!
Geloof me, door dit alles ga je als lid van 
het college - dat aldus onder water wordt 
gehouden - in de kortste keren ook zelf 
geloven dat het echt is, dus geen spel en 
dat jouw toekomstig politiek lot er werkelijk 
van afhangt! Alles gaat er zo intens aan toe 
dat er totaal geen gevoelens zijn van het 
spelen van een of andere rol. Je bent dan ook  
hondsnerveus!   

Het eerste probleem: 
De burgemeester is ziek
De burgemeester zit thuis. Ziekteverlof is de 
officiële lezing. Iedereen en zeker de eerste 
loco-burgemeester weet beter.  De ‘ziekte’ 
van de burgemeester is het voorlopige 
sluitstuk van een reeks van incidenten, die 
vijf jaar geleden begon na het aantreden 
van de burgemeester in de gemeente. De 
burgemeester was niet tevreden met de 
ambtswoning en eiste een ingrijpende 
verbouwing van deze stulp. Met de grootst 
mogelijke moeite heeft de wethouder van 
financiën destijds voor de vier ton kostende 
verbouwing de instemming gekregen van de 
kleinst mogelijke meerderheid van de raad. 
Vervolgens waren er wat conflicten 
tussen de burgemeester en burgers, raad 
en ambtelijk apparaat. Daarbij werd de 
burgemeester steeds autoritair gedrag 
verweten. Dieptepunt was het vertrek van 
de gemeentesecretaris, die na een langdurig 
ziekteverlof een gouden handdruk kreeg 
aangeboden. Dit bedrag van € 700.000,-- 

leverde uiteraard de nodige commotie op.
Directe aanleiding tot het ziekteverlof van 
de burgemeester vormde echter diens reisje 
van twee weken naar Hawaï, op uitnodiging 
en op kosten van een projectontwikkelaar. 
Dit bedrijf wilde ter plaatse een motel 
bouwen en liet de burgemeester in Hawaï een 
soortgelijk project zien.
Pikant detail is dat de burgemeester 
werd vergezeld door de gemeentelijke 
stedenbouwkundige, een aantrekkelijke 
dame, met wie de burgemeester volgens 
roddels (?) een meer dan zakelijke relatie 
onderhield. De ‘dienst’ reis van deze 
ambtenaar werd echter betaald uit de 
gemeentekas!
Een raadsfractie heeft over deze uitgelekte 
zaak schriftelijke vragen gesteld. Een van de 
vragen was of het uitje van het tweetal werd 
gedekt door een collegebesluit.
De waarheid is dat de burgemeester de zaak 
wel heeft gemeld (zonder echter details 
te noemen) maar dat daarvan niets in de 
collegenotulen is terug te vinden. 
De college-leden hadden wel bedenkingen, 
maar werden zoals gewoonlijk overdonderd 
door het autoritaire optreden van de 
burgervader.
In de raad gaan steeds meer stemmen op om 
de Commissaris van de Koningin te verzoeken 
de burgemeester niet voor een volgende 
termijn te benoemen. 
De vergelijking met elders in het land 
gebeurde affaires wordt veelvuldig gemaakt. 
Daarop geattendeerd door artikelen in de 
regionale krant besluit de actualiteitenrubriek 
Netwerk een item aan deze zaak te wijden. 
De verslaggever heeft zijn huiswerk goed 
gedaan en is diep in het verleden van de 
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burgemeester gedoken.
Aan de eerste loco-burgemeester de eer voor 
de camera te verschijnen…

