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Van de redactie

Geachte lezer. Hier treft u weer een gevarieerd nummer van de Biltse Grift aan. Wij 
openen het juninummer met een artikel dat in de allereerste  Biltse Grift verschenen is. 
Dit ter gelegenheid van het lustrum van onze vereniging. Tjitse Langeveld schreef het des-
tijds, nu 25 jaar geleden. 
Karel Beesemer schrijft over de bijna in vergetelheid geraakte maar gelukkig weer in ere 
herstelde Mathildedag. Kees Floor laat opnieuw zien hoe ongewis het lot van gemeente-
grenzen is. Wim Krommenhoek vervolgde zijn naspeuringen en vond binnen de grenzen 
van de gemeente graven van vooraanstaande wetenschappers. Natuurlijk is er opnieuw 
de rubriek De Bilt Toen en nu. En we sluiten dit nummer af met van een knipoog naar het 
bekende van krantenjongen tot miljonair: met het verhaal hoe een Biltse landarbeider het 
schopte tot een van de rijkste mensen ter wereld. 
We wensen u veel leesplezier.
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Tjitse Langerveld

De Dorpsstraat en het 
verkeer in de vorige eeuw 

In het kader van het 25-jarig bestaan 
van de Historische Kring D’Oude 
School treft u hieronder een artikel uit 
de eerste Biltse Grift van november 
1992 aan. Het is geschreven door 
Tjitse Langerveld, één van de 
oprichters van de historische kring en 
schrijver van diverse artikelen voor de 
Biltse Grift.
Tjitse Langerveld overleed in 2013.

Vandaag de dag gaan we ‘even’ naar Utrecht 
of naar Zeist. En dat dankzij de auto of de 
trein. Toch was het nog maar honderd jaar 
geleden dat De Bilt een goed bereikbare 
plaats werd. 
Tot in het begin van de vorige eeuw bestond 
het verkeer in de Dorpsstraat van De Bilt 
hoofdzakelijk uit boerenwagens en karren en, 
vooral in de zomer, rijtuigen en koetsen van 
de villa-  en buitenplaatsbewoners. In die tijd 
was er nog geen sprake van een regelmatig 
tijdschema voor diligences en postwagens 
van en naar Utrecht. Wel reed er in het begin 
van de vorige eeuw vanuit Utrecht tweemaal 
per week een postkar door de Dorpsstraat, 
die via Zeist en Driebergen naar Nijmegen 
ging. De postkar vervoerde staats- en zaken-
post, dus geen poststukken of brieven voor 
particulieren. Deze postritten hadden een 
aansluiting op ritten naar Arnhem en Duits-
land. Met vele wegen in ons land was het in 
die tijd nog slecht gesteld en je verbaast je 
erover hoe men in droge zomers en natte 
winters een enigszins normale dienst kon on-
derhouden. Volgens een door de gemeente 
De Bilt in 1815 gedane opgave aan het de-
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partement van Oorlog waren enkele wegen 
in De Bilt soms moeilijk begaanbaar: 

‘Door dit gerecht loopt: 
l. eene weg van Utrecht komende en bestraat 
zijnde tusschen weilanden door tot aan de 
buitenplaats Vollenhoven, alwaar zij zich 
in tweeën verdeelt, waarvan een arm die 
mede bestraat is, tusschen heidevelden naar 
Amersfoort gaat, terwijl de tweede arm een 
zandweg en in het zomer  zeer zwaar zijnde 
naar het dorp Zeyst en verder gaat, lopende 
dan eens tussen heivelden en bosschen en 
dan eens tusschen bouwlanden door;
2. loopt er eene weg in kleigrond bestaande 
Zuidwaarts, voorbij de buitenplaats Oost-
broek naar het dorp Bunnik, zijnde deze weg 
in het wintersaisoen moeyelijk te passeeren, 
loopende deze weg tussen wei en bouwlan-
den door. 
3. loopt er verder eene weg in zandgrond 
bestaande Noordoostwaards, voorbij de bui-
tenplaats Jachtlust naar Soestdijk, zijnde deze 
weg in het zomersaisoen zwaar om te gaan, 
loopende tusschen wei, bouw en heilanden 
door. 
4. eindelijk loopt er eene weg in zandgrond 
bestaande naar Blaauwcapel tusschen wei- 
en bouwlanden; deze weg is wegens deszelfs 
Iage ligging in het herfstsaisoen bij veel wa-
ter moeyelijk te begaan, doch is thands door 
eene kade zeer verhoogd en zal daardoor in 
het vervolg gemakkelijker te begaan zijn. 
De gemiddelde breedte der 4 opgemelde we-
gen is doorgaans 20 voeten en dus zoodanig 

dat er 2 rijtuigen elkander gevoeglijk kunnen 
passeeren. ‘ 

We zien dus dat, wilde een regelmatig 
diligenceverkeer toekomst hebben, er aan 
sommige wegen, vooral die naar Zeist en 
verder, en ook naar Soestdijk, heel wat te 
verbeteren viel. In de volgende tien jaren is 
dat ook gebeurd, want in 1838 worden de 
diensten op schema uitgevoerd. Door zijn 
centrale ligging was Utrecht het middelpunt 
van een groot aantal diligence- en postwa-
gendiensten met aansluitingen in vele plaat-
sen en was het van hieruit mogelijk post door 
een groot deel van Europa te verzorgen. Uit 
het volgende staatje blijkt op welke uren de 
verschillende diensten De Bilt aandeden. 
Werkdagen: 
  7.30 u. Utrecht-Amersfoort diligence 
  9.30 u. Utrecht-Rhenen-Arnhem postwagen 
11.00 u. Utrecht-Rhenen-Arnhem diligence 
11.30 u. Utrecht-Amersfoort diligence 
11.30 u. Utrecht-De Bilt bodedienst 
12.00 u. Utrecht-Rhenen-Arnhem diligence 
13.00 u. Utrecht-Rhenen-Arnhem diligence 
14.30 u. Utrecht-De Bilt vrachtwagen 
16.30 u. Utrecht-Amersfoort diligence 
22.00 u. Utrecht-Amersfoort diligence 
23.00 u. Utrecht-Woudenberg-Nijmegen 
                diligence 

Op de volgende dagen van de week kwamen 
(vracht)wagens en een postwagen (op zater-
dag om 14.00 uur naar Scherpenzeel) door 
de Dorpsstraat: 
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Wanneer men bedenkt dat al die voertuigen 
ook weer terug moesten naar Utrecht, kan 
men uitrekenen dat er minstens twintig wa-
gens per dag door de Dorpsstraat ratelden. 
Voor de bewoners van de Dorpsstraat zal 
dat een welkome afwisseling geweest zijn. 
Meestal kondigden de koetsiers zich met 
hoorngeschal aan en het laat zich begrijpen 

dat menig gordijntje 
opzij werd geschoven 
om even te kijken wie 
er nu weer zo’n ‘verre 
reis’ naar Amersfoort 
of Arnhem ondernam. 

De regels en de con-
trole . 
Voor de ondernemers 
van diligences en post-
wagens waren de voor-
schriften vrij streng. 
Iedereen die personen 
en vracht wilde gaan 
vervoeren moest een 
vergunning aanvragen. 
Alle rijtuigen waarin 

zitplaatsen verhuurd konden worden vielen 
hieronder. Voor het vervoer van vracht gold 
eenzelfde regel. Iedereen die goederen aan-
bood voor de diverse plaatsen of die mee-
wilde kon dat een dag van tevoren opgeven. 
Om een vergunning te kunnen krijgen moest, 
volgens een besluit van 24 november 1829 
(Staatsbladnr. 73), de aanvrager de volgende 

ma.   di.  wo.  do.  vr.  za.
  6.30 u. Utrecht-Amersfoort  x  x  x 
11.00 u. Utrecht-Wageningen      x 
14.00 u. Utrecht-Amerongen   x  x 
14.00 u. Utrecht-Scherpenzeel       x 
15.00 u. Utrecht-Doorn       x 
16.00 u. Utrecht-Amersfoort x x x x  x

Gezicht op de voorgevel van het kantoor van de diligence naar Zeist aan de 
Biltstraat te Utrecht.
Vervaardigd door A.E. Grolman. (1843-1926). Afbeelding van Het Utrechts 
Archief, catalogusnr. 38720
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gegevens invullen: 
-  Naam en voornaam van de ondernemer 
   of firma die de verantwoordelijkheid droeg  
   en eventueel aansprakelijk gesteld kon 
   worden. 
-  De woonplaats van de ondernemer of het       
   domicilie van de firma. 
-  Een nauwkeurige opgave van de te volgen   
   route(s). 
-  Het soort rijtuig dat men wilde gebruiken. 
-  Het aantal zitplaatsen per rijtuig. 
-  Het aantal paarden. 
-  De plaatsen waar men onderweg de paar  
   den zou verwisselen. 
-  De uren van vertrek en aankomst, zowel op  
   de tussenstations als op de eindpunten. 
-  De tarieven voor personen en vracht. 
-  De hoogte van het bedrag en de wijze   
   waarop de ondernemers bereid waren borg  
   te staan. 

