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VAN DE REDACTIE
In De abdij van Oostbroek en haar Ierse connecties vertelt Gert Landman over vroege banden tussen 
Oostbroek en Ierland.
De vrijmetselarij heeft in met onze gemeente een sterke band. Over de geschiedenis daarvan gaat het 
artikel van Jan Prins De vrijmetselarij in onze gemeente. 
In deze Grift starten we met een nieuwe serie De oorlogsdagboeken van mevrouw Van Bodegraven. Deze 
dagboeken geven een mooi beeld van het alledaagse leven in onze gemeente gedurende de oorlogsjaren.
In de rubriek Het Monument wordt weer een bijzonder pand in onze gemeente belicht.
In de serie over de gemeente De Bilt in de literatuur bespreekt Frieda Heijkoop in Mietje van der Dussen 
logeert op Vollenhove in 1793 een boek uit de achttiende eeuw van een vergeten schrijfster. 
Ten slotte bespreekt Wim Krommenhoek een “nagekomen” graf van een Utrechtse professor in Nog een 
professorengraf Jan Ackersdijk.
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Vanwege 2013, het komende feestjaar ‘900 
jaar de Bilt’ staat Oostbroek, de oorsprong 
van de huidige gemeente De Bilt, flink in de 
belangstelling. Maar in de publicaties over dit 
onderwerp ontbreekt de verbinding tussen 
Oostbroek en Ierland tot nu toe nagenoeg. 
Alleen een ongepubliceerde notitie voor het 
college van B&W in de Bilt, door dr. Anne 
Doedens, bevat een paragraaf  over ‘Oostbroek, 
Westbroek en Ierland’. Hierin wordt de 
historicus F.H. van Heussen geciteerd, Historie 
ofte Beschrijving van ’t Utrechtse Bisdom (1719), 
die zelf weer een zekere Henricus Thaborita 
aanhaalt, met een vermelding over een ridder 
die Oostbroek had helpen bouwen na een 
pelgrimage naar Ierland. 
Zo’n Ierse pelgrimage, dat was de moeite van 
nader onderzoek waard!
Van Heussens bron is Henricus Goude, monnik 
in het klooster Thabor in Sneek, ofwel Hendrik 
van Thabor, met zijn Chronicarum Hollandiae, 
Zelandiae et Frisiae (1522), in eigen handschrift 
te vinden in de UB van Groningen (uklu hands 
129). 
Hendrik schreef in 1508 zijn kroniek en kwam 

in 1522 met een forse uitbreiding daarop. In 
de tussenliggende jaren had hij namelijk in 
Utrechtse, Leidse en Brusselse archieven veel 
belangrijke feiten gevonden, die hij wilde 
toevoegen aan zijn boek. Hoofdstuk zeven, 
over de Utrechtse bisschoppen, kreeg de meeste 
toevoegingen. Aldus R. Steensma, Het klooster 
Thabor bij Sneek en zijn nagelaten geschriften 
(diss. 1970, p. 122-133).
Een van de vermeldenswaardige extra feiten 
was een Ierse connectie die aan de basis van 
Oostbroek lag. Het betreft een zekere ridder, 
‘die in de louteringsgrot van St. Patrick (in 
purgatorio sancti Patricii) was geweest’ en 
daarna bisschop Godebald had geholpen met de 
bouw van een kerk op Oostbroek. Ook meldt 
Hendrik, dat deze ridder - met toestemming 
van zijn geliefde of rijke (di-ss’a, dit kan de 
afkorting zijn van dilectissima of ditissima) 
vrouw - aldaar het habijt heeft aangetrokken 
met deze bisschop, en dat beiden daar(in) zijn 
gestorven en begraven.
Hier volgt de volledige tekst van Henricus 
van Thabor (met dank aan de Ierse historicus 
dr. Michael Haren, die bereid was dit oude 
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handschrift vol afkortingen over te zetten in 
gewoon Latijn):

Godebaldus episcopus, Friso nacione, construxit 
monasterium ordinis sancti Benedicti in 
Oestbroeck extra muros civitatis Traiectensis 
auxilio cuiusdam militis qui fuerat in purgatorio 
sancti Patricii et di[lec]tissima uxore e[ius] 
consenciente ibidem habitum religionis cum isto 
episcopo assumpsit, in quo morientes ambo sepulti 
sunt.

[Bisschop Godebald, Fries van geboorte, heeft 
een klooster gebouwd van de orde van St. 
Benedictus, in Oostbroek buiten de muren van 
de stad Utrecht, met de hulp van een zekere 
ridder, die in de louteringsgrot van St. Patrick 
was geweest, en die - met toestemming van zijn 
geliefde (rijke?) vrouw - daar met deze bisschop 
het religieuze kleed heeft aangetrokken, waarin 
beiden zijn gestorven en begraven.]

De louteringsgrot van St. Patrick bevond zich 
op een eilandje in het meer Lough Derg in 
het noordwesten van Ierland. Dit was van de 
twaalfde tot de zestiende eeuw een bekend 
pelgrimsoord; tot op vandaag kunnen mensen 
daar komen voor retraites. Waarom in die tijd 
mensen uit heel Europa erheen gingen: het 

uiterste westen van de bewoonde wereld, waar 
de zon onderging, gold als de grens met de 
eeuwigheid. Na een voettocht langs vele Ierse 
kloosters, en na weken vasten en bidden, mocht 
je een donkere grot in, waar je visioenen van de 
hel en de hemel kreeg - een soort bijna-dood-
ervaring. 

Bisschop Godebald.
Foto Internet.
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Beschrijvingen van die visioenen (door pelgrims 
uit Ierland, Engeland, Frankrijk, Spanje, 
Italië en Hongarije) zijn te vinden in Michael 
Haren & Yolande de Pontfarcy, The Medieval 
Pilgrimage to St. Patrick’s Purgatory (1988). De 
vroegste van deze ego-documenten zijn van 
invloed geweest op het beroemde boek van 
Dante Alighieri, La Divina Commedia (eerste 
helft van de 14e eeuw): de hel, de louteringsberg 
(purgatorio) en de hemel die hij beschrijft, 
waren vóór hem al genoteerd in de reisverslagen 
van pelgrims naar St. Patrick’s Purgatory in 
noordwestelijk Ierland.
Veel van deze pelgrims waren ridders met 
bloed aan hun handen, die een manier zochten 
om nog tijdens hun aardse leven boete te 
doen voor hun krijgsverleden. Wat zij in deze 
louteringsgrot meemaakten, gaf een wending 
aan hun leven. Velen van hen deden na deze 
ervaring precies wat bisschop Godebald in zijn 
schenkingsoorkonde (van 1125) vertelt over de 
ridders Hermannus en Theodericus: zij legden 
de riddergordel af en trokken het kloosterhabijt 
aan. En keizerin Mathilde spreekt in haar 
oorkonde (van 1122) van ‘bekeerde ridders’. 
Over deze bekering hebben we nu enige 
achtergrondinformatie, dankzij Hendrik van 
Thabors speurwerk in verloren gegane Utrechtse 
archieven. 

Aanvullend kan een andere bron genoemd 
worden: N.C. Kist, De oudste oorkonde der abdij 
van Oostbroek (1849). Kist vond een necrologie 
van de stichters van de Sint Laurensabdij: een 
kalender met sterfdata, van o.a. Hermannus, 
Theodericus, abt Ludolf en bisschop Godebald 
(p. 38v). Op elke sterfdatum moest in de abdij 
een vigilie (wake of viering) gehouden worden, 
waarin o.a. een ‘Willibrort’-hymne klonk (p. 
40). De kalender duidt een van de ridders 
aan als Theodericus de Algo (vgl. C.J.C. Broer, 
Monniken in het moeras, 2011: in noot 93 
dezelfde naam uit een andere bron) en vermeldt 
ook zijn inbreng bij de stichting ‘de pensa z 
bonis in Werc…’ – d.w.z. (aldus Kist, p. 42) zijn 
inkomsten en goederen te Werkhoven (dat in de 
12e eeuw Wercoude heette).
Deze informatie kan gecombineerd worden 
met wat C.J.C. Broer noemt (Monniken in het 
Moeras, 2011, p. 131vv): de St. Laurensabdij en 
het Vrouwenklooster waren in het bezit van de 
uithof Scherpenburg, in het noorden van het 
grondgebied van Werkhoven. Een oorkonde 
uit 1356 noemt zowel bisschop Godebald 
(1114-1127) als Hartbert (1139-1150) als 
schenkers (Broer, noot 365). Uiteindelijk kwam 
deze uithof, met 56 morgen (47,7 ha) land, 
in het bezit van het Vrouwenklooster en bleef 
24 morgen (20,4 ha) land in het bezit van de 