Het tweede probleem:
Sportwereld op tilt
Na langdurige en moeizame 
onderhandelingen, vaak op het scherp van 
de snede, zijn de voetbalverenigingen bereid 
gevonden om te fuseren en zich elders te 
vestigen op een nieuw sportpark. En de 
werkzaamheden zijn in volle gang. 
Op de door de verhuizing vrijkomende 
grond heeft de gemeente de bestemming 
bedrijventerrein gelegd, met name om in de 
dorpskernen gevestigde garagebedrijven een 
nieuwe passender locatie te bieden. 
De garagebedrijven voelen echter weinig 
voor een verhuizing, omdat hun bestaande, 
vervuilde locaties te weinig opleveren om 
nieuwe investeringen mogelijk te maken.
Redder in deze patstelling is een groot, hi-tech 
computerbedrijf met 500 werknemers, dat 
zich gezien de gunstige ligging ten opzichte 
van rijkswegen en andere kenniscentra en 
ook gezien de lagere grondprijs in vergelijking 
met de nabijgelegen grote stad, graag op het 
nieuwe bedrijventerrein in hartje Nederland 
in de gemeente wil vestigen. 
Het enthousiasme van het gemeentebestuur 
voor deze forse uitbreiding van de 
werkgelegenheid en de aantrekkelijke 
prijs per vierkante meter die het bedrijf 
wil betalen, wordt getemperd door de 
opstelling van de sportclubs. Die willen 
gezien de nieuwe ontwikkeling (de goede 
financiële sier die de gemeente maakt met 
de oude terreinen) de onderhandelingen 
met de gemeente heropenen en weigeren in 

afwachting daarvan straks te verhuizen naar 
het nieuwe sportpark. Zij vinden de KNVB 
daarbij aan hun zijde. Bovendien heeft naar 
nu blijkt een ambtelijk medewerker fouten 
gemaakt. 
Afspraken zijn niet op papier gezet en 
tevens heeft hij, zonder terug te koppelen, 
op eigen houtje een aantal afspraken bij de 
voetbalclubs doorgedrukt. De clubs willen nu 
onder de afspraken uit. 
Om hun eisen kracht bij te zetten, spelen de 
voetbalverenigingen op woensdagmiddag met 
hun pupillen een demonstratieve wedstrijd 
op het gazon voor het gemeentehuis. 
De actualiteitenrubriek Twee Vandaag 
vindt dit gezien het gebrek aan andere 
binnenlandse onderwerpen een aardig item 
en komt met een cameraploeg. 
Spandoeken, voetballende jochies en de 
sportwethouder die het allemaal mag 
uitleggen…

Het derde probleem:
Boerenopstand
Zaterdagmorgen 4 januari 1996, 11.30 
uur. Zojuist is met veel toeters en bellen 
het nieuwe gemeentehuis geopend en 
het kunstwerk voor de deur is onthuld. De 
genodigden stromen naar binnen. Op dat 
moment komt een aantal tractoren met 
giertanks het parkeerterrein oprijden. In een 
snelle actie leegt een flink aantal, kennelijk 
plattelanders, de giertanks in de toeters van 
het kunstwerk en voor en in de entree van 
het gemeentehuis. Genodigden die niet snel 
genoeg een goed heenkomen kunnen vinden, 
worden rijkelijk bespat met het voor agrariërs 
kostelijke maar voor stedelingen onsmakelijke 
nat.
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Vervolgens ontrollen de vele tientallen 
tractorberijders spandoeken en heffen 
spreekkoren aan in de trant van: ‘Handen 
af van ons unieke natuurgebied’, ‘Aan het 
gemeentebestuur  zit een luchtje’ en ‘Het 
wordt een sof met deze burgemeester’.
Het is overduidelijk dat inwoners van de 
buurgemeente zich hier op oorspronkelijke 
wijze manifesteren in een mogelijk, ja zelfs 
waarschijnlijk inlijven van hun gemeente.
De burgemeester is op zijn minst lichtelijk 
ontstemd door deze actie. Omdat een verzoek 
om te verdwijnen niet wordt opgevolgd, 
vraagt hij politieassistentie aan. 
Na de komst van enige politiewagens 
escaleert de situatie. Er blijkt voor de politie 
nog een restje gier in de tanks te zitten en er 
wordt geslagen, geduwd en getrokken.
Dit alles wordt vastgelegd door de gretige 
camera van de SBS-6 rubriek ‘Hart van 
Nederland’ . De verslaggever heeft in het 
tumult de burgemeester iets horen zeggen 
van: ‘Dat krijg je nou als je als bestuurder je 
inwoners ophitst’. 
Na een vraaggesprek met de boerenleider, 
die stelt dat het gemeentebestuur veel te 
gretig is als het gaat om de samenvoeging 
met de buurgemeente, is de burgemeester 
aan de beurt om zijn visie op het gebeurde te 
geven...

