
22e jaargang nr. 1 maart 2013

Tijdschrift van Historische Kring D’Oude School opgericht maart 1992

De Biltse Grift



1

Inhoudsopgave

Negenhonderd jaar De Bilt        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

De stationschefwoning in Bilthoven    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Een blik terug in de tijd: 1927-1929   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

De Bilt toen en nu        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Bilthoven als bedevaartsplaats   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

De oorlogsdagboeken van mevrouw Van Bodegraven        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Van de redactie

De Biltse Grift maart 2013

Het zal u niet ontgaan zijn: dit jaar vieren we het negenhonderdjarig bestaan van 
onze gemeente. Wel of niet negenhonderd jaar – mevrouw Van de Vrugt draagt in 
dit nummer in ieder geval een interessant argument vóór aan. Verder geeft Fred 
Meijer een beschrijving van de gesloopte stationschefwoning. We krijgen een blik 
terug in de tijd van Lies Haan aan de hand van oude adresboeken. En wist u dat 
Bilthoven korte tijd een bedevaartsoord geweest is? Wim Krommenhoek vertelt er 
alles over.

In het decembernummer deed de redactie een oproep rond de vraag wat 
Biltenaren zeggen: ‘op’ of ‘in’ De Bilt/Bilthoven. De reacties op deze oproep waren 
wat magertjes, zegge en schrijve één, van Fré Doop uit Montfoort die meldt 
dat vroeger in Bilthoven altijd ‘in Bilthoven’ gezegd werd. Wel kunnen we daar 
een reactie uit het verleden aan toevoegen, want toevallig juist in dit nummer 
vermeldt mevrouw Van Bodegraven op 15 maart 1942 in haar dagboek  (blz. 27), 
dat er steeds meer Duitsers ‘op’ De Bilt komen.
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Mevrouw dr. M. van de Vrugt

Negenhonderd jaar De Bilt

Negenhonderd jaar De Bilt      

Onontgonnen gronden behoorden 
volgens het in de middeleeuwen 
gangbare recht toe aan de keizer (van 
het Heilige Roomse Rijk) of aan zijn 
grote leenmannen. Dit recht wordt het 
Wildernisregaal genoemd. Zij, de keizers 
of in het Utrechtse de bisschop, gaven 
gronden (en rechten) uit waardoor 
waardeloos grondbezit door ontginning 
en bewoning waardevol werd.
De eerste ontginning in onze huidige 
gemeente was Oostbroek. De gedachten 
vliegen natuurlijk meteen naar zijn 
tegenhanger Westbroek, een ontginning 
die niet veel later plaatsvond. Deze 
ontginning sloot aan bij de ontginningen 
van de proosten van Sint Jan, die 
Achttienhoven hadden ontwikkeld.
Beide, nu in de gemeente De Bilt 
gelegen, ontginningen danken hun naam 

aan twee factoren. 
Ten eerste de factor Broek, dat wil 
zeggen een drassig gebied. Dat 
verwachten we zeker in het westelijk 
veengebied, maar in het oosten op de 
rand van de heuvelrug? Maar ook daar 
zijn duidelijke afwateringsproblemen. Te 
denken valt aan het wat later gegraven 
afwateringskanaal van Odijk naar Wijk bij 
Duurstede, de Langbroekerwetering. Dus 
ja, broek een goed gekozen benaming.
Vervolgens de factor ‘oost en west’. 
Ten opzichte waarvan? Natuurlijk ten 
opzichte van het centrum van Utrecht, 
dat in deze periode nog onbetwist 
valt te lokaliseren op het Domplein. 
Opmerkelijk genoeg lagen beide 
ontginningspunten op een uur gaans van 
het stadscentrum. Zo dichtbij lag in de 
twaalfde eeuw het onontgonnen gebied 
vanaf het stadscentrum. En wat kon je op 
zo’n wandeling allemaal tegenkomen? 
De wolf is pas in de zestiende eeuw uit 
het Utrechtse verdwenen.
Een uur gaans, want rijden deden maar 
zeer weinigen. Lopen was de meest 
gangbare vorm van vervoer in de 
middeleeuwen. ‘s Zomers over door de 
zon hardgebakken paden en ’s winters 
over hard bevroren paden en verder was 

