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Van de redactie
We blijven in dit jubileumjaar nog even bij negenhonderd jaar De Bilt stilstaan. 
Anne Doedens geeft in een overzichtsartikel Over Oostbroek en Westbroek een 
duidelijk overzicht van de dwarsverbanden die er van oudsher bestaan tussen 
de verschillende delen van onze huidige gemeente. De rubriek Toen en nu heeft 
de oude en de nieuwe kerk aan de Kerklaan tot onderwerp. In het tweede deel 
van Beschermd dorpsgezicht ‘Villa Bandoeng en omgeving’ rondt Lies Haan-
Beerends haar beschrijving van de beleidsmatige perikelen rond het benoemen 
tot beschermd dorpsgezicht van het gebied direct ten zuiden van station Biltho-
ven af. In Van provo’s en kabouters geeft Bernard Schut een fascinerend inkijkje 
in de recente geschiedenis. Wim Krommenhoek geeft vervolgens een kijk op 
een romantisch aspect van het wandelen in de bossen van onze gemeente met       
Bomenpraat; inscripties in Biltse beuken. Ook hervatten we weer het oorlogs-
dagboek van mevrouw Van Bodegraven. Ten slotte vertelt Marga Verschoor over 
de fabriek van antiloodwit in Bilthoven, waar gewerkt werd aan minder giftige     
verven in De Nederlandse Antiloodwitfabriek.
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Dr. Anne Doedens

Over Oostbroek en Westbroek

Over Oostbroek en 
Westbroek

Over 1085
Tijdens de viering van negen eeuwen De 
Bilt kwam het nog al eens voor, dat ik uit 
moest leggen aan deze en gene, dat in het 
westelijk deel van de gemeente (te weten 
Achttienhoven) al een aantal decennia 
eerder dan in De Bilt gebiedsrechten 
waren geschonken, te weten door bisschop 
Koenraad. Het gaat daarbij om de Oorkonde 
van 1085. 
Door dit stuk kreeg de proost van het kapittel 
van St. Jan van de Utrechtse bisschop de 
beschikking over de veenwildernissen van 
onder meer Achttienhoven. De bisschop gaf 
bezit en kerkelijke rechtsmacht in dit gebied 
aan hem over. De proost kreeg de bannus 
episcopalis [bisschoppelijke rechtsmacht] 

met de daaraan verbonden inkomsten. Het 
belangrijkste is echter, dat de bisschop de 
wereldlijke ‘hoge’ en ‘lage’ gerechtsmacht in 
handen gaf van het kapittel van St. Jan. 
De oorkonde waarin een en ander staat 
opgetekend is onecht. Vakspecialisten 
(Palmboom, Doeleman1) stelden echter 
eenduidig vast, dat de in deze onechte 
oorkonde beschreven ruil en het genoemde 
jaartal 1085, historisch juist zijn. Palmboom 
motiveert: 

1. de in deze 12e-eeuwse kopie 
genoemde goederen behoorden in 
volgende eeuwen inderdaad aan de 
proost van St. Jan; 

2. over de in de oorkonde genoemde 
schenking van het bezit van de tol 
van Smithuizen wordt in andere 
bronnen al voor 1099 gesproken; 

3. de verlening van rechten is conform 
de stijl van de late elfde eeuw. 

De reden waarom dit stuk nog eens 
gekopieerd werd, was volgens sommigen 
slechts dat het origineel verloren was 
gegaan en men nu zelf een kopie maakte. 
Anderen meenden dat deze kopie nodig 

Deze bijdrage handelt over de oeroude 
relaties tussen de verschillende gerechten 
op het grondgebied van onze huidige 
gemeente. Relaties die in het feest rond 
900 jaar De Bilt af en toe onderbelicht 
bleven. Vandaar.
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was, omdat men in de grensconflicten met 
de Hollandse graaf een afschrift nodig had 
om mee te nemen zonder het origineel in 
gevaar te brengen. Palmboom concludeert 
na onderzoek, dat de oorkonde uit omstreeks 
1180 stamt. Zij meent dat hij werd gemaakt 
om de rechten van de Heren van St. Jan op 
het grensgebied tussen Utrecht en Holland 
zeker te stellen. In ieder geval worden de 
historische weergave van de overdracht van 
het gebied bij Achttienhoven en Mijdrecht en 
het vermelde jaartal door alle professionals 
als onbetwistbaar correct gezien.2

In een oorkonde van 1461 werd een 
vidimus van deze oorkonde opgenomen. 
Dat betekent: een weergave van de inhoud 
als juridische bevestiging. Men leest in 
deze latere oorkonde; et terre palustris 
in Everkestorpe qua hodie Achtienhuuen 
vocatur: Everkestorpe dat vandaag de dag 
Achttienhoven heet.3 Een nederzetting was 
er in 1085 nog niet.

Over heiligen in Oostbroek én Westbroek 
en een Westbroekse heer, leenman van 
Oostbroek

Nu is Achttienhoven bepaald een ander 
gerecht dan Westbroek, hoewel de beide 
gerechten aan elkaar grenzen. Maar in de 
beschrijving van de oudste ontginningen in 
ons gebied behoort naast Achttienhoven 
ook Westbroek. De samenhang tussen de 
ontginningsgebieden Oost- en Westbroek 
werd immers al in 1981 vastgesteld 
door de bekwame mediëvisten M.P. 

van Buijtenen en A.K. de Meijer.4 Beide 
heren schreven onder meer over de 
laatmiddeleeuwse schilderingen in de 
Westbroekse kerk. Daar kan men ook de 
zes polderheiligen aantreffen. Drie daarvan 
vallen op: St. Laurentius, St. Werenfridus 
en St. Engelmundus. Ik citeer uit het werk 
van Van Buijtenen en De Meijer: “[dit 
drietal] representeert … de algemene 
Benedictijnse lijn [Oostbroek was een 
Benedictijner klooster]  … St. Werenfried en 
St. Engelmundus flankeren St. Laurentius, 
de patroon van Oostbroeks abdij die al sinds 
de 12e eeuw in dit gebied geopereerd moet 
hebben.” 
Maar er is meer, dat Oost- met Westbroek 
verbindt. Zo werd in het Vrouwenklooster, 
de abdij die voortsproot uit Oostbroeks 
Laurensabdij, Wilgefortis of Ontcommer 
vereerd. Het beeld van deze heilige hebben 
veel Westbroekers in de middeleeuwen waar 
kunnen nemen in de kerk waar Westbroek 
lang onder viel: de St. Jacob te Utrecht.
Er waren verder niet alleen ‘geestelijke’ 
relaties als deze. Ook in het beheer 
van Westbroek en Oostbroek waren 
er dwarsverbanden. Henrica van Erp 
schreef over de begrafenis van Willem 
van Rennenberg in 1545. Deze heer 
was als bewoner van slot Zuilen en heer 
van Zuilen en Westbroek een buurman 
van Vrouwenklooster en leenman van 
Oostbroek.5
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Over Oostbroek, het Nonnenland en de 
Heren van St . Jan

Een ander ‘dwarsverband’ dat over het 
gebied van onze gemeente ligt, is dat tussen 
Achttienhoven, Oostbroek-Vrouwenklooster 
en de heren van St. Jan en (het betwiste bezit 
van) het ‘Nonnenland’. 
Op Sinte Petersdach ad cathedram 1307 – 
22 februari 1308 – schonk bisschop Gwijde 
van Henegouwen acht hoeven land in zijn 
wildernis aan het Vrouwenklooster.6 Deze 
acht hoeven (oppervlaktemaat die een 
oppervlakte van 8 maal 16 dus 128 morgen 
of bijna 118 moderne hectaren aanduidt)7 
lagen volgens de schenking tussen de 
Vuursche, Overhees en De Bilt en werden 
later  het ‘Nonnenland’ genoemd, een nog 
steeds bestaande benaming. In 1362 gaf 
Vrouwenklooster aan bisschop Jan van 

Arkel een stuk van dit veen bij de 
Vuursche in eeuwige erfpacht. Van 
zijn kant verklaarde de bisschop 
deze grond van Vrouwenklooster 
tot enen erfflicken erffpacht te 
hebben ontvangen. In de volgende 
eeuw kwam deze grond in handen 
van de Heren van St. Jan, hoewel 
Vrouwenklooster het oppergezag 
behield. Het gebied was belangrijk 
want de uit het veen gewonnen turf 
hield de schoorstenen van zowel 
Vrouwenklooster als de Heren van 
St. Jan rokend. Belangrijk genoeg om 

over het bezit ervan ruzie te maken. 
In 1535 moest Vrouwenklooster 
zich voor het Hof van Utrecht 

verdedigen tegen claims van de Heren van St. 
Jan. Vrouwenklooster voerde toen als bewijs 
van zijn rechten het hiervoor genoemde 
stuk van 1362 aan. Het liep uiteindelijk 
goed af voor Vrouwenklooster. In mei 1535 
namen de hoge vertegenwoordigers van de 
landvoogdes van de keizer, zijn zuster Maria 
van Hongarije, de zaak in ogenschouw.8 Een 
maand later viel de beslissing in het geschil. 
Juichend wordt genoteerd: 
‘Opt[en] XVIIen dach in junio a[nn]o XVc 
XXXV word ons sententie [vonnis] gegeve[n] 
van ons proces tege[n de Heren van St. Jan] 
in den raet van Utrecht [Hof van Utrecht] 
en[de] word ons toegeweesen. God sij 
gedanct in der ewicheyt.’9

De les die hieruit te leren valt? Die is niet 
alleen dat de Heren van St. Jan, de overheid 

Het Nonnenland.