Het vierde probleem:
Gemiste kans
De gemeente praat  al acht jaar met 
Domeinen over de aankoop van een terrein 
dat niet langer meer nodig is voor een in de 
gemeente gevestigd rijksinstituut. In de ogen 
van Domeinen toont de gemeente zich niet 
voortvarend genoeg in de onderhandelingen, 

waardoor Domeinen zich niet meer gebonden 
acht aan het recht van de gemeente om als 
eerste een bod te doen op het gebied. 
Domeinen heeft de grond dan ook verkocht 
aan een projectontwikkelaar. 
Pikant en niet onbelangrijk detail daarbij 
is dat de projectontwikkelaar beschikt 
over interne ambtelijke nota’s, notities en 
collegebesluiten, waaruit duidelijk naar voren 
komt welke kant de gemeente op wil met het 
terrein. De projectontwikkelaar heeft dus alle 
troeven in handen. 
In de raadscommissie ontstaat groot tumult 
over deze zaak. De commissieleden eisen 
een justitieel onderzoek naar het uitlekken 
van interne rapporten en morrelen aan de 
stoelpoten van de wethouder. De regionale 
televisiezender stort zich op deze kwestie 
omdat ze dit een mooi onderwerp vindt om 
zich ook in politiek opzicht nadrukkelijker te 
profileren in de regio. 
De wethouder van Ruimtelijke Ordening en 
Eigendommen wordt uitgenodigd voor een 
interview...

Het vijfde probleem:
Ziekteverzuim
In opdracht van een grote, met name 
voor gemeenten werkende Arbodienst, is 
onderzoek gedaan naar het ziekteverzuim 
bij gemeenten en naar de oorzaken van 
uitwassen op dit gebied. In het merendeel 
van de gevallen wordt excessief ziekteverzuim 
blijkens het onderzoek veroorzaakt door hoge 
werkdruk of slechte werksfeer, maar meestal 
door een combinatie van die twee. 
De gemeente blijkt met een 
verzuimpercentage van 14,7 bij de top drie 
van gemeenten tussen de 25 en 50 duizend 
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inwoners te behoren, terwijl deze gemeente 
ook een uitzonderlijk groot verloop onder het 
personeel heeft. 
De rubriek Nova wil aan dit onderzoek een 
item wijden en laat het oog op de gemeente 
vallen. Het gemeentebestuur schuift de 
gemeentesecretaris, als ambtelijke baas, naar 
voren om het woord te doen.
Uiteraard heeft Nova - in overleg met 
de communicatieadviseur - getracht 
om ook enige personeelsleden voor de 
camera te krijgen met hun visie op de 
werkomstandigheden in de gemeente. Het 
blijkt echter niet mogelijk iemand voor de 
camera te krijgen; voor de verslaggever een 
teken aan de wand. Zelfs de voorzitter van 
de ondernemingsraad wil zijn vingers niet 
branden, maar verwijst naar zijn voorganger, 
die kortgeleden gebruik heeft gemaakt van de 
wachtgeldregeling.
Deze voorganger blijkt wel bereid om voor de 
camera een boekje open te doen. 
Zijn verhaal over falend management, 
onverantwoorde bezuinigingen, 
onvervulde vacatures en een veeleisend 
gemeentebestuur liegt er niet om.
De gemeentesecretaris wordt met deze 
uitspraken en de resultaten van het 
onderzoek geconfronteerd...

Het zesde probleem:
Seniorenverdriet
Integratie van senioren in de ‘actieve’ 
samenleving door middel van groepjes 
seniorenwoningen in ‘gewone’ woonwijken 
lijkt een goede zaak. Toch kunnen er 
problemen ontstaan. In het plan ‘Overnoord’ 
is er zo’n - al jaren slepend - probleem. 
De bewoners van enige seniorenwoningen 

