Het Emmaplein in Bilthoven

Geschiedenis van de bedrijven, winkels en hotel-restaurants
Gebundelde originele bijdragen voor het Online museum De Bilt
(daar geredigeerd en niet allemaal geplaatst)
Gerrit Bloothooft, 16 mei 2021
Inleiding

Bilthoven omstreeks 1860 (voor de aanleg van de spoorlijn) en in 1900. Bron: topotijdreis.nl
In het midden van de 19e eeuw liep de Prinsenlaan langs de Zwarte Heuvels en Bildtsche duinen van
De Bilt naar Lage Vuursche en Soestdijk. Al eeuwen graasden er schapen. Die rust werd verstoord
door de bouw van een spoorlijn van Utrecht naar Zwolle, waarbij landeigenaar jhr van den Bosch een
halte Station De Bildt bedong. De eerste trein stopte er 20 augustus 1863. Op dit kruispunt van weg
en spoor werd al direct in 1864 door Cornelis van Vulpen een etablissement Dennenhoeve gebouwd,
met gelagkamer en overnachtingsmogelijkheid. Toen vanaf 1900 de villabouw rond het station langs
de Soestdijksche Straatweg, zoals de Prinsenlaan ging heten, en in Park Vogelzang begon werd de
locatie commercieel steeds aantrekkelijker. Dennenhoeve werd na 1911 gepacht door Willem Brands
die zijn naam aan het hotel verbond: Hotel Brands – en dat werd een begrip. Ook vestigden
ondernemers met bedrijfjes en winkels zich langs de Soestdijksche Straatweg en de Spoorlaan. In
1916 kreeg hotel Brands concurrentie van melklokaal De Bonte Koe op de hoek met de Spoorlaan
(gebouwd in een mooie neo-Hollandse Renaissance stijl door Joh. B. Lambeek) dat al snel een caférestaurant en ook hotel werd. Ernaast kwam in dezelfde stijl een fraai pand voor een installatiebedrijf
en later een winkel in huishoudelijke artikelen. In 1912 werd begonnen met de bouw van winkels aan
de oostzijde van de Soestdijkseweg voor kruideniers, kantoorboekhandel, garagebedrijf, bakker,
slager, welke in 1919 al gecompleteerd werden. Winkels, uitgaansgelegenheden en hulppostkantoor
maakten de stationsomgeving tot het sociale hart van het dorp dat vanaf 1917 Bilthoven ging heten.
Men vergaderde er in zalen, vierde feesten, hield tentoonstellingen, begon er fietstochten en startte
er cross-countries van de Utrechtsche Jachtvereeniging. Dit centrum werd vanaf 1933 het Emmaplein
genoemd. Zo bleef het tientallen jaren, waarbij de ondernemers elkaar afwisselden of doorschoven
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naar betere locaties. De Bonte Koe behield haar naam maar Hotel v/h Brands (met kegelbaan sinds
1929) werd na de oorlog De Schouw en uiteindelijk restaurant Het Wijn en Spijshuis, met daarnaast
De Dobbelaar als uitgaansgelegenheid voor jongeren. Het gevaar van de kruising van weg en spoor
leidde tot de beslissing een voetgangers/fietstunnel te bouwen en de auto’s via een eigen tunnel om
het station heen te leiden. Dat had tot gevolgd dat alle oude gebouwen en het groen ten westen van
het Emmaplein moesten verdwijnen. Daarmee verloor Bilthoven een belangrijk deel van haar
oorspronkelijke centrum, een hart dat hopelijk op het Vinkenplein opnieuw tot leven zal komen.
Hier worden de geschiedenis van de panden en bewoners aan het Emmaplein in 20 bijdragen
beschreven, te beginnen bij de westzijde van het oorspronkelijke hotel Dennenhoeve (later het Wijn
en Spijslokaal) tot café De Bonte Koe (uiteindelijk Fong Cheng), en vervolgens de oostzijde vanaf de
Nachtegaallaan tot de Julianalaan.

Luchtfoto van het Emmaplein, in de jaren zeventig. Aan de westzijde van links naar rechts: café De
Bonte Koe, Dijkman en Niehof huishoudelijke artikelen, op het binnenterrein de fietsenwinkel en
werkplaats van Van Weelden, met garageboxen en autoherstelwerkplaats van De Witte, Bontwinkel
Gasparjan, en uitgaanscentrum De Schouw met er achter de kegelbaan. Bron: foto in bezit van Cees
van Weelden
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(1) Hotel-Café Restaurant Dennenhoeve (Van Vulpen), het oudste gebouw van Bilthoven

Hotel van Vulpen in 1903, met rechts Station De Bilt. Bron: [X141320 – 8493] collectie het Utrechts
Archief
Station De Bilt werd op 20 augustus 1863 in gebruik genomen. Het lag er verlaten, te midden van bos
en heide. Cornelis van Vulpen uit Doorn zag mogelijkheden voor een stationskoffiehuis en kocht in
1864 een perceel ten zuiden van het station van jhr. Van den Bosch. Hij bouwde er een huis waarvan
een gedeelte als gelagkamer en overnachtingsmogelijkheid dienst ging doen. Het kreeg de naam
Logement Dennenhoeve, maar werd naar de eigenaar ook wel Hotel van Vulpen genoemd.
Koning Willem III deed de gelegenheid wel eens aan op weg naar Soestdijk. Dagblad De Tijd deed
daar bij het 75 jarig bestaan van het etablissement in 1939 verslag van:
“Onmiddellijk na de voltooiing van het „Pension Van Vulpen" — zoo heette het toen —, bleek dat in
een behoefte was voorzien, want direct daarna werd door verschillende adellijke en grafelijke families
daarvan gebruik gemaakt; voor korteren of langeren tijd kozen zij dit pension als pleisterplaats of
rustoord. De heer Van Vulpen heeft zelfs het voorrecht gehad om wijlen Z. M. Koning Willem III met
gevolg te mogen herbergen. Toen reeds bleek het gewoonte te zijn den looper voor vorstelijke
personen bij aankomst per trein te ontrollen. Meerdere malen is het gebeurd, dat H. M. de Koningin,
bij Haar doortocht van en naar het Paleis te Soestdijk, er een korte wijle vertoefde voor het
verwisselen van paarden uit de stalling van Pension Van Vulpen.”
Zo’n 35 jaar was het hotel samen met wat dienstwoningen van de spoorwegen de enige bebouwing
bij het station. Het was wel al het uitgangspunt voor vermaak op de rond liggende heide en bossen.
Maar ook voor grote manifestaties die op het landgoed Houdringe werden georganiseerd.
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In 1904 voelde de inmiddels 82-jarige Van Vulpen zijn einde naderen en bood Dennenhoeve te koop
aan. Het werd in 1906 gekocht door het Staatsspoor en beheerd door de Nederlandsche Centraal
Spoorwegmaatschappij (NCSM). Pachter werd de Fries Gerrit Gramsma die sinds 1901 in Zeist ook al
de stationsrestauratie exploiteerde. Het was er aangenaam vertoeven op het terras onder het groen
van de bomen. Maar in 1910 stopte Gramsma er al mee, en werd Willem Brands pachter, waarna
Hotel Brands (+LINK) in het toen snel groeiende Bilthoven een bekende en centrale
ontmoetingsplaats werd.
Bron:
Kranten op www.delpher.nl

Hôtel – Café Restaurant Dennenhoeve, 1910. Bron: [46] Historische Kring d’Oude School

Hôtel – Café Restaurant Dennenhoeve, 1910. Bron: [46] Historische Kring d’Oude School
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Oprechte Haarlemsche Courant, 30-3-1865

Utrechtsch provinciaal en stedelĳk dagblad : algemeen advertentie-blad, 11-7-1869
(2) Hotel (voorheen) Brands, het middelpunt van groeiend Bilthoven

Hotel Brands in 1923, rechts de spoorwegovergang en op de voorgrond de tuinen voor de winkels op
het Emmaplein. Havekotte adverteert er voor sigaren. Bron: [62] Historische Kring d’Oude School
In 1910 werd Willem Brands (1876 Tilburg – 1959 Nijmegen) pachter van het toen onder de naam
Dennenhoeve <+LINK> bekend staande café-restaurant annex hotel bij Station De Bilt. Als snel zou
het als Hotel Brands een centrale functie krijgen in het dorp waar de villawijken uit de grond
gestampt werden. Zelfs nadat Brands was vertrokken naar Nijmegen, bleef het Hotel v/h Brands.
Meer informatie
Willem Brands pakte de zaken voortvarend aan. In 1911 werd er een biljartkamer aangebouwd en er
kwamen toiletten, in 1913 een serre. Voordat Willem Brands bij Station De Bilt begon was hij ook al
pachter van de stationsrestauratie in Baarn (NHSM) en bleef dat daar zeker tot 1918. Hij werkte in
zijn activiteiten samen met zijn broer Felix Brands (1884 ‘s Hertogenbosch – 1964 Nijmegen).
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Een andere activiteit die werd ontplooid was Woningbureau Brands <+LINK> in de voormalige stalling
naast het hotel. De familie Brands vertrok rond 1925 naar Nijmegen.
Het hotel ging over op Otto Aris Lijsen en werd voortgezet onder de naam Hotel v/h Brands. Blijkbaar
was Brands een klinkende naam in de omgeving geworden. Deze naam bleef ook gehandhaafd onder
de volgende eigenaar Leendert Mathieu Van der Laar en werd pas na de Tweede Wereldoorlog
veranderd in De Schouw <+LINK>. Begin 1939 werd het 75 jarig bestaan van het etablissement
gevierd.
Hotel Brands was een kloppend hart van het groeiende dorp, een vergaderplaats van allerlei
verenigingen, ook politieke zoals van de SDAP en de NSB, er werden notariële publieke verkopingen
gehouden, het was het startpunt voor VVV fietstochten en van paardentochten, springconcoursen en
cross countries van de Utrechtsche Jachtvereeniging. Er werden eveneens tentoonstellingen
gehouden, zoals die over Oost- en West-Indische cultuur, door de afdeling Bilthoven van de
Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen. In 1929 werd een overdekte kegelbaan <+LINK>
geopend.
Op 31 mei 1939 opende de ondernemende Van de Laar ook een stationsrestauratie op het perron.
Hij bleef pachter tot 1942. In 1938 en 1939 waren er mobilisatie oefeningen op het station waarbij
‘zwaargewonden’ van het station naar hotel Brands vervoerd moesten worden.
Bron:
advertenties in diverse kranten in www.delpher.nl