Over Oostbroek en Westbroek
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van Achttienhoven en de nonnen van het 
Vrouwenklooster veel met elkaar te maken 
hadden. Er is immers een groter kader: 
alles overziend is er een nauwe historische 
samenhang vanaf de late elfde eeuw tussen 
Oostbroek, het Vrouwenklooster, Westbroek 
en Achttienhoven. Een samenhang die 
gewettigd zou hebben dat De Bilt niet De 
Bilt maar Oost- en Westbroek geheten 
zou hebben. Zo ver lagen het veen bij de 
Oostbroekse kloosters en het veen rond de 
huidige Westbroekse kerk niet van elkaar …

Bronnen :
1.E.N. Palmboom, Het kapittel van St. Jan te 
Utrecht (Hilversum 1995) 59, 103 en F. Doeleman, 
De heerschappij van de heren van St. Jan (Utrecht 
1982) 41-48.
2. Palmboom, Het kapittel, 212.
3. Palmboom, Het kapittel, 172. Overigens werd 
de oorkonde van 1085 nog eens gevidimeerd op 
27 april 1311. Idem, 227.

4. Westbroeks heiligen in polderperspectief 
(Nijmegen 1981), o.m. 70.
5. En mede belanghebbende in hetzelfde 
verveningsgebied als Oostbroek, het kapittel van 
Sint-Jan en Vrouwenklooster.
6. Utrechts Archief (UA), Catalogus Archieven 
Kleine Kapittelen en Kloosters (K.K.K.) nummer 
1156. Over deze schenking in 1308 en het 
vervolg ook: P.H. Damsté, ‘Drakensteyn’, eens 
erfpachtsgoed van Vrouwenklooster aan De Bilt’, 
in: Maandblad Oud-Utrecht, 40 (1967) 79-83.
7. Een Biltse morgen is 0,92 hectare.
8. UA, Vrouwenklooster 250, fol. 35r.: ‘Op S[in]te 
Servaesdach a[nn]o XVc XXXV [13 mei 1535] doe 
voeren die raetsheere[n] van Mechelen, raet der 
coni[n]ginnevan Ongarie als heer Fransoys van 
Cranevelt en[de] m[eyster] Evert Niclaes mit ons 
co[m]missarien, advocate[n] en[de] procuruers 
op ons veene[n], dat costen ae[n] wijn en[de] aen 
spijs VI g[u]l[den]s IX st[uivers].’
9. De nasleep zou nog jaren in duren. Vergelijk UA, 
Vrouwenklooster 329, 10 december 1541, brief 
van Cornelis van Haemstede aan abdis Henrica 
van Erp, waarin hij verklaart dat hij registers en 
overige bewijsstukken zal terugsturen als een 
akkoord over de venen bij de Vuursche door de 
paus zal zijn bevestigd. Vrouwenklooster 250, fol. 
38r, onder het jaar 1546 leest men: ‘It[em] Jan, 
meister Rutger Verkerck sij[n] bastersoen, brocht 
ons die bul van Roeme[n] dat ons vene[n] ons 
thoe Roemen gerechtelike[n] thoegewesen wass.’ 
Vrouwenklooster 250, fol. 40r, onder het jaar 1552 
leest men: ‘It[em] weer uutgegeve[n] in’t jaer 
van LII: It[em] wij hebbe[n] op dat veen geweest 
met die prockruer generael en mit dat gerecht 
van Baern en van Soest en van Zeyst en[de] veel 
meer ander goeder goeyder luyden en Evert van 
Scaeyck om ny kaerten te maken en[de] men die 
te betugen voer die co[m]missarius van den Hove 
om te Romen te seynden’. Zeker tot 1558 werden 
er volgens het archief van Vrouwenklooster bij 
de afwikkeling van de affaire nog (aanzienlijke) 
kosten door het klooster gemaakt.

Maria van Hongerije.
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De Bilt toen en nu 

Kerklaan. De RK kerk aan de Kerklaan in 1953 kort voor de afbraak.
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De Kerklaan. De huidige Michaelkerk op de plaats waar de oude kerk stond.
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Lies Haan-Beerends

Beschermd dorpsgezicht ’Villa Bandoeng en omgeving’

Deel 2

In het stuk Beschermd Dorpsgezicht 
Villa Bandoeng en omgeving werd de 
geschiedenis van het gebied in vogelvlucht 
uiteen gezet. Er werd in het stuk uitgelegd 
waaraan een beschermd dorpsgezicht 
moet voldoen. Ook staat in het stuk dat 
na het aanwijzen van een beschermd 
dorpsgezicht er een bestemmingsplan moet 
worden opgesteld. Die verplichting volgt 
uit artikel 20-lid 1 van de gemeentelijke 
monumentenverordening, dit in navolging 
van de regeling die de Monumentenwet 
voor rijksmonumenten kent. Beschermd 
dorpsgezicht en bestemmingsplan moeten 
elkaar aanvullen. Het aanmerken van een 
gebied als beschermd dorpsgezicht betekent 
niet dat zo’n gebied daarna tegen elke 
verandering gevrijwaard is. Aanwijzing tot 
beschermd dorpsgezicht betekent dat er een 
historisch kader ontstaat waartegen nieuwe 
ontwikkelingen uitdrukkelijk afgewogen 
zullen moeten worden. Binnen zo’n gebied 
bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid van 
het weigeren van een sloopvergunning. 
Burgemeester en wethouders mogen een 

dergelijke vergunning pas weigeren als zij, 
na ingewonnen advies van de Provinciale 
Utrechtse Monumentencommissie, van 
mening zijn dat een gevraagde verandering 
het cultuurhistorisch karakter van de wijk in 
onevenredige mate aantast. 

Enige dagen voor de raadsvergadering van 
26 maart 1998 was er een vergadering 
van de commissie Ruimtelijke Ordening/
Openbare Werken. Tijdens die vergadering 
kwam naar voren dat diverse partijen de 
mening waren toegedaan dat het aan te 
wijzen beschermde gebied vergroot diende 
te worden. Dat bleek uit de woorden van 
Paul Doucet (D66), Ank Schoorel (VVD) en 
Cor Worell (GroenLinks). Aan de oneven 
kant van de Soestdijkseweg- Zuid lagen 
volgens bedoelde sprekers ook villa’s die het 
behouden waard waren. Ook in de omgeving 
van Villa Devia, Prins Hendriklaan 74, waren 
meer markante villa’s te vinden. Genoemde 
personen wilden de behandeling van het 
onderwerp uitstellen. Zij kregen echter 
geen meerderheid voor hun zienswijze. 
Met slechts een nipte meerderheid ging 
de vergadering akkoord met het gedane 

Beschermd dorpsgezicht 
‘Villa Bandoeng en omgeving’ 
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voorstel. Wethouder Karel Beesemer stelde 
dat, met medewerking van de Provinciale 
Utrechtse Monumentencommissie, alles 
zeer terdege was bekeken. ‘Het vaststellen 
van een beschermd dorpsgezicht is’, zei 
hij, ‘gebaseerd op een aantal criteria. Een 
daarvan is de onderlinge samenhang.’ En dat 
was nu juist het argument om het beoogde 
gebied niet uit te breiden. ‘Aan de oostkant 
van de Soestdijkseweg is de samenhang nog 
aanwezig, maar aan de westkant niet’, zo 
opperde Beesemer.

Op 2 november 1998 werd er aan de 
gemeenteraad een voorstel gestuurd 
betreffende het Monumenten Selectie 
Project. Door een team van de provincie 
Utrecht werd in 1996-1997 onderzoek 
gedaan, waarna een indicatieve lijst werd 
opgesteld. Op die lijst staan objecten/

complexen, gelegen in 
onze gemeente, die zeer 
de moeite waard zijn om 
voor rijksbescherming in 
aanmerking te komen. Op 
bijgevoegde lijst staat ook 
Villa Horev, Soestdijkseweg 
Zuid 260, een villa die dus 
binnen het beschermd 
dorpsgezicht is gelegen. 

In november 1998 stond 
in de gemeenteraad 
weer het onderwerp 
Beschermd dorpsgezicht 

‘Villa Bandoeng en omgeving’ op 
de agenda. Omwonenden van Villa 
Bandoeng hadden bij de Provinciale 
Utrechtse Monumentencommissie 
(PUMC) geprotesteerd tegen de, in hun 
ogen, te beperkte bescherming van hun 
woonomgeving. Bedoelde commissie kon 
de kritiek wel enigszins begrijpen maar 
hield toch vast aan het eerder gedane 
voorstel. Men wilde het aan te wijzen 
beschermde gebied dus niet uitbreiden. Er 
werd op 17 november in het gemeentehuis 
een hoorzitting georganiseerd en nadien 
was er een openbare vergadering van de 
raadscommissie voor ruimtelijke ordening. 
Tijdens die hoorzitting hield M. van der 
Perk de raadscommissie voor waarom Park 
Vogelzang zo belangrijk was. Hij stelde dat, 
wanneer het gebied met panden op grote 
percelen werd overgelaten aan de markt, de 

Villa Devia. Ansichtkaartencollectie Historische Kring D´Oude School. 
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komst van projectontwikkelaars niet lang op 
zich zou laten wachten. Die zouden volgens 
hem elke mogelijkheid gretig aangrijpen om 
bijvoorbeeld een flatcomplex te bouwen, 
waarmee het karakter van de wijk verloren 
zou gaan. Burgemeester A. Tchernoff en ook 
de wethouders volgden echter het advies van 
de PUMC. Zij vonden het niet noodzakelijk 
het eerder aangewezen beschermde 
dorpsgezicht uit te breiden. Wel achtte men 
het mogelijk voor het resterende gebied 
alternatieve beschermende maatregelen te 
nemen. De buurtbewoners waren het daar 
niet mee eens. Zij wilden dat het gebied 
aan beide kanten van de Soestdijkseweg 
tot beschermd dorpsgezicht zou worden 
aangemerkt. De raadscommissie ruimtelijke 
ordening was het in grote lijnen met de 
bewoners eens.