hebben last van een naast hun woningen 
gelegen speelterreintje. Brieven, gesprekken 
met de wethouder, niets helpt. Het irritante 
kindergeschreeuw blijft de ouderen uit hun 
middagslaapje houden. 
In arren moede hebben de senioren 
zich gewend tot het commerciële 
televisieprogramma ‘Snijbrander’ van de 
door voorlichters en autoriteiten gevreesde 
journalist Bries (Jan Bries).
Met draaiende camera en vergezeld van 
enige raddraaiers onder de senioren komt 
Bries tijdens het spreekuur van de wethouder 
het gemeentehuis binnen en aangezien er 
op dat moment geen andere bezoekers zijn, 
stapt hij de kamer van de wethouder binnen, 
vastbesloten die niet te verlaten voor er een 
oplossing voor zijn bejaarde ‘cliënten’ is. Het 
speelterreintje moet weg. Dat is zijn inzet. 
Er is in de buurt nog wel een andere plek te 
vinden.
Aan de verantwoordelijke wethouder de taak 
om uit te leggen hoe dit op bevredigende 
wijze kan worden opgelost...     

Evaluatie !
Hoé het college en de gemeentesecretaris de 
zware opgave, deze vuurdoop doorstonden? 
Volstaan wordt met één alinea te citeren uit 
het ambtelijk evaluatierapport: 
‘Rekening houdend met het feit dat het 
college voor het eerst kennismaakte 
met de materie was de eerste indruk dat het 
in totaliteit nog niet zo slecht ging’.
En... ik kan u als insider verzekeren dat dit 
mild was geformuleerd. Zeer mild!

Auteur: Karel Beesemer - oud wethouder 
Gemeente De Bilt.



Leo van Vlodorp

De lotgevallen van een varkensstal

Inleiding.
Het artikel dat Joke van der Wiel 
schreef over de Planetenbaan in het 
jubileumboek 100 jaar Bilthoven bevat 
een terzijde, ‘Lotgevallen van een var-
kensstal’. 
Daarin stelt de auteur beknopt  de me-
tamorfose van de boerderij ‘De Olden 
Brandenburg’ in een wijnhandel aan 
de orde.1 De spontane bijdrage van 
Gerrie Seldenrijk-Rooken  was de aan-
leiding om die lotgevallen uitvoeriger 
te schetsen. 

De lotgevallen van een 
varkensstal

Thans (2018) is in deze boerderij ‘Verhaar 
Whisky- en Wijnhandel’ gevestigd. Op de 
achterzijde van de foto is nog juist een 
gedeelte van het Lichtruim te zien.  Een 
kat kan negen levens hebben, maar een 
stal blijkbaar ook. Deze worden hierbij 
kort beschreven om het verloop daarvan 
voor de geschiedenis te bewaren.

De boerderij ‘De Olden Brandenburg’ en 
de varkensschuur .
Er was na de Tweede Wereldoorlog wo-
ningnood en er moesten woningen en 
een winkelcentrum worden gebouwd. De 
keuze van een plek viel op het gebied ten 
westen van de Eerste Brandenburgerweg. 
Daar lag het land van de boerderij ‘De 
Olden Brandenburg’.2

‘De Olden Brandenburg’ is gebouwd in 
het jaar 1696, en heette toen nog ‘De 
Bunte’. In 1886 vond er een boedelschei-
ding plaats en kreeg de boerderij de 
naam van ‘De Olden Brandenburg’. Na 
een brand in 1921 werd er een nieuwe 
varkensschuur gebouwd. Een nieuw en 
tweede leven. 
De familie Rooken, ouders van Gerrie 

Met een bijdrage van Gerrie Seldenrijk-Rooken  

58
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Seldenrijk-Rooken, Dirk Rooken en The-
rese Henriëtte Christine Ihmels, pachtten 
deze boerderij in 1929 van de familie Dirk 
Bos. Boer Rooken startte er een gemengd 
bedrijf: veeteelt en landbouw. Hierin was 
een varkensfokkerij een belangrijke acti-
viteit.  Dirk Rooken was dan ook een wijd 
en zijd bekende ‘berenboer’. Van heinde 
en verre kwamen varkenshouders met 
hun zeugen bij één van de stamboekbe-
ren, om te zorgen voor nageslacht. Zo 
heeft er zich jarenlang een veelvuldig en 
intensief liefdesleven afgespeeld in en 
om de huidige wijnhandel van Marcel 
Verhaar. De melk van de koeien werd aan 
de melkfabriek de UMC ( Utrechtse Melk-
centrale) geleverd. Regelmatig, maar wel 
onverwacht, kwam er een controleur, die 
monsters nam en dan aan de hand van de 
klasse -indeling de vastgestelde prijs per 