De afstanden van plaats tot plaats werden 
niet in kilometers maar in uren gaans aange-
geven. Vanuit De Bilt naar Utrecht was drie 
kwartier, naar Zeist een uur en van De Bilt 
naar Amersfoort was drie uur. De reis naar 
Bunnik vergde een uur, naar Soestdijk twee 
uur en naar Blaauwcapel slechts een half uur. 
Al deze tijden waren gebaseerd op stapvoets 
rijden. 
De ondernemers moesten zorgen voor goede 
rijtuigen en paardetuigen. Voordat een ver-
gunning werd afgegeven werden deze in het 
bijzijn van een commissaris van politie door 
twee deskundigen gekeurd. Bij de keuring 

werd gelet op de afstand tussen de voor- 
en achterwielen. Volgens de voorschriften 
moest de afstand tussen de achterwielen 
een el en 62 duimen* zijn. Bij de voorwielen 
mocht de afstand niet minder dan een el en 
59 duimen bedragen. Op zandwegen met 
een smaller spoor mocht daarvan afgeweken 
worden. Vanaf de grond gerekend mocht de 
hoogte van diligences en postwagens (met 
de bagage bovenop mee) niet meer dan 
drie ellen zijn. Voor een rijtuig met negen 
zitplaatsen liepen twee paarden, bij vijftien 
zitplaatsen drie. Deze drie paarden liepen 
dan naast elkaar en niet, zoals men zou den-
ken, één voorop en twee daarachter. Als er 
meer dan twaalf  personen meereisden en 
daar ook nog vracht bijkwam, werden er vier 
paarden gebruikt en twee koetsiers, waarvan 
er een op de bok zat en de ander op een van 
de twee voorste paarden. Dan was er ook 
nog een conducteur, die toezicht moest hou-
den op de stipte uitvoering van de dienst. Hij 
was tevens belast met de zorg voor reizigers 
en vracht. Hij zat bij de koetsier op de bok en 
was te herkennen aan een metalen plaat op 
zijn borst die de naam van de ondernemer 
droeg. Indien nodig blies hij op de koperen 
hoorn. De minimumleeftijdvoor zijn baan 
was 23 jaar, terwijl een koetsier al met 21 
jaar mocht rijden. Had het rijtuig minder dan 
zes zitplaatsen, dan werden de functies van 
koetsier en conducteur in één persoon ver-
enigd. Het was ook voorschrift dat deskundi-
gen in het bijzijn van de reizigers de rijtuigen 
en paardetuigen regelmatig controleerden. 
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Dat die controle nog wel eens te wensen 
overliet bleek uit klachten van reizigers: zij 
klaagden vaak dat de deuren tochtten, de 
raampjes kapot waren en de banken vuil en 
versleten waren, wat het zitten natuurlijk 
niet direct veraangenaamde. Vooral na lange 
trajecten kwam men niet zo fit uit de altijd 
hobbelende koets als men erin gegaan was. 
Natuurlijk was het verboden dronken op de 
bok te zitten. Mocht de koetsier toch enigs-
zins aangeschoten zijn, dan was het de plicht 
van de conducteur hem te laten vervangen. 
Gebeurde dit onderweg, dan moest de con-
ducteur bij de eerstvolgende wisselplaats 
voor een andere koetsier of diligence zorgen. 
Het gewicht van de rijtuigen was ook aan 
voorschriften gebonden. De openbare dili-
gences, post- en    vrachtwagens mochten, 
afhankelijk van de wielbreedte, inclusief 
reizigers en personeel op de bok de volgende 
gewichten niet overschrijden: 
wielbreedte   8 duimen  2600 pond 
         “       11 duimen  3500 pond
         “        14 duimen  4000 pond. 

Doordat de rijtuigen vaak zwaar beladen wa-
ren, was het voor de paarden een hele klus 
om bijvoorbeeld op de route naar Arnhem de 
wagen bij Rhenen tegen de Grebbeberg op te 
trekken. Was het voor de paarden te zwaar 
en moesten ze tijdens de beklimming even 
stilstaan, dan had de koetsier de beschikking 
over twee sterke stokken met ijzeren punten, 
die hij om achteruitrijden te voorkomen te-
gen de achterwand van het rijtuig plaatste. 

Was men eenmaal boven, dan moest de 
koetsier opletten dat het tijdens de afdaling 
niet te hard ging. Met remblokken kon hij de 
achterwielen in geval van nood blokkeren. 
Als het in de winter glad was, moesten de 
hoeven van de paarden met zg. ijsnagels 
worden beslagen; de plaatselijke gemeente-
besturen moesten ervoor zorgen dat bruggen 
met zand of as werden bestrooid.
Als het tijdschema het toeliet kon men tus-
sen de wisselplaatsen in- en uitstappen. Ver-
der diende men zich in het rijtuig netjes te 
gedragen en geen overlast te bezorgen aan 
medepassagiers. Men mocht geen bagage 
meenemen die hinderlijk was voor andere 
reizigers, geen hond of kat bij zich in het rij-
tuig hebben en het was verboden te roken.

Natuurlijk waren er ondernemingen die het 
niet zo nauw namen met de regels. Uit het 
bovenstaande is al gebleken dat een postwa-
gen met accommodatie voor zes personen 
met drie paarden moest worden bespannen. 
Dit voorschrift wilde men bijvoorbeeld wel 
eens ontduiken door met twee paarden te 
rijden. Dat gaf bij controle altijd onenigheid 
met de inspecteurs, die na herhaalde waar-
schuwingen proces verbaal opmaakten.
De reden dat men met zo weinig mogelijk 
paarden wilde rijden was gelegen in het feit 
dat men voor ieder paard tolgeld moest be-
talen:  globaal was men voor twee paarden 
10 cent verschuldigd, voor drie 15 cent en 
voor vier paarden was men 20 cent kwijt; en 
daar er bijvoorbeeld langs de route Utrecht-

De Dorpsstraat en het verkeer in de vorige eeuw
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Arnhem wel tien tollen waren, betekende 
een paard minder in die tijd een behoorlijke 
besparing op de exploitatiekosten. 

De Bilt uit zijn isolement 
Op 12 maart 1845 werd aan Paul Dieges 
concessie verleend om een postwagendienst 
tussen Utrecht, De Bilt en Zeist te beginnen.
In een Utrechtse krant liet hij weten dat hij 
vanaf 16mei om 8.00 uur ‘s morgens en om 
18.00 uur ‘s avonds vanaf zijn huis op de Bilt-
straat  (buiten de Wittevrouwenpoort)  zou 
vertrekken. Vanuit Zeist vertrok hij om 11.30 

en 19.30 uur, zo gaf hij aansluiting op de trein 
van Utrecht naar Amsterdam. 
Hij onderhield ook een postwagendienst 
op Amersfoort; vertrek omstreeks 8.00 uur 
vanaf zijn huis en 17.30 uur uit Amersfoort, 
met aansluiting op de trein naar Amsterdam 
en de trekschuit naar Leiden. Hij reed alleen 
in de zomer.
In 1863 breidde hij zijn dienst naar De Bilt en 
Zeist uit tot  vijf ritten per dag, nl.  om 7.00, 
9.00, 11.30, 14.00 en 18.30 uur. 
Een rit van Utrecht naar Zeist kostte 35 cent, 
een dagretour 60 cent. Wilde men vanuit De 

Wagentje van Dieges passeert de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat.
Prentenarchief van J.H.W.Meijer. Collectie Historische Kring D’Oude School.



