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Van de redactie
Opnieuw is het openingsartikel geschreven door Kees Floor. Ditmaal over overtredingen langs de Biltse Grift. Deze vaarweg was door de fraaie natuur een
aantrekkelijke inspiratiebron voor tekenaars en schilders en de afbeeldingen vormen een interessant bewijs om na te gaan of alle regels wel werden nageleefd.
De heer Floor beschrijft de aanleiding tot regelgeving, de overtredingen daarvan
en de boetes die er op stonden. En als we het toch over boetes hebben, op meer
plaatsen in onze gemeente werden boetes uitgedeeld. Blijkens een krantenartikel
uit 1934 hebben bezoekers van het Natuurbad ‘De Biltsche Duinen’ een bekeuring
gekregen wegens ‘aanstootgevende kleding’. Reden voor Karel Beesemer om daar
eens dieper in te duiken. In zijn artikel ‘Plekken van plezier’ beschrijft hij het zedeloos gedrag in het eens zo prachtige natuurbad dat onze gemeente rijk was. En dan
natuurlijk weer wat nostalgie, die ongemerkt uit ons dagelijks leven is verdwenen.
Loes Meijer-Ott laat in haar artikel ‘Boodschappen’ bekende namen en winkels de
revue passeren. Abe Postema neemt u ditmaal mee naar De Leijen in zijn rubriek
‘De Bilt toen en nu’. En in zijn rubriek over kunst in onze gemeente belicht Wim
Krommenhoek beelden van beeldhouwer en schilder Jop Goldenbeld. De ‘affaire
van de gloeiende munten’ blijkt meer reacties te hebben losgemaakt. We gaan er
over verder in een bijdrage van Ton Meijer. Tenslotte bewerkte Loes Meijer-Ott een
artikel van Fred Kroese over de woning aan de Blauwkapelseweg 44. We wensen u
veel leesplezier met dit septembernummer, dat zich wervelend door de geschiedenis van onze gemeente begeeft.
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Wim Floor
Kees
Krommenhoek

Overtredingen langs de Biltse
grift

Figuur 1: Gezicht op de Biltse grift bij Vreelust, 1905. Deze boerderij werd gebouwd in 1882, afgebroken in
1965 en stond op het huidige Hessing-terrein. Rechts de Utrechtseweg met bijbehorende bomenrijen en het
zuidelijke zandpad. Bron: Collectie Historische Kring D’ Oude School.

In 1642 werd de Biltse en Zeister grift in
gebruik genomen als scheepvaartverbinding met Utrecht. De vaart strekte zich
uit van de Utrechtse Stadsbuitengracht
(singels) tot aan de Stoetwegense dijk
(thans Bunsinglaan) in Zeist. Het langs de
Steenstraat (thans Utrechtseweg, De Bilt,
Biltsestraatweg en Biltstraat in Utrecht)
gelegen gedeelte van de vaart werd gevormd door een reeds aanwezige, maar
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voor dit doel uitgediepte en verbrede
sloot langs de zuidzijde van die weg
(fig.1). Om de vaarverbinding in stand te
houden, was het van belang dat er geen
obstakels voor de scheepvaart zouden
komen. Ook moesten de breedte en de
diepte van de vaart gegarandeerd kunnen
worden.
Aanvankelijk waren er geen duidelijke
afspraken om een en ander in goede

banen te leiden, maar al vrij snel bleek
het noodzakelijk dat er regels kwamen.
De meeste ervan werden uitgevaardigd
in een provinciale verordening uit 1668
(1a). Zelfs rond 1900 greep de gemeente
Utrecht nog terug op die bepalingen uit
een ver verleden om een oplossing te vinden voor een zaak over visrechten in het
in die stad gelegen deel van de grift (2).
Kennelijk waren de regels uit oude verordeningen toen nog steeds van kracht.

daarvan de Biltstraat of Steenstraat, het
daarbij gelegen zuidelijk zandpad en de
bomenrijen aan weerszijden van de verharde weg. In andere gevallen beelden
de prenten, naast de Biltse grift, landhuizen af aan de zuidzijde ervan, zoals
bijvoorbeeld onder De Bilt Het Klooster
(Wilhelminalaan 10, villa op het KNMIterrein), Sandwijck (Utrechtseweg 305)
en Sluishoef ((Utrechtseweg 315, tegenover de huidige Kerklaan; fig. 3) en onder
Maartensdijk of Oostveen de inmiddels
verdwenen huizen Bloeiendaal en Groenestein (fig. 4).
Dankzij dergelijke tekeningen, aangevuld
met prentbriefkaarten van rond 1900,
kunnen we ook nagaan of de geldende
regels wel serieus werden nageleefd. Dat
blijkt overigens niet altijd het geval.

Aantrekkelijke route
De eerdergenoemde Steenstraat van
Utrecht naar De Bilt, met aan weerszijden een rij hoge bomen en een zandpad,
vormde in de 18e en 19e eeuw, zeker in
combinatie met de aan de zuidkant gelegen vaart, een aantrekkelijke route voor
liefhebbers van het buitengebied. Schrijvers en tekenaars lieten
zich graag inspireren
door de fraaie natuur,
het aantrekkelijke landschap en de indrukwekkende buitenverblijven.
Daardoor zijn er verscheidene afbeeldingen
uit die tijd beschikbaar
waarop de Biltse grift,
en vaak ook de Steenstraat, zichtbaar zijn.
Soms zijn het vergezichten langs de vaart in
de richting van Utrecht
met zijn Domtoren,
zoals fig.2. De tekening
Figuur 2: ‘Gesicht op de Bilt-straat buyten Utrecht’, met op de achtergrond
toont onder andere de
onder andere de Domtoren. Vervaardiger: D. Verrijk. Datering 1755-1765.
Bron: Het Utrechts Archief, cat.nr. 35192.
Biltse grift en rechts
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ders riskeerden een boete van 12
gulden en inbeslagname van hun
spullen. Onderaan een aanplakbiljet uit 1740 dat bij de Biltse Sluis
moet hebben gehangen, werden
het visverbod en de bijbehorende
boete nog eens nadrukkelijk vermeld (fig. 5).
Ondanks het visverbod circuleren
er toch verscheidene prenten
en oude ansichtkaarten waarop
vissers te zien zijn. Dat is onder
andere het geval op de tekening
van rond 1760, die is afgebeeld als
Figuur 3: Gezicht op de Biltse grift bij Sluishoef (thans
fig. 2. Als de vissers zich op eigen
Utrechtseweg 315, tegenover Kerklaan). Prent naar een tekening
grond bevonden zouden hebben
van A. Verhoesen uit 1829 (3). Bron: Het Utrechts Archief, cat.
nr. 201929.
of lid waren van het bestuur van
het waterschap, dan was er geen
vuiltje aan de lucht. Het ligt echter meer
voor de hand te veronderstellen dat de
Vissers
vissers op dat moment in overtreding
Al vrij snel na de ingebruikname in 1642
waren.
bleek de grift visrijk vaarwater. Vissers
werkten onder andere met schrobnetten,
Vee op afstand
waarbij de wanden beschadigd raakten
Dat afbrokkelende wanden van de Biltse
en afkalfden. Daardoor werd de vaart
grift een bedreiging vormden voor de
ondieper en kwam zijn functie als vaarvaardiepte, is aan de hand van de prentweg tussen Utrecht, De Bilt en Zeist in het
briefkaart van fig. 1 goed voor te stellen.
gedrang. Op verzoek van het waterschap
Overigens vormden niet alleen de acti(3) vaardigde de provincie in 1644 een
viteiten van vissers een gevaar voor de
visverbod uit (1a). Alleen de eigenaren
stabiliteit van de randen; ook de aanwevan de aan de Blikkenburgervaart grenzigheid van vee en begeleiders dicht bij
zende percelen en de bestuursleden van
de kanten vormde een risico op afkalving
het waterschap mochten er nog vissen.
of instorten van de randen. Reeds in een
Het visverbod werd nog eens bekrachtigd
schouwbrief van de Steenstraat uit 1620
in de eerdergenoemde, meer omvatwerd het op straffe van een boete van 3
tende verordening en schouwbrief uit
gulden verboden om paarden of andere
1668, specifiek toegespitst op de Biltse
beesten te laten drinken uit de langs de
grift. Netten en ander vistuig, korven en
Steenstraat gelegen waterlopen (1b). Ook
manden waren uit den boze. Overtre-
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Figuur 5: Gedeelte van een aanplakbiljet uit 1740 met regels voor de sluiswachter in De Bilt. Onderaan stond
het verbod om te vissen in de Biltse en Zeister grift. Bron: Het Utrechts Archief toeg.nr. 29-31 inv.nr. 12.