liter uitbetaalde. Er 
werd gestreefd naar 
de hoogste klasse. 
Was dat het geval, 
dan heerste er een 
hoerastemming in 
huize Rooken.  
Het bestuur van de 
gemeente De Bilt 
kocht circa 1955 
van de Erven Bos 
de grond en de 
opstallen van het 
boerenbedrijf van 
de familie Rooken. 
De gebouwen van 
de boerderij werden 
in 1958 gesloopt om 
plaats te maken voor 

het winkelcentrum en de woningbouw. 
Volgens het Utrechts Nieuwsblad zou het 
een anachronisme zijn als de boerderij 
zou blijven staan. Alleen de varkensstal 
bleef behouden en kreeg in de loop der 
jaren meerdere bestemmingen; geduren-
de een korte tijd kreeg hij een spirituele 
bestemming, een langere periode diende 
hij een cultureel/maatschappelijk doel 
en tenslotte werd hij toegevoegd aan de 
commerciële activiteiten van het winkel-
centrum, de Planetenbaan. 
De naam ‘De Olden Brandenburg’ werd 
overgenomen door de boerderij, die als 
‘boerderij Floor’ bekend stond. Deze 
boerderij, van het type  langhuisboerde-
rij, werd gebouwd in de jaren 1884-1885 
en ligt aan de  Groenekanseweg 124.  Zij 
werd en wordt nog bewoond door na-
zaten van de familie Floor. Vandaar de 

Luchtfoto van de boerderij uit omstreeks 1948 met rechts op de voorgrond de 
varkensstal, die in 1961 nog maar alleen bestond. (eigendom familie Rooken)
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naam. Dit veeteeltbedrijf bezat vijftien 
hectare grond, die successievelijk werd 
verkocht voor de aanleg van de Steenen 
Camer en de Planetenbuurt. De boerderij 
bleef behouden.  
.
De varkensstal als tijdelijk onderdak 
voor de St. Laurensparochie (1961-1963)
Vanwege de toename van de rooms-
katholieke bevolking in de nieuwe wijk 
Brandenburg – west, was het noodzake-
lijk naast de Michaëlkerk in De Bilt in deze 
wijk  een kerk bij te bouwen.  In 1961 gaf 
de aartsbisschop van Utrecht opdracht dit 
te doen voor de nieuwe  rooms-katholie-
ke parochie Sint Laurens.  Aan de Melk-
weg werd een stuk grond aangekocht 
en als bouw-pastoor werd B.P.F.Rohling 
benoemd.3 Door de gemeente werd de 
varkensstal als noodkerk ter beschikking 
gesteld om er tijdelijk de kerkgemeen-
schap te huisvesten en de diensten te 
doen plaats vinden. De stal moest wel 

radicaal worden aangepakt om dit moge-
lijk te maken.
Al snel kreeg de locatie in de volksmond 
de naam ‘biggenkerk’.  Vanwege de her-
komst is dit niet te verwonderen. Er wa-
ren heel wat biggen geworpen. 

Foto 1 van de verbouwing van de stal tot redelijke 
huisvesting kerkdiensten.

Foto 3 van de verbouwing van de stal tot redelijke 
huisvesting kerkdiensten. Hier werd gekerkt in de 
jaren 1961 tot en met 1963. Foto’s van Rohling.

Foto 2 van de verbouwing van de stal tot redelijke 
huisvesting kerkdiensten.

De lotgevallen van een varkensstal
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In 1963 kwam de bouw van de 
Laurenskerk aan Melkweg (1961-2014) 
gereed. De rooms-katholieken hadden 
nu de beschikking over een eigen kerkge-
bouw. De ‘biggenkerk’ was overbodig ge-
worden. Helaas liep in de loop der jaren 
het aantal kerkgangers terug; zodanig dat 
het kerkgebouw moest 
worden opgeheven. 
Na veel discussie werd 
door de kerkelijke au-
toriteiten besloten tot 
de afbraak van de St. 
Laurens en de verkoop 
van de grond.