40 Naam  van artikelDe grens met Abstede

Bilt naar Utrecht of Zeist, dan betaalde men 
een kwartje, voor een retour 45 cent. 
Paul Dieges was ook bereid om voor de bui-
tenplaatsen boodschappen mee te nemen. 
In het begin had hij het druk en moest er af 
en toe een reservewagen ingezet worden. 
In 1864 kreeg hij echter concurrentie van de 
firma Van Wijk uit Zeist. Van Wijk had een 
grotere diligence, met plaats voor negen 
personen. Ook hij gaf met zijn ritten aanslui-
ting op de in 1843 aangelegde treinverbin-
ding Utrecht-Amsterdam. In 1845 volgde het 
traject Utrecht-Arnhem en in 1863 Utrecht-
Amersfoort-Hattem. De firma Van Wijk gaf 
bovendien iets meer service dan Paul Dieges: 
bij koud weer lag er in zijn rijtuigen hooi op 
de vloer, zodat de reizigers hun voeten warm 
hielden.

Paul Dieges heeft het nog tot 1879 uitgehou-
den. In dat jaar werd de paardentram  van 
Utrecht naar Zeist in gebruik genomen en 
kon hij de concurrentie niet langer volhou-
den. Begrijpelijk overigens, want het publiek 
zat liever in een over de vlakke rails rijdend 
voertuig dan in de hobbelende wagens van 
Dieges en Van Wijk. Ook Van Wijk zag wel in 
dat hij niet tegen deze mededinger op kon 
en werd koetsier op de paardentram. Paul 
Dieges werd huurkoetsier. Wachtend op een 
vrachtje stond hij met zijn rijtuig bij het sta-
tion in Utrecht. Het ging echter berg afwaarts 
met hem; de drank was nog het enige middel 
om hem te doen vergeten dat hij eens 
diligence-eigenaar was geweest; op 13 juni 

1894 overleed Paul Dieges en kwam er een 
einde aan zijn armoedige en trieste bestaan. 
Ook landelijk gezien was het tegen het eind 
van de vorige eeuw voor diligences en post-
wagens een aflopende zaak. Door de toena-
me van spoor- en tramlijnen konden steeds 
meer plaatsen sneller bereikt worden. In 
het begin van deze eeuw werden de wagens 
alleen nog gebruikt voor het vervoer naar 
plaatsen die te ver van deze lijnen aflagen. 

* 1 el = 68,8 cm; 1 duim = 2,57 cm. 

Literatuur: 
Staatsblad 24-11-1829 no. 73; 
Utrechtse Volks-Almanak  1839; 
De Utrechtse Gemeenten in 1815. 1972; 
Dr. A. van Hulzen Utrecht en het verkeer 1850- 
1910,1987. 

De Dorpsstraat en het verkeer in de vorige eeuw
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Wim Krommenhoek

Graven van bekende 
wetenschappers in De Bilt/
Bilthoven

Na enkele eerdere artikelen over graven van 
kunstenaars en schrijvers in onze gemeente 
volgt hier een deel over enkele nationaal en 
veelal ook internationaal bekende weten-
schappers die hier begraven zijn. 

David de Wied, 
farmaceut, 
geboren te 
Deventer in 
1925, overle-
den te Utrecht 
in 2004 en 
begraven op de 
begraafplaats 
Den en Rust te 
Bilthoven. Op 
het graf een 
staande steen 

met de tekst:      
                        DAVID DE WIED
               DEVENTER           UTRECHT
               12-1-1925            21-2-2004

Aan de voet van de steen een muzikanten-
groep in brons.

David de Wied groeide op in een Joods sla-
gersgezin en was tijdens de oorlog onderge-
doken in Wassenaar. Na de oorlog studeerde 
hij in Groningen, maar trok later naar Utrecht 
vanwege betere onderzoeksmogelijkheden. 
In 1968 werd hij directeur van het Rudolf 
Magnus Instituut. Hij overleed in 2004 op 
79-jarige leeftijd. 

David de Wied.

Muzikantengroep op het graf van David de Wied.
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De Wied verwierf nationaal en internationaal 
faam als baanbrekend onderzoeker op het 
gebied van hersenen en gedrag. Hij maakte 
naam met zijn onderzoek naar de zoge-
noemde neuropeptiden, kleine stukjes eiwit 
die zorgdragen voor de informatieoverdracht 
tussen hersencellen. Daaruit vloeide in de 
jaren zeventig het omstreden idee van de 
’leerpil’ voort, een middel dat de werking van 

de neuropeptiden zou stimuleren waardoor 
leren gemakkelijker zou worden. In het juni 
2009 nummer van de Biltse Grift werd door 
Rienk Vermij, schrijver van ‘David de Wied: 
Toponderzoeker in Polderland’, uitgebreid 
stilgestaan bij de betekenis van het werk van 
De Wied.  
In 2011 werd het nieuwe gebouw van de fa-
culteit Betawetenschappen van de Utrechtse 
Universiteit in de Uithof vernoemd naar Da-
vid de Wied.

Willem Bronkhorst, eerste hoogleraar long-
ziekten te Utrecht en grondlegger van de tbc-
bestrijding, geboren op Ambon in Indonesië 
in 1888, overleden te Bilthoven in 1960 en 
begraven op de begraafplaats bij de Onze-
Lieve-Vrouwe-kerk aan de Gregoriuslaan te 
Bilthoven. De liggende steen draagt de tekst:David de Wied-gebouw in de Uithof.

Willem Bronkhorst.

Graf David de Wied.



43De Biltse Grift juni 2017

                    WILLEM BRONKHORST
                26-6-1888             29-4-1960
               M.B BRONKHORST-VITRINGA
                13-6-1886             6-12-1978

Willem Bronkhorst studeerde geneeskunde 
te Utrecht en kwam na enige tijd als gemeen-
tearts gewerkt te hebben in het sanatorium 
Berg en Bosch in Apeldoorn. Dit sanatorium 
was gesticht door de Katholieke Arbeiders-
beweging voor tuberculosepatiënten. Bronk-
horst kwam hier in aanraking met het ge-
bruik van röntgenstralen in de geneeskunde. 
In 1926 promoveerde hij op een proefschrift 
getiteld: De contrasten in het röntgenbeeld. 
Toen de Katholieke Arbeidersbeweging be-
sloot een nieuw Berg en Bosch te bouwen 
in Bilthoven, verhuisde Bronkhorst daar 
naartoe en werd tevens een van de oprich-
ters van een longteam in het St. Antonius 

Gasthuis te Utrecht. In 1937 introduceerde 
hij planigrafisch onderzoek bij tuberculose en 
kon dit onderzoek in de praktijk toepassen. 
Hierbij wordt alleen van de in een bepaald 
vlak gelegen structuren een scherp beeld 
verkregen. Ook kon hij de algemeen gang-
bare opvatting dat tuberculose ongeneeslijk 
zou zijn, weerleggen. In 1948 werd hij als 
eerste hoogleraar longziekten benoemd aan 
de Utrechtse Universiteit. Hij is ook de naam-
gever van de schaal van Bronkhorst die een 
indeling maakt van de hoeveelheid mycobac-
teriën in de luchtwegen. De weg langs het 
voormalige sanatoriumterrein is naar hem 
genoemd.
Bronkhorst wordt algemeen gezien als de 
grondlegger van de tuberculose bestrijding. 
Hij stierf in 1960 in Berg en Bosch, de plaats 
waar hij zoveel jaren met succes had ge-
werkt. De foto van hem achter zijn bureau in 
Bilthoven is afkomstig uit een op internet ge-
plaatst privé-album van de heer Z. Nauta die 
gedurende de periode 1941-46 als arts met 

Willem Bronkhorst aan het werk in Berg en Bosch 
in de jaren ‘40.

Graf van Willem Bronkhorst.
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Bronkhorst heeft samengewerkt. Een pla-
quette met de beeltenis van prof. Bronkhorst 
bevindt zich in de gang van het hoofdgebouw 
van het voormalige ziekenhuis.