De gemeente De Bilt bestaat uit zes 
kernen van zeer verschillende leeftijd. 
De oudste is de kern De Bilt, die zijn 
oorsprong vindt in de ontginning 
waardoor het klooster Oostbroek, het 
Vrouwenklooster en de aanpalende 
lekengemeenschap ontstonden.
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het vaak zomp zomp. Want straatwegen 
waren in onze regio in deze periode een 
nog ongekende luxe.

De ontginningsgebieden waar wij ons nu 
voor interesseren, omdat zij de huidige 
gemeente De Bilt vormen, lagen ten 
noordoosten, noorden en noordwesten 
van de stad Utrecht. Dat had voordelen 
en nadelen.
Voordelig was de afzetmarkt, die de 
stad voor de vele producten van het 
platteland vormde. De stad had ook 
de omgeving nodig om zijn bevolking 
te kunnen voeden. Een wisselwerking, 
maar de stad groeide en groeide en 
dat hebben de meest zuidelijke kernen 
aan den lijve ondervonden. De Bilt 
moest al vroeg Abstede inleveren, 
Maartensdijk het gebied waarop Utrecht 
Tuindorp bouwde, en vrijwel het gehele 
ontginningsgebied waardoor De Bilt 
ontstond is nu de Utrechtse Uithof.

Ik wil nu een vergelijking maken en ga 
daarbij uit van de stelling dat nieuwe 
kernen, bebouwingseenheden, niet 
van vandaag op morgen ontstaan maar 
langzaam groeien.
Een jonge loot aan De Biltse stam is 
Bilthoven, pas zo kort geleden ontstaan 
dat we toch zouden moeten weten 
wanneer. Maar dat weten we niet…
Utrecht werd de spin in het nieuwe 
spoorwegnet. Er kwam een lijn van 

Utrecht naar Amersfoort en een halte 
De Bilt Station. Bestond Bilthoven toen 
dus? Nee, er was die halte maar verder 
niets. Wanneer is een nederzetting als 
zodanig te herkennen? Bij het formele 
raadsbesluit om De Bilt Station Bilthoven 
te noemen. Neen dat was het einde van 
een ontwikkeling. Ergens tussen die twee 
tijdstippen is de kern Bilthoven tot leven 
gekomen.
Zo’n wordingsgeschiedenis heeft ook de 
oudste kern van onze gemeente. 
De oorkonde van 1085, hieruit weten 
we zeker dat er toen nog sprake was 
van een onontgonnen gebied. Uit 
1122 een oorkonde waaruit blijkt 
dat de ontginning Oostbroek succes 
heeft gehad. En dan daar tussenin de 
oorkonde van 1113. Maar deze oorkonde 
is toch vals?