De varkensstal als tij-
delijk onderdak voor 
de Morgenster (1963) 
Ook vanwege de uit-
breiding van de bevol-
king van Brandenburg-
west en Tuindorp 

ontstond tevens bij de 
Protestantse gemeen-
schap, de Nederlands-
Hervormde kerk, de 
noodzaak van een 
passend kerkgebouw. 
De Morgenster werd 
ontworpen door 
architect H. Geels. 
Ook deze kerkelijke 
gemeenschap maakte 
tijdelijk gebruik van 
de ‘biggenkerk’. De 
nieuwe kerk aan de 
Dierenriem 2a kon 
in 1963 in gebruik 

worden genomen. Helaas liep in de loop 
der jaren ook bij deze kerkgemeenschap 
het aantal kerkgangers terug; zodanig dat 
een kerkgebouw moest worden opge-
heven. Na veel discussie werd besloten 
tot de afbraak van de Morgenster en de 
verkoop van de grond. Eind 1996 werd 

De St. Laurens van 1963 tot de afbraak in 2014. (Historische Kring D’Oude 
School) 

De Morgenster van 1963 tot aan de afbraak in 1997.(website)
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het gebouw buiten gebruik gesteld en in 
oktober 1997 gesloopt.

De varkensstal wordt parochiehuis 
(1966-1986)
Na enige tijd van leegstand stelde de 
gemeente De Bilt haar eigendom ter 
beschikking aan de Stichting ‘Trefpunt 
De Meteoor’.  In 1966 werd nu in de stal 
dit trefpunt gehuisvest. Twintig jaar lang 
vormde het gebouw een onderkomen 
voor vergaderingen, feestavonden, recep-
ties en allerlei parochiële activiteiten. In 
1986 verkocht de gemeente het pand aan 
Harry Verhaar. De wijnhandel Verhaar 
was reeds sinds 8 maart 1972 gevestigd 
in het winkelcentrum, de Planetenbaan. 
In 1986  verhuisde deze naar de aanmer-
kelijk verbouwde stal aan de overkant. 
Ter herinnering aan de twintig jaar dat 

De Meteoor daar thuis was, vond op 26 
oktober 1988 in de zaak van Verhaar een 
bescheiden plechtigheid plaats. In gezel-
schap van enkele genodigden werd een 
gedenkteken onthuld (ter grootte van 
circa 15-20 centimeter). Onder de spre-
kers bevond zich emeritus pastoor B.P.F. 
Rohling, de ‘bouwpastoor’ van de Sint 
Laurenskerk.

De varkensstal vormt de basis van ‘Ver-
haar Whisky- en Wijnhandel’ (1986-he-
den)                          
In 1986 werd door de gemeente – zoals 
reeds vermeld - de stal verkocht aan de 
familie Verhaar en werd de ‘Whisky- en 
Wijnhandel’ op die plek een feit. Inmid-
dels het zesde leven van de stal sinds de 
bouw ervan. De officiële opening mocht 
– als een verbinding met het verleden - 

Foto van Verhaar Wisky- en Wijnhandel. (foto Wim Krommenhoek)

De lotgevallen van een varkensstal
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een dochter van Berenboer Dirk Rooken, 
Mevrouw A.G. (Gerrie) Seldenrijk-Rooken, 
verrichten. Hierbij haar verslag van deze 
officiële handeling. 

Op 15 oktober 1986 stond ik daar bij 
het overdekte entree van de wijnhan-
del (het zg. klompenhok) met ca. 100 
genodigden en belangstellenden en 
kon ik daar mijn gelukwensen aan-
bieden aan Harry en Willy Verhaar 
( ouders van de huidige eigenaar 
Marcel) Van ZWIJN NAAR WIJN en de 
daar tussen liggende jaren van biech-
ten, gebeden, trouwbeloftes, Heilige 
Doopdiensten en ontvangst van Ze-
genbeden. Ik kon refereren aan het 
vakjargon voor wijn en zwijn - door 
de wijn- en varkensboeren - ook hier 
veel parallellen. 
Maar ook [denken] aan die gebeurte-
nis in 1946. In de boerenkringen was 
het een goed gebruik, dat men tijdens 
de maanden dat er minder werk was, 
bij elkaar op visite ging. Werden er 
nog feesten gegeven bij koperen, 
zilveren en/of gouden huwelijksfees-
ten. Zo hadden vader en moeder een 
uitnodiging om bij één van de Na[o]
bors een zilveren huwelijksfeest bij te 
wonen. Maar ja, het was net de tijd, 
dat er twee jonge stamboekzeugen 
uitgeteld waren en dat zij moesten 
biggen. Dan ga je niet weg en in die 
tijd ging je als vrouw ook niet alleen 
naar het feest. Een teleurgestelde 
moeder, want zij had met het drukke 
gezin met 6 kinderen, een inwonende 
dienstbode en een knecht, best zin 
in een avondje uit. Het was op een 