Het onderwerp bleef de 
gemoederen bezighouden. 
Op 25 februari 1999 was 
er een hoorzitting van de 
Adviescommissie bezwaar- 
en beroepschriften 
naar aanleiding van een 
door diverse bewoners 
van de wijk ingezonden 
bezwaarschrift. Het betrof 
een bouwvergunning 
die burgemeester 
en wethouders op 2 
november 1998 hadden 
afgegeven. De raad had 

echter die vergunning nooit bekrachtigd. 
Burgemeester en wethouders hadden 
toestemming gegeven om tussen de villa’s 
De Nachtegaal en De Wielewaal, gelegen 
aan de Nachtegaallaan, een nieuwe villa te 
bouwen, in het gebied dus dat als beschermd 
dorpsgezicht was aangewezen. 
De heer Van der Perk deed het woord 
namens de bezwaarden. Hij wees op het 
feit dat de wijk historisch en cultureel van 
belang was. Bovendien was hij bang dat het 
toestaan van nieuwbouw precedentwerking 
zou hebben waardoor de wijk in de toekomst 
nog meer zou kunnen worden aangetast. 
De heren Rijnhout en Postema 
vertegenwoordigden de gemeente. De 
laatste merkte op dat de bouwvergunning 
al was aangevraagd voordat het bedoelde 
gebied als beschermd dorpsgezicht 
was aangemerkt. Het in 1998 genomen 

Villa Horev. Hoek Boslaan-Soestdijkseweg. 
Ansichtkaartencollectie  Historische Kring D´Oude School. 
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besluit was volgens hem ook nog niet 
onherroepelijk. Er was ook nog geen 
bestemmingsplan. Volgens de heer Postema 
zou een dergelijk plan ook nog wel even op 
zich laten wachten.
De commissie ging in beraad en overwoog 
de gang van zaken, waaronder de artikel 
19- WRO-procedure. Op grond van hun 
overwegingen werden de ingediende 
bewaarschriften gegrond verklaard. Dat hield 
in:
‘1. Indien de gemeenteraad de vrijstelling 
in stand zou willen houden, deze vrijstelling 
door de raad bekrachtigd zal moeten 
worden. Zonder bekrachtiging is de beslissing 
van burgmeester en wethouders van 2 
november 1998 een onbevoegd genomen 
besluit, dat niet in stand kan blijven.
2. Beter overwogen zal moeten worden of dit 
bouwplan past in de planologische kaders die 
de raad heeft vastgesteld.’ 

Ook Jan van der Heijden had in diverse 
brieven, gericht aan de gemeente, zijn 
bezwaren tegen bedoelde nieuwbouw geuit. 
‘Dit bouwplan staat op gespannen voet met 
de bedoeling van beschermd dorpsgezicht’ 
schreef hij. Het zou de eerste nieuwbouw 
worden sinds 86 jaar. Ook hij was bang dat 
als deze bouw doorging er meerdere zouden 
kunnen volgen. De bouw van de beoogde 
villa, die tussen de panden Nachtegaallaan 
30 en 34 gebouwd zou worden, is niet 
doorgegaan.

Op18 mei 1999 stond in de Biltse en 
Bilthovense Courant dat het college 
van burgemeester en wethouders aan 
de gemeenteraad zou voorstellen het 
Beschermd dorpsgezicht voor ‘Villa 
Bandoeng en omgeving’ ongewijzigd 
vast te stellen. Voor het andere deel van 
Park Vogelzang zou een nader onderzoek 
worden ingesteld. Dat onderzoek zou zich 
toespitsen op de rotonde Prins Hendriklaan 
- Kruislaan waar onder andere de villa’s 
Devia (gemeentelijk monument) en Mabenty 
gelegen zijn. De PUMC zou bij dit onderzoek 
worden betrokken. Het verzoek van een 
aantal bewoners van de Spoorlaan om deze 
weg ook als beschermd dorpsgezicht aan te 
wijzen werd door het college niet ingewilligd. 
Het college was van mening dat, hoewel 
er sprake was van enige karakteristieke 
bebouwing, er zo veel veranderd was dat de 
eenheid van de bebouwing te veel verstoord 
was.

Na de gemeentelijke herindeling werd er op 
29 januari 2002 een nieuwe gemeentelijke 
Monumentenlijst opgesteld, waarop het 
Beschermd dorpsgezicht Villa Bandoeng en 
omgeving staat vermeld en ook de in dit stuk 
beschreven gemeentelijke monumenten 
zoals Prins Hendriklaan 74 en Soestdijkseweg 
Zuid 260, 262, 266-268, 270-272, 274-276 en 
280. 

Tijdens de hiervoor genoemde vergadering 
van de Adviescommissie bezwaar- en 
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beroepschriften van 25 februari 1999 
merkte de heer Postema al op dat het 
bestemmingsplan nog wel even op zich zou 
laten wachten. Dat bleek inderdaad het 
geval te zijn. Het heeft tien jaar geduurd 
voordat bedoeld plan er kwam. Het 
bestemmingsplan waartoe Villa Bandoeng 
en omgeving behoort, dateert uit 2009. Het 
valt onder het bestemmingsplan Bilthoven-
Zuid, dat vastgesteld werd op 28 januari 
2010. In de inleiding van dat plan staat: ‘Het 
bestemmingsplan Bilthoven-Zuid bepaalt 
de bouw- en gebruiksmogelijkheden van 
dit deel van de gemeente De Bilt voor de 
komende tien jaar. Na deze periode zal dit 
bestemmingsplan worden herzien. Tot die 
tijd vormt dit plan het toetsingskader voor 
het verlenen van bouwvergunningen.’ Tot 
2020 is Villa Bandoeng en omgeving dus 
redelijk beschermd. Maar omdat de villa tot 
de oudste bebouwing van Bilthoven behoort, 
moet men volgens mij ook na die tijd het 
gebied beschermen. Er is al zo veel van de 
oorspronkelijke bebouwing van Bilthoven 
verloren gegaan. 
Het plangebied betreffende het 
bestemmingsplan omvat het zuidelijk 
bebouwde gedeelte van de kern Bilthoven. 
In het noorden wordt  het begrensd door de 
spoorlijn Utrecht - Amersfoort. In het oosten 
kronkelt de plangrens enigszins. Grofweg 
gezegd loopt die daar tot de Sperwerlaan 
en gaat in zuidelijke richting langs de 
Noord-Houdringse bossen. De zuidgrens 
wordt gevormd door het RIVM-terrein, 

de Soestdijkseweg-Zuid en het landgoed 
Houdringe. Het bedoelde bestemmingsplan 
is zeer uitgebreid. Het biedt genoeg stof 
om aan andere delen van Bilthoven die in 
bedoeld plan staan vermeld, een apart artikel 
te wijden.

Bronnen:
- Dikland, E.H. en Hoeve, J.A. van der: 
Monumenteninventarisatie van de gemeente De 
Bilt i.s.m. 
TH-Delft, afdeling der Bouwkunde, werkgroep 
Restauratie, uitgave: De Bilt, Delft, Rotterdam 
april-december 1983
- Laman, drs. M.: Monumenten Inventarisatie 
Project De Bilt, Provincie Utrecht Dienst Ruimte 
en Groen, 1991
- gemeentelijke monumentenlijsten De Bilt, 7 juni 
1991 en 29 januari 2002
- artikel uit De Biltse Grift van oktober 1994: Haan-
Beerends, Lies, Villapark Vogelzang.
- Broekhoven, Sabine en Barends, Sonja: De 
Bilt geschiedenis en architectuur, uitgeverij 
Kerckebosch BV – Zeist 1995
- Haan, Lies en Heijden, Jan van der: Inventarisatie 
van bouwaanvragen bij de gemeente De Bilt, 
1895-1913, uitgave Historische Kring D’Oude 
School, De Bilt april 1995
- notitie ‘Beschermd Dorpsgezicht Villa Bandoeng 
en omgeving’’, 1998
- A-voorstel betreffende Dorpsgezicht van 17-3-
1998
- A-voorstel betreffende Monumenten Selectie 
Project van 2 november 1998 alsmede de 
bijbehorende toelichting
- Verslag van de zitting Adviescomissie bezwaar- 
en beroepschriften van 25 februari 1999
- bestemmingsplan Bilthoven Zuid 2009, 
vastgesteld 28 januari 2010 (in te zien via www.
debilt.nl via Wonen en leven – ruimtelijke plannen 
- bestemmingsplannen)
- diverse krantenartikelen uit het Utrechts 
Nieuwsblad en de Biltse en Bilthovense Courant
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Bernard Schut

Van provo’s en kabouters

Terwijl er in de jaren zestig in Nederland 
en met name in Amsterdam ongekende 
gebeurtenissen plaatsvonden, bleef het 
in de gemeente De Bilt relatief rustig. 
Maar in 1969 en vervolgens in 1970 werd 
de rust verstoord. Politiek geëngageerde 
leerlingen van De Werkplaats zorgden 
voor opschudding. Eerst door het uitdelen 
van pamfletten bij de 4-mei herdenking 
van 1969, en in 1970 door het ‘kraken’ 
van de voormalige bibliotheekvilla aan de 
Nachtegaallaan.
In dit artikel reconstrueren wij dit stukje 
recente, plaatselijke geschiedenis. Geen 
eenvoudige opgave, want de gegevens 
blijken moeilijk te achterhalen: zo kort 
geleden en al zo ver weg.

De bewogen jaren zestig
Voor een goed begrip van de gebeurtenissen 
die in 1969 en 1970 de gemoederen in De 
Bilt verhitten, is het nodig kort te memoreren 
wat er voornamelijk in Amsterdam 
maar ook ver daarbuiten, in Parijs en in 
Amerika gebeurde. Ik doe dit door enkele 
gebeurtenissen in chronologische volgorde 
te noemen. Tegen deze achtergrond, deze 
explosie van –politiek- geweld is het niet 
verwonderlijk dat ook in onze gemeente 
enige naschokken voelbaar waren.