Natuurlijk zijn er valse oorkonden. Maar 
hun aantal is beduidend geringer dan 
het aantal echte oorkonden. Ook onder 
historici doen zich modeverschijnselen 
voor. Zo was het een tijd lang ‘in’ om 
zoveel mogelijk oorkonden vals te 
verklaren. En niet alleen oorkonden, ook 
de tekst van het Corpus Iuris Civilis
(verzameling van wetten en 
rechtskundige uitspraken betreffende 
burgerlijk recht, samengesteld in 
opdracht van de Romeinse Keizer 
Justinianus tussen 529 en 534,[1] en gold 
in die tijd als het Burgerlijk Wetboek). 
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                          Oorkonde van 1122 
Vertaling:
In naam van de heilige en ondeelbare Drieëenheid. Machteldis bij de gratie Gods koningin van het Roomse 
rijk.Daar het ieder mens geraden is, dat hij God vreest, past het wel in het bijzonder aan de koninklijke hoog-
heid, dat zij de vorst aller vorsten met vreze dient, omdat aan wie veel wordt geschonken, van hem ook veel 
wordt verlangd. Op grond van deze overweging, met ons eigen belang in de toekomst voor ogen en ons vrien-
den willende verschaffen die ons in de eeuwige woningen mogen opnemen, hebben wij besloten aan het jeug-
dige klooster, dat ter ere van de heilige Moeder Gods en de heilige Laurentius martelaar op een plaats, die
Oostbroek wordt genoemd, is aangevangen door enige bekeerde ridders, enige aanvullingtoe te voegen met de 
mildheid van onze koninklijke genade.
Zo dragen wij dan aan het voornoemde klooster in eeuwigdurend bezit over het gehele moerasgebied Oost-
broek en het aangrenzende grondgebied, dat in het spraakgebruik “vene” wordt genoemd, met het recht van 
cijnsheffing, tienden en overheidsgezag, als gift van hun keizerljke landheer en van ons, op welke gift de heilige 
Moeder Gods, de roemrijke Maagd en de haar allerdierbaarste en geliefde martelaar Laurentius op den dag des 
oordeels moge wijzen aan Christus, den oppperrechter, opdat wij verdienen door hun tussenkomst te mogen 
plaatsnemen aan de rechterhand van God de Vader tussen de gezegenden. En opdat deze overdracht geldig en 
ongeschokt moge blijven, hebben wij derhalve deze oorkonde laten opstellen en van ons zegel voorzien.
Ik Philippus, kanselier, waarnemende de aartskanselier, heb dit geredigeerd 
Gegeven op 14 maart in het jaar van ‘s Heren menswording 1122, indictio XV, het 23e jaar van het koning-
schap van Hendrik V, het 12e jaar van zijn keizerschap.
Gedaan te Utrecht, gezegend zij het in de naam des Heren. Amen. 
Tekst overgenomen uit de Biltse Grift  dec.1996 - Hoe oud is De Bilt door Jan van der Heijden.

Negenhonderd jaar De Bilt
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Echter de historische wetenschappers 
zijn op hun schreden teruggekeerd en 
hebben vele ooit vals verklaarde teksten 
en oorkonden weer als echt erkend.

Maar laten we eens aannemen dát de 
oorkonde van 1113 vals is. Moeten we 
hem dan in de papiermand stoppen? 
Nee, want ook een valse oorkonde heeft 
bewijskracht. Want waarvoor diende een 
oorkonde eigenlijk? Het is een schriftelijk 
bewijsmiddel, te vergelijken met een 
moderne notariële akte. Een dergelijk 
schriftelijk bewijsmiddel is van belang 
in een procedure. Immers rechters 
hechten veel waarde aan gegevens die 
niet van het nogal selectieve menselijke 
geheugen en de korte looptijd daarvan 
afhankelijk zijn. Voorop gesteld zij: 
juridische procedures zijn duur. Dat 
geldt niet alleen vandaag de dag maar 
ook in het verleden. Denk aan het oude 
spreekwoord: wie pleit om een koe geeft 
er een toe. Men begint niet zo maar een 
proces, het kost veel geld en dus moet 
met de uitslag veel geld gemoeid zijn. 
Er is dus een duidelijk belang. En de 
stukken zijn helder op dit punt, het gaat 
over Oostbroek en zijn rechten.

Een valse oorkonde is niet goedkoper 
dan een echte. Integendeel zou ik bijna 
zeggen. Een valse oorkonde moet aan 
alle kwalificaties van echtheid voldoen. 
Bij een echte oorkonde behoeft slechts 

te worden opgetekend wat partijen 
hebben medegedeeld. Bij een valse 
oorkonde moeten de formuleringen 
zo worden gekozen dat ze niet strijden 
met de historische context en toch de 
belangen van de vervalser dienen. Een 
veel duurder intellectueel proces. 
Wat is in dit kader voor ons van belang? 
We weten dat in 1113 met de ontginning 
van Oostbroek al veel geld gemoeid was. 
Het was immers een procedure waard. 
Tussen 1085 en 1113 is de kern van De 
Bilt ontstaan. De valse oorkonde van 
1113 bevestigt: De Bilt was geboren.
Dat onze oudste kern dit jaar 900 jaar 
bestaat, is daarmee een zekerheid.