‘In hotel Brands te Bilthoven werd deze dagen een verkooping gehouden van artikelen, vervaardigd
door de blinden van de stichting “Sonneheerdt” te Ermelo. De bazar werd druk bezocht, zoodat men
mag hopen dat een flink batig saldo voor dit zoo mooie doel kan worden afgedragen.’
Het speelde zich af In de grote zaal ten zuiden van het hotel, let op de fraaie artdeco muurbekleding.
Bron: Utrecht in woord en beeld, jrg 11, 1935-1936, no 40, 20-12-1935
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Personeel van Hotel v/h Brands, mogelijk in 1939 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Bron:
[53265] Historische Kring d’Oude School
(3) Woningbureau Brands, de eerste makelaar in Bilthoven

Op deze ansichtkaart (ongeveer 1918-1922), naar het zuiden gefotografeerd voor hotel Brands, staat
rechts op de boog Brand’s Woningbureau en ook Woningbureau op de voormalige stalling er achter.
Bron: [52] Historische Kring d’ Oude School.
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Willem Brands werd in 1910 pachter van Hotel Dennenhoeve (ook Hotel Brands) <+link> bij het
station De Bilt. Het was de tijd dat wat later Bilthoven zou gaan heten uit de grond werd gestampt.
De koop en verkoop van huizen nam een grote vlucht en hij startte in 1910 met zijn broer Felix
Brands een woningbureau in wat eerder de stalling van het hotel was. We zouden dat nu een
woningmakelaardij noemen.
Meer informatie
Brands deed in villa’s, bouwterreinen, hypotheken en assurantiën. In 1919 werd het de N.V. Brands
Woningbureau (directeur werd zijn broer F.P. Brands). Maar Brands was niet de enige die in de
makelaardij een winstgevende zaak zag in Bilthoven. We zien in de jaren twintig een wildgroei van
het aantal woningbureaus in Bilthoven, zoals dat van Kors’ woningbureau (wat nu Emmaplein 14-16
is (+LINK)), woningbureau T. Tadema (Spoorlaan 15, later Soestdijkerstraatweg 142g), het
Bilthovensch Woningbureau, L.J. Nienaber (diverse adressen), woningbureau Biermans (Spoorlaan
21), een bijkantoor van NV ‘Het buitenverblijf in Nederland’ (Soestdijkerstraatweg 137), terwijl ook
de hotelhouder van Hotel De Bonte Koe op de hoek van de Spoorlaan, Breunis Altena, in 1924
adverteerde als woningbureau. Overigens mocht iedereen een woningbureau beginnen, maar om
zich makelaar te mogen noemen was sinds 1922 wel een advies van de Kamer van Koophandel nodig,
en pas sinds 1967 was makelaar een beschermde titel – die in 2001 in het kader van de deregulering
weer is afgeschaft.
Wellicht vond Brands het met deze concurrentie beter om te vertrekken, de familie ging in ieder
geval in 1925 naar Nijmegen waar het woningbureau werd voortgezet door Willem Brands, met wel
een bijkantoor in Bilthoven aan de Soestdijkerstraatweg 78. Broer Felix werd hoteldirecteur in
Nijmegen.
Bronnen:
Diverse advertenties via www.delpher.nl en in de Utrechtse Courant in www.hetutrechtsarchief.nl
https://www.nvm.nl/over-nvm/geschiedenis-van-de-makelaardij/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Makelaar
(4) De Schouw, bar, hotel-restaurant en kegelbaan

De Schouw in 1968. Bron: [56025] Historische Kring d’Oude School
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Sinds 1864 stond ten zuiden van het station Bilthoven een hotel-restaurant (eerder Dennenhoeve
<+LINK> en hotel Brands <+LINK>) dat na de Tweede Wereldoorlog werd voortgezet onder de naam
De Schouw door J. Nijsen. Maar al snel nam L.C.J. Campfens (1917-2000) de zaak in de jaren vijftig
over en bleef directeur tot begin jaren zeventig, zijn dochter hielp wel mee achter de bar. Het werd
‘De Schouw, bar, restaurant en kegelbaan <+ LINK>’.
Meer informatie
De Schouw behield haar sociale functie die het voor de oorlog ook al had. De Stichtse Cricket en
Hockey Club hield er haar feesten en de populariteit van het natuurbad de Biltse Duinen werd
gebruikt om klanten te trekken die per trein kwamen. De kegelbaan werd dagelijks druk gebruikt.
Het gebouw lag iets onder het trottoirniveau, en moest via een paar traptreden naar beneden
bereikt worden, eerst op het terras langs de weg. Bij binnenkomst was links de toegang tot de zaal en
rechts die naar het café. In het café was links de bar, en achterin de biljartkamer. Rechts de toegang
naar het restaurant, het voormalige terras aan de spoorzijde. Achterin stond een vleugel. Via de
biljartkamer kon de kegelbaan bereikt worden. De grote keuken lag achter de bar. Boven waren 5 à 6
hotelkamers en nog een kleinere vergaderzaal, die ook wel voor landelijke vergaderingen werd
gebruikt.
Het zuidelijk deel van het hotel aan de straat werd gebruikt als zaal voor recepties en vergaderingen.
Bijvoorbeeld voor het jubileum van Jaap de Jong sr, stichter van het Bilthovens Bouwbedrijf. De Biltse
harmonie bracht er een concert aan zijn sponsor. In de zaal werd door Piet Wildschut ook dansles
gegeven en de bekende beatballetgroep van Penny de Jager oefende er. Op een gegeven moment
was zaalverhuur niet rendabel meer en werd die omgebouwd tot een discobar met de naam “De
Smidse”.
Biltse Post 18-10-1973: De Schouw heeft nu ook een disco-bar! In het restaurant speelde het trio van
Pim Jacobs, die rond tien uur zijn vrouw Rita Reys aankondigde en samen met zijn trio de sfeer nog
meer vergrootte. Kort hierna zei hij: “Een lekker sfeertje hier. Ik voelde me weer thuis want vroeger
kwamen we hier vaak, tenminste toen ik nog op school zat hier. Lekker af en toe voor de vuist weg
spelen. Echt leuke tijden toen”. Aldus Pim Jacobs die hierna ook in de discobar nog een sessie weggaf!
In 1974 werd George Kotte manager van “De Schouw” (met wel 16 à 17 personeelsleden). Hij zat zelf
in de muziek en wilde optredens van bijvoorbeeld het Cocktail Trio en Bueno de Mesquita. In het
restaurant wilde hij meer middenstand hebben, in de vorm van een bitter- of borreluurtje. Het hotel
werd beëindigd. De kegelbaan bleef (tot het eind in 2011).
In 1982 verdween de discotheek. Daarvoor in de plaats kwam specialiteitenrestaurant ‘La Cheminée’,
onder leiding van Gé Hofstee. Dubbele glazen ramen verhinderen verkeersgeluiden om uw intieme
etentje te verstoren. Toch werd de zaak in 1995 weer gesplitst, het noordelijk deel bleef restaurant
onder verschillende uitbaters en zaaknamen, tot laatstelijk Het Wijn en Spijslokaal <+LINK>. Het
zuidelijk deel werd als Café De Dobbelaar eerst een discotheek en later een jongerencafé (eigenaar
Rob Stranders). Deze was populair en trok bezoekers uit de wijde omgeving maar zorgde ook wel
voor nachtelijke overlast.
Bronnen:
Knipselarchief De Oude School
Interview Jacques Zomer
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Bron: collectie Fred Meijer

Foto: Hermine Broggel.
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(5) Kegelen achter Hotel v/h Brands (later De Schouw)

Een kegelclub op de baan in De Schouw. Bron: [60171] Historische Kring d’Oude School, fotoarchief:
Ron van Schaik
In 1929 werd een overdekte kegelbaan aangelegd achter Hotel v/h Brands <+LINK> (later De
Schouw<+LINK>), naast station Bilthoven, parallel aan het Emmaplein. De baan was erg populair en
er werd op hoog niveau gekegeld.
Meer informatie
In 1939 werd de kegelbaan na restauratie feestelijk heropend met een kegelconcours door de
vereniging Kegel Uren Na Dagelijkschen Arbeid (KUNDA) die haar tienjarig bestaan vierde, waarbij de
burgemeester de eerste worp deed. Ook tijdens de oorlog werd er gekegeld. KUNDA werd in 1942
kampioen van de afdeling Utrecht van de Nederlandsche Kegelbond. In 1947 werden de wedstrijden
gecontinueerd, en zien we dat de Biltse Kegelclub (BKC) het ook goed doet. In 1949 werd het vierde
lustrum gevierd van KUNDA waarbij gememoreerd werd dat de club toonaangevend was terwijl altijd
enkele leden deel uitmaken van Bondsploegen. Bij het vijfde lustrum van KUNDA (bestuur Wolthuis,
van den Brink en Boot) dat weer met een concours werd gevierd, deed ook de damesclub “Knal”
mee. Het ging allemaal in goede verstandhouding.
Er werd druk gekegeld in De Schouw, elke dag was wel gevuld. Eind jaren zestig kwamen op maandag
de heren uit Bilthoven-Noord, op dinsdag een damesclub aangevoerd door de vrouw van aannemer
De Jong. Ook kwamen spelers van voetbalvereniging DOS uit Utrecht zondagochtend kegelen en
lunchen, waarna er gevoetbald kon worden.
De kegelbaan behoorde in 1959 tot de modernste in Nederland. Toen werd een volautomatische
kegelopzetmachine in gebruik genomen, een primeur voor Nederland. De installatie toonde op een
scherm de omver geworpen kegels via corresponderende lampjes terwijl ook het aantal werd
getoond. Na de worp werden de omver geworpen kegels, die ieder aan een nylon draad verbonden
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waren, na de worp weer op zijn plaats gezet, terwijl de bal terugrolde. De automaat maakte de
‘kegeljongen’ overbodig.
De kegelbaan bleef tot het einde in 2011 toe bestaan.
Bron:
Utrechts Nieuwsblad via www.utrechtsarchief.nl

Bron: Utrecht in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 18, 11-07-1941
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(6) Van La Cheminée tot het Wijn en Spijslokaal

Het Wijn en Spijslokaal. Bron: Bilthoven verandert, Hermine Broggel
Het restaurant van De Schouw <+LINK> veranderde regelmatig van naam en pachter: in 1981 had het
de naam La Cheminée (Frans voor De Schouw) met Gé Hofstee als uitbater. In 1993 werd dat ‘De
Keulse Pot’ (ook Gé Hofstee), toen een veredeld eetcafé, en in 1995 verschijnt de aankondiging
‘Vaarwel Seinhuys, vaarwel Schouw’. In dat jaar werd in het zuidelijk deel jongeren café-bar De
Dobbelaar geopend. In 1996 kan men gezellig eten bij grill-restaurant ‘Bacchus & Lucullus’ (eigenaar
Hans Willemse). Het was een mix van een gezellig eetcafé met overheerlijke gerechten op de kaart,
en jong, spontaan, weinig opgeleid personeel. Dat werkte blijkbaar niet want in 1997 is er ‘De Gulle
Graaf’ en is het echtpaar Stranders eigenaar (het pand is dan niet meer van de Nederlandse
Spoorwegen), dat ook De Dobbelaar exploiteert.
Wat meer rust komt er als in 2000 eerst Het Spijs en Bierlokaal maar al snel Het Wijn en Spijslokaal
de deuren opent waar gasten uitgebreid kunnen eten en van goede wijn genieten bij Ron van Schaik
en Hans van Zuidam. Door de tunnelbouw valt het doek in 2011 en wordt de inboedel geveild.
Daarna hielden ProRail en aannemer Heijmans er kantoor tot de oplevering van de
voetgangers/fietstunnel op 30 mei 2015.
Bron:
knipselarchief Historische Kring d’Oude School
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Bron: Collectie Fred Meijer