uit de sloot aan de zuidzijde, die later een
upgrade tot Biltse grift zou krijgen, mochten de dieren dus niet drinken. Tegelijkertijd werd het verboden om paarden,
varkens en andere beesten te dicht langs

de waterkant te laten grazen of wroeten.
Als de zogeheten zomerweg, het zandpad
tussen de bestrate Steenstraat en de grift,
in te slechte staat was om te gebruiken,
werd hij met een draaiboom afgesloten,
zo lezen we in de
schouwbrief. Wie
toch de zomerweg op ging, kon
een boete krijgen
van 3 gulden.
De regelgeving in
de belangrijkste
verordening en
schouwbrief van
de Biltse grift,
namelijk die uit
1668 (1a), borduurt voort op
het beleid uit
1620 ten aanzien
van het vee. Er
mochten geen
drinkplaatsen
aangelegd worden voor paarden
of ander vee.
Figuur 4: Gezicht op de Biltse grift met aan de zuidzijde (links) het huis
Groenestein. Anonieme tekening, 1736. Bron: Het Utrechts Archief, cat.nr. 30905.
Verder riskeerde
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Figuur 6: Schaapsstal voor huisvoedering aan ’s Rijks Veeartsenijschool te Utrecht. Een van de schapen drinkt
water uit de Biltse grift. Prent van D. Sluyter naar een tekening van H. van Oort. Datering: 1830-1850.
Bron: Het Utrechts Archief, cat.nr. 38600.

iemand die paarden, runderen, schapen
of varkens in de grift dreef of langs de
oevers liet grazen een boete van 6 gulden. Eenzelfde boete werd opgelegd aan
herders die schapen in de grift dreven om
ze te wassen, behoudens nadrukkelijke
toestemming van het waterschap.
In latere verordeningen op de Steenstraat
uit 1634, 1678 en 1686 werden de zojuist
genoemde verbodsbepalingen nog eens
bekrachtigd (1b). Wel kwam er uiteindelijk een gedifferentieerd tarief voor het
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laten grazen van vee langs de oevers van
de Biltse grift. Het bedroeg voortaan voor
elk paard 3 gulden, voor elk varken 30
stuivers, voor elke os, koe, pink of kalf 1
gulden, en voor ieder schaap 1 stuiver.
Overtredingen
De afbeeldingen die van de Bitse grift
bewaard zijn gebleven, laten soms zien
dat deze bepalingen omtrent de omgang
met vee niet altijd in de praktijk gebracht
werden. Zo zit de eigenaar of hoeder van

het vee bij Sluishoef helemaal fout (fig.3).
Twee koeien liggen op de kant vlak bij
het water, een derde staat er nota bene
met alle vier zijn poten in. Je zou kunnen
denken dat de tekenaar de koeien heeft
toegevoegd om het tafereel idyllischer
te maken. In dat geval zou hij de titel van
de uitgave uit 1829, waarin de prent verscheen (4), geweld hebben aangedaan.
Die suggereert namelijk dat de afbeeldingen ‘naar het leven’ zijn getekend. Ook de
medewerkers van de veeartsenijschool in
Utrecht negeerden rond 1860 het verbod
vee uit de grift te laten drinken of waren

er niet van op de hoogte (fig.6).
Niet alleen vee werd geweerd van de
randen van de grift. We zagen eerder al
dat volgens de verordening op de Steenstraat uit 1620 de zomerweg tussen het
bestrate gedeelte en de Biltse grift niet
gebruikt mocht worden als de draaiboom
dicht was vanwege de slechte staat van
de zandweg. In een nadere verordening
op de Steenstraat uit 1686 ging men nog
een stap verder. Het zandpad langs de
Steenstraat tussen (de singels van) de
stad Utrecht en De Bilt mocht helemaal
niet meer worden bereden met paard en

Figuur 7: Gezicht op de Biltstraat. Prent van K.F. Bendorp naar een tekening van J. Bulthuis uit 1788.
Bron: Het Utrechts Archief, cat.nr. 35194.
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wagen. Verder werd verboden met paard
en wagen tussen de bomen door heen
en weer te rijden van de bestrate weg
naar het langs de grift gelegen zandpad of
weer terug. In beide gevallen bedroeg de
boete 3 gulden. Ook in deze situatie werd
een overtreder door een tekenaar betrapt. Op het ‘Gezicht op de Biltstraat’ uit
1788 zien we een door een paard getrokken koets rijden op de zomerweg tussen
de bestrate weg en de Biltse grift (fig. 7).
Er was nog een andere regel, die soms
werd overtreden. Eigenaren en beheerders van aanliggende percelen en wegen
moesten namelijk een strook van 80
centimeter vrijhouden van bebouwing,
beplanting of begroeiing. Beschoeiing,
zoals bij het huis Groenestein (fig. 4), zal
ongetwijfeld wel zijn toegestaan, maar de
hekken van de schaapstal van fig. 6 voldoen niet aan deze eis. Ook de boom die
in 1736 de brug naar Groenestein markeerde (fig. 4) en de bomen die in 1905
langs de linkerkant van de grift bij boerderij Vreelust stonden (fig. 1), zouden
daar eigenlijk weg hebben gemoeten.
Goed nieuws
Gelukkig is er ook goed nieuws te melden. Zo moest de vaart volgens de verordening uit 1668 ruim 6,5 meter breed
zijn. Onder bruggen was de vereiste
breedte ruim de helft daarvan bij een
doorvaarthoogte van anderhalve meter.
Bruggen die niet aan de voorschriften voldeden, werden afgebroken; de eigenaar
kreeg een boete van 10 gulden.
De breedte van de vaart en van de doorgangen en het onderhoud van de brug-
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gen op de afbeeldingen lijken dik in orde,
evenals de vereiste doorvaarthoogten.
Voetnoten
1. Water, J. v.d.; Groot Placaatboek
(Utrecht), tweede deel, Utrecht 1729, a:
pp. 243-246 en b: pp. 305-311.
2.

Floor, K.; Vissen in de Biltse en Zeister
grift, Seyst, in voorbereiding.