6 Naam  van artikel

Fred Meijer

De stationschefwoning in Bilthoven

De stationschefwoning in 
Bilthoven  
Dankzij Jhr. H. van den Bosch, die zijn 
aandelenkapitaal bij de Nederlandsche 
Centraal-Spoorweg-Maatschappij (NCS) 
(opgericht 1860) aanzienlijk verhoogde 
en grond schonk voor een halte, beschikt 
de gemeente De Bilt sinds 1863 over een 
halte aan de spoorlijn Utrecht-Zwolle.
De NCS doet per brief van 9 september 
1899 een verzoek aan Burgemeester 
en Wethouders van De Bilt, “onder 
toezending van ene schetstekening en 
ene situatietekening” voor de bouw van 
een woning voor de stationschef. 
Mr. Jacob Eduard Ameshoff, secretaris 
van de NCS vanaf 1891, laat op 
hetzelfde moment in 1899 de villa 
Ensah bouwen aan de oostelijke 
kant van het station. In 1900 werd 
Amershoff directeur van de Nederlandse 
Buurtspoorwegmaatschappij. Deze vroeg 
een concessie voor een spoorlijn aan 
van de halte De Bilt naar Zeist, welke 
werd geopend in 1901. We kunnen dus 
wel stellen dat van Ameshoff in deze 
twee functies bijgedragen heeft aan 
de ontwikkeling van het station en de 
stationschefwoning.

Ondanks dat de NCS onder de wet op 
de spoorwegen van 1860 valt, is zij toch 
in staat – als zij een eigen kapitaal kan 
vergaren – om lijnen uit te breiden en 
infrastructuur zoals stations en woningen 
te bouwen.

De bouwaanvraag luidt:
66. Soestdijkseweg-noord 303.
Bouw woning stationschef.
Aanvrager: Directie Centraalspoor.
Ontwerper: onvermeld.
Omschreven Locatie: niet omschreven. 
Kadaster: sectie D, nr.683
Vergunning: 19 september 1899.
Voltooiing: 25 juni 1900.
Archief: 1899-458 (voltooiing: 1900-328).

De woning wordt naast het station 
gebouwd. De voorpui loopt evenwijdig 
aan het spoor, zodat de stationschef bij 
het verlaten van zijn woning direct links 
zicht heeft op het seinhuis en rechts op 
het perron.
De woning is één verdieping met verdiep 
hoog en heeft een aan alle zijden 
overstekend, flauw hellend zadeldak. 
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De gevel aan de Soestdijkseweg is een 
dwarsgevel met een aangebouwde, 
overdekte houten veranda, die half met 
glas afgesloten is. De sierelementen in 
het eenvoudige bakstenen pandje zijn 
de naast de rode baksteen voorkomende 
gele stenen, gebruikt in de strekken en 
hanenkammen, en als spek/sierlagen in 
de gevels. Ter hoogte van de vensterbank 
verspringt over het hele gebouw de gevel 
een halve steen. Deze is afgewerkt met 
een bruine, geglazuurde steen, die er 
schuin ingemetseld is. Bij de dwarsgevels 
op de bovenverdieping verspringt de 
gevel trapsgewijs tot aan de bovenkant 

van de ramen, met een gladde, gele 
steen geaccentueerd.

In de woning bevindt zich een 
hardhouten trap. De pilaar van deze trap 
is voorzien van prachtig houtsnijwerk. 
Ook de leuning en de spijlen zijn van 
houtsnijwerk voorzien. De kozijnen van 
de aan de serre grenzende kamer zijn 
eveneens voorzien van houtsnijwerk.
De woning stond in 1983 op de 
gemeentelijke monumentenlijst.
Na de voltooiing werd de woning als 
eerste bewoond door Heinrich Strikkers 
en zijn gezin. Strikkers kreeg in januari 

Bouwtekening stationschefwoning te De Bilt.  Tekening uit G.A.B.
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1898 de aanstelling tot stationschef 4e 
klasse in De Bilt. Hij werd gehuisvest in 
één van de twee spoorwegwoningen 
uit 1862. Deze stonden op de plek van 
de panden van “Klein Oostenrijk”, die in 
2012 afgebroken zijn. Daar woonde hij 
samen met zijn ouders. Tot vlak voor de 
sloop hebben spoorwegwerknemers in 
de woning gewoond.