Bron: Bilthoven verandert, Hermine Broggel

Het Wijn en Spijslokaal

Het Wijn en Spijslokaal, veiling november 2011
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(7) De eerste huizen ten zuiden van station De Bilt, voor spoorpersoneel en het
hulppostkantoor

Emmaplein 9 in 1953, er is weinig veranderd sinds 1906. Het huis werd bewoond door H.M. Smits die
het als werknemer van de Nederlandse Spoorwegen van zijn werkgever huurde. Bron: Cees Smits.
Al voor de opening van station De Bilt in 1864 waren ten zuiden ervan door de Nederlandsche
Centraal Spoorwegmaatschappij (NCS) in 1862 al een paar arbeiderswoningen voor het
spoorpersoneel gebouwd. Met de komst van de eerste bewoners in Bilthoven rond 1900, toen nog
De Bilt Station, werd post-, telegraaf- en telefoonverkeer essentieel. De arbeiderswoningen maakten
in 1909 plaats voor een hulppostkantoor met woning voor de brievengaarder op wat nu Emmaplein 9
is. In 1919 was Bilthoven zo gegroeid dat een hoofdpostkantoor <+LINK> nodig was welke op
Julianalaan 10 werd gebouwd.
Meer informatie
Ten zuiden van hotel Dennenhoeve (+LINK) bij Station De Bilt stonden al twee kleine in 1862 door de
NCS gebouwde woningen voor het spoorpersoneel, een voor de stationschef en een voor de 1e klerk
(de laatste functie werd in 1900 opgeheven). De eerste die er woonde was Hendricus Cornelis
Wagenaar, eerst als spoorwerker en tussen 1864 en 1865 stationschef/haltechef van de NCS. Hij
werd opgevolgd door Casper Josephus Bedorf tussen 1866 en zijn pensioen in 1876, J. Mulder die er
woonde tussen 1890 en 1893, en G. Pasman tot 1898. De volgende stationschef Hendrik Strikkers
(1869 – 1954) had een lange staat van dienst en bleef tot zijn pensioen in 1932. De waardering voor
hem bleek uit de aandacht die er bij diverse jubilea was.
Bij het 10 jarig jubileum schreef de Amersfoortse Courant in 1908:
‘Gisteren herdacht de heer H. Strikkers, stationschef bij de Ned. Centraalspoor te de Bilt, den dag
waarop hij voor tien jaren geleden tot stationschef der 4e klasse alhier werd benoemd. Toen was De
Bilt een onbeduidend station, thans is het een 1e klasse station, met den jubilaris als eerste klasse
stationschef aan het hoofd.
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Als naar gewoonte was de heer Strikkers gisterenmorgen aan zijne werkzaamheden gegaan, er niet
aan denkende om dezen dag op eenigerlei wijze te vieren, doch de bewoners van het villapark
“Vogelsang” met die van de Soestdijkschenweg van de 1en tot den 2en tol hadden er anders over
gedacht. Zij wilden dezen dag voor hun zeer gewaardeerden chef niet onopgemerkt voorbij doen
gaan. Daartoe traden des middags ten ongeveer 1½ uur een viertal bewoners van genoemd park het
bureau van den chef binnen: deze bevond zich op het emplacement, en zijn echtgenoote in hare
woning; beiden werden in het bureau geroepen en tot hun verrassing werd den chef met een zeer
toepasselijk woord bij monde van den heer mr. dr. K. H. Beijen, secretaris bij de Ned.
Staatsspoorwegen, namens alle bewoners als blijk van groote waardeering aangeboden een prachtig
gouden remontoirhorloge met inscriptie, met keurig bewerkte kaart, bevattende de namen der
geefsters en gevers, benevens een zeer groot schilderij in eiken lijst. Aangedaan door de verrassing
drukte de heer Strikkers voor dit blijk van waardeering zijn dank uit aan al degenen die er toe hadden
bijgedragen. Onmiddellijk daarop wapperde de driekleur van het stationsgebouw en begaf zich de
jubilaris met zijne echtgenoote naar hunne woning, alwaar gedurende den ganschen middag en
avond druk bezoeken en felicitaties werden gebracht, en den wensch veelvuldig werd uitgesproken
dat de heer Strikkers nog lang stationschef aan De Bilt moge blijven.’
Strikkers woonde met zijn gezin en ouders tot 1902 eerst in een spoorweghuisje en verhuisde toen
naar de nieuwe stationschefwoning aan de noordzijde van de spoorbaan, die inmiddels is verplaatst
naar het Spoorwegmuseum. De twee woningen werden na een brand in 1905 gesloopt.
Ten zuiden van de spoorweghuisjes was omstreeks die tijd door de NCS al een nieuwe woning
gebouwd die in 1906 werd uitgebreid tot hulppostkantoor Station De Bilt, waarbij de woning
bestemd werd voor de brievengaarder Willem Cornelis van Rossum (1871-1933). 1e vaste
brievenbesteller werd Teunis Withaar die 40 jaar in functie bleef tot 1948.
Men kwam het hulppostkantoor aan de voorzijde binnen met dan links een wachtkamer met twee
loketten en een aparte spreekcel voor de telefoon, terwijl het kantoor de achterzijde van de uitbouw
besloeg. In het hulppostkantoor kon met terecht voor postzaken en vanaf 1911 voor telegraaf en
telefoon. Zelfs op zon- en feestdagen was het kantoor gedurende enkele uren per dag geopend.
Telegraafverkeer was overigens al vanaf 1893 mogelijk omdat de NCS de telegraaf op het station
voor publiek had opengesteld. Ondanks dat er nog bijna niemand in het toenmalige De Bilt Station
woonde werden er in 1894 al 109 telegrammen verzonden, in 1913 waren dat er 3452. Dat had
ongetwijfeld te maken met de directiefuncties van de eerste inwoners van Bilthoven.
Bij het 12½ jarig ambtsjubileum van beide functionarissen in 1919 schreef de Biltsche Krant ‘Wij
twijfelen er niet aan of het zal de beide jubilarissen op dien dag niet aan belangstelling ontbreken
daar de Heer Van Rossum, hier zijn wij zeker van, door zijn vriendelijk optreden tegen het publiek, de
dank van de Bilthovensche ingezetenen heeft verdiend en de heer Withaar niet minder door zijn
nauwgezette plichtsbetrachting’.
Toen in 1919 het nieuwe hoofdpostkantoor aan de Julianalaan (+LINK) gereed kwam werd Van
Rossum daar kantoorbediende. Van 1922 tot 1934 woonde C.J. van Zetten, opzichter van de
spoorwegen in het pand (toen Soestdijkseweg 95). Tot 1954 woonde H.M. Smits in het huis dat hij
huurde van zijn werkgever, de Nederlandse Spoorwegen.
In 1954 betrok bonthandel Gasparjan (+LINK) Emmaplein 9, terwijl vanaf 1995 ski- en snowboard
Klein Oostenrijk er gevestigd was tot de sloop in 2011.
Bronnen:
Informatie van Fred Meijer
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Goede, A.P. de en M.H. van Dort, ‘Postkantoor in een Biltsche Herbergh. De geschiedenis van de
posterijen in De Bilt en Bilthoven’, Oss, 1993
Krantenartikelen via www.delpher.nl

Bouwtekening van het hulppostkantoor (1906)

Bouwtekening van de voorgevel van het hulppostkantoor (1906) op Emmaplein 9 (Soestdijkseweg 95),
met plattegrond waarin de uitbreiding met hulppostkantoor aan de rechterzijde getekend staat.
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(8) Tweewielercentrum Van Weelden