101

De Biltse Grift                       december 2011

St. Laurensabdij. In de uitleg van Broer was 
Godebald de eerste schenker en kwam er onder 
Hartbert een nadere verdeling tot stand. 
Is het erg gewaagd om te veronderstellen dat dit 
bezit te Werkhoven nu juist is wat de necrologie 
noemt: de ‘pensa & bonis in Werc(oude)’ van 
Theodericus de Algo? En zou het opvallende 
feit dat deze uithof tweemaal geschonken werd 
en bij de tweede maal vooral de vrouwen goed 
werden bedacht, dan te maken kunnen hebben 
met de vrouw van de pelgrim die volgens 
Hendrik van Thabors kroniek niet meeging het 
klooster in, maar wel toestemming gaf voor zijn 
intrede?
Als we op deze manier de puzzelstukjes in 
elkaar mogen passen, ontstaat het volgende 
beeld: de ridder die voorafgaand aan de 
bouw van een kloosterkerk op Oostbroek als 
pelgrim naar Ierland ging, was Theodericus de 
Algo, afkomstig uit Werkhoven, beheerder of 
(mede?-) eigenaar van de uithof Scherpenburg. 
Toen hij het monnikskleed aantrok, bleef zijn 
vrouw in Werkhoven. Zij behield daar haar 
positie als landvrouwe, hoewel de uithof door 
bisschop Godebald alvast aan de Laurensabdij 
werd toebedeeld. Toen zij stierf, werden deze 
landerijen door de bisschop (dat was inmiddels 
Hartbert) definitief verdeeld en viel het deel 
waarover zij landvrouwe was geweest – mogelijk 

op haar wens – toe aan het Vrouwenklooster. 
Mocht zij de erfgenaam c.q. eigenares zijn 
geweest van Scherpenburg, dan pleit dat in 
de tekst van Henricus van Thabor voor de 
weergave ‘ditissima uxore eius’ (van zijn rijke 
echtgenote).

Conclusies
Het begin van Oostbroek was op meerdere 
manieren Iers gekleurd: allereerst onze ridder 
die naar Ierland trok. Een reis met tussenstops 
in Ierse kloosters (de hotels van die tijd). Met 
op elk kloosterterrein een Iers hoogkruis (de 
bekende kruisvorm met cirkel), vol afbeeldingen 
van bijbelverhalen en heiligen – zo stonden ze 
er toen al, zo staan ze er grotendeels nog. Kan 
er ook zo’n kruis op Oostbroek gestaan hebben? 
In elk geval was Theoderiks ommekeer van 
ridder naar monnik het gevolg van zijn Ierse 
pelgrimstocht, en zal de kloostersfeer die hij 
geproefd heeft tijdens deze reis, van invloed zijn 
geweest op de spiritualiteit in de Laurensabdij te 
Oostbroek. In de Ierse kloosters had hij gezien 
vanuit welke apostolische idealen men daar 
leefde: alle dagen (psalmen) bidden, werken 
met je handen, zorgen voor behoeftige mensen, 
in alle eenvoud. In het klooster, dat hij hier 
hielp stichten, zal hij ongetwijfeld deze idealen 
hebben binnengedragen.
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Daarmee sloot hij aan bij de traditie van 
Willibrord: die verbleef van zijn 20e tot zijn 
33e in een Zuid-Iers klooster (dichtbij Moone, 
waar één van de vroegste Ierse hoogkruisen 
staat, mogelijk al in zijn tijd gemaakt en door 
Willibrord zelf aanschouwd). Vanuit Ierland 
kwam Willibrord in 695 naar de Lage Landen 
om hier het christendom te brengen, in het hele 
gebied dat nu de Benelux heet; hij stierf op 739 
in zijn klooster te Echternach.
Dat Willibrords traditie vier eeuwen later 
hier nog leefde, blijkt bij de schenking van 
keizerin Mathilde aan het jonge klooster te 
Oostbroek: aan het eind van haar oorkonde 
citeert zij Willibrords lijfspreuk In Dei nomine 
feliciter (In de naam van God gezegend). 
En in de St. Laurensabdij zelf moest in de 
eeuwen die volgden een Willibrord-hymne 
gezongen worden op elke sterfdatum van 
één van haar stichters. Zo blijkt de verering 
van de Ierse monnik Willibrord te hebben 
voortgeleefd, zowel bij de keizerin (dochter van 
de Engelse koning) als bij volgende generaties 
kloosterlingen. 
De vroegchristelijke Ierse spiritualiteit 
kenmerkte zich door een vreugdevol 
geloofsleven, liefde voor de natuur, discipline 
en een sterke gerichtheid op christelijke 
barmhartigheid. Een dergelijke vroomheid, 

die nog steeds van de hoogkruisen in dat land 
afstraalt, heeft ook de voorgeschiedenis, het 
begin en de verdere ontwikkeling bepaald van 
het klooster van Oostbroek - het bidden en het 
werken. Zo garandeert Godebalds oorkonde van 
1125 het klooster de vrijheid om over eigen geld 
te beschikken, o.a. ‘om de plicht der liefde en 
de gunst der herbergzaamheid aan nooddruftige 
personen te betonen’. Naast hard werken met 
de handen (de ontginningen) legde men zich 
toe op de zorg voor armen, zieken en passanten. 
Broer (p. 66 en 198) wijst op de keuze voor 
de diaken Sint Laurens als schutspatroon: 
die keuze geeft aan dat de christelijke caritas 
van meet af aan tot de doelstellingen van dit 
klooster behoorde. Ook had de abdij al in 1131 
een ziekenverblijf (Broer, p. 45, noot 102) en 
later in dezelfde eeuw vinden we de praktijk 
beschreven om jaarlijks aalmoezen aan de 
armen uit de delen ‘in het jaargetijde van de 
overledenen’. 

Volgens Broer leefde in die tijd het apostolische 
armoede-ideaal op, onder de naam vita 
apostolica: terug naar de eenvoud en soberheid 
uit het begin van de kerk. De abdij van 
Oostbroek was in het Utrechtse het eerste 
klooster dat vanuit dit ideaal werd gesticht; 
vóór 1100 kwamen zulke hervormingskloosters 
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hier nog niet van de grond, elders al wel. 
Als voorbeelden van ‘elders’ noemt zij echter 
alleen Italië en Frankrijk (p. 194). Dat is 
verbazingwekkend: Ierland valt blijkbaar buiten 
haar gezichtsveld. Terwijl de idealen van de 
vita apostolica daar al eeuwen in de praktijk 
werden gebracht: onder St. Patrick (5e eeuw), 
St. Columba (Iona, 6e eeuw), ten tijde van St. 
Willibrord (7e eeuw) en daarna; de literatuur 
over de vroegmiddeleeuwse Ierse kloostertraditie 
is overvloedig.

Deze traditie voedde ook het 
ideaal van de pelgrimage: een 
tocht naar Jeruzalem, Rome, 
Santiago de Compostella; of 
naar St. Patrick’s Purgatory, zoals 
onze ridder heeft gedaan. Of 
een levenslange pelgrimage: alles 
achterlaten en zonder ooit terug 
te keren de wereld intrekken, 
met niets bij je dan de liefde 
van Christus, zoals Willibrord 
deed. Wat ook als pelgrimage 
telde, was: als kluizenaar je 
terugtrekken uit de wereld, alles 
verzaken en ergens achteraf 
God gaan dienen. Abt Ludolf 
werd zo’n soort pelgrim, toen 
hij de rijke cultuurstad Brugge 

achterliet en hier bij nul begon, in een moeras 
(met dank aan dr. Anne Doedens, die Ludolfs 
overstap een pelgrimage noemde).
Hoe meer duidelijk wordt van de Ierse 
achtergrond van Oostbroek, hoe meer dit 
ons beeld van de oorsprong van De Bilt 
kan verrijken. Ook bevat de vroege Ierse 
spiritualiteit idealen die mensen van nu nog 
steeds kunnen inspireren.

Hoogkruis van Moone, Zuidoost Ierland.
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Bestemming bereikt geeft een verrassend inzicht 
in de vrijmetselarij in relatie tot Bilthoven. Met 
als metafoor het ’reizen om te rijzen’, wordt de 
lezer door het leven gevoerd. De lezer wordt 
mee op reis genomen op de langste dag en 
de kortste dag van het jaar. Hij gaat weg en 
komt terug op het station van Bilthoven, het 
station dat het begin van het bestaan van die 
plaats heeft betekend. Zo wordt ontdekt dat de 
vrijmetselarij al sinds 1930 in Bilthoven actief 
is en in toenemende mate onderdeel van de 
leefgemeenschap is geworden. Zo is er in 1930 
een logegebouw voor de gemengde vrijmetselarij 
gebouwd, vlak naast het padvindershuisje dat op 
de hoek van de Julianalaan en de Sperwerlaan 
staat.
In 1933 werd de Maçonnieke Kring Bilhoven 

opgericht voor mannen die in de gemeente 
woonden, maar lid waren van loges in 
de omgeving, die uitsluitend uit mannen 
bestonden. Zij wilden in die tijd niet gebruik 
maken van het genoemde logegebouw, dat 
immers bestemd was voor de gemengde 
vrijmetselarij. Na de heroprichting van de loge 
De Ster in het Oosten in 1961 werd de kring 
opgeheven en vonden de werkzaamheden plaats 
in die loge.