3.

In de geschriften uit die tijd staat voor
het waterschap en/of het bestuur daarvan: Watergraaf en Heemraden van de
Nieuwe Biltse Grifte, voor de provincie
en/of het provinciebestuur: De edele
mogende heeren Staten ‘s Lands van
Utrecht, en voor verordening: ordonnantie.

4.

Gezigten van Buitenplaatsen en Gebouwen tusschen de stad Utrecht en de
Grebbe, geteekend naar het leven door
M. Mourot, Utrecht 1829.

Auteur:
Kees Floor (1947) verzorgt weercursussen en weerlezingen. Hij schreef
talrijke artikelen voor dagbladen en
tijdschriften, waaronder de Volkskrant,
Utrechts Nieuwsblad en De Biltse
Grift. Hij werkte bij het KNMI en bij
de lerarenopleidingen van Universiteit
Utrecht en Hogeschool Utrecht.
www.keesfloor.nl.

Karel Beesemer

Plekken van plezier

Het ‘zedeloos’ gedrag in het voormalige
Natuurbad De Biltsche Duinen
Veertien september a.s. wordt weer de landelijke Open Monumenten Dag (OMD)
gehouden. Vele thema’s zijn in de loop der jaren de revue gepasseerd. Ditmaal is het
prikkelende thema PLEKKEN VAN PLEZIER aan de orde. De bedenkers van dit
thema zullen het niet zo bedoeld hebben, maar (zo blijkt) bij velen verschijnt een
vette grijnslach of borrelt een pikante opmerking op bij het noemen van dit voor
tweeërlei uitleg vatbaar zijnde onderwerp.
Het septembernummer van ons tijdschrift De Biltse Grift zal waarschijnlijk
verschijnen zo rond de Open Monumenten Dag. Naast vele andere monumenten
zal door het plaatselijk organiserend comité ook volop aandacht worden besteed
aan het toenmalige roemruchte natuurbad. Het leek de redactie van De Biltse
Grift een aardige gedachte een link te leggen tussen het thema van de OMD en
het vermeende(?) zedeloze gedrag van bezoekers. Dat zich zou hebben voltrokken
gedurende de lange reeks van jaren van het bestaan van het natuurbad. De wildste
verhalen doen hierover tot op de dag van vandaag nog steeds de ronde.
De directe aanleiding tot dit artikel
Zondag 16 juni 2019 was het weer eens Vaderdag. Onze dochter met man kwamen
ter gelegenheid daarvan op bezoek. Bijna terloops vertelde mijn schoonzoon over
een krantenartikeltje dat anno 2019 als bijna ongelooflijk in de oren klinkt. ’t Ging
over een bekeuring die bezoekers van het natuurbad in Bilthoven kregen wegens
‘aanstootgevende kleding’. Ik volsta hier met te verwijzen naar de publicatie uit
1934 (!).
Mijn bijzondere belangstelling vloeit voort uit het feit dat ik samen met mijn zoon
Marcel een boek (2012) uitgaf over het voormalige natuurbad met de titel Duiken in
het verleden. We wisten niets van dat krantenberichtje, anders hadden we het zeker
een in het oog vallend plekje in ons boek gegeven. We vonden het historisch gezien
interessant genoeg om het voor te leggen aan de redactiecommissie van De Biltse
Grift.
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Het artikel uit Het Vaderland 5 augustus 1934.

Eerst beknopt iets over het meest luxe
bad van Nederland / bezoekers uit heel
Nederland
Toen het natuurbad in 1933 werd
geopend was het een juweeltje. De
vorige voorzitter van de Historische Kring
D’ Oude School, Leo van Vlodorp, schreef
de tekst op de achterflap van de omslag

Lodewijk Wilhelmus (Loek) Copijn: 1878 1945.
Architect van het Natuurbad en Sportpark ‘De
Biltsche Duinen’.
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van ons boek. Het natuurbad was door
zijn ongekende luxe en omvang, gelegen
in een pracht gebied, een absoluut
succes en trok maar liefst zo’n 250.000
recreanten per seizoen.
Het was een zogeheten
‘Werkverschaffings’project van de
Nederlandse Regering om in de crisisjaren
1930-1940 langdurig werklozen een
nuttige tijdsbesteding te geven. De aanleg
ging met schep en kruiwagen! Om recht
te doen aan het verzoek een niet te lang
artikel aan te dragen, verwijs ik hier
slechts naar de afgebeelde prachtige
gekleurde vogelvluchttekening van
het bad met het gehele gebied van 27
hectare. Daarop staat aangegeven waar
de vele faciliteiten zich bevonden.
Het ‘zedeloze’ gedrag in het natuurbad /
gemeentelijk sjoemelen met aandelen
Om van dit gedrag een beeld te kunnen
schetsen, put ik hier uit bijdragen die
recreanten in hun vele verhalen voor het
boek aandroegen. Zo nu en dan maak ik

Hier treft u een prachtige overzichtsplattegrond / vogelvlucht aan van het gehele gebied van 27 hectare met
exact aangegeven waar zich de verschillende elementen bevonden. De grootte van het natuurbad wordt op
deze wijze inzichtelijk gemaakt.

een uitstapje naar het boek Grasduinen
(2016) dat ik in samenwerking met Fred
Meijer schreef over de belevenissen van
gasten van de nabijgelegen camping Bos
Park Bilthoven (v/h Camping De Biltsche
Duinen). Campinggasten maakten
veelvuldig gebruik van het natuurbad.
Een bloemlezing van vermeend zedeloos
gedrag in het natuurbad:
* Op topdagen schakelde men vrijwillige
krachten in, vaak studenten. Maar
dat leidde niet zelden tot ‘gewenste
intimiteiten’ in het nabijgelegen bos!
Men besloot daarom te gaan werken
uitsluitend met vast personeel. Dat kostte
een paar centen en bij slecht weer bleef
het bezoek logischerwijze weg en dan zat
het dure personeel eindeloos te kaarten.

* En dan had je daar de zogenaamde
‘Vleesheuvel’. Daar kon je heerlijk zonnen
en als je verkering zocht, dan moest je
daar zijn en dat gold heus niet alleen voor
de jongens!
* Wij behoorden tot de O.L.V.- kerk
in Bilthoven en pastoor Dijkhof van
die parochie gaf regelmatig vanaf de
preekstoel te verstaan dat zwemmen in
‘de Biltsche Duinen’ zeer verwerpelijk
was! Of zijn preken daarover veel indruk
maakten? Ik denk het niet, want vele
aanwezigen gniffelden zichtbaar en
hoorbaar om zijn boodschap!
* Vlak bij ons op de zandheuvel stond
een echtpaar uit Den Haag met hun tent.
Hij was vrachtwagenchauffeur en kwam
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* Het verbaast niet dat hier op de
camping en het natuurbad veel contacten
werden gelegd waaruit huwelijken
zijn ontstaan. Ik ken heel wat van
die stelletjes die elkaar hier hebben
leren kennen! We zijn inmiddels wel
gescheiden, maar ook ik heb mijn man
hier leren kennen. Dat was al toen ik nog
maar tien jaar oud was!
* ‘De Vleesheuvel’ daar mocht gemengd
worden gezond. Als middelbare
scholieren gingen we na schooltijd graag
naar die plek. Anderen noemden die
heuvel ‘De Venusheuvel’ omdat er op
zonnige dagen veel vrouwelijk schoon
was te vinden. Volgens mij was de echte
naam ‘De Zonneheuvel’, maar daar ben ik
niet helemaal zeker van.