Tweewielercentrum Cees van Weelden op Emmaplein 3-7 in 1990. Foto: Jan van der Heiden [53442]
Historische Kring d’Oude School. Met emaille reclamebord uit de oude werkplaats.
Al meer dan 65 jaar is er een plek op het Emmaplein waar je een nieuwe fiets kon kopen of een oude
kon laten repareren. Twee generaties Van Weelden stonden garant voor de goede en
klantvriendelijke service zoals je in een dorp verwacht. Het begon allemaal in 1955 met een
werkplaats op het achterterrein van de Spoorwegen tussen het Emmaplein en het spoor, Emmaplein
7a. Daarna volgde de huur van het karakteristieke pand Emmaplein 3-7, en sinds 1997 vinden we
Cees van Weelden op Emmaplein 4. Daarnaast is er inmiddels een tweede Servicecentrum aan
Rembrandtlaan 2a.
Meer informatie
Cees van Weelden jr is de laatste van drie generaties motor- en rijwielhandelaren/makers.
Grootvader Gerard begon in 1920 in Utrecht op Jutfaseweg 101(+LINK
http://www.rijwiel.net/fotos/foto019n.htm), en had ook nog een smidse. Vier zonen (van twaalf
kinderen) werden fietsenmaker, waarvan de jongste, Cees sr (1917-2002) ambities had als tenor en
het conservatorium volgde. Maar de onzekerheid over inkomen deed hem uiteindelijk toch besluiten
het fietsenvak te kiezen. Hij verhuisde naar Bilthoven (Parklaan) en kreeg een portiersfunctie bij het
RIV (toen nog Rijks Instituut voor de Volksgezondheid) dat zich in 1953 in Bilthoven had gevestigd.
Rond 1956 kon hij met hulp van de directeur van het RIV, Jan Spaander, de motor- en
rijwielhandel/werkplaats van Jan Zwaneveld op Emmaplein 7a overnemen. Op dit wat van de weg af
gelegen terrein van de Spoorwegen, tussen witgoedzaak Dijkman op Emmaplein 5-7 en bontzaak
Gasparjan op Emmaplein 9, stond een plaatstalen loods (direct achter Spoorlaan 3) die in de oorlog
diverse granaatinslagen te verduren had gekregen, waarvan de provisorische afdichting later nog
goed te zien was.
Van Weelden sr sloopte na een aantal jaar de oude loods en bouwde een nieuwe werkplaats van
schuimbetonblokken. Hij wilde er nog wel eens een lied aanheffen want zijn liefde voor het zingen
ging niet verloren. Ook stonden er op het terrein twee gebouwen met ieder drie garageboxen met
daartussen een autoschade reparatieruimte. Deze waren net na de oorlog door garage De
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Witte(+LINK) geplaatst (Cor de Witte begon de garage in 1927 aan de overkant op Emmaplein 10). De
te repareren auto’s stonden op het terrein geparkeerd.
Tweewielercentrum Cees van Weelden
Cees jr kwam op 15 jarige leeftijd in 1968 in het bedrijf van zijn vader en nam het later over. Het
bedrijf was gericht op fietsen en tuinmachines (grasmaaiers), in 1970 werd gestopt met bromfietsen.
In 1981 werd naast de werkplaats op Emmaplein 7a de naastgelegen winkel van Dijkman op
Emmaplein 3-5/7 gehuurd als Tweewielercentrum Cees van Weelden. Toen het autobedrijf (inmiddels
Peugot Nefkens) in 1986 de andere ruimtes op Emmaplein 7a niet meer nodig had huurde Cees van
Weelden jr de achterste garageboxen erbij als opslagruimte en bandenloods voor zijn fietsenzaak en
Ries van Dijk de overige loodsen, die hij ombouwde tot blokhut van zijn winkel Klein Oostenrijk voor
ski- en snowboard onderhoud (later ook winkel op Emmaplein 9).
In 1997 kreeg Cees de kans om het pand van Slager Pijpers te kopen, dat aan de overkant stond op
Emmaplein 4 en dateert uit 1919, ontworpen door W.S. van der Sterre. En hij aarzelde niet. Er werd
ingrijpend verbouwd, waarbij de binnenplaats overdekt werd en de vloer overal op gelijke hoogte
werd gebracht. De bedrijfsruimte werd zo vergroot van 75 m2 tot 260 m2, de naam werd Profile Van
Weelden ‘De Fietsspecialist’. Op Emmaplein 7a bleven de werkplaats en magazijn gehandhaafd,
vooral voor tuin- en parkmachines. Op de eerste verdieping werden twee appartementen voor de
verhuur gerealiseerd. Later ging Van Weelden daar zelf wonen.
Tweede pand
In 2011 werden de loodsen op het terrein Emmaplein 7a gesloopt en huurde Van Weelden de
distributieloods van het oude postkantoor (ingang aan de huidige Melchiorweg, achter de ING bank),
waar vooral tuinmachines/grasmaaiers werden verkocht en onderhouden, en ook tweedehands
fietsen: Cees van Weelden Servicecentrum Tuin- en Parkmachines. Na een paar jaar moest hij daar al
weer weg, en betrok hij (naast de winkel/werkplaats op Emmaplein 4) in 2013 een pand aan
Rembrandtlaan 2. Daar zijn de tuinmachines inmiddels ook verdwenen, die maakten plaats voor ebikes. Door de spoortunnelbouw waren het tussen 2012 en 2015 moeilijke jaren waarbij de omzet
door de slechte bereikbaarheid van het Emmaplein flink daalde. Maar dat is nu allemaal achter de
rug en Profile Fietsspecialist Cees van Weelden zal er nog lang gevestigd blijven.
Bron:
Gesprekken met Cees van Weelden jr

Profil Servicecentrum Cees van Weelden, foto: GB

20

Het Emmaplein in Bilthoven
(9) Emmaplein 3 en 5, Bloemenspoor

Bloemisterij Bloemenspoor op Emmaplein 3 en 5. Bron: [53463] Historische Kring d’Oude School
Van 2005 tot de sloop in 2011 zat op Emmaplein 3 en 5 de bloemisterij Bloemenspoor van Helma van
Midden. Maar het monumentale pand heeft een lange geschiedenis vanaf 1918.
Meer informatie
In 1918 werd het monumentale pand van Emmaplein 5/7 in neo-Hollandse Renaissance stijl
gebouwd, ontworpen door de architect Joh. B. Lambeek Jr. (1867-1934), en betrokken door Johannes
Jacobus Dijkman (1875 Amsterdam – 1934 De Bilt) die elektrotechnicus en loodgieter was.
Al snel werd de voorgevel in 1922 gewijzigd(+LINK https://onlinemuseumdebilt.nl/wat-voorgoedverdween-emmalaan-7/) en kwam er een winkel met etalage. De winkel is Emmaplein 5, het huis
erboven Emmaplein 7. Het pand bleef na het overlijden van Jan Dijkman overlijden in 1934 in de
familie, die ook het rond 1930 gebouwde Emmaplein 3 bezat. De zaak werd voortgezet door zoon
Johannes Adrianus Dijkman (1901 Hatert) en zijn vrouw Irma Johanna van Luijn (1920) als
speciaalzaak voor huishoudelijke artikelen en gereedschappen, later Dijkman en Nieberg.
Emmaplein 3 zal omstreeks 1930 gebouwd zijn, tegen Emmaplein 5/7 aan. H. van Emmerik had er
een magazijn voor levensmiddelen, die onder eigenaar P. v.d. Veer in 1937 alweer werd opgedoekt,
er was veel concurrentie van kruideniers op het Emmaplein. Na de oorlog zat er de kapperszaak
‘Titia’ van Evert Frederik van Driest (1885 Amsterdam – 1963 De Bilt), terwijl Thierry van Driest (1909
Amsterdam) er piano- en orgelleraar was. Rond de jaren zestig is de winkelruimte op de begane
grond bij die van Dijkman en Nieberg op nummer 5 getrokken zodat er één winkelruimte ontstond.
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Die winkel werd in 1981 beëindigd waarbij Nieberg door ging op Julianalaan 8-8a(+LINK
https://onlinemuseumdebilt.nl/nieberg-verhuisde-van-emmaplein-naar-julianalaan/).
Emmaplein 3-5 werd vervolgens gehuurd door het tweewielercentrum van Cees van Weelden(+LINK)
die ernaast al de werkplaats op Emmaplein 7a had. Nadat Cees van Weelden in 1997 naar Emmaplein
4 aan de overkant verhuisde vestigde zich er eerst – als anti-kraak – een brocante winkel L’Esprit Du
Sud. Dat was van korte duur.
In 2001 werd het pand betrokken door Hélène van den Boogaard met Bloem en Kunst, een winkel
voor vernieuwende bloemsierkunst. “De meerwaarde zit ‘m in de schilderijen, vazen en kunstige
bloem- en plantstukken, die de winkel sieren. De inrichting is strak en trendy, met warme oosterse
kleuren. Wereldmuziek klinkt op de achtergrond.”[Utrechts Nieuwsblad] Eerder werkte ze nog in de
bloemenwinkel van Van der Kam(+LINK Emmaplein 1919) aan de overkant van het plein, maar die
werd na het pensioen van Van der Kam in 2001 door Groen overgenomen die er een winkel voor
interieuraccessoires van maakte. Van den Boogaard mocht de oude klanten van Van der Kam
meenemen naar Emmaplein 3-5 dat toen al op de nominatie voor sloop stond. Ze hoopte er ook een
galerie te starten. Toch lukte het haar niet en vanaf 2005 tot de sloop in 2011 zat er de bloemisterij
Bloemenspoor van Helma van Midden.
Bronnen:
krantenadvertenties in www.delpher.nl en www.archiefutrecht.nl
E.H. Dikland en de heer J.A. van der Hoeve (1983), Monumenteninventaris De Bilt
knipselarchief Historische Kring d’Oude School

Emmaplein 3 en 5/7 rond het jaar 2000, met L’Esprit du Sud. Bron: [54052] Historische Kring d’Oude
School
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Emmaplein 5-7 voor de verbouwing in 1922. Bron: [41] Historische Kring d’Oude School
(10)

Emmalaan 1, Melksalon ‘In de Bonte Koe’

Melksalon ‘In de Bonte Koe’ omstreeks 1917. Op de gevel staat ‘Melk Boter Kaas en Eieren’.
Bron: [25] Historische Kring d’Oude School
Met de ontwikkeling van wijk Vogelzang bij station De Bilt werd onder andere de Spoorlaan
aangelegd. Deze begon in de buurt van het station bij de Soestdijksestraatweg en eindigde bij
boerderij Lindenhoeve aan de Leijenseweg. De Spoorlaan verbond zo de leverancier van
melkproducten op de boerderij met de in 1916 gebouwde melksalon ‘In de Bonte Koe’ op de hoek
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met de Soestdijkseweg, die later als café-restaurant een bekende ontmoetingsplaats in Bilthoven
werd.
Meer informatie
De familie Altena was in 1906 eigenaar geworden van de boerderij Lindenhoeve aan de Leijenseweg.
Deze plaats werd in 1647 al genoemd als Eikelestein (+LINK
http://www.wijkvogelzang.nl/Eikelestein.htm of die link onderaan plaatsen). Vader Evert Altena
boerde er als veehouder en produceerde melk en melkproducten. Met de komst van de villa’s in wat
toen nog Station De Bilt heette, en daarmee onder andere de aanleg van de Spoorlaan, zag hij een
nabije afzetmarkt voor zijn producten. In 1916 gaf zijn zoon Breunis Altena (1894 Baarn - 1961 De
Bilt) aan architect Joh. B. Lambeek de opdracht om een woning annex melksalon te bouwen op het
andere einde van de Spoorlaan, op de hoek met het Emmaplein (toen Soestdijkseweg 93a, later
nummer 137). Lambeek was in die tijd betrokken bij de bouw van diverse villa’s in Bilthoven
(waaronder de verplaatsing in 1913 van de door Berlage ontworpen villa Parckwijk (+LINK:
https://onlinemuseumdebilt.nl/amsterdam-overgebracht-naar-bilthoven/) van het Amsterdamse
Vondelpark naar Soestdijksestraatweg 319). Hij woonde zelf in 1912 op Leijenseweg 1 en verhuisde
wat later naar het in 1913 gebouwde Spoorlaan 3.
Lambeek ontwierp de melksalon in neo-Hollandse Renaissance stijl, zoals hii dat in 1918 ook zou
doen voor Emmaplein 5-7, met trapgevels, luiken en luifels boven de winkelramen. Op de gevel stond
‘In de Bonte Koe, Melk Boter Kaas en Eieren’, producten die ongetwijfeld uit de boerderij van Evert
Altena afkomstig waren. Zoon Breunis trouwde in het jaar van de opening van de melksalon in 1916
met Aaltje van der Kemp. Er gebeurde wel wat meer dan de verkoop van een glaasje melk want in
1919 werd een concert georganiseerd door een Heeren-Orkest.
In 1923 werd het huisraad van boerderij Lindenhoeve in het openbaar verkocht. In de advertentie
daarover worden ook een kaasbrik, een melkbrik en een karn met wip genoemd, nodig voor de
productie van karnemelk en het vervoer van de melkproducten naar de melksalon. Het boerenbedrijf
werd blijkbaar niet meer gecontinueerd (en de boerderij in 1936 gesloopt), een goede reden om de
melksalon op hoger niveau te brengen. De aanpalende schuur werd omgebouwd tot vergaderzaal.
Op de gevel kwam nu te staan Hotel – Restaurant, en er werd geadverteerd met hotel-pension De
Bonte Koe in de onmiddellijke nabijheid der bosschen met ruime frissche kamers. Daarnaast het was
er ook een café en lunchroom.
Blijkbaar was de boerenfamilie niet in staat als hotelhouder en restaurateur op te treden, en ook een
advertentie als woningbureau in 1924 was eenmalig, want in dat jaar nam Hendrik Anthonius Nuse
(1895 Amsterdam – 1956 De Bilt) de zaak over als Wijnhandel en Slijterij & Lunchroom ‘In De Bonte
Koe’. Hij vroeg ook een vergunning voor het schenken van sterke drank in de voor- en
achterlokaliteit. Naast Hotel Brands (+LINK) (later De Schouw(+LINK)) werd De Bonte Koe(+LINK) tot
1986 een sociale ontmoetingsplaats in Bilthoven, om uiteindelijk als Chinees restaurant Fong
Cheng(+LINK) in 2015 voor de autotunnel onder het spoor plaats te moeten maken.
Bronnen:
Over boerderij Lindenhoeve: http://www.wijkvogelzang.nl/Eikelestein.htm
krantenadvertenties in www.delpher.nl en www.archiefutrecht.nl
E.H. Dikland en de heer J.A. van der Hoeve (1983), Monumenteninventaris De Bilt
knipselarchief Historische Kring d’Oude School
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In de Bonte Koe als Hotel Restaurant, 1923
Bron: [28] Historische Kring d’Oude School
(11)