Bilthoven heeft in de loop van de tijd een 
evolutie doorgemaakt van ’woeste grond tot 
een spirituele voedingsbodem’. Want daar 
zijn relatief veel vrijzinnigen, humanisten, 
vrijdenkers en niet dogmatici. Mensen die 
open staan voor de mening en gevoelens van 

Op 4 maart 2011 was het 50 jaar geleden dat de vrijmetselaarsloge De Ster in het Oosten in 
Bilthoven haar werkzaamheden hervatte nadat zij uit Nederlands-Indië moest vertrekken. 
Hierover is een herdenkingsboekje Bestemming bereikt geschreven. In deze uitgave wordt 
ingegaan op de geschiedenis van de loge en het opvallende gegeven dat er vier vrijmetselaarsloges 
voor uitsluitend mannen in De Bilt en Bilthoven zijn, waardoor er de grootste concentratie 
vrijmetselaren in ons land is ontstaan. In het boekje wordt nagegaan of dit toeval is of dat hier 
een oorzaak voor is aan te wijzen. Dat laatste blijkt inderdaad het geval te zijn.

DE VRIJMETSELARIJ IN ONZE GEMEENTE
Jan Prins
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de ander, waar 
respect voor de 
mening van de 
ander voorop 
staat, waar men 
wil luisteren 
en wil leren. 
Het is daarom 
niet vreemd 
dat er zoveel 
belangstelling 
is voor andere 
vormen van 

levensbeschouwing en levenshouding, zoals 
ook voor de vrijmetselarij. Dat verklaart 
ook dat de vrijmetselarij, die ieders recht 
zelfstandig te zoeken respecteert, zovelen uit 
Bilthoven aanspreekt. Nergens in ons land zijn 
er procentueel zoveel lid van de vrijmetselarij 
als in Bilthoven. Er is tevens een grote invloed 
vice versa van onderwijs, van cultuur, van werk, 
van wetenschap, van levensbeschouwing en 
levenshouding. 

De geestelijke ontwikkeling van de bevolking 
ging hand in hand met belangstelling voor de 
vrijmetselarij. De vrijmetselarij blijkt duidelijk 
in een behoefte te voorzien.
Het is een boekje dat verrassende 
dwarsverbanden aantoont. Als vanzelfsprekend 

komt dan ook de vraag op of dat ook in de 
toekomst het geval zal kunnen zijn. Deze vraag 
wordt bevestigend beantwoord. Zo wordt in het 
boekje ondermeer ingegaan op de oorsprong en 
doelstelling van deze beweging die geen religie 
is, maar een levenshouding met als motto: ’Ken 
U Zelve’. Deze voor het grote publiek vaak 
onbekende en mysterieuze beweging kan als 
volgt omschreven worden:

De vrijmetselarij is een levenshouding die alle 
godsdiensten overstijgt en waar leden van alle 
godsdiensten een plaats in kunnen vinden.
Het grote punt van verschil met vele godsdiensten 
is dat er niet uitgegaan wordt van dogma’s, maar 
van een eigen individuele invulling van het begrip 
waarheid, van het godsbegrip en van het zoeken 
naar antwoorden op levensvragen.

De vrijmetselarij laat zich in het kort zo 
samenvatten:
- Vrijmetselarij is een eeuwenoude methode tot 

persoonlijke ontwikkeling waarbij gebruik 
gemaakt wordt van rituelen en symbolen. Men 
werkt daarbij samen met anderen.

- De vrijmetselaar gaat uit van de 
gelijkwaardigheid van alle mensen en erkent 
ieders recht zelfstandig te zoeken naar 
waarheid.

- Er wordt gezocht naar wat verbindt en niet 

Het logo van de maçonnieke 
Kring Bilthoven.
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als in het heden. Want er zijn in die jaren al 
vrijmetselaren geweest die regelmatig bijeen 
kwamen in verschillende lokaliteiten, omdat 
ze niet beschikten over een eigen huisvesting, 
hoewel er in die tijd in Bilthoven toch een 
logegebouw heeft gestaan.

Voor de Tweede Wereldoorlog heeft er 
in Bilthoven geen loge van de Orde van 
Vrijmetselaren onder het Grootoosten der 
Nederlanden bestaan. Onder deze organisatie 
voor uitsluitend mannen zijn de vier loges die in 
het boekje behandeld worden werkzaam.
Deze Orde is de oudste van ons land, later zijn 
er ook gemengde loges opgericht onder de naam 
Le Droit Humain en loges voor uitsluitend 
vrouwen van Vita Femina Textura. De werkwijze 
van alle is in essentie hetzelfde, maar het 
lidmaatschap van de één sluit dat van de andere 
organisaties uit.

Het eerste logegebouw
In de jaren dertig van de vorige eeuw liet een 
zekere mevrouw Van Blommesteijn - Land, 
komend uit het voormalig Nederlands-Indië, 
op een terrein gelegen aan de Julianalaan 
102, in de buurt van de spoorlijn Bilthoven 
- Zeist een gebouw neerzetten op de grens 
van het bebouwde gedeelte en de overgang 
naar een gebied van bos en duin, vlak bij de 

naar wat verdeelt.
- De vrijmetselaar werkt zonder dogma’s en kan 

daardoor in vrijheid waarnemen, redeneren en 
onderzoeken en daardoor de wereld wezenlijk 
vooruithelpen.

- Vrijmetselarij is een Broederschap die helpt 
richting te geven aan het leven.

Zo wordt er gewerkt aan een groter goed: een 
betere wereld waarin de moderne mens optimaal 
kan functioneren.

In dit artikel behandel ik in het bijzonder 
het historische aspect van de vrijmetselarij in 
onze gemeente; ik beschrijf het begin van de 
vrijmetselarij in de gemeente en verder stel ik de 
vier loges aan u voor. 

De aanloop 
In het hoofdstuk dat gaat over de ontwikkeling 
van Bilthoven wordt geconstateerd dat er 
in deze plaats relatief meer vrijzinnigen, 
humanisten, vrijdenkers en niet dogmatici 
wonen. Dit is ook terug te vinden in het feit dat 
menig vrijmetselaar daar woont. 
De geschiedenis van de vrijmetselarij in 
Bilthoven bevat echter veel bijzonderheden. Zo 
is het interessant te zien hoe de maçonnieke 
activiteiten van de vrijmetselaren op diverse 
locaties plaats vonden, zowel in het verleden 
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watertoren. Dit ten behoeve van de loge Ken 
Uzelven, vallend onder de Orde der Gemengde 
Vrijmetselaren Le Droit Humain. Deze loge was 
dus voor zowel mannen als vrouwen.

Het logegebouw lag in een bijzonder mooi 
bosgebied. Vanaf de plek waar de spoorlijn 
Bilthoven - Zeist de Julianalaan kruiste, liep 
naast het spoorwachtershuisje een bospad 
richting de watertoren. Men kwam dan in dat 
perceel bos terecht, waar het logegebouw en 
het padvindersclubhuis voor de meisjesgroep 
Akoteh (Altijd klaar om te helpen) stond. Beide 
zijn in 1930 gebouwd. Deze hoek van Bilthoven 
was heel bijzonder vanwege het toerisme dat 
naar de camping en het natuurbad de Biltsche 
Duinen ging en de vele zomerkampen bij het 

padvindersclubhuis.
De loge Ken Uzelven verhuisde na de Tweede 
Wereldoorlog naar de Maliebaan in Utrecht. 
Het voormalige logegebouw ging toen over naar 
de gereformeerde kerk van Bilthoven, die de 
ruimte onder de naam De Magneet gebruikte als 
vergaderplaats en in de zomer als jeugdkamp. 
In 1954 is dat gebouw gesloopt. Het nieuwe 
gebouw De Magneet staat sinds 1970 achter de 
Julianakerk in Bilthoven. 

Maçonnieke Kring Bilthoven
De hierboven beschreven loge was een 
zogenaamde ’gemengde’ loge. De mannelijke 
bewoners van Bilthoven die vrijmetselaar waren 
en geen lid van deze gemengde orde vielen 

De Magneet, de plaats waar alles begon.

De plattegrond van de Magneet.
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onder een andere organisatie, namelijk de 
Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten 
der Nederlanden, deze is alleen voor mannen 
toegankelijk. Men was toen niet gewoon elkaars 
gebouwen te gebruiken.
In Bilthoven was er nog geen logegebouw 
voor uitsluitend mannelijke vrijmetselaren, 
ze gingen in die dagen naar Utrecht, Baarn, 
Hilversum, Bussum en Amersfoort voor het 
logebezoek. Maar ze hadden er ook behoefte 
aan om in hun eigen woonplaats bijeen te 
komen ter versterking van de onderlinge band. 
Daarom nam de heer Knip sr. in maart 1933 
het initiatief tot oprichting van de Maçonnieke 
Kring Bilthoven. Men kwam om de drie weken 
bijeen en het ledental groeide tot vijfentwintig. 

Men was zeer actief, zo hield men in 1934 al 
een avond voor belangstellenden, die door 150 
genodigden werd bezocht. Een paar jaar later 
werd dit initiatief herhaald en mocht men een 
honderdtal gasten verwelkomen, waaronder 
Hermannus van Tongeren, de Grootmeester van 
de Orde.