Voor dit artikel moet ik volstaan met korte 
verwijzingen. Uitgebreidere informatie kunt 
u via Google vaak in Wikipedia vinden, ook 
de publicaties van Mulisch (o.a. ‘Bericht aan 
de Rattenkoning’ van 1966 en ‘De Aanslag’ 
van 1982) zijn breed toegankelijk. Duidelijk 
is dat er, in vergelijking met onze tijd, veel 
beroering was in Nederland in de jaren 60 en 
70. Je ziet eveneens duidelijk hoe na de jaren 
60 de maatschappelijke tegenstellingen zich 
verhardden.

De verstoorde 4-mei herdenking
De Werkplaats Kindergemeenschap (WP), 
de school van Kees Boeke, ontving vanaf 
haar ontstaan   kinderen van ouders met 
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1957  Oprichting PSP (Pacifistisch Socialistische Partij)

1961-1962  Vredesfietstochten Ban de Bom Beweging (anti kernwapens)
1963-1966 “Zo is het toevallig ook nog ’s een keer” (kritisch tv-programma)
1964        Beatles in Blokker
1964         Bob Dylan. The Times They Are A Changin’
1965-1967   Provo; happenings bij het Lieverdje op het Spui in Amsterdam
1965        Verloving Beatrix met Claus (‘Claus raus’)
1965        Inbeslagname eerste witte fiets bij het Lieverdje
1965        Teach-In Vietnam (Berkeley VS en Koopmansbeurs Amsterdam)
1966        Oranjenummer Propria Cures (PC): verbinding provo’s met studenten
1966  Huwelijk Beatrix en Claus in Amsterdam; rellen, rookbommen    

 (‘Oranjeboven, oranjeboven, leve de republiek’)
1966        Telegraafrellen
1966 e.v.       Vietnamdemonstraties
1966         Dood Che Guevara 
1966        Oprichting St. Actieve Geweldloosheid
1966         Oprichting IKV: Interkerkelijk vredesberaad
1968        Praagse lente (opstand Tsjecho-Slowakije)
1968         Dood Martin Luther King
1968         Studentenrevolte Parijs (‘De verbeelding aan de macht’)
1969         Bezetting Maagdenhuis in Amsterdam door studenten
1969/1970  Oprichting Kabouterbeweging (Roel van Duijn; 1970 Oranjevrijstaat)

late jaren 60, vroege jaren 70  Flower Power

1973/1975  Einde oorlog in Vietnam
1975        Nieuwmarktrellen (aanleg metro)
1977             Actie IKV tegen kernwapens (‘Alle kernwapens de wereld uit, te beginnen 
              in Nederland’) 
1978/1979 Krakersrellen ‘Nieuwe Keyzer”

1980             Kroningsoproer (‘Geen woning, geen kroning’) bij kroning Beatrix tot   
  koningin
1981-1983  Vredesdemonstraties (Amsterdam 400.000 demonstranten, Den Haag   
  600.000) 
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alternatieve ideeën, (ook koningskinderen). 
Op leraren oefende in mindere of meerdere 
mate de school dezelfde aantrekkingskracht 
uit. Dit verklaart waarom een aantal 
leerlingen van de WP, misschien eerder 
dan leerlingen van andere scholen in 
de gemeente, in de jaren zestig door de 
geest van de tijd geïnspireerd werden 
tot protest tegen in hun ogen bestaande 
maatschappelijke onwenselijkheden. Een van 
deze protesten betrof de 4-mei herdenking. 
Wat gebeurde er? 

Op de avond van 4 mei 1969 deelde een 
aantal leerlingen een pamflet uit met de 
volgende tekst:

Het herdenken van oorlogsslachtoffers is 
volgens ons een goede zaak;

- De grootste eer die we de gevallen kunnen 
bewijzen,
is het zich volledig inzetten voor een 
wereldvrede.
- Ieder militair vertoon bij een 
oorlogsherdenking is beschamend en 
de grootste oneer die we de gevallenen  
kunnen bewijzen.
- Is het niet immoreel om zowel te 
herdenken als mee te betalen aan de 
fabrikage van wapens voor oorlogs-  
doeleinden?
- Wij beschouwen deze herdenking als 
een bezinning op alle wantoestanden die 
heersten en heersen, niet  alleen die in o.a. 

Nederland, 25 jaar geleden, maar  ook die 
tegenwoordig, over de hele wereld, (b.v. 
in Tsjecho-Slowakije, Portugees-Angola, 
Mosambique, Biafra, Griekenland, Spanje, 
het Midden-Oosten, Noord-Amerika, 
Rusland, Zuid-Amerika).

  Een groep inwoners van
  De gemeente De Bilt
  Correspondentie-adres:
  R.W. Kruijswijk
  Venuslaan 7
  De Bilt (post Bilthoven)

Vanaf dat moment volgen de gebeurtenissen 
elkaar snel op. Maar eerst: wat is er op de 
avond van de vierde mei precies gebeurd? 
Uit een niet-ondertekend bericht van 10 
mei, maar  vermoedelijk van dezelfde groep 
inwoners waar R. W. Kruijswijk deel van 
uitmaakte, kunnen we de vermoedelijke gang 
van zaken reconstrueren. 
‘Handelwijze was de volgende: De stencils 
werden verspreid voor het zich in beweging 
zetten van de twee stoeten (uit De Bilt en 
Bilthoven) en na het ontbinden van de 
plechtigheid. Aan deze herdenking hebben 
de aktievoerders zelf deelgenomen. (Het zei 
op een eigen weize: enkele aktievoerderders 
hebben zich zo geërgerd aan het 
militairistisch vertoon, gepresenteerd geweer, 
klappen met de hakken etc. en het zingen 
van het Wilhelmus, dat zij deze zaken de rug 
hebben toegekeerd). Juist het tijdstip van 
de avond van de 4e mei hebben zij gekozen, 
omdat zij in het bizonder de deelnemers 
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aan de dodenherdenking wilden bereiken, 
deze mensen de gelegenheid hadden om 2 
minuten in volledige stilte ook over de inhoud 
van het stencil na te denken en het de enige 
mogelijkheid was om de inhoud van het 
stencil nationaal bekend te laten worden.’
(Merk op dat van af het begin landelijke 
bekendheid werd nagestreefd. B.S.)
‘In het ene gedeelte van de gemeente 
De Bilt is door de politie wel opgetreden 
(enkele honderden pamfletten zijn in beslag 
genomen), terwijl in het andere deel vrij 
kon worden uitgedeeld. (…) De volgende 
ochtend heeft de burgemeester de rektor 
van de Werkplaats Kindergemeenschap 
opgebeld, met de mededeling dat de rektor 
moest weten dat er enkele leraren en een 
aantal leerlingen van de Werkplaats aan de 
betreffende aktie hebben deelgenomen.’ 
In hoeverre waren leraren van de WP 
betrokken bij de actie? Een antwoord op 
deze vraag vinden we in een krantenartikel 
van dinsdag 6 mei in Het Parool, geschreven 
door een mij onbekende D. Zijlstra: de groep 
bestond uit een dertigtal leerlingen, oud-
leerlingen en leraren van de Werkplaats. Een 
van de leraren was prof. dr. J.H. Dubbink, die 
aangehaald wordt: ‘We hebben zondagavond 
de burgemeester pertinent gevraagd wat hij 
van het in beslag nemen vond. Hij mompelde 
dat hij het goedkeurde en stapte toen snel in 
zijn auto.’
‘Het mooiste is misschien wel, dat hij 
vanmorgen de rector van de school heeft 
opgebeld om mee te delen, dat enige leraren 

en leerlingen debet waren aan de actie – een 
poging tot intimidatie? Dat is een vermoeden 
(…).’
Overigens blijkt uit een brief van het college 
van Burgemeester en Wethouders van 2 mei 
1969 aan R.W. Kruijswijk dat voorafgaande 
aan de actie op 4-mei een verzoek is 
ingediend ‘om spandoeken aan te brengen 
bij of in de omgeving van het gemeentehuis’  
dan wel mee te voeren in de stille tocht, en 
dat daarop afwijzend is beschikt.
Op 5 mei stuurde de gemeente-politie de 
in beslag genomen stencils terug. Maar 
daarmee was de kous niet af. 

De actie trok de aandacht van de regionale 
en landelijke pers. Er werden vragen gesteld 
door leden van de Tweede Kamer en de 
Eerste Kamer. De vrijheid van meningsuiting 
was immers in het geding.
In het Utrechts Nieuwsblad van 5 mei 
reageerde de burgemeester van De Bilt, 
de heer Fabius, publiekelijk: ‘Afschuwelijk 
vind ik dat men met zijn vingers aan de 
dodenherdenking komt.’ Uit dit artikel blijkt 
ook dat er de zaterdag voorafgaande aan de 
4-mei herdenking/actie op zondag nog een 
gesprek heeft plaatsgevonden tussen de 
burgemeester en enkele ‘vertegenwoordigers 
van de jongelui’. De heer Fabius ontkent het 
militair karakter van de 4-mei herdenking, 
erkent het recht op demonstratie ‘maar 
anderen moeten geen hinder ondervinden 
van hun acties’ en zegt dat de politie niet 
voorbereid was op de actie. 
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Aanvankelijk was onduidelijk of enkele 
jongeren zijn ‘ingesloten en weggeleid’ 
door de politie nadat ze zich demonstratief 
hadden omgedraaid toen het bevel 
‘presenteert geweer’ werd gegeven, zoals 
Het Parool op 5 mei schrijft. Zijn ze wel 
of niet aangehouden? Elders verklaart 
de heer Fabius dat de jongelui niet zijn 
aangehouden, dat de pamfletten niet in 
beslag zijn genomen. Onduidelijk is gebleven 
of, zoals later is beweerd, toestemming werd 
geweigerd om spandoeken in de tuin van een 
particulier op te hangen. In de kamervragen 
van mevr. Singer-Dekker (PvdA) speelt dat 
een rol.