De strandpyama. Afbeelding Internet.
Een strandpyjama is flodderig. Uitvinding Chanel
rond 1922 om loodzware japonnen van het strand
te weren. Wijde dunne broek met loshangende
bloes.

alleen in het weekend naar de camping.
Terwijl zijn vrouw er de hele zomer was.
Als hij dan zaterdags aankwam nam hij
eerst buiten de tent een biertje en als
hij dat ophad ging hij de tent binnen,
dan duurde het niet lang of er kwamen
kreuntjes en gilletjes uit de tent! Hij
bedreef de liefde met zijn vrouw, maar
zijn biertje vooraf was even belangrijk!
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* Prachtige mooie baden en duinen. We
konden daar ravotten en natuurlijk achter
de mooie meiden aan. Vanaf de toren
duiken en opvallen voor het vrouwelijk
schoon. Misschien hing er toch een sfeer
van frivoliteit rond het natuurbad.
* In een van de zomers speelde een
jongen op zijn meegenomen gitaar, voor
de ingang links in het zand. In een mum
van tijd zaten drommen meisjes om hem
heen. Dat zou wat voor mij zijn.
Nadat ik een beetje kon spelen nam
ik mijn gitaartje mee en ging op mijn
standaardplekje rechts van de ingang in
het zand de ingestudeerde liedjes spelen
en zingen. Direct resultaat! Al heel snel
zaten de meisjes om mij heen en van die
andere muzikale jongen heb ik niets meer

vernomen. Heel soms
pak ik mijn gitaar nog wel
eens. Nu niet meer voor
de meisjes, maar voor mijn
vijf kleinkinderen die
zichtbaar genietend om mij
heen zitten.
* De jongens pestten
de meisjes wel eens
door de deuren van de
meisjeskleedhokken open
te trekken en zo, maar daar
bleef het zo ongeveer bij.
Ooit ging het gerucht van
een badmeester die zijn
handen niet zou kunnen
afhouden van de meisjes.
Het eerste hield onze
gemoederen minder bezig
dan het laatste.
* We mochten niet in
het natuurbad komen
omdat er gemengd werd
gezwommen! Dat was
‘heidens’ en mocht niet
van de pastoor en de
onderwijzers en dus ook
niet van onze ouders. Onze
R.K. huisarts waarschuwde
ons dat het water daar
giftig was en je groene
haren kon krijgen! Maar
op een moment wilde
mijn moeder ook leren
zwemmen. Ze vond
Brandenburg te ver om
naar toe te fietsen en
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Ansichtkaart 1938. De rijke natuur, de lommerrijke bomen, het zand en natuurlijk het water waarin
het – onder het wakend oog van pa en ma – in de ‘pierebak’ voor de allerkleinsten veilig poedelen was:
Het waren allemaal ingrediënten voor een fantastisch dagje uit.

Ansichtkaart 1938. Het wedstrijdbad met links de springtoren en op de achtergrond de Zonneheuvel.
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Ansichtkaart 1940. Een fraai beeld van het restaurant, een deel van het strand en het ondiepe bad.
Een leuke impressie van een drukbezochte dag. Links van het restaurant zien we een deel van de
kleedcabines voor dames. Het ondiepe bad was verreweg het grootste deel van het bassin.

Ansichtkaart 1961. Gezicht op op het strand, het ondiepe bad met drie glijbanen. Op de achtergrond het
wedstrijdbad met de springtoren.

De Biltse Grift september 2019

79

besloot toen om in het natuurbad les te
nemen. Het beviel haar heel goed. Ze zag
ook hoe de kinderen plezier hadden en
vanaf dat moment mochten we van haar
naar ‘De Biltsche Duinen’ en negeerde ze
de regels van de R.K. Kerk. Heel dapper
dus!
* Elk kleedhokje had een luikje en daar
kreeg de badgast een bak van ons om zijn
of haar kleding in op te bergen in ruil voor
een penning. Het leukste was natuurlijk
als de dames al of niet opzettelijk het
luikje lieten openstaan!
* Ik had overal naar toe kunnen gaan.
Ik ging altijd naar de Vleesheuvel.
‘Tot vanmiddag in het zwembad’.
‘Op de Vleesheuvel?’ ‘Tuurlijk op de
Vleesheuvel’. Op de Vleesheuvel kwam
je pas vanaf je twaalfde jaar. Dat stond
nergens voorgeschreven. Dat gebeurde
zo. Jaar in, jaar uit kwam je in het
zwembad. Anders dan in de rest van
het zwembad, lagen de meisjes op de
Vleesheuvel meestal bij de jongens.
* Mijn ouders waren schatten en ik
mocht veel, maar dat stonden ze niet
toe! Het ging er op die heuvel - vonden
zij – veel te losbandig aan toe met dat
‘gemengde gedoe’.
* Tenminste éénmaal per jaar, als het
seizoen was aangebroken, richtte de
pastoor al het geweld van zijn preek
tegen ‘de oneindige gevaren, voor jong
en oud, van het gemengde zwemmen’.
Gemengd zwemmen was volgens de
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preek van de pastoor ’voor een katholiek,
die het eeuwige leven verkiest boven het
zondig en wulps bestaan hier beneden,
verboden’. De pastoor was nooit op de
Vleesheuvel geweest, dat kon je aan alles
merken. Hij was nooit in het natuurbad
geweest. Hij mocht er volgens hemzelf
immers niet komen. De moffen kwamen
overal, maar niet op de Vleesheuvel.
Het einde
Toen de gouden jaren van het natuurbad
over waren in de zestiger jaren, wilde
de gemeente ‘met alle lusten en lasten’
invloed verwerven op de toekomstige
ontwikkelingen van het immense gebied.
Toekomstige woningbouw was de
gedachte. De meeste aandelen van de
N.V. Natuurbad ‘De Biltsche Duinen’
had men reeds bemachtigd. Niet
alle aandelen, want een Naamloze
Vennootschap in handen van de overheid
werd toentertijd niet getolereerd. Vier
aandelen bleven daarom in handen van
aandeelhouders en zo bleef men binnen
de regels van de wet! Erg koosjer was die
handelswijze bepaald niet. Zou de N.V.
verliezen lijden (zo dacht de gemeente)
dan zouden die verliezen bij de liquidatie
van de N.V. fiscaal mogen worden
‘weggeboekt’. Dat was een misrekening.
De Rijksbelastingdienst trapte daar niet
in, waardoor de verliezen - toen het
zover was - volledig voor rekening van de
aandeelhouder (de gemeente ) kwamen.
Per saldo was de strop voor de gemeente
plm. ƒ 500.000,--!

Als golfbaan is deze korte maar volwassen baan een ideale plaats voor zowel
beginnende als de gevorderde speler. Het is een park met een geheel eigen sfeer
dat met geen enkele andere te vergelijken is. Het is opnieuw een voorziening voor
sportieve rivaliteit, recreatie en ontmoeting.

