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        De Trompenberger 
Informatieblad voor de leden van Buurtvereniging Trompenberg-Oost  

maart 2016 

Algemene Ledenvergadering op 15 maart 2016 

Website: www.trompenberg-oost.nl          E-mail: trompenbergoost@gmail.com 

 

Voorwoord van de voorzitter  

 

Beste Buurtgenoten, geachte leden, 

 
Het jaar 2016 is alweer enige tijd geleden 

van start gegaan en wij kunnen terug kij-
ken op een actief jaar 2015, waarbij be-

stuursleden en veel vrijwilligers hun beste 

beentje hebben voorgezet. Het bestuur wil 
dan ook graag van de gelegenheid gebruik 

maken om alle vrijwilligers te bedanken 
voor hun inzet.  

Onze buurt vergrijst en in de nabije toe-

komst zal toch ook de inzet van jongeren 
nodig zijn om onze buurt het noodzakelijke 

aanzien en onderhoud te geven. Het 
Heksenweitje vraagt veel aandacht en 

onderhoud, maar ook het bestuurswerk 
vraagt tijd en aandacht. Een aantal 

bestuursleden hebben aangegeven hun 

functie, vanwege tijdgebrek, te willen 
opgeven. Om deze reden zoeken wij 

dringend naar kandidaten. 
Uit de bijeenkomst in mei j.l. met het 

gemeentebestuur, in het clubhuis van 

Tennisvereniging ’t Melkhuisje’, is wel 
gebleken dat ook de lokale overheid zijn 

problemen graag bij ons neerlegt. 
Uit de bijeenkomst is een wijkschouw 

georganiseerd om de vragen en knelpunten 

in onze wijk te inventariseren en 
bespreekbaar te maken. Via onze website 

is er een oproep gedaan om punten aan te 
dragen en enkele vrijwilligers hebben hun 

inbreng gegeven, hiervoor onze dank. 

Op de website kunt u de punten nalezen en 
de reacties van het gemeentebestuur. 

 
  

 

 
 

In de komende jaarlijkse ledenvergadering 

van onze vereniging op dinsdag 15 maart 
a.s. (bij tennisvereniging Hoogerheide, 

Ceintuurbaan 2a, aanvang 20 uur, welkom 
met koffie vanaf 19.30 uur) zullen wij hier 

verder op doorgaan. 

Ook de Kinderboerderij heeft onze aan-
dacht nodig, ook zij zijn op zoek naar een 

of twee bestuursleden die het huidige 
bestuur willen ondersteunen in hun 

belangrijke taak. Via onze website kunt u 

zich ook hiervoor aanmelden. 
Het bestuur rekent op uw betrokkenheid en 

inzet om onze leefomgeving mooi en 
gezellig  te behouden zoals u allen dat 

wensen.                         
   Ton Loogman  

 

 

Vriendelijk maar dringend verzoek 

van onze penningmeester:  

Ik wil u nogmaals verzoeken de buurt-

vereniging te machtigen om de contri-
butie voortaan automatisch te mogen 

incasseren. Dit is voor u één keer een 
kleine moeite en bespaart mij een 

aanzienlijke hoeveelheid werk. Als u 

nog op factuur betaalde, was bij de  
toezending van de vorige factuur een 

machtigingsformulier bijgesloten. 
Graag dit ingevuld en ondertekend 

opsturen naar het secretariaat, de heer 

N. Witten, Witte Kruislaan 19, 1217 
AM Hilversum of via trompenbergoost 

@gmail.com, waar u ook een nieuw 
machtigingsformulier kunt aanvragen  
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Waaraan werkte het bestuur in 2015 ? 

In deze Trompenberger wil het bestuur u 

graag een globaal overzicht geven van die 
zaken welke in 2015 haar aandacht hebben 

gevraagd. Zonder daarbij in alle details te 

geraken. Deze details komen aan de orde 
in het formele jaarverslag dat voor de 

jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal 
worden gepresenteerd.  

Naast het reguliere onderhoud van ons 

Heksenweitje hielden wij ons bezig met de 
toekomst van dit onderhoud. De leeftijd 

van onze vaste onderhoudsploeg neemt 
toe, maar de verjonging  - noodzakelijk om 

het wat zware werk uit te voeren - is moei-

lijk te vinden. Ter hopelijk tijdelijke onder-
steuning werd een beroep gedaan op een 

maaiploeg van de gemeente. Voor het 
snoeiwerk is meer gebruik gemaakt van 

machines met als gunstig resultaat dat een 

motorbosmaaier in eigendom is genomen 
waardoor in kortere tijd, met minder 

inspanning een groter oppervlak kan 
worden onderhouden.  