In de gemeenteraad van De Bilt worden ook 
vragen gesteld, door de heer Cornelissen 
(PSP), over het in beslag nemen van de 
stencils en over het telefoongesprek van de 
burgemeester met de rector van de WP: is 
de burgemeester niet van mening ‘dat dit 
gesprek als een poging tot intimidatie kan 
worden opgevat?’
De antwoorden, van de burgemeester, als 
hoofd van de politie, ‘hoewel wettelijk nog 
niet verplicht, gaarne vanzelfsprekend’, 
wijzen natuurlijk elk mogelijk verwijt af 
(evenals later de ministers van justitie en 
binnenlandse zaken elk verwijtbaar feit af 
zullen wijzen). 

In de plaatselijke pers stookte de heer Van 
Krugten het vuurtje op. Ongetwijfeld heeft 
deze lokale journalist in belangrijke mate 

bijgedragen aan de aandacht die de 4-mei 
actie gekregen heeft. Van Krugten stond 
bekend om zijn conservatieve standpunten, 
maar ook, in kleinere kring, om zijn 
oorlogsverleden. 
Van Krugten veroordeelde de actie: ‘Het is te 
hopen, dat deze manifestatie geen voorloper 
is van meerdere doelloze demonstraties 
zoals we die al zo lang kennen en die in 
wezen allen terug te voeren zijn tot het 
ontbreken van een krachtige leiding in tal 
van plaatsen. Het is toch een schande, dat 
in een stoet, welke de gevallenen eert, een 
rookbom wordt geworpen. Neen we zijn wat 
de uitoefening van gezag betreft heel erg op 
de verkeerde weg en het wordt steeds van 
kwaad tot erger.’ Rookbommen, toe maar. 
Maar Van Krugten trok nog feller van leer.
In de Biltse Post van 14 mei (of was het 16 
mei, mijn bronnen spreken elkaar wat de 
datering betreft tegen) schreef Van Krugten  
(in de rubriek ‘Biltse Babbeltjes’):
‘Misschien wordt het in de toekomst weer 
nodig dat er verzets knokploegen worden 
gevormd om bepaalde jongelui te leren wat 
oirbaar is en wat niet.’

Op dit punt in mijn verslag van de 
gebeurtenissen aangekomen moet ik mijzelf, 
Bernard Schut, kort ter sprake brengen. 
Toen ik deze in mijn ogen destijds (en nog 
steeds) verwerpelijke oproep las, besloot 
ik de Gemeenteraad van De Bilt te vragen 
hiertegen stelling te nemen. Ik schreef het 
volgende:
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‘Ik doe een beroep op Uw 
verantwoordelijkheid en verzoek U heel 
duidelijk te verklaren dat U de handelwijze 
die de Heer Van Krugten in bovenstaand 
citaat beschrijft, volstrekt afkeurt.
Ik zou het bijzonder op prijs stellen als mijn 
verzoek nog in de eerstvolgende vergadering 
van Uw college behandeld zou kunnen 
worden.’
Op 5 juni ontving ik het antwoord van BenW: 
mijn brief was besproken in de vergadering 
van de gemeenteraad van 29 mei; de 
gemeenteraad achtte het niet haar taak zich 
uit te spreken over publicaties, die in de pers 
verschijnen. Ik moest maar een ingezonden 
stuk schrijven.
Sympathie voor mijn stellingname was er 
niet. Integendeel, de actiegroep werd gezien 
als herrieschoppers, de heer Slok van de 
AR (Anti-Revolutionaire Partij; een van de 
partijen die later in het CDA is opgegaan. 
B.S.) had het zelfs over ‘uitwassen van de 
vuile bruine horden van Neurenberg’. ‘Die 
hebben meer nagelaten dan hij zich ooit had 
kunnen voorstellen. Hij dacht dat met de 
horde van Neurenberg de zaak afgelopen zou 
zijn, maar de horde is nog niet verhangen 
of er staat al een andere horde klaar om 
herrie te schoppen. Men trapt overal tegen 
aan’  etc. Sprekers van PvdA en VVD namen 
hierop afstand van de uitspraken van de heer 
Slok. En heel curieus, in het vastgestelde 
verslag van de vergadering is een deel van 
de uitspraken van de heer Slok onleesbaar 
gemaakt. Het moet een zeer emotionele 

gemeenteraadsvergadering zijn geweest.
In de kolommen van De Biltse Post had Van 
Krugten al eerder verslag uitgebracht:
‘Eén van de raadsleden die lid is van de PSP 
(Pacifistisch-Socialistische Partij. B.S.) was het 
volledig eens met het schrijven van de heer 
Schut en zou het liefst zien dat de raad zich 
hierachter stelde.
Maar de Biltse raadsleden zijn niet op hun 
achterhoofd gevallen en mevrouw Laan-
Benders van de VVD merkte zeer terecht op 
dat wanneer iemand het niet eens is met een 
geschreven krantenartikel men dan maar een 
ingezonden stuk moet sturen
   en wanneer iemand meent dat er reden 
toe is nou dan kan zo iemand zich tot de 
rechter wenden. We leven jammer genoeg 
weer in een tijd die sterk doet denken aan 
de vooroorlogse jaren in Duitsland. Daar 
slaagde een kleine minderheid erin om het 
nationaal socialisme op te dringen aan het 
gehele volk.’

Hiermee overspeelde Van Krugten zijn 
hand. Eind juni verscheen DE BILTSE PEST 
in een oplage van 7000 exemplaren, 
waarin de doopceel van Van Krugten wordt 
gelicht: een der grootste collaborateurs 
die de Nederlandse pers heeft gekend; 
een SS-controleur voor de Nederlandse 
pers; veroordeeld tot tweeëneenhalf jaar 
interneringskamp; door de commissie voor 
de perszuivering voor zestien jaar ontzet 
uit de mogelijkheid om journalistiek te 
bedrijven.
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Schrok Van Krugten? Allerminst, de 
beschuldigingen deed hij af als ‘gedaas’. En 
hij ontkende, hij was weliswaar veroordeeld, 
maar ten onrechte, wie hem werkelijk kende, 
wist wat hij aan goede daden in oorlogstijd 
had verricht. Hij overwoog een aanklacht in 
te dienen. De actie schreef hij geheel toe aan 
de PSP. 
Een ander plaatselijk blad, De Biltse en 
Bilthovense Courant reageerde heel 
afstandelijk. Men had begrip voor de actie, 
maar ‘De bijzonder opvallende wijze waarop 
dit echter gebeurd wekt de indruk van een 
persoonlijke aanval, uitgaande boven het 
doel dat men zegt te willen bereiken.’
Na een aanvankelijk voor zijn doen nog 
gematigde reactie reageerde Van Krugten 
met steeds meer nadruk: Tweede antwoord 
van de Biltse Post aan de samenstellers 
van het PSP propagandablaadje dat zich 
terecht aandient als: DE BILTSE PEST, Derde 
Antwoord etc.
Wat hem bijzonder stak was dat een 
“jongetje van 14 jaar” de Biltse Pest mede 
had samengesteld, een ‘knaapje’, ‘Richardje 
Kruijswijk’ etc. ‘… wanneer om 8 uur de 
Dodenherdenking plaats vindt is het voor 
Richardje al meer dan bedtijd.’

Het blad ‘Geestelijk Weerbaar’ van Voormalig 
Verzet Nederland wijst in een column met 
de titel ‘OPGEWARMD’ (11-7-1969) de aktie 
af: pacifistisch, maar bevestigt de feiten over 
Van Krugten.
Wanneer de ministers van Justitie en 

Binnenlandse zaken in antwoord op de 
kamervragen het beleid van De Bilt op 4 
mei goedkeuren reageert Van Krugten zoals 
te verwachten valt alsof hij zelf in het gelijk 
is gesteld. Maar de strijdbijl was nog niet 
begraven.

Op 23 december 1969 verschijnt de tweede 
en laatste Biltse Pest. De Utrechtse krant ‘Het 
Centrum’ kopt: ‘Opruiende taal in de laatste 
Biltse Pest. De Filosoof van De Werkplaats 
hoopt op bezettingen’. De krant laat Dubbink 
aan het woord. Belangrijker dan de feiten 
over Van Krugten vindt deze het ‘dat we 
wat minder aandacht aan dat geld moeten 
besteden en wat meer aan het menselijk 
geluk dat toch nodig is om een leefbare 
maatschappij op te bouwen.’ 
Aan het slot van zijn artikel spreekt hij de 
hoop uit ‘dat de gehele jeugd van Bilthoven 
en De Bilt binnenkort een openbaar gebouw 
of een school zal bezetten, zodat er een 
discussiecentrum zal ontstaan waarin het 
geluk van de hedendaagse mens eens 
diepgaand besproken kan worden.’ Het 
gaat hem om de discussies: ‘Een bezetting 
zonder discussies lijkt mij nogal zinloos.’ Veel 
stof heeft de tweede Biltse Pest niet doen 
opwaaien voorzover ik na kon gaan. Maar 
toch kreeg ook deze Biltse Pest nog een 
onverwacht vervolg. Over deze door Dubbink 
wenselijk geachte bezetting zal de volgende 
aflevering van dit artikel gaan. 
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Een andere, meer vreedzame ontwikkeling 
deed zich voor. Al uit een ‘Perscommuniqué’ 
van 24 mei ’69 -eveneens niet ondertekend, 
maar ook zeer waarschijnlijk van 
dezelfde groep burgers die de 4-mei actie 
ondernamen, hetzelfde contactadres wordt 
namelijk gegeven als onder het pamflet-  
blijkt dat er een gedachtewisseling is 
ontstaan tussen voor- en tegenstanders.
‘Duidelijk is geworden dat de tegenstanders 
alleen bezwaar hadden tegen het tijdstip 
waarop de actie gevoerd werd, niet tegen de 
inhoud.
Het resultaat van deze gedachtenwisseling 
is, dat een herdenking alleen als zinvol 
wordt ervaren als nu levende Nederlanders, 
ongeacht hun leeftijd, zich daarbij betrokken 
kunnen voelen en het konsekwenties heeft 
voor heden en toekomst.
Daarom hebben een aantal jongeren het 
initiatief genomen om in samenwerking met 
ouderen een vorm te vinden waarbij dez 
aktualisering gewaarborgd is. 
Deze vorm zal nationaal, in 1970 haar intrede 
moeten doen.’
En in een ongedateerd krantenknipsel zonder 
bronvermelding lees ik: ‘Van onze Haagse 
redactie: Het thema voor de komende 
herdenking van de 25-jarige bevrijding van 
ons land is: Vrijheid – ook voor de ander. Dit 
thema dat een beroep doet op het openstaan 
voor andermans overtuiging,  biedt vele 
mogelijkheden voor een viering die zowel de 
generatie die de verschrikking van oorlog 
en bezetting heeft meegemaakt als de 

generatie die over deze periode slechts uit 
overlevering heeft vernomen, zal aanspreken. 
Dit antwoordt premier De Jong op vragen 
van senatoren …’
In de Biltse Post van 9 april lees ik dat ook 
in De Bilt dit thema in 1970 zal gelden. Van 
Krugten, hoewel hij zich niet kan onthouden 
van enige hatelijkheden aan het adres van de 
actievoerders van 1969, juicht dit toe. 