Na de teloorgang van het natuurbad.
In het prachtige gebied waar eens het
befaamde natuurbad zich bevond treft
men nu het ‘Golfpark De Biltse Duinen’
aan. Wat nog aan het natuurbad doet
denken is de overweldigende natuur en
het drastisch gerenoveerde voormalige
zwembadrestaurant.
Tenslotte en resumerend: Zedeloos
gedrag in het voormalige natuurbad ?
Het was in mijn ogen een gelukkige
gedachte van de redactie van De Biltse
Grift om, mede inspelend op het thema
‘Plekken van plezier’ van de Open
Monumenten Dag op 14 september, het
item ‘zedeloos gedrag in het natuurbad’
een plek te geven in het tijdschrift
De Biltse Grift van onze Historische Kring
D’ Oude School.

Aan dit artikel heb ik met veel plezier
gewerkt. Aan een slotconclusie of er in
het voormalige natuurbad echt sprake
was van buitensporig zedeloos gedrag,
durf ik me niet te wagen. Het prachtige
spanningsveld en de aantrekkingskracht
tussen de geslachten is van alle tijden,
evenals het spel daaromheen. Iedereen
mag zich een oordeel aanmatigen of je dit
mag/moet bestempelen als ‘onzedelijk
gedrag’. Ik meen van niet!

Auteur: Karel Beesemer - oud wethouder
Gemeente De Bilt.
Samen met Marcel Beesemer auteurs van
het boek ‘Duiken in het verleden’
over het Natuurbad De Biltsche Duinen.
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Abe Postema

De Bilt toen en nu

De wijk De Leijen afgerond.
Op de foto loopt rechts een oud pad,
omzoomd door eiken. In vroeger tijden
maakte het deel uit van een onverhard
wegennet. Het liep vanaf De Bilt naar
het noorden. Het spoor doorkruist die
verbinding nu. Langs De Leijen sluit het
aan bij de Eikensteinse steeg. Ten zuiden
van het spoor kruist de oude zandweg
het fietspad op het Beukenburgerlaantje.
Waarschijnlijk liep de oude weg verder
langs boerderij Brandenburg.
Rond 1970 werd een opzet gemaakt
voor een nieuwe woonwijk in De Leijen
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(1). Het gebied tussen spoor en bos
werd onderverdeeld in verschillende
bouwfasen. Dit werd in het globale
bestemmingsplan ‘De Leijen 1970’
vastgelegd. De verschillende delen van
de wijk werden na elkaar gebouwd.
Zo ontstond voor iedere wijk een
eigen architectonische stijl. In het
bestemmingsplan was ook vastgelegd dat
het Leijense bos de bouwgrens was. In
latere jaren heeft de gemeenteraad dat
standpunt steeds gehandhaafd.
Totdat het bejaardencentrum
Beukenburg werd verplaatst. Het

vrijkomende terrein kon rechtens
gebruikt worden voor woningbouw. De
gemeenteraad wilde echter de natuur
daar behouden. Na rijp beraad werd
door de gemeente het maïsveld aan de
rand van de wijk De Leijen beschikbaar
gesteld voor woningbouw. De bouw
gebeurde in twee fasen. Eerst werden
de eengezinswoningen gebouwd. Enkele
jaren later volgen de appartementen
van de woningbouwvereniging. Die
werden eind 2018 betrokken. De laatste
uitbreiding van de wijk De Leijen ligt nu
naast de oude weg naar het noorden.

Noten
(1) Voor een uitvoerige artikelenreeks over de
bouwgeschiedenis van deze wijk en de rol van
de gemeentelijke overheid daarin zie: Lies HaanBerens, ‘De Leijen I-IX’. In: De Biltse grift sept.
2005, p. 87-94 (deel I); juni 2006, p.55-64 (deel
II); sept. 2006, p. 105-118 (deel III); dec. 2006, p.
88-96 (deel IV); maart 2007, p. 25-34 (deel 5); juni
2007, p. 64-72 (deel VI); dec. 2007, p. 120-128
(deel VII); maart 2008, p. 23-30 (deel VIII); sept.
2008, p. 82-95 (deel IX).
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Wim Krommenhoek

Kunst in De Bilt: een reis
langs beelden in onze
gemeente 4a
EEN PLAATSELIJKE KUNSTENAAR
In deze column aandacht voor een plaatselijke kunstenaar, namelijk de uit
Deventer afkomstige autodidact beeldhouwer en schilder Johannes Hermanus
(Jop) Goldenbeld (1923 - 1997). Van
zijn hand is een van de meest bekende
beelden uit de gemeente, de Vrouw met
boodschappenmand, dat staat op een
prominente plaats voor het Lichtruim op
het Planetenplein. De vrouw staat quasi
nonchalant met haar boodschappenmand

Meisje.

Vrouw met boodschappenmand.
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op de rug en de linker voet naar voren
naar de grond te kijken. Het beeld dateert
van 1966 en stond jarenlang aan de andere zijde van de weg op het plein voor
de ingang van het winkelcentrum Planetenbaan. In 2013 moest het verhuizen als
gevolg van de herinrichting van het plein
en het staat nu voor het Lichtruim, pal
voor de ateliers van de Werkschuit die
hier gevestigd zijn. Goldenbeld was een

Kunst in De Bilt: een reis langs beelden in onze gemeente

van de initiatiefnemers voor de oprichting van het Centrum voor Kunsteducatie
De Werkschuit en van de vroegere tentoonstellingen Beelden in de Bilt op het
terrein voor Jagtlust. Hij ontving in 1997
de Cultuurprijs van de gemeente. Ander
werk van Goldenbeld is het beeld Meisje
dat aan het eind van de Ensahlaan is te
vinden, en het reliëf St. Michael die het
kwaad bestrijdt dat zich bevindt boven
de toegangsdeur van de St. Michaelkerk
aan de Kerklaan. Enkele kleine reliëfs hangen sinds 2011 als particuliere schenking
in het Lichtruim.

Meer over Job Goldenberg.
Abe Postema
Vanaf begin 1970 tot 1990 had Job Goldenbeld zijn atelier in Bilthoven. Dat atelier was in het voormalige koetshuis van
de villa Ensah. Het stond rechts langs de
Soestdijkseweg-noord. De muur aan de
wegkant was gesloten. Aan de achterkant
was daarentegen een groot raam met
glas tot aan de grond. Kortom: een atelier
met veel licht. Toen duidelijk werd dat het
atelier voor woningbouw zou moeten wijken, is Job Goldenbeld verkast naar het
Friese Nijemirdum. Twintig jaar werken
in De Bilt, dan kun je een Bilts kunstenaar
genoemd worden. Je komt zijn werk op
diverse plekken in de gemeente tegen.
De Stichting Kunst en Cultuur eerde hem
in 1997 met het boekje Job Goldenbeld
– Portret van een veelzijdige Biltse kunstenaar. Hierin staat een dwarsdoorsnede
van zijn boeiende werk.

St. Michael die het kwaad bestrijd.

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 enkele jaren door in Uganda voor onderzoek
en onderwijs. Na zijn pensionering hield
hij zich actief bezig met de lokale geschiedenis hetgeen resulteerde in een aantal
publicaties in de Biltse Grift.