Daarnaast heeft het contact van de ge-

meente met als gevolg de zgn. wijkschouw 
veel tijd gevraagd. De voornaamste onder-

werpen betroffen het onderhoud van de 
buitenruimte, het verkeer en parkeren en de 

straling van de TV toren. De gemeente 

heeft aangegeven veel belang te hechten 
aan de mening van bewoners en heeft op 

een groot aantal opmerkingen en meningen 
van ons gereageerd met “als de meerder-

heid er achterstaat zijn wij bereid het 

voorstel te ondersteunen”. Voorwaar een 
grote verantwoordelijkheid op de schou-

ders van de wijkbewoners en dus ook van 
het bestuur. Wij hebben via onze website 

de wijkbewoners op de hoogte gebracht 

van de standpunten van de gemeente op de 
behandelde onderwerpen. Het is goed om 

nogmaals duidelijk vast te stellen dat deze 
standpunten niet onverkort door het be-

stuur worden onderschreven, maar om niet 

te veel sturend op te treden hebben wij dit 
niet bij ieder onderwerp apart vermeld. Het 

verkeer en parkeren is zo’n onderwerp 
waarover binnen de gemeente, het bestuur 

en ook de omwonenden zeer verschillend 

kan worden gedacht. Dat blijkt ook uit de 
reacties tot heden via de mail ontvangen. 

Elders in deze editie kunt u lezen op welke 
wijze wij zullen reageren op het voorstel 

m.b.t. de knip (afsluitpaaltjes) in de Witte 

Kruislaan. Op het punt van het parkeren 
hebben we moeten constateren dat het 

aantal voertuigen dat op werkdagen  in 
onze wijk worden geparkeerd toeneemt. 

Mogelijk als gevolg van de economische 

ontwikkelingen. Met name de cirkel, Van 
Hengellaan, Trompenbergerweg en Witte 

Kruislaan staat soms volledig vol met 
auto’s. Zeer logisch dat bewoners zich daar 

zorgen over maken. Wij kunnen  onze 

bewoners natuurlijk vragen om waar 
mogelijk hun eigen auto(‘s) op hun eigen 

erf te parkeren.  Ook kunnen wij de 
gemeente vragen om samen  met de 

bedrijven in onze wijk het autovervoer te 

beperken en daar waar mogelijk de auto’s 
op de eigen terrein van die bedrijven te 

parkeren. Om de doorstroming van het 
verkeer te verbeteren, kunnen wij de 

gemeente voorstellen om waar nodig 

éénzijdig parkeren in te stellen. Ook 
éénrichtingverkeer kan in aanmerking 

komen maar ieder voorstel heeft een aantal 
voor- en nadelen en een goede afweging 

daarvan is uiterst moeilijk. Als dit allemaal 

niet tot gewenst resultaat leidt heeft de 
gemeente in het verleden al eens gezegd 

bereid te zijn betaald parkeren in te stellen 
(mits de gehele wijk daarmee instemt). Wij 

zijn vooralsnog geen voorstander van deze 

maatregel. Het moge duidelijk zijn dat wij 
als wijk voor een aantal dilemma’s staan. 

Een ander punt van grote zorg is het 
omgaan door de gemeente met het 

bestemmingsplan, als basis voor het door 

de rijksoverheid aangewezen Beschermd 
Stadsgezicht. Het bestuur is en was van 

mening dat het beschermen van het 
karakter van onze wijk een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid is van gemeente en 

de bewoners. Meer en meer krijgen wij de 
indruk dat de gemeente ons op dit punt als 

lastig beschouwt:  zij wil de volledige 
vrijheid om in het ene geval af te kunnen 

wijken van voorschriften van het 
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bestemmingsplan en genereus 
vrijstellingen hiervan te verlenen, maar in 

het andere geval bewoners daar streng aan 
te houden.  Dit is duidelijk zichtbaar bij 

enkele huidige nieuwbouwprojecten in 

onze wijk. Recent hebben wij onze zorgen 
op dit punt neergelegd bij het gemeentebe-

stuur, de gemeenteraadsfracties en de toe-
zichthoudende rijksdienst.  Deze kwestie 

zal ongetwijfeld ook in 2016 nog spelen. 

Niet in de laatste plaats hebben wij veel 
aandacht voor de samenstelling van ons 

bestuur. Wij moeten er voor zorgen dat het 
bestuur een afspiegeling blijft van de 

wijkbewoning. Door privéomstandigheden 

zullen in de komende Jaarvergadering van 
15 maart a.s. een drietal bestuursleden 

afscheid nemen en wij zijn bezig kandida-
ten te zoeken om hun taken over te nemen.  

Wij hopen dat  u zich op dit punt aange-

sproken  voelt en een bestuursfunctie wilt 
overwegen. Aarzel dan niet contact op te 

nemen met een van de bestuursleden. Uw 
taken in het bestuur kunnen aan uw wensen 

en mogelijkheden worden aangepast.  Met 

een goede aanvulling van het bestuur kan 
de vereniging ook in de komende jaren 

effectief werken aan een blijvend mooie en 
gezellige woonomgeving.  