‘De Bonte Koe’, Fawlty Towers van Bilthoven

Café-Restaurant ‘de Bonte Koe’ omstreeks 1938. Bron: RHC Vecht en Venen, Jos Pé collectie
Op de hoek van het Emmaplein en de Spoorlaan in Bilthoven stond sinds 1916 melksalon ‘In de Bonte
Koe(+LINK)’. Deze werd in 1924 door Hendrik Nuse overgenomen die er een hotel-café-restaurant,
annex slijterij van maakte. Het was naast hotel Brands(+LINK)/De Schouw(+LINK) het sociale
ontmoetingspunt van Bilthoven waar men graag een biertje dronk. In 1986 kwam er een einde aan
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‘De Bonte Koe’ en werd het pand een Chinees restaurant dat uiteindelijk in 2015 het veld moest
ruimen voor de autotunnel onder het spoor.
Meer informatie
In 1924 nam Hendrik Anthonius Nuse (1895 Amsterdam – 1956 De Bilt) café-restaurant De Bonte Koe
op de hoek van het Emmaplein en de Spoorlaan in Bilthoven over van Breunis Altena. De vroegere
melksalon werd uitgebreid met een verlenging en uitbouw aan de zijde van de Soestdijkseweg, waar
Nuse een slijterij begon. Na het overlijden van Nuse in 1956 werd de slijterij voortgezet door zijn
tweede vrouw Everdina Nuse – van Zijl, tot haar overlijden in 1986.
Het hotel-café-restaurant werd verpacht, maar de hotelfunctie werd voor de oorlog afgebouwd. In
1926 werd er een zaal gemaakt die geopend werd met een liefdadigheidsconcert. Aan de Spoorlaan
kwam een biljartkamer. Het terras kreeg voor de oorlog een zonnescherm terwijl het in 1959 een
permanente overdekking en ombouw kreeg die in 1966 nog eens vernieuwd werd.
Er gebeurde van alles in het etablissement. Voor de oorlog werden er aanbestedingen
georganiseerd, de brandweerlieden van het corps Bilthoven vergaderden er, zo ook het Utrechts
Landbouwgenootschap en politieke partijen zoals de SDAP en de Liberale Staatspartij, de
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen organiseerde lezingen, in 1925 werd een dansclub
opgericht evenals een VVV op initiatief van Bilthovense winkeliers, er werden damwedstrijden
georganiseerd en er werden films vertoond. Terrasbezoek werd aangenamer omdat er in de zomer
ook ijs verkocht werd van ijsfabriek Strietman uit Zeist.
We komen voor de oorlog J. Wapstra vanaf 1937 als uitbater tegen die in een advertentie een ThéComplet op het terras aanbiedt. Vanaf 1940 tot na de oorlog was A. v.d. Berg pachter. Nuse en
mogelijk ook Van den Berg waren lid van de WA, de weerbaarheidsafdeling van de NSB. In 1933
maakte Nuse reclame voor zijn slijterij in Volk en Vaderland, het blad van de NSB, in 1941 beval Van
den Berg in De Zwarte Soldaat, blad van de WA, De Bonte Koe aan bij kameraden. We moeten niet
vergeten dat de NSB voor de oorlog bij de statenverkiezingen van 1935 15% van de stemmen in De
Bilt haalde (+LINK https://onlinemuseumdebilt.nl/de-statenverkiezingen-van-1935-in-de-bilt-enmaartensdijk/).
Niettemin was en bleef De Bonte Koe ook na de oorlog een algemeen sociaal middelpunt van het
dorp, waar men elkaar ontmoette en vergaderde. Het Humanistisch Verbond hield er bijvoorbeeld in
1954 lezingen, een lezing bespreekt sexuele hervorming, er zijn filmavonden, de Bond van
Vogelliefhebbers vergadert er en de Biltse en Bilthovense auto- en motorclub De Meteoor vierde er
in 1967 haar 20-jarig bestaan. Men dronk er graag een biertje en op vrijdagmiddag kwam de
middenstand bijeen om de week door te nemen. Laatstelijk was de heer Nalens de pachter. Met het
overlijden van mevr. Nuse in 1986 werd De Bonte Koe verkocht en werd het kortstondig “Auberge
Adrian”, met eigenaar Ronald Goudsmit en assistent-bedrijfsleider Ton Vermeulen.
De Biltsche en Bilthovense Courant bericht: “De 30-jarige Ronald Goudsmit uit Amsterdam, telg uit
een bekende restaurateursfamilie runde in Amstelveen al ‘Molen de Dikkert’ en in Wassenaar ‘De
Kievit’, beiden in het bezit van één Michelin-ster, plus het wat kleinere restaurant ‘Adrian’ in
Amsterdam. De 22-jarige bedrijfsleider Ron Vermeulen: ‘het was aanvankelijk de bedoeling om de
zaak te renoveren, maar dat is later uitgedraaid op een complete verbouwing van het interieur’. Van
de biljartzaal is nu een bistro gemaakt met zestig zitplaatsen. Omdat de inrichting hiervan min of
meer een kopie is van het restaurant in Amsterdam, is in Bilthoven ook gekozen voor de naam
“Adrian”. Het luxe restaurant heeft een kapaciteit van vijftig zitplaatsen. Chef-kok Ton Teniet zwaait
in de Franse keuken de scepter over zes man personeel. We zijn niet extreem duur, de prijzen van
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onze menu’s variëren van 37,50 tot 115 gulden. Het restaurant is deze week heel rustig gaan
draaien.”
Ambities genoeg, maar nog geen maand na de opening wordt het interieur door onbekenden geheel
vernield. Het lijkt een afrekening. Ook de klanten blijven weg en na een jaar gaat Goudsmit failliet.
Vervolgens wordt het pand in 1988 Chinees restaurant Jade Villa en krijgt Bilthoven zijn eigen
‘Oriental Palace’ (+LINK) (het Chinees restaurant bij station Breukelen). Vanaf 1993 was het Chinees
restaurant Fong Cheng tot de sloop in 2013 voor de autotunnel onder het spoor.
Bronnen:
Over boerderij Lindenhoeve: http://www.wijkvogelzang.nl/Eikelestein.htm
krantenadvertenties in www.delpher.nl
E.H. Dikland en de heer J.A. van der Hoeve (1983), Monumenteninventaris De Bilt
knipselarchief Historische Kring d’Oude School

Interieur Café-Restaurant ‘de Bonte Koe’ omstreeks 1945. Bron: RHC Vecht en Venen, Jos Pé collectie
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Café-Restaurant ‘de Bonte Koe’ omstreeks 1969, zonder luiken, met overdekt terras. Bron: RHC Vecht
en Venen, Jos Pé collectie

Suikerzakjes van De Bonte Koe (links 1961). Bron: Collectie Fred Meijer
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(12)

Een ‘Oriental Palace’ in Bilthoven

Chinees Restaurant Jade Villa. Bron: [53440] Historische Kring d’Oude School
Van 1988 tot 2013 stond op de hoek van de Soestdijkseweg en de Spoorlaan in Bilthoven een
opvallend Chinees restaurant met toegangspoort met leeuwen. Het was het nieuwe jasje van wat
eerder Café-Restaurant De Bonte Koe(+LINK) was: een opmerkelijke culturele fusion van neoHollandse gotiek met trapgevels en Chinese bouwstijl.
Meer informatie
In 1988 werd het van oudsher bekende Café-Restaurant De Bonte Koe verkocht aan W.T. Liu die er
een Chinees Specialiteiten Restaurant van wilde maken. Deze dacht eerst aan sloop van het pand,
maar daar kwam veel protest tegen. Het werd uiteindelijk een ingrijpende verbouwing, met veel
Chinese details, waaronder een imposante toegangspoort met twee leeuwen en keramische luifels
boven de ramen. Een vergelijking met het zeer opvallende ‘Oriental Palace’ dat in Breukelen tussen
snelweg en spoor was gebouwd (later Van der Valk) lag voor de hand. Op 21 september werd het
restaurant Jade Villa door burgemeester Mr. A. Baron van Harinxma thoe Sloten geopend.
In 1993 kwam er een nieuwe eigenaar, en een nieuwe naam: Fong Cheng. De uitbouw werd helemaal
strak vernieuwd en doorgetrokken langs de Spoorlaan. Heel veel klandizie was er niet en vlak voor de
opening van de autotunnel op 12 oktober 2013 werd het pand gesloopt.
In 1996 kwam in de oorspronkelijke biljartkamer van De Bonte Koe met de ingang aan de Spoorlaan
eetcafé Wimmeric van Willem Schuit en Eric Sjollema. Voor een lunch of een warme hap.
‘Jazzmuzikant Gijs Hendrik treedt op, het is de bedoeling dat vaker muzikanten live optreden bij
Wimmeric’. Dat duurde niet lang en in 1998 na een verbouwing van twee maanden werd Stars
Steakcafé van Mimo Tadros geopend. Gasten worden bediend door o.a. de Bilthovense Miss Holland
Jacqueline Rotteveel. Specialiteit waren de volgens Argentijnse wijze op de lava grill bereide
gerechten. Ook dat duurde maar een jaar, en toen namen de gebroeders Ghadari de zaak over en
noemden het Thaab (Arabisch voor ‘heerlijk eten’), het was tijd voor een shoarmazaak in Bilthoven
die bleef tot het einde in 2013.
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Bron:
knipselarchief Historische Kring d’Oude School