In 2009 lanceerde de Gemeente De Bilt 
een plan om het stationsgebied her in 
te richten. Dit plan hield onder meer in 
de bouw van twee tunnels (één voor 
het voetgangersgebied en één voor 
motorverkeer, de zogenoemde bypass). 
In januari 2011 bleek dat voor deze 
plannen de stationschefwoning moest 
wijken.

Trap in stationschefwoning.
 Foto: Fred Meijer

In april 2011 zijn Marcel van Tongeren en 
ik een actie begonnen voor behoud van 
deze woning. In augustus van datzelfde 
jaar is de Historische Kring D’Oude 
School erbij betrokken. Samen hebben 
we een handtekeningenactie tegen de 
sloop op touw gezet. Deze actie was zeer 
succesvol en leverde meer
dan duizend handtekeningen op. De 
Historisch Kring heeft daarna een 
burgerinitiatief opgezet, dat in de 
raadvergadering van december met 
grote meerderheid werd aangenomen. 
De sloop was echter helaas niet meer 
tegen te houden, maar via een motie 
van D66 is er een onderzoek naar 
herbouw van het pand gestart. De 
kenmerkende delen, zoals de kozijnen 
en de hardhouten trap, zijn bij de sloop 
gespaard gebleven.
In de raadsvergadering van 31 
januari 2013 is besloten om de 
stationschefwoning te herbouwen in het 
Spoorwegmuseum.

De heer H. 
Strikkers. 
stationschef 
van 1898-1932.
Archief 
Fred Meijer.
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Lies Haan-Beerends

Een blik terug in de tijd: 
1927-1929 

Het adresboek uit 1927 werd uitgegeven 
door drukkerij Wentzel, die in Bilthoven 
op Rembrandtlaan 16 gevestigd was. In 
dat adresboek staan tal van advertenties 
die een aardig tijdsbeeld geven. De 
informatie betreffende de gemeente 
is minder uitgebreid dan in de gids uit 
1909. Wel heeft de gids niet alleen een 
alfabetische namenlijst maar ook een 
‘Lanenlijst’ waarin alle lanen vermeld 
staan met achter de nummers de namen 
van de toenmalige bewoners en ook 
vaak de naam van het pand.
Het ‘Adresboek voor Bilthoven’ uit 
1929 werd aan alle gezinnen van 
Bilthoven gratis aangeboden door de 
‘Bilthovensche Handelsvereeniging’. 
Daarin staan nauwelijks advertenties. 
Het bevat een ‘Alphabetische Naamlijst’ 
en ook een ‘Lanenlijst’ waarbij opvalt 
dat sommige namen dikgedrukt 
zijn, zoals: ‘Angeren, W. van, Electr. 
Smederij, Spoorlaan 18’. Wellicht 
moest men daarvoor extra betalen. 
Na de ‘Lanenlijst’ vindt men een 
‘Alphabetische lijst van Winkels en 
Industrieele en Handelsondernemingen’. 