NW 

Knip in Witte Kruislaan 

Sinds heel wat jaren is de Witte Kruislaan 
ter hoogte van nr. 45 (bij TV-toren) afge-

sloten voor autoverkeer. De reden van deze 
zgn. knip ligt in het voorkómen van sluip-

verkeer door onze wijk. Zo’n afsluiting 

vinden we ook op het einde van de Chris-
tiaan de Wetlaan en de Kroonlaan. Door 

het dichtslibben van de Ring, voornamelijk 
tijdens de spits zou het sluipverkeer door 

onze wijk onacceptabele vormen aanne- 

men. Tijdens de meeste bouwactiviteiten 
van het plan “Vivaldipark” is de genoemde 

knip in de Witte Kruislaan ca. 100 meter 
zuidwaarts verplaatst (bij nr. 33)  om het 

bouwverkeer buiten onze wijk via de Lage 

Naarderweg te kunnen afwikkelen. Na het 
gereedkomen van het plan is de knip 

teruggeplaatst op de oorspronkelijke 
locatie. De eerste bewoners van dit plan 

kunnen zich nog goed het gemak herinne-
ren waarmee zij via deze route onze wijk 

konden verlaten. Frequent ontvingen wij 
verzoeken om of te zorgen voor het 

terugplaatsen op de tijdelijke plaats, of 

bewoners een sleutel te bezorgen zodat zij 
deze achteruitgang konden benutten. 

Vanuit deze groep is ook de gemeente 
verzocht om de knip weer terug te plaatsen 

op de tijdelijke positie.  

Binnen onze vereniging en ook binnen het 
bestuur bestaat grote terughoudendheid op 

dit punt, niet in de laatste plaats vanwege 
de zeer reële kans op veel sluipverkeer. Dit 

kan ontstaan via het zgn. Vivaldipad. 

Vanwege de bereikbaarheid van het 
Vivaldipark bij calamiteiten moet dit pad 

open blijven (mag niet op slot). In het 
verleden zijn er vaak incidenten geweest 

met bestuurders welke van deze achterdeur 

gebruik maakten. Bedenk dat bijv. taxi-
chauffeurs elkaar onmiddellijk inseinen als 

deze mogelijkheid ontstaat. 
Mede door het gedane verzoek is dit in het 

verslag verschenen. Misschien was het 

beter geweest direct het voorlopig stand-
punt van het bestuur er bij te vermelden, 

het heeft in ieder geval een groot aantal 
reacties van wijkbewoners tot stand ge-

bracht en dat is toch het positieve van dit 

alles. 
Mede naar aanleiding van dit gebeuren 

heeft één van de VvE’s van het 
Vivaldipark om overleg met het bestuur 

verzocht, ook dit is een ontwikkeling 

waarop wij zeker positief zullen reageren. 
NW 

Over oude koopcontracten en wat ze nog 

waard zijn 

Het is geen onbekend verschijnsel in de 

wijk Trompenberg: bijzondere voorwaar-

den in de koopcontracten. Zo zijn er ver-
schillende bewoners die bepalingen hebben 

geaccepteerd waarbij zij hun omheiningen 
niet hoger laten groeien dan een beperkt 

aantal (centi)meters. Of de notaris plechtig 

hebben moeten beloven er geen winkel te 
vestigen... 
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Dat overkwam ook ondergetekende, 
Marijke Koeman, woonachtig aan de Witte 

Kruislaan in een pandje dat gebouwd werd 
in 1910 (en inmiddels een gemeentelijk 

monument is). Ze mag bij haar huis geen 

varkenskot bouwen en evenmin een trafiek 
beginnen. En als haar haag hoger wordt 

dan twee meter, riskeert ze een boete van 
25 gulden die ten goede moet komen van 

de algemene armen van Hilversum.  

Aangeven? 
Met de in 2014 overleden buurvrouw Lia 

den Hartog maakte ze er nog weleens grap-
jes over. Lia bewoonde het koetshuis en 

Marijke bezit de koetsierswoning, behoren-

de bij Villa Spijkerpolder: architect Abra-
ham Salm, opdrachtgever was Erfgooiers-

voorzitter Emil Luden.  
"Mijn heg is te hoog! Geef jij mij aan?"  

"Wil ik best doen, maar waar moet dat 

dan?"  Marijke wordt er weer aan herin-
nerd als haar nieuwe buren vertellen over 

identieke voorwaarden in hún koopcon-
tract. En nu wil ze het weleens weten! Wie 

constateert of ze de bepalingen schendt? 

Waar moet dat worden aangekaart? Wie 
zijn die 'algemene armen' van Hilversum 

en wie ziet er op toe dat die 25 gulden ook 
bij hen terecht komt?  

 

Ombudsman 

Ze legde de vragen voor aan de Gooi en 
Eemlander, aan de redactie van de 

maandagse pagina De Ombudsman. 
Redacteur Ed Brouwer vond het wel een 

leuke vraag en hij schakelde 'huisnotaris' 

Mr. Wouter Steins Bisschop van 
RijksBredius Notarissen te Naarden in. 

Steins Bisschop was niet onbekend met dit 
soort voorwaarden. Hij wees erop dat er 

naast varkenshokken en trafieken ook vaak 
'inrichtingen van publieke vermakelijkheid' 

zijn verboden. Het zijn bepalingen die zijn 

opgenomen in heel oude akten. En die 
werden soms door overheden opgelegd 

omdat er nog geen welstandsbepalingen of 
bestemmingsplannen waren. We citeren 

Steins Bisschop in de Gooi en Eemlander: 

"Regelmatig komen bepalingen voor dat er 
in een bepaalde wijk slechts huizen mogen 

worden gebouwd met een huurwaarde van 
tenminste f 800 per jaar. Vaak zijn dat de 

huidige villawijken. Altijd aardig om daar 

bij het ondertekenen van de leveringsakte 
van een huis met een koopsom van 

€700.000 even bij stil te staan.” 