De herdenkingen op 4 en 5 mei 1970 
verliepen zonder moeilijkheden. Schreef 
in mei 1969 nog een landelijk blad ‘Het 
doorgaans weinig opwindende leven in 
het lustoord van de Utrechtse ‘happy few” 
De Bilt-Bilthoven, is sinds een paar dagen 
in beroering’, een jaar later leek de rust 
weergekeerd. Leek! Maar daarover meer in 
het volgende deel van dit artikel. 

Bronnen: 
knipselarchief Historische Kring, 
particulier archief Richard Kruijswijk, 
particulier archief Bernard Schut, 
archief regionaal historisch archief Vecht en Venen 
(verslag gemeenteraadsvergadering) 

Naschrift: hoewel dat wellicht 
onwaarschijnlijk zal lijken, aangezien allen 
verbonden waren aan de Werkplaats 
Kindergemeenschap, is er geen overleg 
geweest tussen de actiegroep, het 
gemeenteraadslid Cornelissen en de schrijver 
van de brief aan de gemeenteraad, auteur 
van dit artikel.
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Wim Krommenhoek

Het kerven van namen en harten, soms 
met jaartal, in bomen is een oud en 
internationaal gebruik dat vooral door 
verliefden wordt toegepast. De boom 
die daarvoor het meest wordt gebruikt 
is de beuk, vanwege de gladde bast die 
zich gemakkelijk laat snijden. Eenmaal 
aangebrachte inkervingen blijven lang 
zichtbaar en verbreden zich met de jaren 
naarmate de boom in dikte groeit. De vraag 
is dan natuurlijk hoe oud zijn deze inscripties 

eigenlijk? Het antwoord kan alleen gegeven 
worden als de maker ervan ook een jaartal 
vermeldde. Daarvoor moeten we naar buiten 

op zoek naar oude beuken, zoals die in De 
Leyen, en op Houdringe en Beerschoten te 
vinden zijn. Het valt dan onmiddellijk op 
dat een groot deel van deze bomen sporen 
dragen van inscripties, vaak vaag en slordig 
aangebracht en snel gekrast die natuurlijk 
vooral op de onderste anderhalve meter van 
de stam te vinden zijn. Soms zijn er ook heel 
precies uitgesneden harten, al of niet met 
een pijl erdoor, met namen of initialen en 
blijkbaar in alle rust gemaakt. Minder vaak 
vinden we nog leesbare jaartallen daarbij, 
maar ze zijn er wel.
Alvorens naar de Biltse vondsten te kijken, 
eerst een klein rondje door het land. De 
oudste jaartallen zijn gevonden in bomen op 
een landgoed in Paterswolde en een bosje 
bij het Groningse Gieten. Deze dateren uit 
het eind van de 19e eeuw en lopen van 1881 
tot 1897. Heel bijzonder is een boom op het 
landgoed Twickel bij Delden met het jaartal 
1879 en voluit de naam HAVERSCHMIDT, 
de echte naam van de dichter-dominee 
Piet Paaltjens. Deze depressieve predikant 
logeerde enkele malen in Delden en 
was in dat jaar 44 jaar oud. Boze tongen 
beweren dat niet hij, maar een hotelhouder 

Bomenpraat                   
Inscripties in Biltse beuken

Voorbeeld van initialen en jaartal. 
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verantwoordelijk is voor deze tekst in de 
hoop hiermee extra gasten te trekken. In 
Berg en Dal is het jaartal 1927 gesignaleerd, 
evenals 1944. Op de Grebbeberg bij Rhenen 
is een hakenkruis aangetroffen, misschien 
gekerfd door een overmoedige Duitse 
soldaat. 

Wat valt er in De Bilt aan te treffen? De 
meeste inscripties vinden we hier in oude 
beuken langs even oude beukenlanen, 
zoals de Vissersteeg op Houdringe en de 
Eikensteinselaan en het Leyensepad in 
De Leyen. Maar ook het zuidelijk deel van 
de Twisslaan, het noordelijk deel van de 
Beukenburgerlaan en het beukenlaantje 
langs het bedrijventerrein Larenstein, zijn 
ruim bedeeld met inscripties. Om met 
de Leyen te beginnen, hier valt op dat de 
meeste inscripties slordig en vaak onduidelijk 
zijn, met maar weinig aangebrachte 
jaartallen. Harten en harten met pijlen 
ontbreken niet, evenmin als een grote 

hoeveelheid initialen. Een enkele keer vinden 
we een artistieke kerver die een gezicht 
of tekening heeft achtergelaten. Voluit 
geschreven namen ontbreken evenmin, 
zoals LOUISE, VINCENT, JAN FLOOR, CASPER, 
FLOYD, THIJS, GUIDO, WIJNAND, BERT, 
KOEN en HOOIMAIJERS en woorden als 
LOVE en DEVIL en IK HOU VAN JOU, een 

Het oudste jaartal in De Bilt.

Inscriptie uit 1937.

Inscriptie uit 1943.
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tweetal verwensingen opgetekend door een 
blijkbaar afgewezen geliefde, en natuurlijk 
drieletterwoorden. 

Jaartallen zijn betrekkelijk zeldzaam, 
waarschijnlijk omdat het inkerven ervan te 
veel tijd kostte nadat eerst de initialen waren 
aangebracht. Ik vond over diverse bomen 
verspreid 1937, 1939, 1943, 1945, 1949, 
1950, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1960, 
1963, 1967, 1970, 1972, 1973, 1976, 1977, 
1980, 1981, 1989, 1992, 1993 en 2005, een 
regelmatige reeks die meer dan zeventig jaar 
omvat. De oudste van deze rij is nog goed 
leesbaar. Een bijzondere vondst deed ik op 
een alleenstaande oude beuk in De Leyen. 
Op deze boom vond ik naast de jaartallen 
1954 en 1959 de omlijnde initialen KE met 
daaronder 1943 en daarboven WAR. Vooral 
de cijfers 43 waren met zorg uitgesneden. 
Hier had de kerver waarschijnlijk wel wat 
anders aan zijn hoofd dan een verliefdheid! 
De andere waarneming van het jaartal 
1943 betrof een inscriptie op een beuk 
langs het laatste deel van de Dwarsweg 
(verlengde van de Jan Steenlaan), waar 
boven het duidelijk herkenbare jaartal de 
letters BE en daarboven hoogst waarschijnlijk 
de naam OVERBEEK herkenbaar zijn. Het 
meest opmerkelijk wat de afbeeldingen 
betreft, is een ingekerfde zittende figuur 
(een Indiaan?) op een oude beuk aan het 
eind van de Beukenburgerlaan. Gezien 
de staat van verwering en vergroeiing zal 
deze minstens een halve eeuw geleden 

gemaakt zijn, misschien nog eerder. Ook een 
kindertekening met TIMO is opvallend.

In Houdringe en Beerschoten is de situatie 
weinig anders. Vooral langs de Visserssteeg 
vond ik veel inscripties, waaronder veel 
oude, bijna of geheel onleesbare letters en 
namen op bomen die twee eeuwen oud 
zijn. Veel initialen met harten, maar ook 

Inscriptie met Overbeek.

Kindertekening met Timo.
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enkele voluit gekerfde familienamen zoals 
VELDHUIS, VERMAAK en BERKELAAR, naast 
een simpel ANNIE en KAREL. Ook hier trof 
ik een boomartiest, maker van een klassiek 
Egyptisch gezicht met daaronder FARAO. 
Herkenbaar waren de jaartallen 1930, 1936, 
1938, 1939, 1944, 1945, 1946, 1950, 1956, 
1960, 1965, 1970, 1975, 1999, 2000 en 
2007. Bijzonder was het nog steeds duidelijk 
zichtbare jaartal 1906, gekerfd in een 

beuk nabij het Spinneweb. Hier staan 
trouwens een aantal bomen bij elkaar die 
al vele tientallen jaren geleden gebruikt 
zijn om uiting te geven van de liefde voor 
een meisje, zoals I love Astrid, maar ook 
minder verheven zoals I love hamsters. Veel 
inscripties in deze bomen zijn zeer breed 
geworden, hetgeen erop duidt dat ze oud 
moeten zijn. Oordelende naar de onderlinge 
breedteverhoudingen zijn de meeste hiervan 
gemaakt in de eerste helft van de 20e eeuw. 
Dat betekent dat veel inscripties zeventig 
of meer jaar oud zijn en dat de oudste hier 
aangetroffen inkerving meer dan 105 jaar 
geleden werd gemaakt. Opvallend is ook dat 
de vroegere kervers netter en zorgvuldiger 
te werk gingen dan de latere. Men gebruikte 
een beter mes en nam er meer de tijd voor. 
Jammer is dat oudere jaartallen dan de jaren 
‘30 van de vorige eeuw vrijwel nooit meer 
leesbaar zijn, Ze zijn te zeer vergroeid en 
vervormd om ontcijferd te kunnen worden. 
Daarom is het jaartal 1906 een opmerkelijke 
uitzondering. Ik ben benieuwd of iemand nog 
een oudere datum zal weten te vinden.