Chinees Restaurant Fong Cheng 2011, met ombouw aan beide zijden, links de ingang van
shoarmazaak Thaab. Fotograaf: Frans Hoogeweg, [53482] Historische Kring d’Oude School
(13)

Bouwen aan het Emmaplein rond 1919

Het Emmaplein net na de oplevering van vier panden in 1919 (toen nog Soestdijksche straatweg).
Alleen het meest rechtse pand stond er in 1916 al. Er liepen lange tuinen naar de weg. Bron: [07]
Historische Vereniging d’Oude School.
Tussen 1916 en 1919 werden de bovenstaande winkelpanden aan het huidige Emmaplein gebouwd.
Maar niet allemaal meteen op de huidige hoogte. Alleen de begane grond werd voltooid bij de twee
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bedrijven links (nu nr 10: restaurant Ripassa en nr 8: juweliers Hoogenboom & Bogers); de eerste
verdieping en kap zouden een aantal jaren later volgen. De volgende twee panden (nu nr 6:
Burgersdijk makelaars en nr 4: Fietsspecialist Cees van Weelden) waren wel direct op hoogte. Het
laatste pand (nu nr 2: brasserie Olivier) werd in 1916 gebouwd met één verdieping, maar daar zou
later nog een tweede bovenop komen. Opmerkelijk lang hield elk pand onder verschillende eigenaars
dezelfde nering, pas de laatste twintig jaar veranderde alles.
Meer informatie
Panden van links naar rechts naar huidige nummering:
Emmaplein 10
Op het bord links staat te lezen: Hier wordt gevestigd een filiaal der Hilversumsche Auto en Atax
onderneming. Verhuur van Luxe Auto’s. Reparatie Motoren Rijwielen. Rijwielstalling. Olie. Benzine.
Inlichtingen Soest 66 Hilversum Tel 28. Deze onderneming ontwikkelde ook vestigingen in Hilversum
en Laren. De kapitaalkrachtigen in deze plaatsen wilden wel eens op pad met een luxe auto. Die
konden ze hier huren. Maar ook kopen of laten repareren, evenals motoren en rijwielen. Van dat
laatste getuigt de man met fiets in de deuropening van. Misschien is het G.G.A. van de Wijngaard die
de Biltsche Autogarage dreef. De Hilversumsche Auto en Atax onderneming kwam al snel in de
problemen en werd in 1928 per executie verkocht. In 1927 kochten de broers Jan en Cor De
Witte(+LINK Emmaplein pomp) het pand en begonnen er hun autogarage en rijwielhandel. Toen was
er inmiddels wel al een eerste verdieping boven gebouwd. Garage De Witte bleef tot 1976 toen
Nefkens het bedrijf overnam. Vanaf 2007 is restaurant Ripassa hier gevestigd.
Emmaplein 8
Op de gevel staat Sigarenmagazijn Sumatra. Het is in opdracht van Hendrik Rijkse (1896 Breukelen St
Pieters – 1950 De Bilt) gebouwd onder architectuur van G. Starink. Al voor 1925 werd er een eerste
verdieping en een kap op gebouwd, waardoor het pand zijn huidige vorm kreeg. De naam
veranderde al snel naar de eigenaar in Sigarenmagazijn Rijkse. Deze naam bleef tot in de jaren
zeventig behouden, ook toen V. Hulskamp inmiddels de eigenaar was. In 1977 werd het dan wel
Hulskamp sigarenhandel. In de jaren tachtig zat Card Cadeau Printshop Weimar in het pand en vanaf
1992 Heleen Hoogenboom & Sanne Bogers, juweliers (edelsmederij). Emmaplein 8 is een
gemeentelijk monument. (+LINK https://onlinemuseumdebilt.nl/een-stijlvol-winkelpand-op-hetemmaplein/)
Emmaplein 6
De oudere broer van sigarenwinkelier Hendrik Rijkse op nummer 8, Reijer Rijkse, begon hier in 1919
een bakkerij. Aan de straat kwam de winkel, de bakkerij was een apart gebouw achter op het kavel
(nu in gebruik als keuken van restaurant Ripassa). De luxe brood- en banketbakkerij werd al in 1929
overgenomen door Wolbertus Brouwer. In 1972 zette Johan Burgersdijk zijn makelaardij(+LINK) hier
voort.
Emmaplein 4
In 1919 gebouwd onder architectuur van W.S. van der Sterre, in opdracht van slager Pieter
Weijnands (1862– 1949). De familie Weijnands had al sinds 1810 een slagerij/vleeshouwerij in De Bilt
aan de Utrechtse weg. In Bilthoven begonnen ze een filiaal. We vinden naast Pieter Weijnands ook
de zonen Henri Cornelis (1899-1936) en Marinus (1901) in de slagerij. Eind jaren vijftig nam D.R. Punt
de slagerij over. Cees van Weelden vertelt: ‘Hij werd ook wel dokter Punt genoemd omdat hij in een
witte jas liep. Hij was op de centen. Hij kon bij mijn vader een fiets met 15% korting kopen, maar gaf
niet thuis toen mijn moeder ook 15% op het vlees bedong.’ Van 1972-1986 zat slager P.Pijpers in het
pand. Toen deze met pensioen ging en de zaak ook niet meer aan de moderne eisen voldeed, kocht
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Cees van Weelden(+LINK) de zaak en verhuisde er met zijn tweewielercentrum van Emmaplein 3-7
naartoe.
Emmaplein 2
De eerste winkel van dit rijtje, op de hoek met de Nachtegaallaan, werd in 1916 gebouwd voor
kruidenier M. Verkade. Na de oorlog begon J. A. Kors & Zn er een bloemenmagazijn, gevolgd door
Bloemsierkunst Verhaaf en vanaf 1974 de Bloemsierkunstwinkel van Anneke en Rob van der Kam. Na
hun pensioen kochten concurrenten John en Marcel Groen (van Groen Flora aan de overzijde van de
Nachtegaallaan) het pand en begonnen er de woonaccessoireswinkel Groen Wonen. Vanaf 2019 zit
brasserie Olivier er, komend van de Kwinkelier.
Bronnen:
E.H. Dikland en de heer J.A. van der Hoeve (1983), Monumenteninventaris De Bilt
krantenadvertenties in www.delpher.nl en www.archiefutrecht.nl
Knipselarchief Historische Vereniging d’Oude School.

Het Emmaplein in 1936, vanuit het terras van Hotel v/h Brands (later De Schouw en Wijn en
Spijslokaal). Alle panden zijn op hoogte. Bron: [55] Historische Vereniging d’Oude School.
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Emmaplein 2 staat nog alleen na de bouw in 1916, met één verdieping en een ruime tuin naar de
Soestdijkseweg. Bron: [54051] Historische Vereniging d’Oude School.

De winkel in de jaren zeventig ten tijde van bloemsierkunst Van der Kam.
Bron: [05] Historische Vereniging d’Oude School.
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Burgersdijk Makelaars op Emmaplein 6

Burgersdijk makelaars is sinds 1972 aan Emmaplein 6 gevestigd, maar heeft een langere
voorgeschiedenis in Bilthoven. Op dit schilderij van Jaap ter Haar van het Emmaplein is Burgersdijk
Makelaars prominent het lagere witte pand in het midden.
Meer informatie
Johan F. Burgersdijk (1915-2007) werd in Nijmegen geboren maar bracht zijn jeugd door in Bilthoven.
Zijn vader, ook Joannes Franciscus (1860-1953), was geboren in Breda en vertrok als tabaksplanter
naar Djember (Nederlands-Indië). Hij huwde daar in 1897 maar zijn vrouw overleed al in 1899 in het
kraambed en zijn dochtertje kort daarna. Na terugkomst in Nederland vestigde hij zich in Nijmegen,
huwde in 1913, en werd in 1920 de eerste bewoner van Leijenseweg 2 in Bilthoven. Zijn vader dr.
Leendert Burgersdijk (1928-1900) <link https://nl.wikipedia.org/wiki/Leendert_Burgersdijk> was de
eerste die in 1886 de volledige werken van Shakespeare vertaalde. Ook Joannes jr hield er een
voorliefde voor Shakespeare aan over en bracht elk jaar zomers een bezoek aan het Shakespeare
theater in Diever. Evenals zijn vader vertrok de jonge Johan Burgersdijk nog voor de Tweede
Wereldoorlog naar Nederlands-Indië om op rubberplantages te gaan werken. Tijdens de oorlog zat
hij in een Jappenkamp. Na de oorlog werkte hij in de havens van Singapore waar hij zijn vrouw
ontmoette die daar voor het Rode Kruis werkte. Hij keerde terug naar Indonesië en werkte in het
management van tabaks- en rubberplantages door het hele land. Zijn kinderen werden er geboren.
Midden jaren vijftig keerde hij terug naar Bilthoven waar zijn vader in 1953 was overleden, haalde als
doortastend en volhardend man zijn makelaardij-opleiding waarbij hij stage liep bij Koster in
Hilversum, werd beëdigd en begon in 1957 een eigen makelaardij aan de Soestdijkseweg Noord 342.
Opvallend is dat zijn eerste advertentie in 1957 in de Java-Bode werd geplaatst, gericht op
repatriërende landgenoten.
In 1965 liet hij aan Rubenslaan 36 voor zichzelf een huis en kantoor bouwen. Het was ook het jaar
waarin de toen 19-jarige Joop van der Pijl zijn intrede in het bedrijf deed, om later de compagnon van
Burgersdijk te worden. Andere makelaars in die tijd in Bilthoven waren Nienaber, Langschmidt, Van
Donselaar, en Van Scherpenzeel. Ook al waren ze concurrenten, ze maakten samen elke 6 weken een
gedrukte woninggids met het woningaanbod in De Bilt en Bilthoven. Dat strookte toen nog met de
doorlooptijd van een huis van 4 à 6 maanden. Omdat de ontwikkeling in de makelaardij zichtbaarheid
als ‘winkel’aanbod ging eisen, werd in oktober 1972 Emmaplein 6 gekocht, waar makelaar Van
Rossem zich in 1971 op nummer 14 ook al had gevestigd.
Toen Burgersdijk in 1980 65 jaar was geworden liet Van der Pijl door Jaap ter Haar, bekend als
schrijver van kinderboeken, het bovenstaand schilderij (in primitieve stijl) van de oostzijde van het
Emmaplein maken, met makelaardij Burgersdijk als het witte pand prominent in het midden. Door
fietsers en voetgangers naar de voorgrond te halen en auto’s naar achter te plaatsen maakte Ter
Haar er een gezellig dorpstafereel van.
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In 1983 ontving Burgersdijk bij het 25-jarig bestaan van de makelaardij het makelaarsstafje van de
Nederlandse Vereniging van Makelaars. Hij zei toen over zijn vak in de Biltse en Bilthovense Courant:
‘Het is voor mij nog steeds een boeiend vak, je hebt met zoveel verschillende mensen te maken, je
bent er vaak een halve psycholoog bij, dat kan niet anders. Daarnaast moet je in de eerste plaats een
betrouwbaar man zijn, je moet ook onafhankelijk zijn, op de hoogte van prijzen, de planologie en de
voorschriften. Ik moet altijd mensen tot elkaar brengen, ik moet ze aanvoelen en oog hebben voor
beider belangen. Dat alles maakt mijn werk interessant, ik vind het een fijn vak. Ik wil het nog een
poos blijven doen, het vult mijn hele leven.’
Na zijn pensioen trok Burgerdijk zich geleidelijk als adviseur uit het bedrijf terug en Joop van der Pijl
zette het voort, terwijl in de jaren negentig Marc van Olderen zijn intrede deed. Inmiddels heeft Joop
van der Pijl zich na meer dan 50 jaar ook uit de makelaardij teruggetrokken, ook al is er nog bijna
dagelijks contact met het kantoor. Burgersdijk Makelaars ontwikkelt zich de laatste jaren expansief
met de overname van de Stichtse Makelaars uit Den Dolder (Paduaweg 1a), Klaassen uit Zeist
(Slotlaan 66) en Muus & IJzerman in Utrecht (Maliebaan 48). Maar Burgersdijk Makelaars
Buitengewoon is niet van plan het Emmaplein te verlaten. Recent werd de nog resterende ruimte
achter het pand voor een uitbreiding benut.
Bronnen:
Gesprekken met Joop van der Pijl en Elly Burgersdijk-Seijffert.
Interview in Biltse en Bilthovense Courant, 5-10-1983
Advertenties via www.delpher.nl