Veiligheid 

De notaris vermoedt dat het verbod op 

hoge hagen en ondoorzichtige schuttingen 
rond tuinen terug te leiden is tot het voor-

kómen van rellen en opstootjes in volks-
wijken. De politie kon dan in één oogop-

slag zien waar men zich verschool. Of dat 

ook werkelijk in onze wijk speelde, is de 
vraag. Maar een feit is dat (letterlijk) 

overzichtelijke hagen en afschermingen 
wél de veiligheid vergroten. 

Dat dit soort oude voorwaarden nog steeds 

in contracten staan, komt vermoedelijk 
doordat niemand er last van heeft en het 

dus de moeite en het geld niet waard is, om 
er verandering in aan te brengen. En we 

hebben natuurlijk het huidige burenrecht 

(Burgerlijk Wetboek), zegt Steins 
Bisschop, dat regels geeft omtrent 

erfafscheidingen en die gelden gewoon... 

Jammer dat we nu nog niet weten wáár de 

overtreding uit de bepalingen van het 

koopcontract moeten worden aangegeven. 
Maar daar vond de illustrator van de 

Ombudsman-pagina, Marc de Boer, wel 
een oplossing voor.  

Marijke Koeman 

 

(Met dank voor de toestemming voor hergebruik 

door De Ombudsman/Ed Brouwer en illustrator 

Marc de Boer) 
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Beeld terug bij Ceintuurbaan 

Begin februari van dit jaar is bij de HLTC 
Hoogerheide een beeld geplaatst, of beter 

gezegd teruggeplaatst, na lang tussentijds 

elders te hebben gestaan. Het gaat om het 
in opdracht van de NSF (Ned. Seintoestel-

len Fabriek) /Philips door Pieter Starreveld 
(1911-1989)  in 1943 vervaardigde beeld 

“Vrouw met sperwer en twee herten” (ook 

wel “Artemis” genoemd).  

Dit kunstwerk was bedoeld voor het 

toenmalige ontspanningscentrum van 
NSF/Philips in en rondom Villa Hooger-

heide, Ceintuurbaan 2. Omdat Starreveld 

had geweigerd zich in te schrijven bij de 
Kultuurkamer van de Duitsers, was het 

beeld illegaal en zou het bij ontdekking 
door de bezetter worden vernietigd. 

Daarom werd het in 1943 direct in de tuin 

van Hoogerheide begraven en na de be-
vrijding in 1945 weer opgegraven. Na 

enige tijd in het Rijksmuseum op de 
expositie ‘Kunst in vrijheid” te hebben 

gestaan, werd het beeld in 1946 bij 

Hoogerheide onthuld, in aanwezig van 
Anton Philips en burgemeester Van 

Hellenberg Hubar. 

 

Het beeld van Starreveld bij het Centre Court van 

HLTC Hoogerheide in de 50-er jaren van de 20e 

eeuw. Opmerkelijk is het toen nog ruime en verre 

uitzicht door minder begroeiing met bomen 

Met het vertrek van Philips uit Hooger-

heide werd het beeld in 1977 overgebracht 

naar het Philipscomplex aan de Anthony 
Fokkerweg, alwaar het - na het ook daar 

verdwijnen van Philips - verweesd achter-
bleef. Samen met de Stichting Pieter 

Starreveld Beeldhouwer heeft de HLTC 

Hoogerheide het loffelijke initiatief 
genomen om het beeld op de originele 

sokkel weer bij de ingang van het 
tennispark terug te plaatsen. 

 

 
Het beeld zoals het nu op de originele sokkel bij 

de ingang van de tennisclub staat 

Het is een culturele aanwinst voor de 
buurt. Onze buurtvereniging dankt het be-

stuur van de HLTC Hoogerheide hiervoor 
en wenst de tennisclub tot in lengte van 

jaren succes, geïnspireerd door dit beeld 

dat door de tennissers ook wel “de Godin 
van de jacht”   ( jacht op tennisoverwin-

ningen soms ?) werd genoemd 

Henk Fijn van Draat 

Historische optochten door onze 

wijk 

Het spande erom… Zouden de meer dan 
2.000 (voornamelijk) kinderen op vrijdag 5 

juni vorig jaar hun slotetappe van de 

Avondvierdaagse door onze wijk lopen? 
Of wordt-ie afgelast? Het was een 

trópische dag geweest, en vlak voor de 
start van de sportvelden van de Korfbal 

Vereniging Hilversum op sportpark Crailo 

begon het te betrekken. Er was een 
waarschuwingscode afgegeven: hevige 

regenval, hagel wellicht en onweer en 
rukwinden…Maar ze kwamen! 
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Vrolijke groepen, soms prachtig uitgedoste 
kinderen trokken langs. Vanaf de Crailose 

brug door de Witte Kruislaan. In de Van 
Hengellaan hadden jonge buurtbewoners 

zelfs, heel spontaan, een standje met drin-

ken ingericht. Dat was hard werken, want 
een slokje werd wel op prijs gesteld. 