Inscriptie met farao.

Inscriptie met Veldhuis.
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Mevrouw Van Bodegraven

De oorlogsdagboeken van 
mevrouw Van Bodegraven      
24 mei:
1e Pinksterdag. Vandaag een geweldige 
hagelbui. 
Wij eten bij gebrek aan ander snoep, 
gebakjes en taart alles heel duur. Je weet 
niet hoe gek dat is, alles loopt met dozen 
gebak, arm en rijk. Het is wel het duurst aan 
geld, maar kost weinig bonnen. Je moet niet 
denken dat het zo fijn is van kwaliteit als 
voor de oorlog. Als je honger hebt smaakt 
het altijd lekker. Vandaag ook de laatste 
nootmuskaat, die je ons gestuurd had, 
gebruikt, wat ook weer heel wat lekkerder 
smaakte als die surrogaat nootmuskaat. 
Gelukkig dat ik ze zolang bewaard had.

25 mei:
Alles gewoon, nog steeds koud weer en 
regen.

26 en 27 mei:
Geen aardappelen of groente te koop. 
Gelukkig heb ik nog wat in voorraad. Voor 
de huisvrouwen in het algemeen wordt het 
hopeloos. Wat je van het eten maken moet 
is treurig.

28 mei:
Pa gaat vandaag naar Noord Holland. 
Moeder Bodegraven is 80 jaar geworden. Hij 
blijft weg tot maandag.

30 mei:
Vannacht, ruim duizend vliegmachines 
overgegaan naar Duitsland. Een leven van 
geweld en er wordt natuurlijk volop door 
de Duitsers op geschoten. Overal staan 
mitrailleurs opgesteld. Je schudt in je bed, 
verschillende sirenes hoor je loeien. Vreselijk 
hè? Wat toch een huishouden.

31 mei:
Vandaag rustig. Maar de hele dag regent het 
dat het giet en koud erbij.

1 juni:
Vandaag is er nog geen aardappelen of 
groente te koop. Zaterdag was er gewoon 
een run door de straten van vrouwen en 
mannen, proberen iets machtig te worden.
Hedennacht weer erg rumoerig met 
vliegmachines naar Duitsland en schieten. 
Alles dreunt weer van het geweld. Als het 
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voorbij is mag je blij zijn als je er heelhuids 
door bent gekomen. Er zijn weer ruim 
duizend over gegaan. Kwam er maar is een 
eind aan dat geweld. Het leven wordt steeds 
benauwder, aan alle kanten wordt je vast 
gelegd.
Pa is weer thuis.

2 juni:
Op heden alles rustig. De jongens zijn 
vanavond weer met poloën begonnen. Het 
water is nog wel koud.

3 t/m 6 juni:
Elke nacht vliegmachines naar Duitsland, dan 
wordt er geweldig op los geschoten, zodat je 
geen oog dicht doet en soms dreunt het in 
bed en de kogels hoor je fluiten. Soms is het 
erg angstig.
Wat het eten betreft, wordt steeds slechter. 
Vooral aardappelen en groente. Tegenover 
ons is een groentehal. Er staan alweer een 
massa mensen voor te wachten of er nog iets 
komt. Als je niet hamstert kom je genoeg te 
kort en je lijdt gebrek.

7 juni:
Zondag. Vanmiddag zijn Pa en ik bij Jo en Bas 
thee wezen drinken, de kleine jongen was 
niet in orde, had keelontsteking. Het is ook 
een schat.
Nel is vandaag thuis geweest. Nog koud en 
ongezellig weer.

8 juni:
Alles gewoon. In de zaak veel uitverkocht en 
niet meer te krijgen. Zo is het in alle zaken. 
Alle dagen zie je vrouwen en mannen draven 
om een middagmaal bij elkaar te krijgen.

9 juni:
Weer luchtgevechten en veel vliegmachines.

10 juni:
Vandaag een bericht in de courant dat we als 
groente brandnetels moesten gaan zoeken. 
Hierbij een recept.
Koekjes zijn zo goed als niet te koop, wel 
duur gebak.

De oorlogsdagboeken van mevrouw Van Bodegraven  
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11 juni:
Vandaag door de Duitsers veel grote villa’s 
opgeëist. De mensen er uit en hun er 
in, zo ook Sandwijck en de villa’s aan de 
Bilthovenseweg en Soestdijkscheweg. Alleen 
de grootste en de mooiste huizen met 
zoveel achterlaten wat kan. Als er een Jood 
in woont, wat ook het geval is, die moeten 
alles achterlaten wat er in huis is. Vreselijk 
hè? De mensen weten niet waar ze zo gauw 
heen moeten, want er is ook een te kort aan 
huizen. Zo bijvoorbeeld Van Boetzelaer komt 
bij mevrouw Steengracht in te wonen. Mevr. 
Van Boetzelaer ligt heel ernstig ziek in het 
ziekenhuis te Utrecht, die mensen maken 
ook zoveel mee, trouwens al dat soort.

12 juni:
Nog steeds lopen om eten bij elkaar te 
krijgen. Gelukkig is het gaan regenen, dan 
gaat de kou misschien wat uit de lucht.
Pa en ik zijn vanavond bij Teus Meijer op 
visite geweest.

13 juni:
De regen is opgehouden, het is nog koud. 
Voor de tuin is die regen best geweest. Ons 
aardappel- en bonenland staan er aardig 
goed voor. Als het maar goed wat opbrengt, 
want nog een winter door te komen, is niet 
doenlijk. Nu zijn er al zoveel zieke mensen en 
sterven er veel.
Vandaag is Jansen, de kruidenier gestorven.

14 juni:
Hedenavond de familie Peeters op bezoek 
gehad. Verder alles rustig.

15 juni:
Wij zijn nog steeds alle dagen druk in de 
weer een maal groente machtig te worden. 
Het lukt lang niet alle dagen. Bij de hoveniers 
zelfs moet je uren in de rij staan en heb je 
soms nog niets.
Het weer werkt erg tegen. Groeien doet er 
niet veel, het is alle dagen donker en koud 
weer.

16 juni:
Jan heeft vandaag examen.
Vannacht zijn er weer veel vliegmachines 
overgegaan en hebben ze weer veel 
geschoten.
Melk erg schaars.

17 juni:
Jan is weer te veld, vandaag de laatste dag 
van zijn examen.
Het weer is erg koud en donker.

18 juni:
Pa en ik zijn vandaag in Wageningen geweest 
naar Oom Piet en Tante Antje. De oudjes 
maakten het best. De reis terug was niet 
zo prettig. Wij hebben een reuze tijd op de 
bus moeten wachten van Wageningen naar 
Rhenen. 6 uur zijn wij het huis uitgegaan en 
kwart over 10 waren wij weer in De Bilt. Het 
was geen pretje.
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19 juni:
Alles weer rustig. Steeds druk in de weer een 
middagmaal bij elkaar te krijgen. Van alles op 
en te kort. Voor een 
pond tarwe betaal je ƒ1,35 per pond. Alles is 
schreeuwend duur.

20 juni:
Net bericht gehad dat Nel geslaagd is voor 
het zwarte kruis. Prettig dat het weer achter 
de rug is met succes.
Kees en Jan zijn wezen zwemmen, het water 
is nog maar 17 graden.

21 juni:
Nel is vandaag thuis geweest. Mooi weer. 
Pa en ik zijn naar het aardappelland 
wezen kijken. Ze staan best, maar moet 
aankomende week gewied worden.

22 juni:
Nog steeds schaarste groente, aardappelen 
enz. Voor de middag steeds nog een run van 
vrouwen om je eten bij elkaar te krijgen. 
Het zit hier op heden vol moffen. De hele staf 
uit Den Haag zit op De Bilt. Alle grote villa’s 
zijn door hun bezet.

23 juni:
Vandaag ben ik met de vrouwenclub naar 
Zeist geweest daar was de grote jaarlijkse 
vergadering. Erg gezellig en heel erg warm 
weer.
Kees en Jan waren om half zes al op pad om 

groenten bij hoveniers te halen. Ze brachten 
postelein en bloemkool mee.

24 juni:
Vandaag weer een koude noordenwind.
Kees en Jan zijn in Amersfoort wezen 
zwemmen.
Pa is druk met wieden op het land.
Vandaag hebben de Joden hun fietsen 
moeten inleveren. Die mensen wordt het 
bestaan ondragelijk gemaakt. Vreselijk hè?

25 juni:
Heden nacht veel vliegmachines en veel 
geschoten. Koud guur weer.

20 juli:
Jullie zullen wel zeggen Moeder heeft 
heel wat dagen overgeslagen. Er is weinig 
bijzonders voorgevallen in die tijd. Wel 
een vreselijk Joden vervolgen, wat niet te 
vertellen is, hoe erg die mensen mishandeld 
worden.
Maar ik zou dan alle dagen hetzelfde 
schrijven.
Nu is er weer wat anders aan de hand, 
namelijk dat de herenfietsen ingeleverd 
moeten worden. Elke gemeente moet er 
zoveel inleveren. Ze pakken ze zo maar van 
je af. Op de grens van de Gemeente staan 
ze met een grote wagen en paarden ervoor. 
Als je dan met de fiets er voorbij gaat dan 
is het afstappen. In de meeste gevallen 
kan je verder lopende naar de plaats van 
bestemming gaan. Je kan indenken dat het 

De oorlogsdagboeken van mevrouw Van Bodegraven  
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heel wat haat en ellende verwekt en ieder 
mens en kind er vol van is. Op de wegen zie 
je nu geen auto’s of fietsen meer, alles loopt 
en dat in De Bilt.