De huisvesting van de Kring is een verhaal 
apart: de oprichting vond plaats in hotel Regina 
aan de Nachtegaallaan, op de plaats waar nu 
modezaak Doek is gevestigd. Na de brand in 
hotel Regina raakte de Kring aan het zwerven, 

zo kwam men bijeen in:
- hotel De Leijen, hoek Gezichtslaan–

Soestdijkseweg, er staat nu het 
appartementencomplex Le Châtaignier;

- restaurant De Schouw, naast het station, nu 
het Wijn en Spijslokaal;

- het Broederschapshuis, dat lag in de 
achtertuin van Kees Boeke aan de 
Sweelincklaan, hoek Beetslaan;

- het bioscoop- en zalencomplex Concordia, 
de voorloper van hotel Heidepark, aan de 
Jan Steenlaan, de kringleden gingen liever 
hiernaartoe, omdat in het Broederschapshuis 
niet gerookt mocht worden.  

                 
Na de bouw van het landelijk centrum voor 
vrijmetselaren Huize Het Oosten in 1955 groeide 
het ledental tot 72, zodat het handiger was 

Hotel Regina.
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voortaan daar bijeen te komen. In 1961 werd 
de loge De Ster in het Oosten heropgericht en 
vestigde zich ook in Huize Het Oosten. Op 
zaterdag 21 januari 1961 kwam de Kring voor 
het laatst bijeen, hun werkzaamheden zouden 
voortaan binnen de loge De Ster in het Oosten 
plaatsvinden.
 
De huidige situatie
Zoals reeds vermeld is de loge Ken Uzelven, 
vallend onder de internationale orde der 
gemengde vrijmetselarij Le Droit Humain in 
1945 naar Utrecht verhuisd. De loge Alma 
Mater voor de vrouwelijke vrijmetselarij vallend 
onder de orde van weefsters Vita Femina 
Textura komt ook in het landelijk centrum 
voor vrijmetselaren Huize Het Oosten bijeen. 
Qua ledenaantal is de Orde van Vrijmetselaren 
werkend onder het Grootoosten der Nederlanden, 
uitsluitend bestemd voor mannelijke leden, de 
grootste.

Er bevinden zich in Bilthoven momenteel drie 
loges en in De Bilt één die onder die organisatie 
vallen:
- De oudste loge De Ster in het Oosten is 

opgericht in 1769. Deze komt uit het 
voormalige Nederlands-Indië en is sinds 
1961 actief in het landelijk centrum voor 
vrijmetselaren Huize Het Oosten.

- De loge De Unie van Utrecht is een 
Utrechtse loge, opgericht in 1932 en sinds 
1970 houdt ze haar bijeenkomsten in de 
Woudkapel. 

- De enige echt in Bilthoven opgerichte loge 
is in 2003 opgericht onder de naam De 
Drie Grote Lichten en is ook in Huize Het 
Oosten gevestigd.

- Tenslotte verhuisde in 2007 de loge La 
Concorde van Utrecht naar De Bilt, waar 
zij een eigen logegebouw aan de Looydijk 
heeft.

 
Loge De Ster in het Oosten
In 1837 is de loge De Ster in het Oosten in 
Batavia in Nederlands-Indië tot stand gekomen 
door de fusie van twee loges. Ze heeft dus 
een eeuwenlange geschiedenis, waar over 
veel te vertellen is. Als oprichtingsdatum 
wordt 1769 aangehouden. Na de 
onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië 
verbood President Soekarno allerlei serviceclubs 
en ook de vrijmetselarij omdat hij dat te 
bedreigend vond voor zijn Revolutie. Alle 
Nederlanders dienden in de jaren tussen 1950 
en 1960 Indonesië te verlaten en zo kwam men 
dan terug in het vaderland. Op 23 juni 1960 
werden de activiteiten van de loge De Ster in 
het Oosten in Indonesië beëindigd. 
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Sinds 1955 is er in Bilthoven het landelijk 
maçonniek centrum Huize Het Oosten actief, 
dat onderdak biedt aan oudere vrijmetselaren, 
hun echtgenoten, weduwen en wezen. In de 
begintijd gingen de vrijmetselaren naar het 
logegebouw in Utrecht totdat men de eetzaal 
in het huis voor maçonnieke werkzaamheden 
kon gebruiken. Ook kwam men wel in het 
nabijgelegen hotel Heidepark bijeen. Veel 
vrijmetselaren die uit Indonesië gerepatrieerd 
waren vonden daar een nieuw onderkomen. 
Doordat er ook maçonniek gewerkt werd was 
dit voor hen extra aantrekkelijk. Als gevolg van 
een en ander werd al snel overwogen een nieuwe 
loge op te richten. Dit resulteerde erin dat de 
loge De Ster in het Oosten op 4 maart 1961 werd 
’heropend’.
 
Men is dit jaar nu precies 50 jaar in Bilthoven 
actief. In die jaren is veel gebeurd, zo is 
in 1984 een nieuwe werkplaats betrokken 
met een prachtige tempel en aanpalende 
vergaderruimtes. De eerste leden woonden 
voornamelijk in Huize Het Oosten en naarmate 
die ouder werden werd het moeilijker de 
bestuursfuncties te vervullen.

Vanaf 1993 werd het initiatief genomen om 
open dagen te houden voor belangstellenden. 

Dat bleek een succes. Er kwamen veel nieuwe 
leden bij en al snel bloeide de loge op. 
Daardoor komen er nu veel meer leden uit de 
omgeving en de gemiddelde leeftijd van de 
leden is tegenwoordig gelijk aan het landelijke 
gemiddelde.
Inmiddels worden er ook lezingen gehouden 
met de oproep ’Laat je inspireren’ en zijn er 
overdag bijeenkomsten voor diegenen die, om 
welke reden dan ook, ’s avonds niet naar de loge 
kunnen komen. Dit alles heeft er in geresulteerd 
dat de loge De Ster in het Oosten de grootste loge 
van het land is geworden.
 
Loge De Unie van Utrecht
Deze loge heeft vanaf 29 oktober 1932 gewerkt 
in het logegebouw aan de Jufferstraat 4 in 
Utrecht. Tegenwoordig bevindt het Utrechtse 
logegebouw zich aan de Maliebaan 70A. De 
loge De Unie van Utrecht is een afsplitsing 
van de loge Ultrajectina, deze werd indertijd 
te groot. De installatie van de loge was onder 
leiding van het hoofdbestuur en had een 
zeer plechtig karakter, passend in die tijd. Zo 
werd er nog orgelmuziek gespeeld en werd de 
installatie afgesloten met het spelen van het 
indrukwekkende lied Dat ’s Heeren zegen op U 
daal. Dat is nu niet meer voor te stellen.
Omdat na verloop van jaren de behuizing te 
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klein werd, wilde men naar buiten de stad 
verhuizen. Men slaagde daar niet makkelijk 
in, daarom kwam men een jaar lang in 
hotel Heidepark in Bilthoven bijeen. Ten 
slotte kon men in de Woudkapel ruimte 
huren en vanaf 15 juni 1970 vinden daar 
de bijeenkomsten plaats. Het is een heel 
sfeervolle locatie, gebouwd volgens de 
Amsterdamse school en met een bijzondere 
lichtinval. Velen noemen het wel de 
mooiste logeruimte van ons land. 
Deze loge heeft een roemruchte 
geschiedenis, ze is vele jaren lang één van 
de grootste loges van het land geweest 
en heeft vele bestuursleden geleverd aan 
landelijke organisaties van de vrijmetselarij. 
Ook aan het bestuur van het landelijk 
centrum voor vrijmetselaren Huize Het 
Oosten werd door leden van deze loge 
langdurig deelgenomen. Op spiritueel 
gebied was en is ze veelal leidend. Het 
is een loge met traditie en sfeer, waar 
vertrouwen heerst om elkaar te inspireren 
om als bewust mens te leven.

Loge De Drie Grote Lichten
Komend vanuit Maastricht en nu wonend 
in Huize Het Oosten, verwonderde een 
broeder zich over het feit dat de twee 

De vrijmetselaarswerkplaats in Huize Het Oosten.
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Bilthovense loges op dezelfde avond bijeen 
kwamen. Hij kon geen keus maken en werd 
van beide loges een periode lid, maar het beviel 
hem niet. Hij was gewend aan logeavonden 
waarbij er alleen ritueel gearbeid werd en alle 
bijeenkomsten in open loge werden gehouden. 
Onder andere bewoners van Huize Het Oosten 
en ook bij de aanstaande bewoners van de 
Mondriaanstaete, een nieuwe flat op het 
terrein van Huize Het Oosten, bespeurde hij 
diezelfde gedachte. Dat bracht hem op het 
idee een derde loge op te richten die volgens 
die methode zou gaan werken. Op die wijze  
zou ze een alternatief vormen voor de wijze 
van werken die in Bilthoven tot dan toe 
gebruikelijk was. Bovendien wilde men op een 
andere avond bijeenkomen, zodat men ook 
zo een keus had. Deze broeder nam gezien dit 
alles het initiatief tot oprichting op zich. Op 
25 oktober 2003 werd de loge geïnstalleerd 
door het hoofdbestuur onder leiding van de 
grootmeester.  Mede gezien de snelle groei van 
het ledental, blijkt deze nieuwe loge in een grote 
behoefte te voorzien.