Bekers tekort! Via de Van Hengellaan ging 
het door naar de Trompenbergerweg, 

Jacobus Pennweg, naar de watertoren, en 

dóór voor het afsluitende defilé langs het 
Raadhuis.  Droog hebben ze het niet ge-

houden, maar weggespoeld of weggewaaid 
zijn ze ook niet… 

“Woon je hier”, vroeg een goedlachse 

begeleider. “Ja”, antwoordde ik. “Dan ben 
je dus een kapitalist,” bulderde hij er nog 

harder lachend achteraan. Ik beaamde het 
maar (hij moest eens weten…) En opeens 

schoot me dat prachtige artikel uit het mei-

nummer van Tussen Vecht en Eem in 
gedachten, over die andere invasie van de 

wijk… Hoe zou dat toch komen? 

VARA-Zomerfeest 1931 

De V.A.R.A. – toen nog met puntjes – 

vierde in 1931 een grootscheeps zomer-
feest, zo las ik in Tussen Vecht en Eem. In 

het Spanderswoud! Het arbeidersvolk was 
vanuit alle hoeken en gaten in Nederland 

naar Hilversum afgereisd. Op Crailo was 

zelfs een tijdelijk station ingericht om de 
duizenden bezoekers in goede banen te 

leiden.  

 
Volgens schattingen waren er wel zo’n 100 

tot 125 duizend VARA-leden op het 

Zomerfeest afgekomen. 

 

Sabotage? 
Ze kwamen ook per auto, fiets of zelfs 

paard en wagen. Tijdens de fietstocht naar 
het feest kregen honderden feestgangers 

plots een lekke band: kopspijkers op de 

weg. Nu, meer dan tachtig jaar na dato, 
zijn de daders van de sabotage nog steeds 

niet gevonden. Verdachte één, fascisten-
bond De Bezem, bestaat niet meer en 

verdachte twee, de AVRO, ontkent tot op 

de dag van vandaag, zo lezen we in het 
Volkskrant archief. 

Vrijwel identieke route 1931 – 2015 
Vanaf het tijdelijk station bij Crailo was 

een route uitgezet. De optocht verliep langs 

vrijwel dezelfde route als de Avondvier-
daagse in 2015. De marsen leidden toen 

naar en langs het (toen nieuwe) Vara-
gebouw aan de Heuvellaan (nu het MCO) 

en het (toen nieuwe) Raadhuis.  

 
Eindbestemming was het Spanderswoud. 

Dat was overigens wel de laatste keer… Er 
kwamen zoveel mensen op af dat de ge-

meente besloot, na veel klachten van de 
bewoners van de Bachlaan, om bijeen-

komsten in de openlucht voortaan tot 

10.000 mensen te beperken. 
Marijke Koeman 

 
(Dit artikel werd eerder gepubliceerd op onze 

website www.trompenberg-oost.nl, waar ook 

een video is opgenomen van het zomerfeest in 

het Spanderswoud) 



Pagina  7   

 

 

 
 

 

 

 

  



Pagina  8   

 

Gesloopt op Trompenberg: 

Villa Benvenuta 

In de serie artikelen met de titel ‘’Gesloopt op 

Trompenberg’ besteedt de redactie aandacht 

aan huizen uit de eerste bebouwingsfase van 

onze wijk (eind 19
e
 eeuw) die inmiddels 

gesloopt zijn en hebben plaatsgemaakt voor 

nieuwere woningen. In de vorige afleveringen 

ging het over Villa Reehoeve, Ceintuurbaan 1, 

met als eerste bewoner Prof van Rees en over 

Villa Casa Cara, Jacobus Pennweg 14, met als 

bekendste bewoner Paul Kruger.  

In dit nummer gaat het over Villa Benvenuta, 

Trompenbergerweg 43, het langst bewoond  

door mej. Hermina Blijdenstein. 

Zoals de meeste lezers van ons blad bekend zal 

zijn, is de eerste bebouwing van onze wijk tot 

stand gebracht door de N.V. Herstellingsoord 

‘de Trompenberg’. Deze in 1875 opgerichte 

vennootschap kocht de grond in het gebied 

gelegen tussen de Bussumergrintweg, 

Bachlaan, Hoge Naarderweg, Godelindeweg, 

Jacobus Pennweg, Trompenbergerweg en ‘s-

Gravelandseweg. Deze NV bouwde aan de ’s 

Gravelandseweg, hoek Bussumergrintweg 

(waar nu Palace Residence is gelegen) een  

Kurhaus met in de tuin een grote theekoepel, 

tegenover de huidige Koepelweg.  Voor het 

overgrote deel van de grond trad de NV op als 

projectontwikkelaar: zij legde wegen aan in het 

gebied, deelde de grond op in ruime kavels, die 

aan particulieren werden uitgegeven of 

bouwde er zelf huizen voor verhuur. 

Een indruk van de aanvankelijke verkaveling 

geeft de schets op pag. 7, behorende bij een 

‘adres’ van de NV  aan de gemeenteraad van 

Hilversum uit oktober 1898 over het eigendom 

en het onderhoud van de wegen in dit gebied.  