De Biltse Grift september 2019

85

Ton Meijer

Nogmaals de gloeiende
munten
Hieronder een tweede reactie op de
kwestie van de gloeiende munten die
door Korine Hazelzet aan de orde wordt
gesteld in haar artikel ‘Kanttekeningen
bij het negatieve beeld van de elite in de
Biltse geschiedschrijving’, deel 2 (In: De
Biltse Grift, dec. 2018, p. 111-117).
Liep de Biltse jeugd op Palmzondag rond
met zielig verbrande vingertjes door toedoen van arrogante studenten?
Ja, wat elders wel degelijk is gedocumenteerd, gebeurde ook in De Bilt – aldus
Tiemen van den Worp in ‘Gloeiende
muntjes: fabel of feit?’ (In: De Biltse Grift
maart 2019, p. 22-23. Met een nawoord
van Korine Hazelzet). Maar dan toch zeker
niet meer na de Tweede wereldoorlog –
aldus Ton Meijer, schrijver van de hieronder opgenomen reactie.
Naar aanleiding van het artikel ‘Gloeiende
muntjes: fabel of feit’ in De Biltse Grift
van maart 2019 wil ik het volgende opmerken. Mijn naam is Teunis (roepnaam:
Ton) Meijer. Ik ben geboren op 15 september 1937 op het adres Utrechtseweg
233, later omgedoopt tot Dorpsstraat v/o
Steenstraat 49. Ik heb daar bijna 30 jaar
gewoond tot ergens in 1966. Ik kende
iedereen tussen de Soestdijkseweg en de
Bilthovenseweg bij naam en toenaam.
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Met vriendje Jan Staal, die tegenover
ons woonde, speelden wij heel veel op
straat. Dat kon toen nog! Mijn vader had
ter plaatse een aannemers- en timmerbedrijf. Achter ons huis was de zogenaamde
Scheidingssteeg. Mijn geboortehuis bestaat nog. Er heeft zich daar een tandarts
gevestigd en het eerste gedeelte van de
steeg is ook nog min of meer intact.
Palmzondag was door de jaren heen voor
ons als kinderen iets waar lang naar werd
uitgekeken, want dan ‘kwamen de studenten’ uit Utrecht bij ons langs. Voorop
een Janplezier, bespannen met twee
paarden. Daarin zaten een stuk of zes
leden van de Utrechtse Stadskapel ‘De
Veermannen’. Koperblazers en een trommel. Hoeft niet mooi te zijn, als het maar
hard gaat! Daarachter één of meerdere
(open, maar dat was afhankelijk van het
weer) landauers. In de eerste troonde
het bestuur van ‘Tres’ in vol ornaat met
jacquet, hoge hoed en linten omgehangen als teken van hun waardigheid. In de
landauers daarna (meestal maar een of
twee) waren de besturen van verschillende al dan niet belangrijke disputen en
dergelijke gezeten. De stoet werd altijd
afgesloten door een postkoets, geheel
gevuld met studenten: binnen, boven,
achter, enzovoort. Een bont gezelschap,

meestal met een gevuld glas in de hand.
Die stoet kwam altijd bij ons langs op
weg naar Hotel Nas van Thomas. Een
gebeuren dat ik minstens twintig keer
heb meegemaakt. Door de studenten die
een plaats hadden gevonden op of in de
postkoets werden vaak muntjes gegooid
naar een grote schare kinderen die achter
de koets aan holden en over elkaar buitelden om een muntje te bemachtigen.
Dit tot grote hilariteit van de studenten
die af en toe zelfs, en dit vooral tot vermaakt van henzelf, een glas bier ledigden
over de achtervolgers.
Van mijn ouders mochten wij wel langs
de weg kijken naar het bonte gebeuren,
maar in onze ‘zondagse kleren’ niet meehollen achter de rijtuigen. Over de straat
rollen om te proberen een muntje te bemachtigen was er dus voor ons niet bij en
zo hielden wij dus onze kleding heel en
schoon.
Met vrij grote zekerheid kan ik - puttend
uit eigen waarnemingen en op basis van
mijn herinneringen - zeggen dat er in

de periode na de oorlog, die ik dus zeer
bewust heb meegemaakt, nimmer ‘gloeiende muntjes’ werden gegooid vanuit de
landauers of vanaf de postkoets. Ik heb
dat in ieder geval zelf nooit gezien. Ook
‘metalen potten met gloeiend materiaal’
en ‘tangen’ heb ik nooit gezien en verwijs
ik naar het rijk de fabelen. Dat er dus ná
de Tweede Wereldoorlog nog met gloeiende munten zou zijn gestrooid lijkt mij
onwaarschijnlijk. Wat er zich vóór de oorlog heeft afgespeeld onttrekt zich uiteraard aan mijn waarnemingen.
Ergo: ik kan niets bewijzen, want alles is
gebaseerd op eigen waarnemingen. Het
gooien met muntjes klopt helemaal, maar
dat het ‘gloeiende muntjes’ zouden zijn
heb ik nooit gezien (maar sluit het ook
niet uit, want je ziet tenslotte niet alles).
Het verhaal over ‘metalen potten’ en
‘tangen’ lijkt mij volstrekt uit de lucht gegrepen. Nooit gezien!
Samenvattend: voor mij vormen gloeiende munten, potten en tangen een complete fabel!

https://onlinemuseumdebilt.nl/
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Loes Meijer-Ott

Dingen die voorbijgaan
Boodschappen.
In de 50-er en 60-er jaren van de vorige
eeuw kwamen bij ons thuis op de
Pluvierenlaan verschillende leveranciers
aan huis.
De bakker, meneer Van Lunteren, kwam
bij ons achterom het brood brengen.
Heerlijk ’s morgens lekker vers brood.
Als ik ’s middags uit school kwam en ik
kwam meneer Van Lunteren tegen, dan
vroeg ik om een broodje. Ik dacht in mijn
onschuld dat ik dat cadeau kreeg, maar
mijn moeder kreeg gewoon de rekening
gepresenteerd. Dit was dus heel snel afgelopen.
Gesorteerde gebakjes voor verjaardagen
werden gebracht in een houten gebaksdoos. De volgende dag werd deze schoon
weer terug gegeven aan de banketbakker,
zodat de doos opnieuw gebruikt kon worden. Milieuvriendelijk. Kom daar nu nog
maar eens om.
De melkboer kwam met een fietskar.
Later werd dat een busje. De melk werd
los geleverd.
Hij had verschillende maatjes, kannetjes
met een handvat, waarmee hij de melk
kon afmeten en die hij aan het hengsel in
de grote melkbus liet hangen. Mijn moeder gebruikte een melkkoker om de melk
in te doen. De melkboer kwam elke dag,
behalve zondags, want zonder koelkast
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Melkkoker. Foto Internet.

bleef de melk natuurlijk niet lang goed.
Wij hadden wel een kelder, maar om de
melk goed te houden was dat, vooral in
de zomer, niet voldoende.
Of de melkboer toen ook yoghurt of
karnemelk verkocht kan ik mij niet herinneren. De vele toetjes die tegenwoordig
te krijgen zijn, bestonden toen nog niet.
Als wij een nagerecht kregen, dan was
dat door mijn moeder zelf gemaakt, zoals
pudding en pappen. Pas later waren er
melkproducten zoals karnemelkse pap,
gortepap, vla en melk in flessen te krijgen. Ook dit was milieuvriendelijk, want
de flessen werden gesteriliseerd en opnieuw gebruikt. In zijn winkel op de Oude
Brandenburgerweg verkocht de melkboer
ook kaas.