Kees Trimbos, sociaal-psychiater, geboren 
te Vught in 1920 en overleden te Rotterdam 
in 1988. Zijn asurn is bijgezet op de begraaf-
plaats Den en Rust. Op de bronzen afsluit-
plaat van de nis waarin zich de urn bevindt, 
is zijn portret afgebeeld met daaronder de 
tekst:

 
                 PROF. DR. KEES TRIMBOS
             21-4-1920              26-4-1988

Kees Trimbos, voluit Cornelis Johannes 
Baptist Joseph, was de oudste zoon van de 
directeur van een betonmaatschappij. Na zijn 
middelbare opleiding bij de fraters in Den 
Bosch, studeerde hij geneeskunde aan de 

Utrechtse Universiteit. In 1944 werd hij bij 
de bevrijding van Den Bosch ernstig gewond 
door een granaatscherf waardoor hij zijn 
leven lang invalide zou blijven. In 1947 deed 
hij zijn artsexamen, maar kon als oorlogsin-
valide het vak van huisarts niet uitoefenen 
en belandde als gevolg hiervan in de psychi-
atrie. Hij ontwikkelde zich tot een belangrijk 
pleitbezorger voor de katholieke geestelijke 
volksgezondheid in ons land. In 1959 pro-
moveerde hij op een proefschrift getiteld: 
‘Geestelijke gezondheidsleer en geestelijke 

gezondheidszorg’. Met zijn benoeming 
tot hoogleraar verliet Trimbos de ka-
tholieke organisaties, maar bleef wel 
nog lange tijd aktief in de hulpverle-
ning.
Landelijke bekendheid verwierf Trim-
bos in de jaren zestig met zijn radio-
praatjes voor de KRO onder de titel 
‘Gehuwd en Ongehuwd’ over seksuele 
voorlichting en opvoeding. Hij speelde 
daarbij ook een rol in de acceptatie 
van homoseksuelen in katholieke krin-
gen. In korte tijd werd hij hierdoor een 
bekende Nederlander. Rond deze tijd 

verliet hij de Rooms-katholieke kerk waarbin-
nen hij zo’n prominente rol had vervuld en 
die op haar beurt zowel zijn leven als carrière 
had bepaald. In de jaren zeventig behoorde 
hij tot de ’antipsychiaters’ die pleitten voor 
een ambulante geestelijke gezondheidszorg. 
Van 1977 tot zijn dood in 1988 was hij voor-
zitter van het Nederlands Centrum Geeste-
lijke Volksgezondheid, de voorloper van het 

Kees Trimbos.

 Graven van bekende wetenschappers in De Bilt/Bilthoven
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later naar hem genoemde Trimbos Instituut. 
Tegenwoordig is dit instituut vooral bekend 
door zijn cursussen, trainingen en voorlich-
ting onder andere over alcohol en drugs.

Gilles Quispel, theoloog en onderzoeker van 
de gnosis, geboren te Rotterdam in 1916 en 
overleden in Egypte in 2006. Zijn asurn is 
bijgezet op de begraafplaats Den en Rust. Op 
de afsluitplaat van de nis waarin de urn zich 
bevindt staat de tekst: 

                   REQUIESCAT IN PACE
                        GILLES QUISPEL
               30 mei 1916   2 maart 2006
                                   et
                LIEN QUISPEL-DE LANGEN
                19 aug. 1924    18 aug. 2010

In de hoeken van de plaat bevinden zich een 
stralende zon als symbool voor de wederop-

standing; een keltisch kruis dat bestaat uit 
een kruis en een cirkel, samenvoeging van 
een christelijk kruis met een heidens zon-
newiel; de ankh of levenskruis, symbool uit 
de Egyptische mythologie dat staat voor le-
ven en onsterfelijkheid; en rechtsboven een 
aantal Griekse letters die verticaal het woord 
LICHT vormen en horizintaal het woord LE-
VEN.
Gilles Quispel groeide op in Kinderdijk waar 
zijn vader een smederij had. Na het gym-
nasium bezocht te hebben studeerde hij 
theologie in Leiden en Groningen en promo-
veerde in 1943 in Utrecht op een proefschrift 
over Tertulianus’ geschrift tegen de gnosti-
cus Marcion. In 1951 werd hij benoemd tot 
hoogleraar in de kerkgeschiedenis aan de 
Utrechtse universiteit. Centraal in zijn werk 
staat zijn onderzoek naar de verschillende 
bewegingen van de gnostiek. Gnostiek is de 
verzamelnaam voor een reeks aan religieuze 
stromingen binnen het vroege christendom 
en beleefde zijn bloeitijd in de eerste drie 
eeuwen van onze jaartelling. Ze is opnieuw 
onder de aandacht gekomen door de vondst 
van ruim vijftig geschriften uit de begintijd 
van het christendom bij Naq Hammadi in 
Egypte in 1945.
Quispel was autoriteit op het gebied van 
deze Naq Hammadi geschriften. In 1952 
kocht hij in Brussel voor weinig geld de zo-
genoemde gnostische Jung Codex die een 
aantal uitspraken van Jezus bevat die volgens 
Quispel authentiek kunnen zijn. Deze teksten 
bevatten onder andere het Evangelie van de 

Gilles Quispel.
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Waarheid. Bekend is het verhaal dat hij dank-
zij de inspanning van de toenmalige koningin 
Juliana, die zeer geinteresseerd was in esote-
rie en gnostisch christendom, toegang heeft 
gekregen tot andere Naq Hammadi codices 
in Egypte. In 1956 presenteerde hij het door 
hem als meest waardevolle tekst beschre-
ven Evangelie van Thomas. De in Bilthoven 
woonachtige Quispel overleed in 2006 op 
bijna 90-jarige leeftijd tijdens een verblijf in 
Egypte.
 

Henk Verbiest, neuro-chirurg, geboren te 
Rotterdam in 1909, overleden te Utrecht 
in 1997 en begraven op de begraafplaats 
Den en Rust te Bilthoven. De staande steen 
draagt de tekst:

                     PROFESSOR DR.
                     HENK VERBIEST
                   NEURO-CHIRURG
               16-7-1909       27-08-1997
      JOSE HENRIETTE VERBIEST-HAGE
             2-5-1928          25-4-2011

Henk Verbiest is in Rotterdam geboren en 
studeerde medicijnen in Leiden. Hij promo-
veerde in 1939 op een proefschrift getiteld 
‘De invloed van het achterstrengsysteem op 
de tonische cortico-spinale innervatie der 
extremiteiten’. Het buigingsverschijnsel der 
vingers. In 1942 werd hij geregistreerd als 
neurochirurg en kreeg hij de leiding van de 
afdeling neurochirurgie van het Utrechtse 

Graf van Gilles Quispel.

Henk Verbiest.

 Graven van bekende wetenschappers in De Bilt/Bilthoven
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Stads- en Academisch Ziekenhuis (SAZU). Na 
vanaf 1949 lector geweest te zijn, werd hij in 
1963 benoemd tot hoogleraar neurochirur-
gie, een ambt dat hij bekleedde tot zijn pen-
sionering in 1981. Van zijn hand verschenen 
ruim 200 publikaties. Hij was een stimule-
rende en dominante persoonlijkheid met een 
indrukwekkende werkkracht.
Verbiest ontdekte dat soms het wervelka-
naal aangeboren vernauwd kan zijn en wat 
dat voor klinische betekenis kan hebben. Hij 
ontwierp vervolgens een methode om de 
wijdte van dit kanaal te meten. Het verschijn-
sel wordt naar hem internationaal“’het syn-
droom van Verbiest” genoemd. 
Ook was hij de ontdekker van het ziektebeeld 
van de zogenaamde lumbale kanaalstenose. 

Graf van Henk Verbiest.

Zijn verdiensten voor de neurochirurgie 
zijn ook in het buitenland erkend, zo was 
hij ereprofessor aan de Baylor universiteit 
te Houston, commandeur van verdienste 
in Italië, en ‘visiting professor’ aan diverse 
buitenlandse universiteiten. In Nederland 
werd hij benoemd tot Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw en was hij 
sinds 1969 lid van de Koninklijke Neder-
landse Akademie van Wetenschappen. In 
1997 overleed hij op 88-jarige leeftijd te 
Utrecht.