Het ging hier om een plan, dat niet geheel is 

gerealiseerd: zo is de diagonale rechte weg 

tussen de Bussumergrintweg bij het 

Melkhuisje en de Witte Kruislaan er niet 

gekomen, evenmin als het crematorium bij het 

einde van de Witte Kruislaan (rechts).  Op de 

zeer ruime kavels werden voornamelijk zeer 

grote en voor die tijd luxueuze huizen 

gebouwd, die werden bewoond door wel-

gestelde mensen die de lommerrijke en rustige 

Trompenberg prefereerden boven drukke en 

vervuilde grote steden zoals Amsterdam. 

Een van de grote kavels lag tussen de 

Trompenbergerweg en de Bussumergrintweg, 

met als aanvankelijk adres: Trompenbergerweg 

11, later ongenummerd naar 

Trompenbergerweg 43. Naar tegenwoordige 

maatstaven was de kavel reuachtig groot - wel 

ca 18.000m
2
 -  en besloeg de grond waarop nu 

liefst 20 ruime tuinen en huizen liggen: 

Trompenbergerweg 37 t/m 53 en 

Bussumergrintweg 34 t/m 44.  

Op deze grote kavel stond de villa ‘Benvenuta’ 

(Italiaans voor : welkom).  Helaas is  in het 

Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV) de 

bouwvergunning of bouwtekening (en daarmee 

de architect en bouwjaar)  van dit huis niet 

terug te vinden, maar dit moet ergens tussen 

1875 en 1890 zijn geweest.  In 1902 werd deze 

villa verbouwd en sterk uitgebreid, nadat in 

1901 al een tuinmanswoning op de kavel was 

gebouwd (het huidige Trompenbergerweg 53) . 

De bouwtekeningen van deze verbouwing door 

de in Hilversum zeer bekende architect 

Hanrath  zijn wel in dit archief aanwezig. 

 

 

Ondertekening van de constructietekening voor 

de verbouw van Villa Benvenuta  

 

 

 

 

   



Pagina  9   

 

  

Waar stond Villa Benvenuta nu precies? 

 

Uit  het situatieschetsje hiernaast blijkt dat de 

villa (1) pal achter de huidige panden 

Trompenbergerweg 41b en 43 stond.  De 

tuinmanswoning (2) komt in vorm sterk 

overeen met de huidige pand Trompen-

bergerweg 53, maar is op de schets meer in de 

richting van de Bussumergrintweg gesitueerd 

dan in de werkelijke situatie.   

 

 

 
Verbouwtekeningen uit 1902 voor Villa Benvenuta, Trompenbergerweg 43  

 

Hoe zag Villa Benvenuta er toen uit ?  

Op bovenstaande reconstructie van de ver-

bouwtekening, die op microfilm bij het SAGV 

aanwezig en op de SAGV website terug te 

vinden is, blijkt het een klassiek en statig 

bouwwerk. De 23 m brede oostgevel (tekening 

hierboven) was gericht naar de Trompenber-

gerweg en moet  een imposante indruk op 

voorbijgangers hebben gemaakt. De verbouw-

ing in 1902 had er een flink stuk (ca, 1/3 van 

de oorspronkelijke omvang) aan toegevoegd. 

De achtergevel (richting Bussumergrintweg) 

werd getooid door fraaie houten waranda’s.   

Vanaf het midden van de twintiger jaren van 

de 20
e
 eeuw werd het perceel in kleinere kavels 

opgedeeld en successievelijk met de huidige 

woningen bebouwd. Omstreeks 1938 werd 

Villa Benvenuta gesloopt  (hierover zijn geen 

documenten teruggevonden)  

Wie woonden in Villa Benvenuta ? 

Volgens de oudste bij het SAGV aanwezige 

adresboeken van de gemeente Hilversum 

woonde mej. H. Blijdenstein in 1891 op het 

adres van haar broer, de bankier B.W. Blijden-

stein,  ’s-Gravelandseweg 43 (villa Vogelen-

zang) en vanaf 1892 op het adres Trompenberg 

10. De naam Trompenbergerweg werd in 1894 

door de NV Herstellingsoord ‘de Trompen-

berg’ ingevoerd en in het eerstvolgende in het 

archief aanwezige  adresboek van 1897 staat 

mej. H. Blijdenstein als bewoner van 

Trompenbergerweg 11 vermeld, totdat na een 

omnummering in 1915 dit adres Trompen-

bergerweg 43 werd. Op 9 februari 1917 

overleed mej. H. Blijdenstein in de leeftijd van 

74 jaar.  Zij heeft het langst (25 jaar) van alle 

bewoners in Villa Benvenuta gewoond.  

Vervolgens staat tot en met 1923 de heer J.J. 

Th. Blijdenstein als bewoner van dit pand 



Pagina  10   

 

vermeld, van 1924 tot en met 1927 de heer 

H.F. Wisboom van Giessendam en  in 1929 en 

1930 de heer A. Bakels. Vanaf 1931 tot de 

sloop omstreeks 1938 vermelden de jaarlijkse 

adresboeken geen bewoner van dit  pand meer. 

Wie  was mej. Blijdenstein ?  

Hermina Blijdenstein werd in 1842 te Ensche-

de geboren. Over haar is in de archieven (ook 

uit de kranten uit haar tijd) niet veel te vinden. 