Burgersdijk en het makelaarsstafje

Johan
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Emmaplein 6 vlak voor de verkoop in 1972 aan Burgersdijk. De Ringers reclame is nog van de luxe
brood- en banketbakkerij van Brouwer(+LINK Emmaplein 1919). Bron: Joop van der Pijl

(15)

Een pomp op het plein

Standard pomp van Garage De Witte eind jaren dertig op het Emmaplein in Bilthoven. De garage
heeft de oorspronkelijke gevel. Bron: http://www.pietdegruyter.nl/bilthoven.htm
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Op het Emmaplein heeft sinds 1919 een garagebedrijf gezeten, vooral bekend als Peugeotgarage De
Witte en later Nefkens. Een blikvanger was het tankstation op het Emmaplein. Het was woekeren
met de ruimte voor het garagebedrijf en men nam na de oorlog het grootste deel van het
tegenovergelegen open terrein van de spoorwegen in gebruik, en voegde later nog Nachtegaallaan 1
toe. In het begin van deze eeuw verdween Nefkens uit Bilthoven en sinds 2007 zit restaurant Ripassa
op Emmaplein 10.
Meer informatie
In 1919 werd een filiaal van de Hilversumsche Auto en Atax onderneming [+LINK Emmaplein 1919]
op Emmaplein 10 gebouwd. Deze autogarage werd in 1927 door de broers Jan en Cor De Witte
overgenomen. Er kwam midden op het Emmaplein aan de Soestdijkseweg een tankstation waarvoor
de benzine werd betrokken van de American Petroleum Company (oorspronkelijk de Standard Oil
Company of New Jersey) en werd verkocht onder de merknaam Standard. In 1938 werd het merk
Esso geïntroduceerd.
Garage De Witte was Peugeot dealer en verhuurde ook auto’s, later touringcars en een ziekenauto.
In de oorlog raakte bij het bombardement(+LINK Emmaplein Pompeï) in november 1944 ook garage
De Witte beschadigd. In de jaren zestig werd het pand gerenoveerd, er kwam een tweede verdieping
bij terwijl de pui helemaal werd vernieuwd. Op Emmaplein 10 was niet veel ruimte, en daarom
werden na de oorlog achterin op het tegenover gelegen terrein (Emmaplein 7a) twee gebouwen met
ieder drie garageboxen gebouwd, en ertussen een autoschade reparatieruimte. Auto’s werd op het
terrein geparkeerd. Deze boxen werden in 1986 afgestoten en kwamen in gebruik bij de
fietsenwinkel van Cees van Weelden(+LINK).
Het bedrijf bleef bestaan begin jaren zeventig toen Nefkens het bedrijf overnam. Deze breidde het
bedrijf uit met een (gekoppelde) showroom aan de Nachtegaallaan 1. Toen Nefkens uit Bilthoven
vertrok werd de hele ruimte gehuurd door Van der Pol Meubelen waarbij de oude garage als opslag
diende en de showroom als winkel werd gebruikt. In 2007 is er weer gesplitst. In de oude garage aan
het Emmaplein is sinds 2007 restaurant Ripassa gevestigd (met de keuken in de oude bakkerij van
Brouwer achter Emmaplein 8). Van der Pol behield de winkel aan de Nachtegaallaan.
Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/American_Petroleum_Company
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Garage De Witte met Essopomp in de jaren zestig. De gevel van de garage is in die tijd geheel
vernieuwd terwijl er een tweede verdieping bij kwam, vergelijk bovenstaande foto. Foto: [54047]
Historische Kring d’Oude School

Emmaplein in de jaren 30, het tankstation van Garage De Witte (witte pand rechts)
Foto: [08] Historische Kring d’Oude School
(16)

Emmaplein 12-18, drie winkels in één pand

Emmaplein 18, 14 en 12 tussen 1934 en 1944 (de opvallend moderne telefooncel is in 1932 in
Nederland geïntroduceerd, en bleef tot 1984). Bron: [53250] Historische Kring d’Oude School.
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In 1924 werd de gevelwand aan de oostzijde van het Emmaplein voltooid met een gebouw met drie
winkels. Voor de oorlog waren daar banketbakker Th. A. van der Wart (nr 18), Kors’ woningbureau
tot 1934 (daarna alleen het bovenhuis, nr 16) en daarna fotohandel W.C. Van Dijk (nr 14) , en Albert
Heijn(+LINK) (nr 12) gevestigd. Het gebouw werd in 1944 door een Engels bombardement getroffen
en totaal verwoest(+LINK Het Pompeï van Bilthoven). Na herbouw begin jaren vijftig kwamen daar
weer drie winkels onder één dak voor terug: Lunchroom Huize Hommes, en – opmerkelijk – de
concurrerende kruideniers De Gruijter en Albert Heijn. Die op hun beurt weer plaats maakten voor Le
Bonheur Interieur (Veldhoven) en nu Brandon kappers (nr 18), makelaar van Rossem en nu Piccola
Italia (nr 14), en Radio Sound en nu Square 12 (nr 12).
Meer informatie
Kors’ woningbureau begon in villa ‘t Overbosch en zat in 1922 bij boekhandel Havekotte(+LINK) op
Emmaplein 20. Na voltooïng van het blok 18-12 in 1924 betrok het bedrijf, inmiddels een NV, het
middenpand, en gebruikte zowel de begane grond (nr 14) als de bovenwoning (nr 16). De
aanwezigheid werd met grote letters kenbaar gemaakt boven aan de voorgevel (zie onder). Kors’
woningbureau had een bijkantoor in De Bilt aan de Blauwkapelseweg, dat in 1928 verruild werd voor
een kantoor op de 1e Brandenburgerweg 121. In 1934 betrok fotohandel Van Dijk de begane grond
op het Emmaplein en bleef het hoofdkantoor van NV Kors’ woningbureau boven.
In 1924 begon Albert Heijn(+link Albert Heijn in Bilthoven) op Emmaplein 12 een kruidenierszaak.
Daar bleef de kruidenier na de herbouw na de oorlog, maar verhuisde in 1959 naar de laagbouw van
de Dudokflat op Julianalaan 1. Toen betrok Radio Sound het pand (G. Alders), na eerder als
Technisch Bureau Radio Sound op Nachtegaallaan 3 en Vinkenlaan 31 te hebben gezeten. De jeugd
wist Radio Sound wel te vinden: daar ging je singeltjes luisteren, zonder te kopen natuurlijk, maar
toch voor een paar centen de top-40 lijst. Radio Sound bleef tot midden jaren tachtig.
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Interieur Radio Sound. Bron: https://dureco.files.wordpress.com/2010/10/44705c64121.jpg

De Gruyter adverteeerde van 1955 tot oktober 1958. Bron: Utrechtsch Nieuwsblad
Het is opmerkelijk dat na de oorlog kruidenier De Gruyter de winkel naast Albert Heijn betrok. Het
was toen na Albert Heijn de grootste grootgrutter van Nederland. De katholieken kozen meer voor
De Gruyter, protestanten voor Albert Heijn. Maar de winkelketen van ‘het snoepje van de week’
miste de modernisering van de supermarkten en werd in 1971 door SHV overgenomen. In dat jaar
werd de winkel in Bilthoven afgestoten. Het pand werd gekocht door Makelaardij Van Rossem, later
als Nassau-van Rossem, en Nassau makelaars.
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Makelaar Van Rossum had van 1931 tot 1958 uitsluitend Utrecht als werkterrein, maar verhuisde in
1958 naar Bilthoven (Paltzerweg, vervolgens Julianalaan, en uiteindelijk het Emmaplein). In 1947
nam Van Rossem de zaak van zijn vader over. Vanaf 1978 werd J. van Dijck eigenaar. Th. J. Nijland
startte zijn loopbaan in 1971 bij het kantoor van Van Rossem en opende in 1977 een zelfstandig
kantoor aan de Julianalaan en ging in 1981 naar De Kwinkelier.
Op Emmaplein 18 zat steeds een banketbakker, voor de oorlog Van der Wart, vanaf 1940 P.J.
Hommes, die na de herbouw continueerde als Huize Hommes met ook een lunchroom. Die bleef tot
de jaren tachtig.
Noot: hier worden de huidige huisnummers gebruikt, voor 1933 was het Soestdijksestraatweg 134 >
Emmaplein 18, 132c > 16, 132b > 14 en 132a > 12.
Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Gruyter_(winkelketen)
https://albertheijnerfgoed.nl/beelden
advertenties in het Utrechtsch Dagblad via www.hetutrechtsarchief.nl
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Emmaplein voor 1934, met Kors’ woningbureau in het midden vn ghet blok 12-18, zowel op de
begane grond (nr 14) als het bovenhuis (nr 16). Foto: [53430] Historische Kring d’Oude School.