Auteur :Wim Krommenhoek is een ge-
pensioneerd bioloog die bijna 40 jaar do-
cent is geweest aan Het Nieuwe Lyceum te 
Bilthoven. Na zijn studie en promotie aan 
de RU Utrecht bracht hij eind jaren 60 
met zijn gezin enkele jaren door in 
Uganda voor onderzoek en onderwijs. 
Naast zijn onderwijsbaan had hij een reis-
bureau dat excursies en expedities voor 
biologen en natuurliefhebbers organi-
seerde naar bijzondere natuurgebieden in 
de tropen. Ook schreef hij enkele boeken 
voor het onderwijs. Na zijn pensionering 
hield hij zich actief bezig met de lokale 
geschiedenis hetgeen resulteerde in een 
aantal publicaties in de Biltse Grift.
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De Bilt toen en nu 

De Bilt Toen en nu

Hoek Kapelweg/Dorpsstraat vanouds Steenstraat. Gezicht op de Dorpsstraat  gezien naar het wes-
ten met links op de hoek van de Kapelweg Hotel Restaurant Poll uit 1916. 

Ansichtkaart Historische Kring D’Oude School – collectie Jan van der Heijden.
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Bijna 100 jaar later. Hoek Kapelweg/Dorpsstraat vanouds Steenstraat. Gezicht op de Dorpsstraat  
gezien naar het westen met links op de hoek  van de Kapelweg de Cumulusflat.  

2014 - Fotograaf Fred Meijer



50 Keizerin Mathilde(dag) gered van de teloorgang... 

Karel Besemer

Om nogal vage redenen werd de viering 
van de Mathildedag, die normaliter elk jaar 
op 14 maart werd gehouden, afgeschaft. 
En daarmee ging ook de Mathildeprijs 
voor ingezetenen van De Bilt, die zich op 
verdienstelijke wijze voor de gemeenschap 
hadden ingezet, ter ziele. Dat werd door 
velen - waaronder ook de schrijver dezes -  
zeer betreurd. 

Enige tijd geleden had ik over een geheel 
ander onderwerp een gesprekje met 
mevrouw Bovée, de secretaresse van 
de burgemeester. Toen kondigde ze tot 
mijn verrassing aan dat (toch weer!) de 
Mathildedag nieuw leven zou worden 
ingeblazen en wel op 14 maart 2017. Ook 
ik kon een uitnodiging tegemoet zien. Ik 
reageerde enigszins schaapachtig met 
te zeggen: ‘Maar de Mathildedag is toch 
afgeschaft?’ Dat was inderdaad juist, maar 
onze waarnemend burgemeester mr. dr. 
Bas Verkerk bleek zich terdege verdiept 
te hebben in de rol en de betekenis voor 
De Bilt van keizerin Mathilde voor de 
ontstaansgeschiedenis van 

Keizerin Mathilde(dag) gered 
van de teloorgang . . . 

De Bilt. Hij nam het gelukkige initiatief om 
de Mathildedagen weer nieuw leven in te 
blazen. 

De wordingsgeschiedenis van een boekje
Mevrouw Bovée zei verder dat het fijn zou 
zijn indien er deelnemers waren die aan deze 
dag een bijdrage zouden kunnen leveren. 
Aangemoedigd door haar enthousiasme 
liet ik mij ontvallen dat ik bezig ben met 
een nieuw uit te geven citatenboek. Daar 
zou ik een selectie uit kunnen maken ter 
gelegenheid van de Mathildedag 2017. 
Die gedachten werd voorgelegd aan de 
burgemeester en hij vond het een uitstekend 
idee. 

Onder enige druk werd het werkelijkheid. 
Het boekje werd aldus met een minimum van 
kosten gemaakt: sober qua uitvoering, maar 
uiterst handzaam. De gemeente verleende 
op fabelachtige wijze ondersteuning. Zo 
werden de boekjes helemaal door de zorg 
van de Reproafdeling van de gemeente 
vermenigvuldigd. 
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De burgemeester schreef de tekst voor de 
achterflap van het boekje. De essentie van de 
woorden van de burgemeester - zie verderop 
- zijn betekenisvol voor de vele vrijwilligers 
in onze gemeente. Zijn woorden bieden 
perspectief voor de blijvende viering van de 
Mathildedag in de toekomst. 

Veel belangstelling voor de Mathildedag 
nieuwe stijl
De belangstelling op de nieuw leven 

ingeblazen Mathildedag afgelopen 14 maart 
was overweldigend. De Mathildezaal zat 
stampvol en het gevarieerde programma 
zorgde ervoor dat deze ochtend op 
lichtvoetige wijze werd ingevuld. Na afloop 
ontvingen alle bezoekers,  als presentje van 
de gemeente, het boekje met een selectie uit 
het komende citatenboek.  

De selectie citaten volgens het boekje is 
onderverdeeld in zeven hoofdrubrieken. Uit 
elk hoofdstuk volgt nu één citaat en daarvoor 
kies ik voor de nodige variatie deels ándere 
citaten dan ik voor mocht lezen tijdens de 
Mathildedag:

1. Uit het hoofdstukje SAMENLEVEN & 
LEVENSWIJSHEDEN:
Dit citaat geeft voortreffelijk de inzet van 
vrijwilligers weer:       

Samenleving is niet iets dat je eenzijdig van 
bovenaf kunt regelen. Het is een proces 
dat vooral door de bevolking zélf gestalte 
moet krijgen. En dan geënt op concrete 
leefsituaties,  omdat je anders nog te 
gemakkelijk óver mensen praat en niet mét 
mensen.   

 
2. Uit het hoofdstukje RELATIVEREN & 
LOGICA, Johan Cruijff: 

Ik geloof niet. In Spanje slaan 22 spelers 
een kruisje voordat ze het veld opkomen, 
als het werkt, zal het dus altijd een gelijk 
spel worden.

Keizerin Mathilde overhandigt in het jaar 1122 de 
oorkonde met de privileges aan twee monniken van 
Oostbroek’s St.Laurentius-klooster. 
(schilderij 120 x 100 cm. Olieverf / linnen van oud 
raadslid Diet Idzerda 2001)
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3.  Uit het hoofdstukje ZAKENDOEN, 
ADVIESBUREAUX & DESKUNDOLOGEN:

Omdat de groenvoorziening van de school 
aan een flinke voorjaarsbeurt toe was, 

werd een oproep 
gedaan. Een kwieke 
oma meldde zich 
een paar dagen later 
bij het schoolhoofd 
die haar enthousiast 
verwelkomde. ‘Laten 
we een afspraak 
maken’, zo stelde het 
hoofd voor, ‘dan gaan 
we samen rond de 
tafel zitten, stellen 
we een stappenplan 
op en werken we aan 
een stukje beleid’. De 
vrouw keek hem vol 
afgrijzen aan. ‘Stukje 
beleid?’ Vroeg ze.‘Zeg 
mij maar gewoon waar 
de hark staat’    
   
4. Uit het hoofdstukje 
POLITIEK:
 Beleid en debiel zijn 
dezelfde letters  

5. Uit het hoofdstukje 
OORLOG & VREDE: 
Polderjihadisten 
roepen op tot 
aanslagen in 
Nederland. Wat denk 

je? De Belastingdienst voegt meteen de 
daad bij het woord! 

Een afschrift van de schenkingsoorkonde 1122

Keizerin Mathilde(dag) gered van de teloorgang... 
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6.  Uit het hoofdstukje OUDER WORDEN,   
LEVEN EN DOOD:

Druk
Ik maak mij druk
da’s oliedom.
Ik vraag mij dan ook af:
Waarom?
Alles wat geschiedt
geschiedt,
of ik mij er druk
om maak… of niet

7.  Uit het hoofdstukje ALLERLEI, 
Voor het verre reisdoel kant en klaar
Zit ik dus tegenover haar.
De trein maakt zijn vertrouwd geluid
En zij rijdt voor- ik achteruit.
We zien dezelfde dingen, 
maar ik heel traag en zij heel snel
Zij kijkt tegen de toekomst aan,
Ik zie wat is voorbijgegaan.
Van nieuw begin naar nieuw begin
Rijdt zij de wijde toekomst in,
En ik rij het verleden uit.
En beiden aan dezelfde ruit     

De burgemeester over de toekomst van de 
Mathildedag: 
In zijn tekst op de achterflap van voornoemd 
boekje gaat burgemeester Bas Verkerk in op 
de enorme betekenis van vrijwilligers voor 
onze samenleving. Hij waarschuwt voor 
het overvragen van vrijwilligers. Zo staan 
bijvoorbeeld mantelzorgers vaak onder hoge 

druk, omdat er meer gevraagd wordt dan ze 
aan hulp kunnen bieden. 