De groenteman, Tinus Hop, kwam met
paard en wagen.
Zijn winkel was ook gevestigd op de Oude
Brandenburgerweg; zoals de meeste
winkels op de Oude Brandenburgerweg
is ook deze verbouwd tot woonhuis. Zijn
zuster, die blind was, hielp ook wel eens
in de winkel. Ik was toch een beetje bang
van haar, een grote vrouw, die altijd wat
wiegend liep. Wat ik mij nog herinner waren de grote bakken, waarin de aardappelen lagen. Groenten waren er wel, maar
niet zo overvloedig als tegenwoordig.
Alleen de seizoensgebonden groenten
waren te verkrijgen.
Om toch variatie te hebben, werden door
mijn moeder verschillende groenten ingemaakt. Ik kan mij herinneren dat wij
dan achter het huis met een grote berg
tuinbonen zaten, die door ons werden
gepeld. Ook doperwtjes en kapucijners
moesten worden gedopt.
Het inmaken was nog een gedoe. De inmaakpotten moesten brandschoon zijn,
ook de rubberen ringen, die tussen de
pot en het deksel kwamen te zitten. De
gevulde weckpotten werden met een
klem op de deksel in de weckketel gezet
en dan moest de ketel een bepaalde tijd
op het vuur staan. Na afkoeling waren
de potten dan luchtdicht. Tenminste dat
was de bedoeling, maar dat mislukte nog
wel eens. Eén jaar had mijn moeder ook
aardbeien geweckt. Dit werd een grote
mislukking, bijna alle potten bleken niet
goed gesloten te zijn, dus konden ze allemaal worden weggegooid. Zonde. Omdat
de honger uit de oorlog mijn moeder nog
goed in het geheugen lag, vond zij het

verschrikkelijk om
voedsel
weg te
moeten
gooien.
Niets
mocht
worden
weggegooid.
Restjes
werden
Weckpot.Foto Internet www.
feelingathome.nl
verwerkt
in lekkere
hapjes, brood werd gebruikt voor allerlei
broodgerechtjes. Lekker hoor, dat zie je
tegenwoordig niet meer.
Aardbeien zijn daarna nooit meer geweckt.
De schillen en ander groenteafval werden
wekelijks door de schillenboer opgehaald.
Dat werd dan weer als veevoer gebruikt.
Voor de wekelijkse boodschappen kwam
De Gruyter aan de deur. Het boodschappenboekje werd ingevuld en de week
daarna werden de boodschappen keurig
netjes thuisbezorgd met …. het snoepje
van de week. Voor mij als snoeper heel
belangrijk. Verder weet ik dat De Gruyter
op het Emmaplein gevestigd was, maar of
we daar elke week boodschappen deden

Snoepje van de week. Foto Internet.
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weet ik niet meer.
Later werden de boodschappen gedaan
bij de zelfbediening van Albert Heijn op
de Julianalaan (waar nu de Bilthovense
boekhandel is gevestigd.) Mocht er doordeweeks een boodschap gedaan moeten
worden dan gingen wij naar de Vivo-winkel van de heer Schuurman op de hoek
van de Snippenlaan.

Van Leeuwen, Centra (Van der Horst),
een café, een Jaminwinkel en op de hoek
met de Hertenlaan nog een sigarenwinkel
en bakkerij Ligterink.
Later kwamen de zelfbedieningszaken.
Zoals gezegd Albert Heijn en de Vivo (later Super) die verhuisde van de
Snippenlaan naar een nieuw gebouw aan
de Neptunuslaan.
Op de Planetenbaan was een melk- en
zuivelhandel De Rooy, daar kwam later
een snackbar voor in de plaats. Een andere zelfbedieningszaak in de Planetenbaan
was de Centra. Nu zit daar de Apotheek
Planetenbaan.
Veel winkels aan de Oude
Brandenburgerweg zijn verdwenen en
omgebouwd tot woonhuis.
Ook komen de bakker, melkboer en
groenteman niet meer aan huis.

Zegeltjes van de Vivo. Collectie Fred Meijer.

Op de Oude Brandenburgerweg was ook
de slager gevestigd. Wat ik mij nog goed
herinner is, dat je daar soepen in melkflessen kon kopen. Of dat lekker was,
weet ik niet want mijn moeder vond het
maar niks.
Verder waren er op de Oude
Brandenburgerweg nog een fietsenhandel (De Haas), kruidenierszaak (Kusters),
2 sigarenhandels, 2 kappers, melkboer

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

Advertentie Super Schuurman Bilthovense Courant 9-12-1976. Collectie Fred Meijer.
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Blauwkapelseweg 44 De Bilt:
Geschiedenis van een woonhuis
Bewerkt door Loes Meijer-Ott.
De Blauwkapels(ch)eweg was van origine
een binnendijkje (Blauwkapelsche dijk
in 1767) en voerde westwaarts via de
Voordorpse dijk naar het middeleeuwse
plaatsje Blaauwkapel (voorheen Oostveen) en oostwaarts naar het ‘centrum’
an het straatdorp De Bilt (de holle Bildt).
Het gebied had in die tijd een duidelijk
landelijk karakter. In vroegere tijden
was dit dan ook een agrarisch gebied
waar landbouw (boekweit en tabak) en

vooral veeteelt werd bedreven. Om de
waterhuishouding in goede orde te laten
verlopen was er een stelsel van sloten en
dijkjes, dat aansloot op een groot gebied
tussen het veen in het westen, de klei in
het zuiden en de hogere zandgronden
ten oosten en ten noorden. De hogere
zandgronden waterden af op dit gebied ,
vandaar dat een goede waterhuishouding
van belang was.
De Blauwkapelseweg was een smalle weg

Blauwkapelseweg 1928. Ansichtkaartencollectie Historische Kring D’Oude School
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met een niet al te
stevige deklaag,
die we heden ten
dage een B-weg
noemen.
In het begin van
de twintigste
eeuw (± 1910)
werd door de
gemeente De
Bilt een.uitbreidingsplan rond de
Blauwkapelseweg
ontworpen. Het
gebied werd in
Molenweg. Ansichtkaartencollectie Historische Kring D’Oude School.
kavels verdeeld en
onttrokken aan de
waren niet bereid zomaar grond af te
agrarische bestemming. Verder werden er
staan, onderhandelingen volgden. Met de
wegen verbeterd en nieuwe wegen aanafzonderlijke eigenaren werden afspraken
gelegd, terwijl sommige paden en wegen
gemaakt en uiteindelijk leidde dit tot een
verdwenen. Een commissie, benoemd bij
algemene overeenkomst. De weg werd
raadsbesluit op 16 april 1915, adviseerde
verbreed van 4 meter naar 5,25 meter en
de weg op te hogen en te voorzien van
er kwam aan de noordzijde een verhard
riolering en een beter wegdek. De weg
en verhoogd voetpad van 2,75 meter.
werd niet verbreed hoewel de commisVerder werd de rijweg verzwaard en het
sie hier een duidelijke voorstander van
voetpad voorzien van boombeplanting
was. Zeven jaar later bleek de weg toch
(eiken). De kosten waren ± ƒ 8.000,00.
te smal te zijn wat leidde tot een onhoudbare situatie.
Voor de Blauwkapelseweg 44 staat het
De Blauwkapelseweg werd in steeds
volgende vermeld:
grotere mate als verbindingsweg met de
Voor niets in eigendom over te nemen
Hessenweg en vandaar verder naar
van den Heer H. Kroese of zijn opvolgers
Bilthoven gebruikt. Er werden in 1922
in den eigendom van het perceel, kaplannen gemaakt om de weg te verbredastraal bekend Sectie D no. 3089, een
den wat betekende dat de bewoners aan
strook grond langs voormelden weg groot
de noordzijde grond zouden moeten af± 24ca, en zulks onder de navolgende
staan ‘om niet’ volgens de gemeente. Het
voorwaarden:
leidde tot een conflict want de bewoners
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Door en voor rekening der gemeente zal worden geplaatst, ter
kering van het water een ijzeren
hek op steenen voet met eene
verhooging van het voetpad naar
den uitgang en eene kleine verhooging van den tuingrondslag in
de richting van de weg;
• De gemeente zal het verhoogde
voetpad voor den uitrit zoodanig
verlagen, dat met een zwaar motorrijwiel in- en uitgereden kan
worden;
• De gemeente zal betalen alle kosten op deze overdracht vallende,
zoomede kosten van doorhaling
der eventueel op dat perceelsgedeelte drukkende hypotheek.
De uitgang bevond zich aan de Blauwkapelseweg vandaar dat het adres Blauwkapelseweg 44 is en niet Waterweg 2. Dat
komt omdat er aan de kant van de Waterweg een sloot was. Deze sloot is gedempt
bij de latere reconstructie van deze weg.
Heden ten dage is de uitgang logischerwijs aan de Waterweg omdat de voordeur
aan die kant ligt. Tegenover het pand lag
het Molenpad dat leidde naar de oude
molen aan de Utrechtseweg. Deze molen,
daterend uit de veertiende eeuw, bestaat
niet meer evenmin als het Molenpad.
•