In het eerste artikel over oude 
adresboeken in het septembernummer 
van 2012 blikte ik terug op het jaar 
1909 met het adresboek van dat jaar 
als bron. In dit artikel gaat het om 
de periode 1927 – 1929. Daarvoor 
gebruik ik de adresboeken uit 1927 en 
1929, die werden uitgegeven voor de 
inwoners van Bilthoven, en de ‘Gids 
voor De Bilt en Bilthoven’ uit 1928. 
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Het is verbazingwekkend dat het jonge 
Bilthoven toen al zoveel bedrijvigheid 
kende. In 1909 was er in Bilthoven 
enkel nog maar bebouwing ten 
zuiden van de spoorlijn te vinden, 
uitgezonderd enkele verspreid liggende 
boerderijen ten noorden van de lijn, de 
stationschefwoning en villa Ensah, waar 
mr. J.E. Ameshoff woonde, secretaris van 
de ‘Nederlandsche Centraal-Spoorweg-
Maatschappij’. Het dorp bij het station 
heette toen nog ‘Station De Bilt’. Die 
naam leverde bij reizigers echter steeds 
meer verwarring op. Men dacht vlak bij 
het dorp De Bilt uitgestapt te zijn. Maar 
om daar te komen moest men nog wel 
een stief kwartiertje lopen. Op verzoek 
van de directie van de spoorwegen werd 
in 1917 door de gemeente een prijsvraag 
uitgeschreven waarbij men vroeg een 
passende naam te bedenken voor het 
zich ontwikkelende dorp. Het toenmalige 
gemeenteraadslid, dr. H.W. Melchior, 
verzon de naam Bilthoven en werd de 
winnaar. 

Behalve de twee genoemde 
adresboeken heb ik als bron voor dit 
artikel ook de ‘Gids voor De Bilt en 
Bilthoven’ gebruikt, die in 1928 door 
de ‘Vereeniging tot bevordering van 
het vreemdelingenverkeer in De Bilt 
en Bilthoven’ werd uitgegeven. In de 
‘Inleiding’ wordt de gemeente De Bilt als 
volgt omschreven: 

‘In het centrum van Nederland, op 
slechts enkele Kilometers afstand van 
Utrecht, bevindt zich een gemeente, 
die door haar ligging, haar prachtige 
en rijke natuur, haar gezond klimaat, 
als gevolg van haar ligging op hoogen 
zandgrond en haar uitgestrekte 
dennenwouden, in de laatste jaren 
een uitbreiding heeft ondergaan, die 
schier aan het ongeloofelijke grenst 
en ons onwillekeurig doet denken aan 
de fabelachtige verhalen, die soms uit 

Voorblad Gids voor De Bilt en Bilthoven 1928.
Collectie Vereniging Historische Kring D’Oude 
School.
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Amerika tot ons komen. Deze gemeente 
is De Bilt. Het is over deze bloeiende 
gemeente, dat wij den aandachtigen 
lezer en de belangstellende lezeres in de 
volgende bladzijden een en ander willen 
vertellen.’ Dat belooft dus heel wat!

In de gemeentegids van 1927 is op 
bladzijde 103 te lezen dat H.P. baron 
van der Borch tot Verwolde van Vorden 
burgemeester was. H. Troostheide was 
wethouder Publieke Werken, jhr. D.R. 
Gevers Deijnoot was wethouder van 
Onderwijs. Mr. A. Pronk van Hoogeveen 
was nog steeds gemeentesecretaris. Zijn 
naam zijn we veelvuldig tegengekomen 
in het adresboek uit 1909. De 
gemeenteraad bestond in 1927 uit 
dertien leden, waarbij opgemerkt zij 
dat de heren G.L. baron van Boetzelaer 
en P.N. Hoogland ook al in 1909 deel 
uitmaakten van de raad. 

In de ‘Doktorenlijst’ staan acht 
doktoren vermeld. Daaronder 
waren ook begrepen de tandartsen 
A. Jansen en W. Sprée en de 
dierenarts C. Kruijmel. 