Hij eindigt zijn verhaal met de woorden: 
‘Vandaag eren wij onze vrijwilligers. Vanaf 
nu willen we Mathildedag daarom anders 
gaan vieren, met een feestelijke bijeenkomst 
in de Mathildezaal. De Mathildeprijs wordt 
in ere hersteld en mijn staf en ik (of de 
nieuwe burgemeester) roept een comité 
van aanbeveling in het leven. Op die manier 
eren we onze vrijwilligers publiekelijk en is er 
daarnaast ook ruimte voor een lach en een 
traan, waar het gaat over de vreugde maar 
ook om de belasting van de vrijwilliger’. 

Karel Beesemer - oud wethouder Ge-
meente De Bilt.
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Kees Floor

De Bilt, gem. Maartensdijk

Wie per auto de bebouwde kom van 
Maartensdijk binnenrijdt, passeert een 
blauw bord met daarop de tekst: ‘Maar-
tensdijk, gem. De Bilt’. Het omgekeerde: 
‘De Bilt, gem. Maartensdijk’ klinkt aan-
zienlijk minder vertrouwd in de oren. 
Toch komen we laatstgenoemde combi-
natie in stukken uit de vorige eeuw af en 
toe tegen. Het betreft een Maartensdijkse 
buurtschap die in de loop der jaren werd 
aangeduid met namen als Steenstraat, 
Biltstraat, Biltkant, Biltschestraatweg, 
Steinenburg en dus ook De Bilt.

Tot 1954 strekte het grondgebied van de 
gemeente Maartensdijk zich uit van de grens 
met Noord-Holland in het noorden tot voor-
bij de Steenstraat van Utrecht naar De Bilt, 
de huidige Utrechtseweg/Biltsestraatweg, in 
het zuiden. Het gedeelte van deze weg tus-
sen Fort De Bilt (figuur 1) en de Werken bij 
Griftenstein lag daardoor op Maartensdijks 
grondgebied (figuur 2). Hetzelfde gold voor 
de vroegere Oostbroekselaan (ook aangeduid 
als Hoofddijk, figuur 3) in Utrecht en de in de 
vorige eeuw aangelegde, overige zijwegen 
Steinenburglaan en Veldzichtstraat.

Buurtschap
Door de bebouwing die in het gebied aan-

De Bilt, gem . Maartensdijk 

Prentbriefkaart 
van de Utrechtsche 
straatweg te De Bilt, 
gem. Maartensdijk ter 
hoogte van het Fort 
De Bilt. Datering: 
1905-1910. Bron: 
Het Utrechts Archief, 
catalogusnummer 
8125. 
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wezig was en die in de loop der jaren gelei-
delijk toenam, kan dit deel van Maartensdijk 
worden opgevat als een afzonderlijke buurt-
schap. Zo trof men bij een in opdracht van 
de Staaten van Utrecht in 1748 uitgevoerde 
inventarisatie in de Oostveense landen (de 
gemeente Maartensdijk) in alle kernen geza-
menlijk 171 huisgezinnen aan, waarvan zes 
in de speciaal vermelde buurtschap aan de 
Steenstraat (2). In 1845 waren die aantallen 
opgelopen tot 299 gezinnen totaal, waarvan 
15 in de buurtschap Biltstraat (3).

Aardrijkskundige woordenboeken
Vermeldingen van de buurtschap onder 
deze en andere namen zijn ook opgenomen 
in aardrijkskundige woordenboeken uit de 
negentiende en begin twintigste eeuw. Een 
uitgave uit 1839 bevat het trefwoord 
Steenstraat, met als toelichting: ‘buurschap 
in de gemeente Maartensdijk’ (4). Andere 
ingangen in datzelfde woordenboek zijn De 
Bilt, ‘buurschap in het Nederkwartier der 
provincie Utrecht, zie Biltstraat’ en Biltkant, 
‘ook wel De Bilt genoemd, buurschap …’. 

Uitsnede uit de topografische kaart in de omgeving van de Maartensdijkse buurtschap Biltschestraatweg 
(Steinenburg), 1948. Gemeentegrenzen zijn aangegeven met een streepjeslijn. De grens tussen Maartensdijk 
en Utrecht loopt langs de buitenzijde van de weg rond Fort De Bilt. De grens tussen De Bilt en Maartensdijk 
kruist de weg van Utrecht naar De Bilt bij de Werken van Griftenstein.  Bron: Kadaster (1).
rentbriefkaart van de Utrechtsche straatweg te De Bilt, gem. Maartensdijk ter hoogte van het Fort De Bilt. 
Datering: 1905-1910. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 8125. 
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Daarbij wordt nog 
vermeld dat de 
buurtschap behoort 
tot Blaauwcapel. Hier 
is dus al duidelijk 
sprake van een De 
Bilt, gem. 
Maartensdijk! Overi-
gens is dat niet voor 
het eerst. Ook in een 
lijst van gemeenten 
en buurtschappen uit 
1826 (5) lezen we: 
Bildt (De), Gem: St 
Maartensdijk, Prov: 
Utrecht.
Een recenter aard-
rijkskundig woor-
denboek uit 1913 
bevat voor deze 
buurtschap de tref-
woorden 
Bildtstraat, Steen-
straat en 
Steinenburg (6). Ook 
de Maartensdijkse 
villa’s Bloeiendaal 
(afgebroken), 
St. Helena 
(Utrechtseweg 418) 
en Griftenstein 
(Utrechtseweg 361; 

figuur 4) worden erin 
vermeld.
De naam Steinenburg 

Prentbriefkaart van de Biltse Grift te De Bilt, gem. Maartensdijk, ter hoogte van 
de Oostbroekselaan, 1903. Links achter de bomen loopt buiten beeld de huidige 
Biltsestraatweg. Bron: Beeldbank Historische Kring D’Oude School.

Prentbriefkaart van Villa Griftenstein, De Bilt, gem. Maartensdijk, ca. 1910. 
Bron: Beeldbank Historische Kring D’Oude School.

De Bilt, gem. Maartensdijk
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is afkomstig van een 
villa Steijnenburg, 
die tot 1903 dienst 
heeft gedaan als café-
restaurant (figuur 5). 
Daarna werd het pand 
gesloopt om plaats te 
maken voor het wo-
ningcomplex Steinen-
burg (thans 
Utrechtseweg 378-
392, De Bilt), een on-
derdeel van het ‘villa-
park Steinenburg’.

Volkstellingen en staf-
kaarten
Verslagen van de volks-
tellingen die werden 
gehouden in de negentiende en twintigste 
eeuw, geven onder andere een inzicht in 
de wijken, dorpen en gehuchten die wer-
den onderscheiden (7). Zo omvat in 1849 
de gemeente Maartensdijk c.a. volgens die 
bron onder andere Blaauw Capel, buurt-
schap Biltstraat. Ook in 1859, 1879, 1889 en 
1909 wordt Biltstraat als gehucht of buurt-
schap binnen de gemeente Maartensdijk 
genoemd. Bij de telling van 1930 is de naam 
Biltschestraatweg gebruikt; in 1947 werd het 
Steinenburg. 
Topografische kaarten vermelden de buurt-
schap Biltstraat vanaf de jaren twintig van de 
vorige eeuw (1). In de jaren veertig schakelde 
men over op Biltschestraatweg (figuur 2); in 

de jaren vijftig verdween de aanduiding van 
de kaart. We hebben dus te maken met een 
buurtschap die in de loop der jaren met ver-
scheidene namen is aangeduid.