Ze is nooit getrouwd geweest en leidde een wat 

teruggetrokken bestaan, dit in tegenstelling tot 

haar drie jaar oudere broer  B.W. Blijdenstein 

die in zijn tijd een van de bekendste 

Hilversummers was. Zoals hiervoor al gemeld 

woonde ze ook enige tijd bij haar broer in, 

alvorens ze in Villa Benvenuta ging wonen. 

Hermina stamde uit een familie van 

textielfabrikanten in Enschede, maar haar 

vader, B.W. Blijdenstein sr., koos voor de 

advocatuur omdat vanwege de grootte van de 

familie geen plek meer voor hem  was in het 

familiebedrijf. Later ging hij bankieren: hij 

richtte in 1861 de Twentsche Bank op. Hij 

werd daar als directeur opgevolgd Benjamin 

Willem Blijdenstein jr.  (1839-1914), die zich 

vanwege zijn werk bij die bank te Amsterdam 

in het jaar 1881 in Hilversum vestigde en in 

1883 in Villa Vogelzang aan de ’s-Graveland-

seweg ging wonen. Deze villa stond op een 

immens stuk grond (ca. 75.000m2) dat ook het 

gebied van het huidige Pinetum Blijdenstein 

omvatte. Deze Blijdenstein was een figuur van 

bijzon-dere betekenis o.a. als oprichter, 

bestuurslid en weldoener voor een groot aantal 

verenigingen en fondsen in Hilversum en als 

gemeenteraadslid van 1893-1899. Hij was ook 

een verwoed verzamelaar van exotische 

planten en bomen en zijn verzameling is de 

basis van het huidige Pinetum Blijdenstein.  

Het is zeer aannemelijk dat de grote sequoia 

(Sequoiadendron Giganteum ofwel 

Mammoetboom) in de voortuin van het huidige 

Trompenbergerweg 41a (zie een artikel 

hierover in De Trompenberger, juni 2007) 

afkomstig is uit de collectie van B.W. 

Blijdenstein en in de negentiger jaren van de 

19
e
 eeuw in de tuin van Villa Benvenuta is 

geplant.    

    

Het huidige landhuis Benvenuta, aan de  

Bussumergrintweg 

Het huidige landhuis Benvenuta op het adres 

Bussumergrintweg 40 , werd in 1928 naar het 

ontwerp van architect J. Dullaart met de 

oorspronkelijke naam “De Bult” gebouwd op 

een stuk grond dat oorspronkelijk deel 

uitmaakte van Villa Benvenuta. Na de sloop 

van Villa Benvenuta omstreeks 1938  werd de 

naam “De Bult” in  “Benvenuta” veranderd. 

Henk. Fijn van Draat 

 

Villa Golestan en de Perzische prinses 

Eén van de veel beschreven huizen in onze 

wijk, is Villa Golestan aan de Jacobus Penn-

weg 19. Steevast lezen we in de beschrijving 

dat deze villa door de Hilversumse meester-

architect Dudok was ontworpen voor de Per-

zische prinses Fatmeh of Fatemah Khanoum de 

Katschaloff. Een intrigerende naam... Wie was 

die Perzische prinses? We gingen op onder-

zoek uit en stuitten op een intrigerend verhaal.  

De prinses kwam helemaal niet uit Perzië (of 

het huidige Iran) en was niet echt een prinses, 

maar een Russin uit Sint Petersburg. Ze was de 

dochter van edelman Demetrius de Katchaloff 

en de Zweedse Antoinette van Freybourg. 

Tatiana werd geboren in 1900. In 1917, het 

jaar van de revolutie, sloeg het noodlot toe en 

werden Tatiana de Katchaloff's vader, moeder, 

broer en oom door de bolsjewisten vermoord. 

Tatiana wist te ontkomen naar Londen, waar 

nog familiegeld aanwezig was.  

In 1920 ontmoette ze in Zwitserland een in 

Londen gevestigde Perzische diplomaat, Prince 

Ala-Es-Saltaneh, beter bekend als Mehdi 

Khan. Ze trouwden. Ze kreeg daardoor de titel 

Prinses Ala al-Saltana en nam de naam 

Fatemeh Khanoum aan. Tatiana leerde zelfs 

Farsi voor ze met haar man in 1927 naar Perzië 

vertrok. Volgens sommige bronnen bekeerde 

ze zich ook tot de Islam. 

Grootgrutter De Gruyter 

Het huwelijk houdt geen stand en Tatiana keert 

terug naar Europa, waar ze in Leuven filosofie 

gaat studeren en een boek over vrouwen in de 

Soviet Unie schrijft. In Leuven ontmoet ze ook 

haar tweede man, Wilhelmus Josephus de 

Gruyter. Inderdaad, een telg van de befaamde 

grootgruttersfamilie. Maar Wilhelmus was niet 

echt geïnteresseerd in het familiebedrijf en 

spendeerde een aantal jaren in het klooster. 

Toen hij op eigen verzoek uittrad, claimde hij 

meteen zijn aandeel in het familiebedrijf. Het 

kwam daarna nooit meer goed met de rest van 

de familie.  
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Wilhelmus en Tatiana kregen een kind, dochter 

Veronica, geboren in Parijs in 1944 of 1947. 