Loge La Concorde
De loge La Concorde is heropgericht op 23 
januari 1982 in kasteel Maurick te Vught, 
met als vestigingsplaats Heusden. Zij is de 
voortzetting van de sinds 1756 te Venlo 

opgerichte ambulante militaire loge La 
Concorde, behorende bij het regiment van 
luitenant-generaal graaf d’Envie. De meeste 
leden waren officieren en dit regiment 
verplaatste zich om de twee, drie jaar naar een 
andere plaats. Daardoor heeft zij in diverse 
garnizoensplaatsen van het hoge noorden 
(Groningen) tot het diepe zuiden (Maastricht 
en Sluis) maçonnieke arbeid kunnen verrichten. 
Zoals ook in Kampen, Arnhem, Tiel, Gorichem, 
’s-Hertogenbosch, Heusden, Zutphen, en 
Vlissingen. Op 1 april 1800 heeft zij haar 
werkzaamheden noodgedwongen moeten 
beëindigen. 
In die tijd maakten militaire loges tevens 
gebruik van het recht om burgers in de 
broederschap op te nemen. Van het verblijf 
in deze garnizoensplaatsen ging zodoende een 
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stimulerende werking tot het oprichten van 
definitieve loges uit na het vertrek van het 
regiment. Genoemd kunnen onder andere 
worden de loge Le Profond Silence in Kampen 
en de loge De Edelmoedigheid in Tiel. 
 
De loge La Concorde heeft een roemruchte 
geschiedenis die haar terugvoert tot het 
begin van de georganiseerde vrijmetselarij 
in Nederland. In de tweede helft van de 18e 
eeuw was de vrijmetselarij namelijk sterk in 
opkomst. La Concorde was een van de motoren 
van die tijd achter het groeiende aantal 
loges. Op 26 december 1756 is tijdens een 
verkiezingsgrootloge de Groote Loge der Zeeven 
Vereenigde Nederlanden opgericht. In 1817 werd 
deze naam gewijzigd in de ook nu nog geldende: 
Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten 
der Nederlanden. De tien Nederlandse loges – 
waaronder loge La Concorde – die zich hadden 
ingezet voor de totstandkoming hiervan, kregen 
de eervolle vermelding “Loge Fondatrice” 
(oprichtende loge) en kreeg het rangnummer 
5. Op die grootloge werd ook de eerste 
grootmeester van ons land gekozen.
Loge La Concorde is een relatief kleine loge, 
waar daardoor op zeer persoonlijke wijze ware 
broederschap kan worden beleefd. 

Tenslotte
Hopelijk heeft dit artikel er toe bijgedragen dat 
de vrijmetselarij in onze gemeente wat uit de 
schaduw is getreden. In het kader van dit korte 
historische artikel is het echter onmogelijk om 
alle aspecten van Bilthoven, haar spiritualiteit en 
de vrijmetselarij te behandelen, daarom verwijs 
ik graag naar het genoemde boekje.

Het boekje Bestemming bereikt, ISBN 978-1-
4477-5920-1,is exclusief verkrijgbaar bij de 
Bilthovense Boekhandel aan het Emmaplein in 
Bilthoven.

De omslag van het boek Bestemming Bereikt.
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Vier schoolschriften, van die bekende met een donkergroene kaft en een etiket erop, daarin schreef 
mevrouw Van Bodegraven gedurende een groot deel van de Duitse bezetting tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een dagboek. Het gaat niet om grote ontboezemingen, zoals in het dagboek van 
Anne Frank. Maar het dagboek van mevrouw Van Bodegraven geeft wel een aardig beeld van het 
alledaagse leven in De Bilt in de jaren ’40-’45. 
De schriften kwamen uit haar eigen winkel, want zij dreef vele jaren samen met haar man een 
boek- en kantoorboekhandel op de Dorpsstraat in De Bilt. Mevrouw Van Bodegraven heette 
voluit Grietje van Bodegraven-van der Bijl. Ze is geboren op 2 oktober 1881 en gestorven bijna 
90 jaar oud op 26 mei 1971. Ze scheelde maar nauwelijks in leeftijd met haar echtgenoot Jacob 
van Bodegraven die geboren is op 21 augustus 1881 en gestorven op 1 december 1961, inmiddels 
80 jaar oud.
Het dagboek schreef zij voor haar kinderen en schoonkinderen die om een of andere reden – dat 
wordt niet duidelijk uit het dagboek – niet in de buurt waren. Waar ze wel waren blijft gissen, 
maar mogelijk was dat in Zwitserland.
In de komende nummers van De Biltse Grift zullen we steeds een gedeelte van het dagboek 
publiceren. De redactie heeft het dagboek op een aantal plaatsen ingekort, maar dat heeft 
geen invloed op de loop van het verhaal. Het betreft vrijwel altijd opmerkingen als, “vandaag 
niets bijzonders”. We hopen bij de inleidingen van de volgende afleveringen wat meer 
achtergrondinformatie te kunnen leveren over de familie Van Bodegraven en de personen die in 
het dagboek genoemd worden. Deze informatie is overigens niet noodzakelijk om het dagboek te 
kunnen begrijpen en ervan te genieten.

DE OORLOGSDAGBOEKEN VAN 
MEVROUW VAN BODEGRAVEN

Bewerking door de redactie van De Biltse Grift
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Deel 1: 25 januari tot en met 25 april 1941

25 januari:
Zaterdagavond, de avond voor je verjaardag.
Nel zit piano te spelen. Pa is net naar bed 
gegaan, ongeveer 10 uur namiddag, omdat hij 
niet erg in orde is. Tanden en een kies laten 
trekken bij Anton Peeters, die zich in De Bilt 
gevestigd heeft als tandarts. Pa krijgt een nieuw 
gebit. Het duurt nog wel een poos voor het 
klaar is, het begin is er. Pa heeft ook griep, wat 
op heden erg heerst. Er is geen gezin of er zijn 
2 à 3 patiënten. In enkele gezinnen zijn ze allen 
ziek.
Overigens geen bijzonders, geen vliegmachines 
of bombardementen. Buiten is het vreselijk 
donker, daar er noch uit huizen of winkels licht 
komt, alles is verduisterd. Lantaarns branden er 
niet.
Jo Pastunink heeft net opgebeld om ons met je 
verjaardag te feliciteren. Ze was een dag in de 
war. Ze dacht dat Bob de 25e januari jarig was.
Hedenavond zijn Kortlang en Ben Kok op 
bezoek geweest. 
Kees en Jan zijn met hun vrienden, ik denk 
een spelletje biljarten bij Thomas, dat gebeurt 
op zaterdagavond wel eens meer. Naar Utrecht 
kunnen ze niet omdat er geen trams rijden na 8 
uur en in Utrecht is ook alles donker.

26 januari:
Je verjaardag. Al zijn jullie er niet bij, is het toch 
nog een dag van bezoek geweest. ’s Morgens met 
koffie drinken kwam Teus met zijn vrouw en 
zoon. ’s Middags zijn Oom Pieter, Tante Nel, 
Janny en Ben Kok wezen feliciteren. De jongens 
en Nel hadden voor bloemen gezorgd, zodat ik 
2 vaasjes met tulpen en 1 met hyacinten had, 
om de feestvreugde te verhogen. Het stond heel 
gezellig. Bob, Ans en Japie nog wel gefeliciteerd 
hoor, al is het in gedachten. ’s Avonds zijn Vader 
en Moeder Pastunink geweest en de mannen 
hebben tot kwart voor 12 zitten pandoeren, 
waar ze veel pret bij hadden. Moeder Pastunink, 
Nel en ik hebben zitten praten. Natuurlijk 
over het bonnenstelsel, wat je niet en wel kunt 
kopen. Je raakt er niet over uitgepraat.
12 uur ’s nachts  mag er niemand meer op 
straat, je wordt opgepikt en tot ’s morgens 4 
uur moet je in het politiebureau blijven en elk 
persoon krijgt ƒ 5,00 boete.

27 januari:
De dag is als gewoonlijk goed verlopen, geen 
bijzondere dingen.
Nel is om 3 uur vanmiddag weer naar Utrecht 
gegaan op de fiets. Zij had cursus en ’s avonds 
zou zij met een zuster naar een concert gaan in 
Tivoli.
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Pa heeft zitten boekhouden. Jan naar het 
Gemeentehuis. Kees druk in de winkel en ik 
ben druk met de huishouding.