Prentbriefkaarten en kranten
Ondanks al deze officiële praktijken raakte de 
gewoonte om deze buurtschap eenvoudig-
weg aan te duiden als De Bilt niet in onbruik. 
Talrijke prentbriefkaarten van het 
Maartensdijkse gedeelte van de weg tussen 
Utrecht en De Bilt en van aanliggende villa’s 
als Griftenstein en Steinenburg getuigen 
daarvan: ze vermelden als locatie De Bilt 
of gaan vergezeld van een groet uit De Bilt, 
zonder ook maar in één geval de eigenlijke 

Prentbriefkaart met ‘Groet uit de Bilt’ van de in 1903 afgebroken villa 
Steijnenburg aan de Biltstraat (1), De Bilt, gem. Maartensdijk. Datering: rond 
1900. In de tuin staat een bord met de tekst: ‘Café Restaurant Steijnenburg’. 
Later verrees hier het woningcomplex Steinenburg, Utrechtseweg 378-392, De 
Bilt. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 8137.
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gemeentenaam Maartensdijk te gebruiken. 
De figuren 1, 3, 4 en 5 tonen een aantal voor-
beelden.
In dagbladen (8, 9) wordt vooral in informele 
krantenadvertenties, zoals ‘te koop aange-
boden: …’ of ‘huishoudelijke hulp gevraagd’ 
zowel Biltscheweg als ook De Bilt als ‘woon-
plaats’ opgevoerd, naast Biltschestraatweg 
en Steinenburg. Het officiëlere Maartensdijk 
(post de Bilt) wordt in de krant overigens ook 
wel gebruikt, maar dan meestal in de wat 
formelere teksten, zoals huwelijksaankondi-
gingen, overlijdensberichten, de rubriek bur-
gerlijke stand en berichtgeving over activitei-

ten die van gemeentewege 
of vanuit Maartensdijk 
voor alle kernen worden 
georganiseerd.
 
Telefoongids
De adresseringen die ge-
bruikt werden, waren niet 
eensluidend. Zo vinden we 
in de telefoongids van 1940 
(9) de vermeldingen 
A. Diekema, Steinenbur-
glaan 1 en H. Froonhof, 
Biltschestraatweg 14, bei-
den te Maartensdijk (Post 
de Bilt). Diezelfde Diekema 
kreeg in datzelfde jaar van 
de Groep Utrecht Oostfront 
Vesting Holland een ver-
gunning voor het planten 

van bomen en het bouwen van een kippen-
hok achter zijn huis op de  Steinenburglaan 
1, De Bildt, binnen de verboden kring van het 
nabijgelegen Fort De Bilt (10). Post voor de 
familie Froonhof was in 1944 niet geadres-
seerd Biltschestraatweg 14, maar Steinen-
burg 14 (figuur 6).
Toch blijft er ook in de telefoonboeken ruim-
te voor De Bilt. Zo bevat het telefoonboek 
van 1950 een vermelding van 
F. van ’t Hooft, arts, Steinenburg 22, de Bilt. 
De adressen van de bewoners van Villa 
Griftenstein, thans het adres Utrechtseweg 
361, De Bilt, zijn ook illustratief. In 1940 was 

Envelop van een brief uit 1944 geadresseerd aan: Steinenburg 14, 
Maartensdijk (post De Bilt). De brief is via het ‘Roode Kruis/afd. Rheden 
en via het postkantoor van Apeldoorn verzonden aan de fam. Froonhof. 
De vermelding van Froonhof in de telefoongids van 1943 geeft als adres: 
Biltschestraatweg 14.

De Bilt, gem. Maartensdijk
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het adres Biltschestraatweg 1, 
Maartensdijk (Post de Bilt), in 
1932 Utrechtscheweg 3, de Bilt, 
terwijl in 1913 Villa “Griften-
stein”, de Bildt nog volstond. 
In het adresboek van De Bilt 
uit 1909 is een bladzijde ge-
wijd aan bewoners ‘gemeente 
Maartensdijk’; de eigenaar van 
Griftenstein heeft daar het adres 
Utrechtseweg 1a.

De Bilt, gem. Maartensdijk
Een duidelijke illustratie van de 
toch min of meer rommelige 
toestand wat adressering betreft, 
geeft ook een brief uit 1945 van 
aannemer J.G. de Bruijn. Hij 
bevat een lijst van eigenaren en 
pachters van een aantal percelen 
aan de noordkant van de 
Biltschestraatweg (vanaf Brasse-
rie Vink tot aan de A27). 
Het adres van de bewoners 
luidde volgens die brief steeds: 
Biltschestraatweg <huisnum-
mer>, De Bilt, gem. Maartensdijk 
(figuur 7)! 
Pakken we er de telefoongids bij 
van 1948 dan vinden we een gro-
tere verscheidenheid van adres-
sen van dezelfde bewoners, voor 
zover vermeld in de gids: eerst 
Biltschestraatweg 100, de Bilt; 

Gedeelte van een brief uit 1945 met adressen van onder andere 
bewoners van de Biltschestraatweg, de Bilt, gem. Maartensdijk.  
Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard (11). 



60 Naam  van artikel

daarnaast Utrechtseweg 74, de Bilt; verder 
Biltschestraatweg 76, Maartensdijk (post de 
Bilt) en tenslotte Biltscheweg 78, Maartens-
dijk (post de Bilt).
De verschillende formuleringen maakten 
het er voor bezoekers niet gemakkelijker op 
om het juiste adres te vinden. De rijtuig- en 
carrosseriefabriek van de Gebr. Buitenweg 
(Utrechtseweg 420) was kennelijk bang hier-
door klanten mis te lopen. Voor de zekerheid 
gebruikten ze als adres: Halfweg Utrecht-de 
Bilt. Dat daarmee hun post soms terecht zou 
komen in Halfweg, tussen Amsterdam en 
Haarlem, hadden ze vermoedelijk niet voor-
zien.

Grenswijziging
Een grenswijziging in 1954 maakte abrupt 
een einde aan de toepasbaarheid van de 
formuleringen Maartensdijk, (post de Bilt) en 
De Bilt, gem. Maartensdijk. Het gedeelte van 
buurtschap Steinenburg ten oosten van de 
A27 kwam bij de gemeente De Bilt; bewoners 
die gewend waren De Bilt als woonplaats 
op te geven, konden daar gewoon mee 
doorgaan. Het gebied tussen Fort De Bilt en 
de A27 viel voortaan onder de gemeente 
Utrecht; de bewoners daar zouden De Bilt 
niet langer als hun woonplaats opgeven.

Voetnoten:
1. www.topotijdreis.nl. De getoonde in-

formatie is afhankelijk van de gekozen 
kaartschaal.

2. Tegenwoordige Staat der Vereenigde 
Nederlanden, Twaalfde deel, Beschry-

ving van de Provincie van Utrecht, Am-
sterdam, Wed. Isaäk Tirion, 1772, p165.

3. De gemeente Oostveen of St. Maar-
tensdijk, Utrecht voorheen en thans, 
Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden 
en Statistiek, 2e serie, 3e jaargang, 1846, 
p121-129.

4. AA, A.J. van der, Aardrijkskundig woor-
denboek der Nederlanden, Gorinchem, 
Jacobus Noorduin, deel 2, 1839 en deel 
10, 1847.

5. Gosselin, J.J., Alphabetische naamlijst 
der gemeenten en derzelver onderhorig-
heden, Amsterdam 1826.

6. Pott, M., Aardrijkskundig woordenboek 
van Nederland, Groningen, J.B. Wolters, 
1913.

7. volkstelling.nl
8. Utrechts Nieuwsblad, Het Utrechts Ar-

chief.
9. Telefoonboeken en diverse kranten: 

delpher.nl
10. Villapark “Steinenburg” te Maartensdijk, 

Regionaal Historisch Centrum Vecht en 
Venen, toegangsnr. 1151.

11. Waterschap de Biltsche en Zeister Grift, 
aanvulling. Regionaal Historisch Cen-
trum Rijnstreek en Lopikerwaard, toe-
gangsnr. 311, inv. nr. 63.

Auteur: 
Kees Floor (1947) verzorgt weercursus-
sen en weerlezingen. Hij schreef talrijke 
artikelen voor dagbladen en tijdschrif-
ten, waaronder de Volkskrant, Utrechts 
Nieuwsblad en De Biltse Grift. Hij 
werkte  bij het KNMI en bij de leraren-
opleidingen van Universiteit Utrecht en 
Hogeschool Utrecht. www.keesfloor.nl.