In 1924 werden de werkzaamheden aan
de Blauwkapelseweg gestart en kreeg de
oude landweg een nieuw aanzien. De kosten waren ƒ 8.000,00 voor de bestrating
en voor de beplanting was men ƒ 198,00
kwijt.
Het schetsje op pagina 94, gevonden in

het streekarchief van De Bilt geeft aan
hoe de situatie van de wegen was.
In de dertiger jaren werden aan de zuidkant van de Blauwkapelseweg nieuwe
huizen gebouwd.
De bouwkavels lagen relatief ver van de
as van de weg verwijderd, waardoor het
mogelijk was om deze te voorzien van
een brede strook beplanting met meest
rododendrons en tulpenbomen. Tussen
deze beplantingsstrook en de tuinen van
de huizen bevond zich nog een voetpad.
De Blauwkapelseweg had een voornaam
aanzien gekregen en was een van de
mooiste lanen van De Bilt. In 1967 oordeelde de gemeente dat men bij de werkzaamheden geen rekening had gehouden
met het water: zonder pompen was het
vragen om moeilijkheden in een waterrijk
gebied. Het gevolg was dat na een forse
regenbui de wegen en omgeving onder
water stonden.
Het muurtje van Hendrik Kroese bewees
goede diensten: het huis bleef volledig

Foto hekwerk. (Archief F. Kroese)
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Lommerrijke Blauwkapelseweg uit de jaren vijftig. Ansichtkaartencollectie Historische Kring D’Oude
School.

droog inclusief de kelder en de kruipruimte. Bij renovatie in 1967 werden tevens
de hoeken van de Blauwkapelseweg en
Waterweg afgerond, hetgeen betekende
dat de gemeente De Bilt twee vierkante
meter moest kopen van Kroese junior.
Na 1977 werd de Blauwkapelseweg nog
meerdere malen gerenoveerd.

Wateroverlast Blauwkapelseweg. (Archief F. Kroese)
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Het huis.
Het landhuisje werd gebouwd op het perceel, kadastraal bekend gemeente De Bilt
Sectie D, no. 2848. Later bij de nieuwe,
nog steeds geldende, indeling onder Sectie D, no. 3089.
Aanvankelijk was het huisnummer 28,
vervolgens 36 en wat later 44.
De vergunningsaanvraag dateert uit 27
augustus 1920 en werd ingewilligd op 28

te voorkomen dat er bij slecht weer veel
van de dakbedekking zou sneuvelen. Ook
de voorkant van het huis had enigszins te
lijden onder de weersomstandigheden,
vandaar dat besloten werd om het front
te voorzien van een houten bekleding. De
kleur zwart van het hout (grenen) komt
omdat het geïmpregneerd is met bruine
teer.

De Molenweg bestaat niet meer, het Dekkerspad is
nu de ingang van het Van Boetselaarpark.
(archief F. Kroese)

augustus van datzelfde jaar.
Het landhuisje was een ontwerp van
P.J. Vermaak, gemeentearchitect.
De aannemer, een in De Bilt bekend figuur, was Gradus Rooseboom. De houten
constructies waren voornamelijk van
Amerikaans grenen en het metselwerk
was van Belgische steen.
In 1921 werd de bouw voltooid en kwam
de eerste eigenaar H. Kroese uit Utrecht
er met vrouw, kind en schoonmoeder
wonen.
Doordat aan de overkant nog geen huizen
waren gebouwd lag het landhuisje in de
volle wind die over de vlakte kwam aanbulderen.
Noodzakelijk werd het om de pannen aan
de oostzijde met haken vast te zetten om

Indeling van het huis.
Beneden waren de voor- en achterkamer die gescheiden waren door kasten
en schuifdeuren. In de jaren zestig is de
muur tussen benedenkamer en voorkamer deels weggebroken en de deur naar
de gang is dichtgemaakt.
Boven waren er 2 grote en één kleine
slaapkamer. De kleine slaapkamer had

Bouwvergunning voor het landhuisje augustus
1920. (Archief F. Kroese)
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lijke riolering op de Blauwkapelseweg; later in 1967 kwam er een directe aansluiting op het riool van de
Waterweg.
De eigenaren.
De eerste eigenaar was Hendrik
Kroese, die het huis in 1921 liet bouwen. Hij kwam in 1921 uit Utrecht,
waar hij directeur van de Bell Telefoonmaatschappij en later technisch
hoofdambtenaar van de P.T.T. was. Hij
was getrouwd met A.G.M. van den
Ouweelen. Zij hadden twee kinderen.
De tweede eigenaar was Hendrik
Kroese Jr. Hij had een eigen bedrijf in
kabelwerken. Hij was getrouwd met
W.M.Haefkens. Ook zij hadden twee
kinderen.
De derde eigenaresse was
Blauwkapelseweg 44 uit 1923. Dit is nog de originele bouw
W.M.Kroese-Haefkens, die haar hobzonder houten betimmering. (Archief F. Kroese)
by’s tuinieren en schilderen met veel
een verborgen kast, waarin tijdens de
plezier heeft kunnen beoefenen. Zij heeft
tweede wereldoorlog Hendrik Kroese jr.
er 67 jaar gewoond.
zich nog wel eens vergborgen hield.
Na het overlijden van hun moeder hebVerder was er een vliering, die met een
ben de kinderen Kroese hun ouderlijk
ladder te bereiken was.
huis verkocht.
De eerste bewoner was een echte tuinliefhebber en ontwierp zelf de tuin. Vóór
een siertuin met rozen en achter een
moestuin met een vijftal tuinbomen. In
1958 kreeg de totale tuin een volledig
nieuw aanzien. De achtertuin werd deels
uitgegraven en voorzien van borders en
een grasveldje.
Over de riolering nog het volgende: naast
een beerpunt en zinkputten was er een
indirecte aansluiting met de gemeente-
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Auteur :
Fred Kroese is 79 jaar en woont in Wageningen. Hij is gepensioneerd leraar
wiskunde.