21 juli:
Jan is lopende naar het gemeentehuis. Nel 
komt met de tram naar huis. Als ze naar het 
zwembad willen, moeten ze lopen.
Het is nu einde juli en hebben nog niets 
anders als guur, regenachtig weer gehad. Het 
moet wel heel spoedig veranderen anders 
komen er geen bonen van het jaar en de 
aardappels en graan staan te rotten. Wat ook 
de groente en aardappels aangaat is heel 
erg schaars en dat in het hartje van deze 
tijd. Ook krijgen wij nu weer minder melk, 
boter en kaas. Met een half pond boter per 
persoon moet je 12 dagen toe, ook voor jus 
gerekend. Een maand met 2 ons kaas per 
week en een liter taptemelk (magere melk 
met heel weinig melkvet, maximaal 0,3% vet) 
per dag.

25 juli:
De nacht van zaterdag op zondag geweldig 
veel vliegtuigen en schieten, een paar uur 
lang heeft het geduurd. Er gebeuren in 
Nederland nog heel veel ongelukken en er 
is bij een massa mensen veel ellende. Ook 
gaan er nog steeds 2x per week honderden 
jonge mensen naar Duitsland. Ze moeten 
daar werken. Wat er al zo gebeurt hoor je 
of lees je niets van. Wij zitten midden in 

de vakantietijd. Om van huis te gaan is erg 
gewaagd. Je weet niet of je je boeltje weer 
terug vindt, als je thuis komt.

26 juli:
Vandaag zondag. Voor het eerst na 4 weken 
weer is een dag dat het niet heeft geregend. 
Het is nog steeds fris weer. 
Nel heeft vandaag een vrije dag. Jan is voor 
zijn boekhouden geslaagd.

27 t/m 31 juli:
Gebrek aan groente.
’s Nachts veel vliegmachines en schieten, 
dikwijls vallen de scherven op het dak.

1 augustus:
Vandaag voor zondag een maal wortels van 
Teus Meijer gehad. Er is steeds geen groente 
te koop, zelfs bij de hoveniers is niets te 
krijgen. Het is op heden zo moeilijk. Wanneer 
zal het einde komen?

2 augustus:
Nel is vandaag thuis geweest, een vrije dag. 
Het was ’s morgens mooi warm weer, heden 
middag een onweersbui met stortregen.

3 augustus:
Vandaag aardig goed weer, wel heeft het 
weer een uur geregend. Vannacht aardig 
rustig.

11 augustus:
Zeeland is aan het evacueren. Of de Duitsers 
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daar bijzonderheden verwachten weet ik 
niet. Je hoort of weet nergens iets van. De 
couranten vermelden niets.

12 augustus:
Alles bij het oude, tobben en nog eens 
tobben. ’s Nachts schietpartijen en 
vliegmachines.

13 t/m 15 augustus:
Vandaag zaterdag, nog geen groente voor 
zondag. 
De N.S.B.’ers spelen hier duchtig te baas. 
Het is een zenuwspannende tijd. De mannen 
hebben niets te roken.

17 augustus:
Vandaag ben ik met Nel naar Utrecht 
geweest. Er is heel weinig aan. De meeste 
zaken is niets te koop, bijvoorbeeld  de zaak 
van Perry is gesloten. Er staat een bord in 
de etalage “gesloten gebrek aan artikelen”. 
Bij Van de Veen en zo bij veel winkels zijn 
de ramen alle met zwart papier beplakt en 
een vierkant er in van ongeveer 80 cm in het 
vierkant, daar is dan wat geëtaleerd.

18 augustus:
Vandaag voor het eerst van deze zomer een 
echte zomerse dag. 
Kees en Jan zijn naar Woerden, daar hadden 
ze een polowedstrijd. Eerdaags mag er ook 
niemand meer op reis, dus moeten ze het 
nog waar nemen.

20 augustus:
Jaapje zijn verjaardag. Veel bijzonders om 
te trakteren is er niet, toch zijn Pastunink 
en zijn vrouw er geweest en hebben wij 
ons getrakteerd op bier en limonade. Geen 
gebakjes.

21 augustus:
Pa zijn verjaardag. ’s Avonds is Pastunink 
en zijn vrouw er geweest. ’s Middags  Loos 
en tante Jo. Het was toch nog een gezellige 
dag en avond geweest. Pa heeft een mes en 
wandelstok en 2 potten andijvie gehad.

22 en 23 augustus:
Vandaag zijn Oom Piet , Tante Nel, Nelleke 
en Janny er geweest, ook nog ter ere van Pa 
zijn verjaardag. Ik had ze ook uitgenodigd 
om te blijven eten. Dat was ook een toer een 
maaltijd voor 9 personen bij elkaar te krijgen 
(Tante Anna was ook uit Voorburg gekomen), 
toch is het met veel moeite gelukt.

24 augustus:
Pa is vandaag wezen aardappels rooien. De 
oogst (vroege aardappels) viel nog al mee. 
Alles is er nog lang niet uit, want het is een 
heel werk.

Vervolg van het dagboek in de volgende 
Biltse Grift.

De oorlogsdagboeken van mevrouw Van Bodegraven  
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Marga Verschoor

De Nederlandse            
Antiloodwitfabriek

In de eerste helft van de twintigste eeuw 
zat er veel lood in verf, in de vorm van het 
witte mineraal basisch lood(II)carbonaat 
2PbCO3·Pb(OH)2. Het loodwit werd gebruikt 
als pigment. De (witte) kleur bleef lang stabiel 
in de verf. Daarom werd zowel voor binnen 
als buiten de loodhoudende verf gebruikt. 
Buiten, om de verf beter bestendig te maken 
tegen weersinvloeden; binnen, om de kleur 
te behouden. Mijn grootvader, die een fer-
vent pijp- en sigarenroker was, gebruikte ook 
loodwitverf in huis. Deze verf werd, zoals hij 
zei, niet zo vlug geel. 

Verf bestaat uit een bindmiddel, vroeger 
werd hier meestal lijnolie voor gebruikt. Nu 
wordt als bindmiddel bijvoorbeeld acrylaat, 
alkydhars, polyurethaan of epoxyhars ge-
bruikt. Verder een oplosmiddel (veelal wa-
ter of terpentine), een pigment (meestal op 
basis van metalen, nu wordt als wit pigment 
meestal titaanoxide gebruikt) en een hulpstof 
zoals een conserveermiddel, antischuimmid-
del, dispergeermiddel, anti-uitzakmiddel, of 
verdikker.

Dat lood giftig was hadden ook de Romeinen 
reeds ondervonden. Zij gebruikten loden wa-
terleidingen en door het lood in het drinkwa-
ter kregen veel Romeinen loodvergiftiging. Er 
wordt ook wel gezegd dat het Romeinse Rijk 
mede aan loodvergiftiging te gronde is ge-
gaan. 
Bij een beginnende loodvergiftiging zijn de 
klachten meestal aspecifiek zoals moeheid, 
verminderde eetlust, pijnen in de gewrichten 
en de botten. Bij een acute of een langdurige 
chronische blootstelling ontstaan de typische 
loodkolieken of darmkrampen en kan ook  
ernstige bloedarmoede ontstaan. 
Loodvergiftiging kwam niet alleen voor bij 
schilders, die de loodwithoudende verf ge-
bruikten en zo veel looddampen inademden, 
maar ook in drukkerijen, waar gewerkt werd 
met loodzetsels en de loden letters steeds 
omgesmolten werden. Ook in de jaren zestig 
en zeventig kwam af en toe nog loodvergif-
tiging voor bij mensen die in accufabrieken 
werkten. 
Het gebruik van loodwit in verf is pas in 1990 
binnen de EU verboden. 
Dat al in het tweede decennium van de twin-
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tigste eeuw bekend was dat loodwit giftig was, 
getuigt het affiche van dr. Louis Raemakers: 
Antilood. Santol. J. Sabelis & Co. Haarlem. Dit 
is een lithografie, die in bezit is van het Rijks-
museum in Amsterdam. Het is een afbeelding 
van een schilder die een kwast in het gezicht 
duwt van Magere Hein met zeis. Op de zeis 
staat: ‘loodwit’.

De uit Groningen afkomstige Sjoerd van der 
Zee, geboren op 11 juni 1895, werkte aanvan-
kelijk in het schildersbedrijf van zijn vader. In 
1923 begint hij in Bilthoven de Nederlandse 
Antiloodwitfabriek. 
Er werd handel gedreven in antiloodwit, uit-
sluitend origineel Nederlands fabricaat vol-
gens het ‘Van der Zee’ recept. Er was fabri-
cage van en handel in verfwaren, lakken, oliën 
en vernissen.
Het bedrijf is achtereenvolgens gevestigd in 
de Haydnlaan 15, de Laurillardlaan 34 en op 
de Soestdijkseweg 181. In 1938 wordt het be-
drijf gevestigd op het spoorwegemplacement 

bij het station. Vanaf 1940 was het kantoor en 
de fabriek gevestigd aan de Spoorlaan 22. 
In 1944 verandert de naam van het bedrijf in 
Fortis Antiloodwitfabriek. Vanaf 1949 is dit 
bedrijf gevestigd in Den Dolder, Dolderseweg 
111a. 
In 1952 volgt een tweede naamswijziging het 
wordt nu Fortis fabrieken. De productie wordt 
in Den Dolder voortgezet als Fortis Coatings.

Naast de Nederlandse Antiloodwitfabriek was 
Sjoerd van der Zee ook eigenaar van de NV tot 
Exploitatie van onroerende Goederen Emma. 
Het doel van die NV was kopen, verkopen, rui-
len, verhuren, administreren en exploiteren 
van onroerende goederen. De Nederlandse 
Antiloodwit fabriek is in 1928 ingebracht in de 
NV Emma, zodat eigenlijk de Ned. Antilood-
witfabriek per 1928 als zelfstandige zaak heeft 
opgehouden te bestaan. 

Affiche van dr. Louis Raemakers.

De Nederlandse Antiloodwitfabriek
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