De Bilt, gem. Maartensdijk
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Ed Heuvink

Van Bilts landarbeider tot ’s 
werelds rijkste ondernemer

Als 23-jarige vertrok Jan Aertszoon in 1650 
uit De Bilt op een Amerikaans werkvisum 
naar het nieuwe continent om daar zijn geluk 
te vinden. In de beginjaren van de Verenigde 
Staten staken vele Europeanen de oceaan 
over op zoek naar een betere toekomst. 
Velen van hen, net als Aertszoon, onderna-
men de gevaarlijke oversteek met slechts 
een plunjezak met persoonlijke bezittingen 
en een ‘indentured servant’. Dit formulier 
was een soort arbeidscontract wat eigenlijk 
een vorm van slavernij bleek te zijn; want 
de arbeider kreeg enkele privileges, maar 
raakte wel zijn vrijheid kwijt. De verstrekker 
van dit formulier zorgde voor de betaling van 
de overtocht en schonk de immigrant een 
stuk land in pacht. In het geval van Aertszoon 
was dit een stuk grond op de Nederlandse 
nederzetting Nieuw Amsterdam, het huidige 
Manhatten. Nadat de Engelsen het bestuur 
van Nieuw Amsterdam overnamen in 1664, 
veranderde Aertszoon zijn naam in Jan van 
der Bilt; genoemd naar zijn Nederlandse 
geboorteplaats. Kort na zijn aankomst in 
Amerika trouwde Jan van der Bilt met de 
eveneens Nederlandse Anneke Hendricks, 

In 150 jaar – in vier dynastieën en 
een naamverandering – legde Jan 
Aertszoon de basis voor de machtige 
Vanderbilt familie.

Cornelius ‘Commodore’ Vanderbilt
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de voltrekking vond plaats in de plaatselijke  
Dutch Reformed Church. Het jonge echtpaar 
werd gezegend met zes kinderen waarvan 
Aris Janse Vanderbilt (Engels geschreven) 
de oudste was. Via zijn lijn werd in 1794 op 
Staten Island, nabij Manhatten, Cornelius 
Vanderbilt geboren.

Als elfjarige verlaat Cornelius zijn school en 
assisteert hij zijn vader op diens veerboot. 
Vijf jaar later vraagt hij aan zijn moeder 

100 Dollar te leen. Met dit geld koopt 
hij een veerboot en begint zijn eigen 
scheepvaartonderneming. De vloot 
groeide snel en hij werd een geduchte 
concurrent van Robert Fulton die tot 
dat moment de wateren rond New York 
beheerste. Vanderbilt had zijn thuisbasis 
in New Jersey en wist na veel gepraat 
via de Amerikaanse Hoge Raad het 
monopolie van Fulton te doorbereken. 
De slimme ondernemer bouwde in de 
jaren die volgden in snel tempo zijn 
scheepvaartimperium uit en in het 

midden van de 19e eeuw beschikte hij over 
meer dan 100 stoomboten die vracht en 
personen vervoerden tussen New York en 
Europa en Centraal Amerika. Ook Cornelius’ 
echtgenote, Sophia Johnson, beschikte over 
ondernemingsgeest en begon een hotel in 
New Brunswick, New Jersey. Al snel kreeg 
Cornelius, door zijn manier van leidinggeven 
en zijn vastberadenheid, de bijnaam 
‘Commodore’, genoemd naar de hoge rang in 
de Amerikaanse marine. 

Na zijn eerste fortuin te hebben verdiend 
met scheepvaart, stortte de ondernemer 
ongeveer vijftig jaar na zijn eenvoudige start, 
zich op de snel groeiende spoorwegen. Juiste 
investeringen maakten het mogelijk meer-
dere lijnen te kopen en te exploiteren. Zijn 
New York Central- en Michigan Central Lines 
dekten de gehele noordoost kant van de 
VS met als eindstation het prachtige Grand 
Central Terminal Station in New York. Nog 

Aandeel van de New Yorkse treinmaatschappij

Het Grand Central Terminal met het Biltmore 
hotel in New York
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steeds, ruim 130 jaar later, is dit station aan 
de 42e Straat het drukst bezochte station van 
Amerika. Om het zijn reizigers makkelijk te 
maken, bouwde Vanderbilt naast dit station 
een groot hotel; The Biltmore. 

Vlak voor zijn dood in 1877 doneerde 
Cornelius Vanderbilt een miljoen Dollar aan 
de Central University in Nashville. De 
Methodist school veranderde daarop haar 
naam in Vanderbilt University. Na het over-
lijden van de ‘Commodore’ kwam 95% van 
zijn kapitaal in handen van de oudste van zijn 
dertien kinderen; William Henry. In eerste 
instantie genoot Billy – zoals hij in de familie 
werd genoemd – weinig vertrouwen bij zijn 
vader. Cornelius gaf hem daarom de leiding 
over een boerderij op Staten Island in de 
hoop dat zijn oudste zoon niet te veel schade 
zou aanrichten. Echter de jonge Vanderbilt 
toonde zich een prima zakenman en de boer-
derij werd winstgevend. Na het overlijden 
van zijn vader kon William Henry - tot zijn 

dood - slechts 
acht jaar lei-
ding geven 
aan het fami-
lie imperium. 
In die korte 
periode wist 
hij wel de 
waarde van 
het familieka-
pitaal groots 
uit te breiden 
en werd hij 
bij zijn dood in 
1885 bestem-
peld als rijkste man op aarde. Zijn vermogen 
zou naar huidige maatstaven maar liefst 170 
miljard Dollar waard zijn. Als kunstverzame-
laar had William Henry zich ook op cultureel 
gebied groots getoond. Om bijvoorbeeld zijn 
grote schilderijen collectie van 200 stukken 
te herbergen, liet hij in New York op Fifth 
Avenue een huis met 54 kamers bouwen. 
Net als zijn vader was William Henry ook een 
filantroop en doneerde veel geld aan de Me-
tropolitan Opera, de YMCA, diverse 
kerken en de Medical School van de 
Columbia University.

Het bouwen van excentriek grote huizen was 
voor de rijken aan het eind van de 19e eeuw 
de gewoonste zaak van de wereld en 
Cornelius II, de oudste zoon van William 
Henry, bleef hierbij niet achter. Beroemd is 
‘The Breakers’ in Newport, Rhode Island; een 

William Henry ‘Billy’ Vanderbilt

Het Biltmore Estate in Noord Carolina 
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Auteur: 
Ed Heuvink is autojournalist en woont 
sinds 1982 in De Bilt. Naast PR- en 
media werk, publiceerde hij met zijn 
Duitse uitgever, een tiental internatio-
naal bekroonde boeken met historische 
autosport als onderwerp. 

buitenhuis aan de kust met 70 kamers. Dit 
prikkelde George Washington Vanderbilt II, 
de jonge broer van Cornelius II, tot het bou-
wen van een nog groter huis. Een reis met 
zijn moeder bracht George in de Apalachen 
bergen in Noord Carolina. Betoverd door de 
prachtige natuur, vond hij dit de perfecte 
locatie voor zijn buitenhuis. Hij kocht een 
perceel van 50 duizend hectare en gaf op-
dracht aan Richard Morris Hunt en Frederick 
Law Olmsted om daar een kasteel in 
Europese stijl te bouwen. Het resultaat is het 
beroemde Biltmore Estate dat met 200 ka-
mers nog altijd het grootste particuliere huis 
is in de Verenigde Staten. Het gehele land-
goed nabij Asheville, Noord Carolina is nu 
geopend voor bezichtiging en trekt jaarlijks 
meer dan een miljoen bezoekers.

De Vanderbilt familie is in meer dan honderd 
jaar gegroeid tot honderden leden. Ze zijn 
niet allemaal financieel onafhankelijk, maar 
toch zeker niet onbemiddeld. Door veel 
geldverspilling, versnippering, en de crises 

van de jaren twintig en dertig, is het 
fortuin wel verminderd. Veel Vander-
bilts hebben in de 20e eeuw hun eigen 
weg ingeslagen. Natuurlijk geholpen 
door het vaak in trusts ondergebrachte 
familiekapitaal. Binnen de Vanderbilt 
dynastie zijn er sporters, paardenfok-
kers, een gouverneur en artiesten zoals 
Gloria Vanderbilt, mede bekend door 
haar parfums.

Van een eenvoudige landarbeider uit De Bilt 
tot een van de meest prominente Ameri-
kaanse families. ‘The American dream’ kwam 
uit.

De Breakers in Newport Beach, Rhode Island

Het woonhuis van William Henry Vanderbilt 
op Fifth Avenue in New York

Van Bilts landarbeider tot ’s werelds rijkste ondernemer 
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