Albert Heijn in de jaren vijftig, naast concurrent De Gruyter.
Foto: [0015075] Albert Heijn erfgoed [+LINK https://albertheijnerfgoed.nl/beelden]
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Albert Heijn aan het Emmaplein

De gevel van Albert Heijn op Emmaplein 12, voor de oorlog. De naam staat in gouden letters op de
gevel, maar zonder puntjes op de i want dat was te duur. Ook toen werd al zelf op de kleintjes gelet.
Foto: [0015073] Albert Heijn erfgoed [+LINK https://albertheijnerfgoed.nl/beelden]
In mei 1924 werd aan het Emmaplein 12 (toen Soestdijkerstraatweg 132b) een filiaal geopend van
kruidenier Albert Heijn die al meer dan 70 winkels in Nederland had. Filiaalhouders voor de oorlog
waren Meinders, Bruidegom en Freeriks, de laatste ook na de oorlog. Het was een concurrent voor
de kruidenierszaken van M. Verkade op Emmalaan 2, Dirk van den Vondel op Emmalaan 22, en na
1930 op Emmaplein 3 die van H. van Emmerik en later P.v.d. Veer. Nog afgezien van andere
kruidenierszaken aan de Spoorlaan, Vinkenlaan (+LINK https://onlinemuseumdebilt.nl/kruideniervan-mourik-kaas-koekjes-en-gemalen-koffie/) en Julianalaan. In de oorlog werd het filiaal, samen
met de naastgelegen fotohandel van Van Dijk in november 1944 door een geallieerde voltreffer
geraakt en totaal verwoest (+LINK naar Pompei aan het Emmaplein). Begin jaren vijftig werd de
herbouwde winkel gecontinueerd, maar zelfbediening deed zijn intrede en daar was het pand niet
geschikt voor. In 1959 werd daarom verhuisd naar een nieuwe supermarkt op Julianalaan 1, als
laagbouw bij de nieuwe Dudokflat, waar nu de Bilthovense Boekhandel is gevestigd. In 1981 was ook
dat pand te klein en ging Albert Heijn naar de Kwinkelier.
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Personeel bij de opening in 1924. De jongste bediende met knickerbocker.
Foto: [0015079] Albert Heijn erfgoed [+LINK https://albertheijnerfgoed.nl/beelden]
(18)

Pompeï aan het Emmaplein

Het Emmaplein na het bombardement van 29 november 1944. Er is weinig meer over van de panden
met van vlnr banketbakker Van der Wart (nr 18), fotohandel Van Dijk (nr 16/14) en Albert Heijn (nr
12). Rechts Garage De Witte. Bron: [0015074] Albert Heijn erfgoed [+LINK
https://albertheijnerfgoed.nl/beelden]
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In de oorlog voerden Engelse vliegtuigen verschillende bombardementen op Bilthoven uit. Het doel
was de spoorlijn en ook het bunkercomplex van het commando van het Duitse 88ste legercorps dat
belast was met de kustverdediging in Nederland en sinds 1 januari 1944 gevestigd was in BilthovenNoord (tussen Hasebroeklaan, Bilderdijklaan en Tollenslaan)(+LINK
https://onlinemuseumdebilt.nl/duitse-troepen-en-bunkers-in-bilthoven/). Dat ging wel eens mis. Zo
ook op 29 november 1944 toen met name het Emmaplein zwaar werd geraakt. De puinhopen bleven
lang liggen en men sprak van ‘Het Pompeï van Bilthoven’. Begin jaren 50 werden de drie vernielde
winkelpanden herbouwd.
Meer informatie
Brugman schrijft over het bombardement:
“Op 29 november 1944 vond er om 12.55 met negen vliegtuigen een bombardement plaats op
Bilthoven, vermoedelijk gericht op de spoorlijn, doch het is ook mogelijk dat het bekende
bunkercomplex van het LXXXVIII A.K. het doel was en dat men gewoon aan de verkeerde kant van de
spoorlijn gemikt had. Het commando van dat korps was daar op dat moment niet gevestigd doch was
tijdelijk neergestreken in Houten, waar op die datum ook een bomaanval werd gemeld.
Op het Emmaplein werden de panden no. 12 (Albert Heijn) en 14 (fotohandel W.C. van Dijk) zwaar
getroffen, terwijl de overige panden no.2 tot en met no.10, en 16 tot en met 20 flinke schade
opliepen. Aan de andere kant werden de panden 1 (De Bonte Koe) tot en met 11 (voorheen Brands)
ook ernstig beschadigd, no.7 en 9 zelfs zwaar omdat er ook achter bommen waren gevallen. Op het
Emmaplein vielen er geen slachtoffers onder de bewoners. De families in pand 12 en 14, die in de
kelder waren gevlucht, kwamen met de schrik vrij ondanks het feit dat er daar een voltreffer was
gevallen.”
Bron:
J.C. Brugman (1993), Bezet en verzet. De Bilt en Bilthoven in oorlogstijd.
(19)

Emmaplein 20, boekhandel Havekotte

Aalbert Havekotte, Maria Magdalena van Huijsteden en jongste dochter Jannetje voor de winkel,
waarschijnlijk kort na de opening in 1922. Bron: [53429] Historische Kring d’ Oude School
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In 1912 werd op de hoek van de huidige Julianalaan en de Soestdijksestraatweg als eerste in de
winkelrij naar de Nachtegaallaan een dubbel huis gebouwd. Het rechter deel was een woonhuis,
bewoond door D.H.G. Jurrjens, ambtenaar van de Spoorwegen. In 1922 werd de begane grond als
winkel in gebruik genomen door Aalbert Havekotte. Hij begon er een sigarenmagazijn,
advertentiebureau en boekhandel. Ook Kors’ woningbureau (+LINK naar Emmaplein blok 12-18)
vestigde zich in dat jaar in het pand. In het linkerdeel begon Van Reenen(+LINK) direct in 1912 een
kruidenierszaak.
Op de gevel staat reclame voor Sigarettes Antoniou. Dit zijn producten van de N.V. Vereenigde
Egyptische Cigarettenfabrieken v.h. S. Antoniou die tussen 1922 en 1934 een fabriek had op
Spoorlaan 20/22 (+LINK extern: https://onlinemuseumdebilt.nl/de-vereenigde-egyptischecigarettenfabriek-v-h-s-antoniou/).
Het advertentiebureau betekende dat Havekotte een opgegeven tekst liet plaatsen in landelijke
dagbladen. Voor de boekhandel liet Havekotte veel prentbriefkaarten van Bilthoven maken die hij in
de winkel aan toeristen, dagjesmensen en pensiongasten verkocht. Dat levert nu een mooi beeld van
Bilthoven in de jaren twintig. Op veel van de kaarten staat hij zelf afgebeeld. Havekotte had ten
behoeve van de toeristen ook de Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer (VVV) in huis.
In 1934 vertrok Havekotte naar Hilversum en werd de winkel overgenomen door Willem Jacobus
Becker (1889 Rotterdam – 1961 Bilthoven) als boekhandel Bilthoven, alhoewel tot 1951 daarbij ook
v.h. A. Havekotte werd genoemd. Na de oorlog kwam er nog een Lichtdrukkerij Bilthoven bij. Becker
was gehuwd met Margaretha Wilhelmina Bekink die in 1897 in Nederlands-Indië was geboren. Jan
Derk Boerma herinnert zich haar van de keren dat hij in de boekhandel schoolboeken kwam
bestellen en afhalen: ‘De vrouw in Havekotte’s winkel deed vooral de sigaretten e.d. Zij rookte die
Egyptische sigaretten, mooi plat kartonnen doosje, ovalen sigaretten met heel zachte geur en ook
rook. Zouden die in Nederland nog verkocht worden? Zij was een Indische vrouw. Als jongen was ik
gefascineerd door haar wenkbrauwen die verdwenen waren of er misschien nooit geweest waren. In
plaats daarvan was er een zwart streepje getrokken met een of andere make-up. Alleraardigste
mensen dat echtpaar.’
Bronnen:
Heijden, Jan van der (2000), Oude Ansichten V, De eerste winkel in Bilthoven, De Biltse Grift, p. 39
krantenadvertenties via www.delpher.nl
knipsel archief Historische Vereniging d’Oude School
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Emmaplein 20-22 na de bouw in 1912 met nr 20 (rechts) nog als woonhuis. Nr 22 links is van
kruidenier Van Reenen. Bron: [24] Historische Kring d’ Oude School.
(20)

Emmaplein 22, van kruidenierszaak tot apotheek

De kruidenierszaak van Van Reenen tussen 1912 en 1922. Bron: [21] Historische Kring d’ Oude School
In 1912 werd eem dubbele woonhuis op de hoek van de huidige Julianalaan en Soestdijkseweg
gebouwd door Martinus van Santen (ontwerp door zijn zoon Nicolaas Jan van Santen). In het
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linkerdeel vestigde zich kruidenier Hendrik Van Reenen. Hij was dochter van een Biltse kuiper aan de
Dorpsstraat en gehuwd met Maria Wilhelmina van Santen, zuster van de ontwerper. Het was de
eerste winkel in het nieuwe villadorp, waar koloniale waren, gruttersartikelen, comestibles, fijne
vleeswaren, bier, wijn, tabak en sigaren, maar ook garen en band werden verkocht aan de gegoede
bewoners van de vele nieuwe villa’s.
Hendrik van Reenen staat hier met bedienden, met bestelfiets, voor het pand. Het rechterdeel is een
woonhuis dat hij verhuurde aan D.H.G. Jurrjens, ambtenaar van de Spoorwegen. De begane grond
van dat deel werd in 1922 boekhandel Havekotte (+LINK). In hetzelfde jaar werd de kruidenierszaak
overgenomen door Dirk van den Vondel die er bleef tot 1930.
In 1934 vestigde Mevr. M.J. Bogert- van Cittert zich er als apotheker (haar man was ambtenaar bij de
Nederlandse Spoorwegen). De apotheek bleef op de hoek tot 2005 als Bilthovense apotheek. Toen
die naar Julianalaan 17 verhuisde werd het pand nog tijdelijk verhuurd aan De Theaterkoffer, met
attributen voor en verzorging van kinderfeesten met juffrouw Stippel. Sinds 2013 is Richard James
interieur er gevestigd, die eerder vanaf 1982 op Kwinkelier 52 zat.
Bronnen:
Heijden, Jan van der (2000), Oude Ansichten V, De eerste winkel in Bilthoven, De Biltse Grift, p. 39
krantenadvertenties via www.delpher.nl
knipsel archief Historische Vereniging d’Oude School

Links, collectie Fred Meijer
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Het Emmaplein kort na de oorlog, de verwoeste panden van nr 12-18 zijn nog niet herbouwd. Links de
apotheek en daarnaast boekhandel Bilthoven. Bron: [17] Historische King d’Oude School.
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