Zaterdagavond, dus geen mensen, 
die op de kraamvarkens konden 
passen. Op de donderdag daarvoor 
komt onverwacht Gertje langs en die 
wilde wel een paar nachten blijven. 
Wie was Gertje? Gertje,  een niet al 
te slimme jonge man, had tijdens de 
oorlog ruim een jaar als onderduiker 
op de boerderij vertoefd en kwam 
regelmatig langs om gedag te zeggen. 
Hij was dol op dieren en gesteld op 
onze ouders. Gertje kreeg instructies 
en vader en moeder op de fiets naar 
het feest. Tegen middernacht kwa-
men zij weer thuis en zagen nog licht 
branden in de schuur. Vader loopt de 
schuur in en treft Gertje op een stro-
baal bij de biggende stamboekzeug. 
Voordat Gertje het verhaal kon doen, 
zwiept de staart van de zeug rond en 
floepte er een big uit. De zeug draait 
zich om en greep het biggetje direct 
weg en vrat het op. Vader vliegt uit 
zijn slof en haalt uit naar Gertje met 
de kreet: jo let op; dat doen zij met 
hoge koorts. Stapt over de leuning en 
tracht de zeug tot kalmte te brengen. 
Mopperend over het feit, dat er een 
waardevol stamboek big verloren 
is gegaan. Gertje kijkt vader aan en 
zegt: “Boer Rooken maak je niet zo 
druk - de big komt zo terug, want dit 
heeft hij  al acht keer gedaan!”  
Toen kwam de groep genodigden tot 
leven, want na het aandachtig luiste-
ren naar mijn verhaal waren de ach’s 
en wee’s duidelijk hoorbaar. Duidelijk 
was, dat de wijn- en whisky impor-
teurs, de genodigden[,]niet hadden 
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begrepen dat het een binnen agrari-
sche kringen vaak vertelde mop was. 
Het lukte mij nog net, de familie veel 
succes toe te wensen met hun zaak 
en [ te zeggen] dat zij altijd ‘service ‘ 
hoog in het vaandel moesten blijven 
houden. 
Het zijn slechts herinneringen aan 
onze varkensschuur.
Bilthoven, mei 2018. A.G. (Gerrie)         
Seldenrijk-Rooken’.

 
De ‘Verhaar Whisky- en Wijnhandel’ is de 
voortzetting van de  ‘Wijnhandel Verhaar’ 
uit het winkelcentrum de  Planetenbaan 
25, voorheen ‘Chez Jacqueline’. In 1972 
werd de drankhandel aldaar gevestigd 
en na een verfraaiing op 2 maart 1973 
feestelijk geopend. In samenwerking met 
één van de buren uit het winkelcentrum, 
Slagerij Smorenburg werd in De Mete-
oor aan de overkant de opening gevierd. 
En nu in 1986 werd opnieuw feestelijk 
de verhuisde zaak van Harry en Willy 
Verhaar in gebruik genomen. Het pand 
was nu door de  gemeente in eigendom 
overgedragen. Het werd ‘this is the place 
to be’. In 1997 werd er aan toegevoegd: 
‘Any time is Whiskytime’. In het jaar 2005 
sloeg het noodlot toe. Harry Verhaar, 
vinoloog-liquorist, overleed plotseling op 
het eiland Islay in Schotland tijdens een 
zakenreis. Ook zijn vader was in 1975 in 
Schotland overleden, toen hij als Engels 
leraar met een groep leerlingen een 
schoolreisje maakte.4   Hun zoon Marcel 
heeft de zaak overgenomen en verkoopt 
momenteel meer dan 1400 soorten 
Whisky. 
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