Onder het kopje ‘Stichtingen, 
Openbare Instellingen en 
Vereenigingen te Bilthoven’ 
werden de navolgende kerken 
genoemd: de ‘Biltsche Kapel’ die 
aan de Boslaan gelegen is, de 

rooms-katholieke kerk die aan ‘Onze 
Lieve Vrouwe van Altijddurenden 
Bijstand’ werd toegewijd en aan de 
Gregoriuslaan te vinden is, en de 
‘Vrijzinnig-Godsdienstige Gemeenschap 
“Bilthoven en Omstreken”’, een 
kerkgemeenschap die we tegenwoordig 
als de Woudkapel kennen, gelegen aan 
de Beethovenlaan.
Er waren in 1927 in Bilthoven al vijf 
scholen te vinden, te weten de openbare 
lagere scholen gelegen aan de Van 
Dijcklaan en de Leijenseweg, de ‘Ned. 
Herv. School’, gelegen aan de Julianalaan, 
de ‘R.K. School’ aan de Gregoriuslaan 
en de Montessorischool, die op het 
Rembrandtplein gelegen was en is.
Zoals blijkt uit de gids was ook het 
verenigingsleven in Bilthoven al 
bloeiend. Vermeld werden onder andere 
‘Het Nederlandsche Meisjesgilde, 
Afd. Bilthoven’, ‘De Nederlandsche 

De Biltse Kapel. 
Ansichtkaartencollectie Historische Kring D’Oude School.
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Padvinders, Afd. Bilthoven’, 
‘Meisjesvereeniging Helpt Elkander’, de 
‘Chr. Jongelingsvereeniging Eben Haëzer’, 
de ‘Stichtsche Cricket en Hockyclub’, 
korfbalclub ‘Bilthoven’, zwemclub 
‘Brandenburg’ en ijsclub ‘Het Biltsche 
Meertje’. Bilthoven had al een eigen 
vrouwenkoor en ook het ‘Fanfarecorps 
der Vrijwillige Brandweervereeniging 
Bilthoven’ werd al in de gids vermeld 
evenals ‘Buurtvereniging ‘Tuindorp’, 
de vereniging die we nu als WVT 
kennen. Ook werd in de gids vermeld 
de ‘Afdeeling “de Bilt en omstreken” 
van den Algemeenen Bond van 
Forensen’, niet verwonderlijk daar 
vele Bilthovenaren niet in hun eigen 
woongemeente werkzaam zullen zijn 
geweest. 

In de gids die in 1929 werd 
uitgegeven staat achterin een lijst met 
‘Vereenigingen en Stichtingen welke 
te Bilthoven (en gedeeltelijk ook te 
de Bilt) werkzaam zijn’. Daarbij werd 
uiteraard eerst de ‘Bilthovensche 
Handelsvereeniging’ genoemd, waarvan 
A. Havekotte voorzitter was, mej. F. 
Schoff, secretaresse en G. Visman 
penningmeester. Die vereniging had 
immers de gids uitgegeven. Onder het 
kopje ‘Vereeniging Plaatselijke Belangen 
te Bilthoven’ staan de namen van mr. 
dr. J.H. Jonckers Nieboer, mr. G. ter 
Laan en L.N. van der Stadt vermeld, 

respectievelijk voorzitter, secretaris en 
penningmeester. 
Bij de opsomming van de verenigingen 
en stichtingen die op maatschappelijk 
gebied werkzaam waren, komen we, 
net als in de gids uit 1909, ook weer 
regelmatig de naam van mr. A. Pronk van 
Hoogeveen tegen. Ook de naam van G.L. 
baron van Boetzelaer staat in de gids uit 
1929 vermeld en wel onder de kopjes 
‘Burgerlijk Armbestuur’, de ‘Biltsche 
Kapel’ en de ‘Christ. Hist. Kiesvereeniging 
te Bilthoven’. Bedoelde heren hadden 
dus nog steeds diverse nevenfuncties. 
De adellijke dames bemoeiden zich 
met maatschappelijke zaken. Zo was 
baronesse Van Boetzelaer leidster van de 
meisjesvereniging ‘Helpt Elkander’. De 
dames Den Tex - des Tombe, jonkvrouwe 
C.F.J. Quarles van Ufford en mevr. van 
Kuijk - baronesse van Reede van ter Aa 
maakten deel uit van het bestuur van de 
‘Vereeniging voor Armenzorg “Hulp in 
Nood”’.
En uiteraard zaten er dames in het 
bestuur van de ‘Nederl. Vereeniging 
van Huisvrouwen, Afd. Bilthoven’. 
Mej. E.H. Pieper was ‘Presidente’, 
mevr. H.C. Burgersdijk-Picnot was 
secretaresse en mevr. L. Zuurdeeg was 
‘penningmeesteresse’. 
 