28 januari:
Het is 11 uur. Even vertellen wat er al zo voor is 
gevallen vandaag. De dag is kalm verlopen, af en 
toe hebben de deuren wel eens staan rammelen 
van het schieten. Op De Bilt niets geen nadelige 
gevolgen er van. Kees zit te lezen, Jan zit te 
tikken aan zijn werk, Nel is in Utrecht en Pa ligt 
in de luie stoel bij de haard, de laatste 5 tanden 
zijn vanmiddag getrokken, een hoektand was 
er bij, waar de tandarts 3 kwartier mee bezig is 
geweest. Je kan wel nagaan dat Pa een minder 
prettig gevoel heeft, zijn mond is nogal pijnlijk. 
We gaan gauw naar bed en hopen dat het 
morgenochtend weer beter is.
Vanmiddag ben ik wat boodschappen wezen 
doen. Veel is er niet meer te koop, de winkels 
zijn alle leeg, ik was op 5 boodschappen uit en 
kwam er met 1 thuis, een paar kousen van 
ƒ 2,75 het paar, duur hè?

30 januari:
Op de dag alles zijn gewone gang. ’s Avonds 
ongeveer half 9 zijn er 2 zware bommen 
gevallen. Het was of de deuren in de kamer 
eruit werden getrokken. Waar ze zijn gevallen 
wordt nooit bekend gemaakt. De sirenes hebben 

wij wel horen gaan. Wij denken dat de bommen 
in Soesterberg zijn gevallen op het vliegkamp. 
Nel was net thuis voor een paar uur.

31 januari:
Verjaardag van Beatrix. Wat een blijde dag 
vandaag. Een bericht van het Rode Kruis, dat 
jullie het alle 3 goed maakten, waar wij al zolang 
naar verlangd hebben. Eindelijk is het dan 
gekomen. Wij zijn er reuze blij mee. Pastunink 
kwam al gauw vertellen dat hij ook bericht had 
ontvangen. Hun blijdschap kun je je zeker ook 
wel voorstellen.
Vandaag zijn er minstens 5 bommen gevallen, 
de deuren in de kamer rinkelden geweldig.
Waar ze gevallen zijn is natuurlijk niet bekend.

1 februari:
Vandaag niets geen bijzonders.
Jan is vanmiddag wezen schaatsenrijden. Half 
8 is Nel thuis gekomen tot zondagavond (het is 
vandaag zaterdag). Kees is vanavond met Gerrit 
en Ben Kok naar een cabaretavond in Bilthoven. 
Ze komen weer bijtijds thuis. 11 uur moet er 
gesloten worden en voor 12 uur moeten ze 
binnen zijn. Toen het stel in Bilthoven was in 
Concordia, mocht de uitvoering van het Duitse 
gezag niet doorgaan. Als het toch doorging 
zouden ze de boel kapot komen slaan.
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4 februari:
Veel griep- en sterfgevallen. Tot nog toe maken 
wij het goed. Pa heeft nog veel last van zijn 
mond.

5 februari:
Het is nog erg koud en er ligt nog sneeuw. Jan is 
wezen schaatsenrijden.
Vandaag is voor het  eerst de boekhouder 
geweest. De boekhouding wordt geheel in orde 
gemaakt. Het is tegenwoordig nodig dat de 
boel goed voor elkaar is, want je valt om van de 
belasting die er betaald moet worden.

12 februari:
Vandaag naar Amersfoort geweest op 
kraamvisite bij Jo Jacobs  haar eerste dochter.
Jan is op kosten van de Gemeente met mijnheer 

Van Tellingen naar Amsterdam. Ze houden het 
goed uit.
Het is koud vriezend weer. Overigens tot nog 
toe alles rustig. Ook in de lucht.

13 t/m 18 februari:
Zijn alle zeer kalm voorbij gegaan. Geen 
bijzonderheden.
Dit zal ik nog even melden. In hotel Poll hangt 
een biljetje voor de ramen, dat de zaak geen 
toegang geeft voor Joden en zigeuners. Het 
woonwagenkamp is nog al met zigeuners bezet. 
Prachtig publiek hè. Er komen ook veel Duitse 
militairen.

23 februari:
Zondag. Nel van zaterdagavond tot 
zondagavond thuis geweest. Allen wat last van 
de griep.
Zondag zijn de Duitse militairen van De Bilt 
vertrokken. De groep die er was, was niet 
onhebbelijk, toch ruimt het op. Zo af en toe 
gaan er vliegmachines over. Overigens alles kalm 
en veel ergernis over hun heerschappij. In de 
steden nogal eens opstootjes met zwarthemden.

25 februari:
Moeder Ans haar verjaardag. Alle 3 van harte 
gefeliciteerd. De Kamer is met een vaas rode 
tulpen en vaasjes gele tulpen versierd. Ter 

Concordia, Jan Steenlaan, Bilthoven.



118

De oorlogsdagboeken van mevrouw Van Bodegraven

ere van je verjaardag Ans, hebben wij ons 
getrakteerd op sardines ingemaakt als zure 
haring. Het smaakt best, maar duur, 12 sardines 
voor ƒ 0,60.
Vlees is schaars en vis zo goed als niet meer te 
koop, bijvoorbeeld een schelvis van ongeveer 20 
cm lang met kop er nog aan kost ƒ 0,60 à 
ƒ 1,20 per stuk.
De traktatie van de vis was in plaats van 
gebakjes, die gaan op de broodbonnen en 
ƒ 0,10 per stuk. Wij moeten het met de 
broodbonnen reuze overleggen, anders komen 
wij te kort, want brood, bloem, koek, gebak, 
beschuit, alles gaat op hetzelfde broodrantsoen. 
Kees, Jan en ik zijn gezellig bij je thuis geweest 
’s avonds. Pa kon niet mee, omdat hij nog niet 
geheel beter was van de griep. Je moe trakteerde 
op Voorburg voor de heren en kersen op eigen 
sap voor de dames. Het was best in orde.

26 februari:
Hierbij de bonnenlijst van hetgeen er alzo te 
verkrijgen is. Elk persoon heeft 1 bon, dus wij 
kunnen elk één of 1½ ons enzovoort per tijdvak 
kopen zoals op de lijst is aangegeven. Als je er 
geen voorraadschuurtje op nahoudt kom je 
genoeg te kort. Wat er gehamsterd en gestolen 
wordt, daar sta je van versteld. In Amsterdam 
kunnen ze geen bakfiets laten staan, die is zo 
leeg geplunderd. Aardappelen zijn ook moeilijk 

te krijgen en slecht. Die gaan nog niet op de 
bon, toch zeer beperkt. Af en toe komt er een 
bon voor peulvruchten. ’t Gebeurt nog al eens 
dat ze in het geheel niet te koop zijn of enkel 
groene erwten. Varkensvlees is niet te koop, dus 
voor erwtensoep weinig kans. Als de kruidenier 
komt, vraag je aan hem wat heb je te koop. Het 
is heel weinig.

4 maart:
Verjaardag Pastunink. Pa, Kees, Jan en ik zijn 
van de partij geweest. Het was heel gezellig en 
Pa Pastunink had een mooie radio gekregen. Ze 
waren er erg blij mee.

9 maart:
Pa en ik zijn ’s middags naar Zeist geweest. 
Oom Jacob heeft longontsteking gehad. Hij is 
weer aan de beterende hand. Het gaat goed.
Zondag ongeveer 5 uur is er een vechtpartij 
geweest met Duitse militairen in de tram. Een 
onderofficier van de Duitsers heeft een flinke 
klap van een Biltse op zijn ogen gehad. Hij lag 
te suizebollen op de weg.

10 maart:
Geen bijzonders. Het is nu ’s avonds kwart over 
10. Op heden nogal vliegmachines in de lucht.
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11 maart:
Het heeft vannacht weer aardig hard gevroren. 
Op de dag is het wel helder weer. Steeds een 
koude wind. Nog echt maart.

14 maart:
’s Morgens om 8 uur mag de verduistering in 
huis weer weg, wat fijn is. Het wordt nu echt 
gewaardeerd, want zo lang in donker zitten ’s 
morgens is vreselijk.
Vanavond nog heel wat vliegmachines in de 
lucht. Zo af en toe hoor je nog wel eens een 
bom vallen. Je merkt het dadelijk aan de deuren 
in de kamer, die kunnen dan staan rammelen, 
vooral als het wat dichtbij is, bijvoorbeeld in 
Soesterberg, dan is het of ze er uit worden 
getrokken. Welterusten.

15 maart:
Hedenmorgen weer een verrassing van een 
bom. Gelukkig niet in De Bilt. In het Kamp 
van Zeist moet het geweest zijn. Wel hebben 
wij het gehoord aan ramen en deuren, die gaan 
dan geweldig rammelen. De berichten waar de 
bommen vallen worden nooit bekend gemaakt. 
De couranten zijn het lezen niet waard. De 
treinenloop is vandaag danig in de war.