Neven van professor de Gruyter – we hebben 

nergens kunnen vinden in welk vakgebied – 

denken overigens dat niet Wilhelmus maar een 

Franse advocaat de vader is... Zelf is Veronica 

ervan overtuigd dat De Gruyter haar vader is. 

In een vraaggesprek met het tijdschrift Vanity 

Fair laat ze ter ondersteuning haar 

geboorteakte zien – maar ze legt wel haar duim 

over de datum (een dame van stand laat nooit 

weten hoe oud ze écht is). 

Vreemde familie 

In opdracht van De Gruyter begon Dudok in 

1952 aan het ontwerp van Villa Golestan. 

 
Villa Golestan, Jacobus Pennweg 19 

 

 
Architect W.M. Dudok 

Waarom de familie zich in Hilversum wilde 

vestigen, is nergens terug te vinden. Misschien 

was het door Dudok? 

De familie trok er in 1953 in. Maar natuurlijk 

verbleven ze ook in de grote wereldsteden en 

in Gstaad en Lausanne in Zwitserland en in 

Monte Carlo, zoals een rijke, 'adellijke' familie 

verplicht was.  

Oud-buurtgenoot Martein Mulder weet zich 

nog te herinneren "Ik liep met de hondjes van 

de Prinses, vreemde familie, later woonde er 

de directeur van Parker Vulpennen, maar ik 

was toen nog zo jong. Naast de bungalow 

woonde de familie Tjebbes. Doortje was toen 

mijn vriendinnetje, van de Vondelschool. 

Moeder speelde piano die in de hal stond en de 

hele Jacobus Penn kon dat horen, was leuk, op 

de hoek kinderarts Dr. Van Gogh." 

Wereldnieuws 

De Gruyter overlijdt in 1958. Dochter Vero-

nica trouwt drie maal, met allemaal zeer 

vermogende mannen. De laatste is de steenrij-

ke Randolph Hearst van het Amerikaanse 

bladenimperium. Randolph werd in Nederland 

vooral bekend als de vader van Patty Hearst . 

Deze dochter uit een eerder huwelijk werd in 

1974 als 19-jarige student ontvoerd door een 

linkse revolutionaire ondergrondse: de 

Symbionese Liberation Army. Maar niet alleen 

de ontvoering, maar ook haar latere deelname 

aan bankovervallen van deze groep waren een 

sensatie: het zogeheten 'Stockholm syndroom' 

(vereenzelviging van het slachtoffer met de 

daders) ten voete uit. Nadat ze uiteindelijk een 

jaar later was opgepakt, kreeg ze strafvermin-

dering onder president Carter en volledige vrij-

waring van schuld door president Clinton in 

2001. 

Veronica woont nog altijd in de Verenigde 

Staten en duikt, net als Patty en andere 

kinderen van Hearst, regelmatig op in de 

kolommen van bladen die graag schrijven over 

de high society, de New York socialites... Ook 

Tatiana woonde lange tijd in New York.  Ze 

overleed er in 1997 op 97-jarige leeftijd. 

Tot zover de geschiedenis van Villa Golestan, 

de villa die Dudok ontwierp voor een 

Perzische prinses...  
Marijke Koeman 

 

 

 

 

 



Pagina  12   

 

 

Buurtvereniging Trompenberg-Oost 

 

Secretariaat: Witte Kruislaan 19, 1217 AM Hilversum 

 

E-mailadres: trompenbergoost@gmail.com 

 

 
Samenstelling en adressen 

 bestuur: 

 

Voorzitter 

Ton Loogman 

Jacobus Pennweg 34, 1217 JH 

06-53205279 

ton@tonloogman.nl 

 

Secretaris en vice-voorzitter 

Nol Witten 

Witte Kruislaan 19, 1217 AM 

035-6239807 

nolwitten@gmail.com 

 

Penningmeester 

Hans de Vrind 

Jacobus Pennweg 26, 1217JH 

035-6248950 

hvrind@hotmail.nl 

 

Frans Kolkman 

Oude Torenstraat 39, 1211BV 

035-685 66 94 

fransyke@me.com 

 

Nel van de Loosdrecht 

Vivaldipark 17, 1217 DT 

035-6247654 

FLoosdrecht1958@kpnmail.nl 

 

Prisci Priems 

Trompenbergerweg 57a, 1217BD 

035-6220321 

prisci.priems@planet.nl 

 

Hilly Snippe 

Vivaldipark 7, 1217 DT 

035-6911530 

hilly.snippe@xs4all.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroepen 

 

 

Werkgroep beheer Heksenweitje 

 

Voorzitter 

Jac Zijdewind 

Van Hengellaan 13, 1217 AR 

035-6214948  

 

Gerard Dorresteijn 

Hoge Naarderweg 110, 1217AJ 

035-6851021 

 

Nicolette Holzenbosch-van Elswijk 

Hoge Naarderweg 229, 1217 DG 

035-6409936 

 

Vacature 

 

 

Redactie ‘De Trompenberger’  

 

Henk Fijn van Draat 

Ceintuurbaan 3, 1217 HM 

035-6219278  

 

Pieter Hoogenraad 

Ceintuurbaan 21, 1217HM 

035-6219821  

 

vacature 
           