29 maart:
Goede berichten. Waar wij ons bij kunnen 
scharen. Wat reuze leuk die pakjes thee uit 
Indië, die uit een vliegmachine geworpen 
worden. In Zuilen zijn ze gevonden. Oranje 
zakjes met bedrukt rood, wit en blauw etiket er 
aan. Er staat op: “Nederland zal herrijzen. Uit 
vrij Indië een groet. Houdt moed.” De zoon van 
dr. De Geus was in de zaak en liet het ons zien. 
Zijn meisje had zo’n zakje. Hoop er ook nog 
eens een machtig te worden. Als jullie dan met 
verlof zijn, dat ik het je dan kan laten zien.
Jan is 1 april aangesteld als ambtenaar 1e klas. 
Fijn, hè?

31 maart:
Pa en ik zijn van maandag tot dinsdagmorgen in 
Uithoorn geweest. Oom Anton was jarig. Het 
was een prettige dag.

2 april:
Vandaag zijn de kasgelden van de Padvinderij in 
de Bilt en Bilthoven opgeëist. Het gaat toch ver 
met die dievenbende. Kees was penningmeester, 
wat was hij kwaad.

3 april:
Vandaag kregen wij dit briefje thuis gestuurd. 
Het Leger des Heils hebben zij zich ook geheel 
toegeëigend.
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Voornamelijk het geld. Het zal voor die lui die 
aan het hoofd stonden ook wel heel wat geweest 
zijn.

17 april:
Is een dag vol schrik en angst.
Soesterberg staat in brand. Reuze ontploffingen 
van munitie. Van ’s morgens 11 uur tot 
’s avonds 7 uur hebben die ontploffingen 
geduurd. Elk ogenblik dachten wij, nu gaat het 
huis eraan. En druk langs de weg, alle mensen 
uit Soesterberg moesten weg, het werkvolk dat 
steeds op het vliegkamp bezig was, vluchtte ook 
naar De Bilt. ’s Nachts om 2 uur brandde het 
nog. Het waren angstige ogenblikken. Het was 
helder voorjaarsweer, erg droog en een tamelijke 
wind. De brandweer kon er niet naar toe, de 
ontploffingen waren te gevaarlijk. Er moeten 

ook heel wat mensen het slachtoffer geworden 
zijn. Je hoort er natuurlijk niets van, alles wordt 
verdonkeremaand.
Vandaag 18 april mag je nog niet de 
Amersfoortscheweg op, alles in de omtrek is nog 
afgezet.

18 april:
Af en toe regent het dat het giet. 
Wij hebben aardappelland gehuurd achter 
Houdringe. Pa is op heden met Van Rheenen 
(Oom Jo) aan het poten. De aardappels moesten 
nodig in de grond. Ze zullen wel vuil thuis 
komen.
Straks komt oom Anton en tante Aal van 
Uithoorn tot morgenmiddag (zondag).

19 t/m 22 april: 
Geen bijzondere gebeurtenissen. Wel zo af 
en toe hoor je een bom ontploffen, waar het 
gebeurt daar hoor je niets van.

25 april:
Bezoek van W. Tournier met vrouw. Oom Wim 
is gepensioneerd, nu willen ze in De Bilt, Zeist 
of Driebergen komen wonen.

Vervolg van het dagboek in de volgende Biltse 
Grift.

De oorlogsdagboeken van mevrouw Van Bodegraven
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HET MONUMENT

Kapelweg 10, 12 en14
Aan de Kapelweg liggen nog drie eenkamerwoningen uit de achttiende eeuw. De indeling van de 
voorgevels van de nrs 12 en 14 is nog origineel, hoewel de vensters en deuren zijn gemoderniseerd. 
De voorgevel van nr 10 is in 1915 verbouwd.
In De Bilt hebben veel eenkamerwoningen gestaan, maar de meeste zijn verdwenen. De drie huisjes 
aan de Kapelstraat vormen het enige rijtje dat nog bewaard is. 

Literatuur:
S.Broekhoven en S.Barends, De Bilt, Geschiedenis en architectuur.  Zeist, 1995. p. 180. 
Monumentenroute. De Bilt, 1995. p. 161.
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geschiedkundige verhalen verwerkt. 
De werken van Lite Engelberts hadden het 
meeste succes. Zij schreef een fijnzinnig proza, 
vergat daarbij milde humor niet en omgaf haar 
vertellingen met een poëtische sfeer, passend 
bij het onderwerp, waardoor de lezer vanaf 
het begin wordt meegenomen. Gewoonlijk 
schreef Lite novellen en schetsen, maar ook 
zijn er enkele romans verschenen. Veel werken 
verschenen in tijdschriften, later volgde 
dan een uitgave in boekvorm. Haar bundel 
Silhouetten uit 1906 bevat een verzameling van 
haar eerste korte verhalen. Daar zijn bijzonder 
mooie schetsen bij, zoals ‘Elisabeth’, ‘Pastel’ of 
‘Familieoverlevering’. 
Veel verhalen spelen in het noorden en oosten, 
vaak in Overijssel, het land van de jeugd van 
Lite Engelberts. Het Sticht heeft een veel 
kleinere rol in de boeken, maar een enkele 
maal is Zeist of Utrecht terug te vinden. Het 
sinds lang verdwenen Kersbergen te Zeist komt 
bijvoorbeeld voor in ‘La bellissime Hollande’ in 
Silhouetten, waarbij de bewoners ter gelegenheid 
van de Utrechtse zomerkermis een bezoek 
aan de familie Martens op het Janskerkhof te 

In onze reeks ‘Auteurs uit en over De Bilt’ 
besteden we ditmaal aandacht aan een vrijwel 
vergeten schrijfster: Lite Engelberts (1880 - 
1929), die onder de initialen L.E. publiceerde. 
Voluit heette de schrijfster: Frauck Juliana 
Geertruyd Wilhelmina Constantia Engelberts. 
Zij werd in 1880 in Gelderland geboren. 
Lite had een tweelingzuster, Johanna Ignatia 
(gest. 1953), die eveneens boeken schreef; zij 
gebruikte als pseudoniem: Ignatia Lubeley.
De zusters Engelberts groeiden op in Zutphen, 
waar hun vader magistraat was. Later woonden 
zij in Zeeland; na het overlijden van hun 
moeder in 1904 betrokken zij een woning in 
Huis ter Heide. Met deze plaats hadden zij 
goede banden: hun grootvader was Jean Nepveu 
(1810-1887), griffier te Utrecht en eigenaar van 
de Dijnselburg.
Beide zusters schreven bij voorkeur over de 
achttiende eeuw, waarbij zij gebeurtenissen 
rond oude families beschreven. De meeste van 
deze families kenden zij uit eigen kring, iets 
waardoor zij ook makkelijk toegang tot huis- 
en familie-archieven hadden. De gevonden 
histories werden, verweven met fictie, tot 

MIETJE VAN DER DUSSEN LOGEERT OP VOLLENHOVEN 
IN 1793

Frieda Heijkoop
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Utrecht brengen. Datzelfde Kersbergen en de 
stad Utrecht komen ook voor in de schets ‘De 
kinderen van Warmelo’, dat in 1906 in Eigen 
Haard verscheen.
In 1918 verscheen Mietje van der Dussen. Het 
verhaal was aanvankelijk als feuilleton in een 
tijdschrift verschenen. In dit werk komt De 
Bilt voor, in de vorm van een logeerpartijtje 
op landgoed Vollenhoven. Het boek vertelt de 
geschiedenis van Maria, in de wandeling Mietje, 
een telg uit de bekende familie Van der Dussen 
uit Amsterdam. Haar jeugd bracht Mietje door 
op kasteel Groeneveld bij Baarn, dat eigendom 
van haar vader Jan Lucas was. Na het vroege 
overlijden van haar ouders woonde zij met 
haar twee broers en drie zusjes in Amsterdam. 
Het boek begint in 1792; Mietje is dan 23 jaar 
oud. Het werk speelt zich af tegen de politieke 
gebeurtenissen in het laatste decennium van 
de achttiende eeuw. Het verhaal begint in 
Amsterdam, maar de handeling verplaatst zich 
naar de Achterhoek, waar Mietje en haar zusters 
landgoederen bewonen. 
In het begin van het boek, in 1793, vertrekt 
Mietje met de trekschuit uit Amsterdam naar 
De Bilt, waar zij op Vollenhoven een deel 
van de zomer doorbrengt bij het gezin van 
Gerard Munter uit Amsterdam, in die jaren 
eigenaar van de buitenplaats. Munter kocht 
Vollenhoven in 1792, voordien had hij de 

plaats een aantal jaren gehuurd. Hij bracht 
een aantal vernieuwingen aan, zoals de zichtas 
in de richting Utrecht over de achtervijver. 
Ten tijde van Mietjes verblijf was dat echter 
nog niet uitgevoerd. Munters vrouw, Sara 
Petronella Graswinckel, overleed in 1797 op 
43-jarige leeftijd; uit de tekst is op te maken 
dat haar gezondheidstoestand in 1793 al te 
wensen overliet. Het echtpaar Munter bezat een 
dochter, Anna Maria, enkele jaren jonger dan 
Mietje. Het meisje wordt in het verhaal van L.E. 
echter niet genoemd.
 Naar de bronnen van Mietje van der Dussen 
is gezocht, maar helaas zijn de stukken die 
Lite Engelberts gebruikte, niet bekend. Wel is 
duidelijk, dat namen en feiten door het hele 
werk heen kloppen; de schrijfster moet uitvoerig 
onderzoek gedaan hebben. Ook de ligging van 
en de gegevens over de bezitters van Beerschoten 
en Houdringe komen overeen met de realiteit; 
een kniesoor zou kunnen opmerken dat de 
weg tussen Utrecht en De Bilt indertijd geen 
zandweg was, maar een van de weinige verharde 
wegen in de Nederlanden. 
Lite Engelberts baseerde zich bij haar verhaal 
onder andere op brieven, zoals ook blijkt uit 
het hieronder gegeven citaat. Helaas is ook 
de verbijfplaats van deze brieven onbekend. 
Zij zouden meer kunnen vertellen over het 
Vollenhoven uit deze jaren. Ook in het 
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huisarchief van Vollenhoven zijn geen gegevens 
over Mietje te vinden. Daarvan heeft Lite 
Engelberts zichzelf kunnen overtuigen, want 
zij heeft Vollenhoven bezocht en heeft het 
huisarchief bekeken, zo vertelde indertijd 
mevrouw Van Marwijk Kooy - van den Arend, 
die sinds 1922 op het landgoed woonde. Zij 
bezat een fraai exemplaar van Mietje van der 
Dussen, dat nog steeds op Vollenhoven wordt 
bewaard. 

Mietjes logeerpartij op Vollenhoven in De Bilt

‘Na weer thuis te zijn geweest ging Mietje 
in Juni naar Vollenhoven bij Utrecht; naar 
de familie Munter, oom en tante van de 
veelbesproken jonge Mevrouw Boreel. Dat 
was eenzelfde reis per Roef, de heele Vecht 
langs, zonnig, boomen, bloemen, huizen, 
theekoepeltjes, aanlegplaatsjes, nastarende 
vrouwen, die wasschen spoelden, koeien met 
groote oogen, herkauwend in het gras, acht 
uren lang! en als men zijn oogen sloot van 
moeheid, dan nog gleden boomen, bloemen, 
huizen voorbij in tergende helderheid; en in 
Utrecht was de karos van Mijnheer Munter, 
en na drie kwartier rijdens door den zandweg, 
was men aangekomen op Vollenhoven. Het 

was er landelijker dan in Holland. Vollenhoven 
was toen nog een eenvoudig buiten, de wegen 
waren zandwegen en stoffig, en het hout was er 
veel en zwaar; Mietje in haar mousseline witte 
japonnetje, dwaalde er vergenoegd in de tuinen 
rond: het was er stil op Vollenhoven, want 



125

De Biltse Grift                       december 2011

dat zou heel ongepast aandacht trekken zijn, en 
vooral op Houdringe was zoveel luxe en zooveel 
‘bon ton’. En zij verdiepte zich maar in haar 
Engelsch boek, dat haar zeer boeide, en dacht 
maar niet te veel aan haar harp, waarop zij zoo 
graag die Sonate zou spelen.”

Uit: L.E. [ = Lite Engelberts ], Mietje van der 
Dussen. Utrecht, 1918. pp. 27 – 29.

Bronnen:
M. van Rietschoten, ‘De schrijfster L.E. en haar 
historische bronnen. Een sterke vrouw en een 
tragisch leven: Marie von Wittenhorst-Sonsfeld 
geboren Mietje van der Dussen.’ Doesburg, 
2008;
www.biografischwoordenboekgelderland.nl/
bio/3_Frauck_en_Johanna_Engelberts; 
www.neocalvinisme.nl/dv/risseeuw/pjrcsdt05.
html (gesprek met de schrijfsters in 1925 in hun 
woning in Huis ter Heide, met een overzicht 
van hun werken);
Het Gemeente-archief van Zeist bezit 
uitgebreide documentatie over de gezusters 
Engelberts; in het Letterkundig Museum in Den 
Haag worden diverse brieven en manuscripten 
van Lite Engelberts bewaard. Boeken van L.E. 
zijn alleen nog antiquarisch te krijgen.

mevrouw Munter was weinig wel, en kwam 
soms in ‘t geheel niet beneden; “cependant sur 
le tout je m’amuse assez bien [ in het algemeen 
amuseer ik me uitstekend ] , en het zoude al heel 
erg moeten loopen als ik mij verveelde!”
Itje en Jetje zagen nu ook weinig menschen in 
het leeggeloopen Amsterdam, “mais ce n’est 
rien pour vous de ne voir personne, parce que 
vous savez vous amuser. Avec de la raison et de 
la gayeté on est content partout,” [ het is niet 
erg dat jullie niemand ontmoeten, want jullie 
weten je te amuseren. Met rede en vrolijkheid is 
men overal tevreden, ] babbelde Mietje voort in 
haar brieven aan haar zusters. Het was alleen 
maar heel vervelend, dat zij haar zang niet 
kon instudeeren, want zij wilde niet de zieke 
Mevrouw Munter storen; en haar kamenier, 
Snijder, die haar de Duitsche stukjes zou 
voorzingen, omdat zij de melodieën ervan 
kende, kon zij nu ook niet toestaan haar stem te 
verheffen, en Mietje, onder de hooge boomen, 
neuriede zacht ‘der junge Eheman,’ om die wijs 
in ieder geval te kennen als zij thuiskwam, mooi 
uitzingen, hoog en jubelend, kon natuurlijk 
ook niet, dat stond niet buiten; daarvoor 
was het Utrechtsche nog te geciviliseerd. Als 
de de Smeths op Beerschoten of misschien 
de Westreenens van Houdringe in de buurt 
wandelden, zou men haar kunnen hooren, en 
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Hoewel zijn grafsteen niet meer aanwezig is, 
blijkt uit een plattegrond van de begraafplaats 
met de positie der graven uit 1902, dat Jan 
Ackersdijk op het kerkhof van de Dorpskerk 
ligt begraven. Hij ligt in de eerste rij aan 
de noordzijde van de kerk, aan de kant van 
de toren. Daarom hier ook iets over zijn 
levensgeschiedenis.
Jan Ackersdijk werd in 1790 in Den Bosch 
geboren als zoon van een protestantse 
oranjegezinde regent. HIj studeerde rechten 
in Utrecht, waar hij in 1810 promoveerde en 
zich vervolgens als advocaat aldaar vestigde. In 
1817 kreeg hij een functie bij de rechterlijke 
macht en werd kort daarna secretaris van het 
college van bestuur van de universiteit. In 
1825 werd hij benoemd tot buitengewoon 
hoogleraar in de rechten te Luik en doceerde 
daar staatshuishoudkunde en statistiek. Hier 
maakte hij de oplopende spanning tussen de 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden mee en 
moest tenslotte in 1830 Luik verlaten. Terug 
in Utrecht werd hij opnieuw buitengewoon 
hoogleraar en doceerde staatkundige 

Nog een professorengraf: Jan Ackersdijk

NOG EEN PROFESSORENGRAF: JAN ACKERSDIJK 
(1790-1861)

Wim Krommenhoek

Jan Ackersdijk.
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geschiedenis en statistiek. Deze betrekkelijk 
bescheiden functie gaf hem veel gelegenheid 
tot reizen. Hij bereisde geheel Europa en 
van zijn tochten naar Hongarije en Rusland 
verschenen uitgebreide reisverslagen. In 1836 
schreef Ackersdijk zijn Bedenkingen over de 
korenwetten, waarin hij een wetsontwerp over 
de invoering van de graanwetten bekritiseerde 
en als nadelig voor alle bevolkingsgroepen 
omschreef. Het wetsontwerp werd aangenomen, 
maar Ackersdijk, samen met de schrijver van 
een andere brochure over dit onderwerp, 
zijn collega de Brueijs, werden door de 
verbolgen koning ontboden, want hoogleraren 
waren door de koning benoemd en van hen 

mag men niet verwachten dat zij zich met 
staatsaangelegenheden bemoeien. Zo ging dat in 
die tijd.
Ackersdijk was overtuigd liberaal en behoort 
tot de grondleggers van het onderwijs in de 
staatshuishoudkunde. En ook in zijn persoonlijk 
leven was hij liberaal, in Luik had hij een vrouw 
leren kennen met wie hij samenwoonde en 
een dochter kreeg. Terug in het conservatieve 
Utrecht trad hij alsnog in het huwelijk. Hij was 
een deftige, bescheiden en in veel opzichten 
opmerkelijke verschijning. In 1860 ging hij 
met pensioen en overleed het jaar daarop op 71 
jarige leeftijd.

Dorpskerk met kerkhof aan 
de noordzijde.
Tekening van P.J. Leps.
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Kent U de gemeente De Bilt goed?

KENT U DE GEMEENTE DE BILT GOED?
TEST UZELF.

Op welk adres in De Bilt is dit detail te vinden? In de volgende aflevering zal het ant-
woord te vinden zijn. In de tussentijd kunt u eens bij uw tochten door De Bilt proberen 
het adres zelf op te sporen. 

Oplossing Kent u de Gemeente De Bilt goed september 2011.
Soestdijkseweg 319 Zuid.
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