In de gids van 1927 zijn veel advertenties 
te vinden, zowel grote als kleine. Ik zal er 
enkele onder uw aandacht brengen. Op 

Een blik terug in de tijd: 1927-1929
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bladzijde 2 zien we een grote advertentie 
van G. Visman & Zn., gevestigd aan de 
Julianalaan. Te zien is een dame die in 
een badkamer staat. Visman verkocht 
namelijk ‘Waschtafels en Closets, 
Sanitaire Werken’ en bovendien ‘Gas-, 
Water- en Electr.leidingen, Haarden en 
Kachels, Gasfornuizen en Comforen’ die 
in diverse merken voorradig waren. 

Het Modehuis, gelegen aan de 
Julianalaan tegenover het postkantoor 
verkocht: ‘Manufacturen, Mode-
Artikelen, Byouterieën, Lederwaren 

en Handwerken’. Men had volgens de 
advertentie een ‘groote sorteering’ 
en leverde tegen ‘billijke prijzen’. Men 
stimuleerde de verkoop: tegen inlevering 
van ‘f. 25, - aan Cassa-bons’ werd 50 cent 
uitbetaald! 

‘Corn. Coenen - Banketbakker-Kok’, die 
als adres had Julianalaan 30, vermeldde 
dat men hem ook kon bellen voor het 
‘Uitzenden van Diners’. ‘Brood- en 
Banketbakkerij T. Dorresteijn’ was 
te vinden aan de Bilderdijklaan op 
nummer 74. Die bakkerij was in Utrecht 
op de vaktentoonstelling van 3 mei 
1923 bekroond. Hij leverde volgens de 
advertentie ‘de beste Broodsoorten’ en 
‘Prima Keuken- en Tafelbeschuit’.
De ‘Hygiënische Melkinrichting G. van 
Dijk’ was op nummer 28 te vinden in de 
Julianalaan. 
Aan de ‘Leijenscheweg 20 – Bilthoven’ 
had Johan van Spankeren een ‘Handel 
in Kruidenierswaren, Comestibles, Fijne 
Vleeschwaren – Prima Kaassoorten’. 
‘Koelewijn’s Zee- en Riviervischhandel’ 
was te vinden in de Van Dijcklaan op 
nummer 2a. Dagelijks werd de verse en 
gerookte vis aangevoerd. De advertentie 
op bladzijde 65 van de ‘Eerste Bilth. 
Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij E.W. 
Brinkhorst’, gevestigd aan de Julianalaan 
tegenover het postkantoor, laat ons 
een prachtige gevel van een slagerij 
zien. In de advertentie zei men een 
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‘Speciaal adres voor alle soorten fijne 
Worsten en Vleeschwaren’ te zijn die 
uitsluitend ‘eerste kwaliteit levert’. ‘

Drogist Ass. Apotheker W.D.N. Minjon’, 
die ook zijn winkel had op de Julianalaan, 
handelde volgens de advertentie in: 
‘Drogerijen, Verfwaren, Chemicaliën, 
Parfumerieën, Ziekenverplegings-
artikelen, Borstels, Zeemlappen, 
Sponsen, Kwasten, Penseelen” 
Bovendien kon men er ‘BABY-
WEEGSCHALEN’ huren.

Hotel “De Leijen”, gelegen op de 
hoek van de Gezichtslaan, maakte in 
de advertentie duidelijk dat het een 
‘uitstekende gelegenheid was tot 
het geven van groote TUINFEESTEN 
voor verenigingen etc.’ Ook voor 
bruiloftspartijen was het geschikt. Het 
hotel was het gehele jaar geopend. In de 
‘Japanse Theetuin’ was er gedurende de 
zomermaanden ‘SOIREE DANSANTE’. 
‘Hotel-Café-Restaurant “Regina”’, 
gelegen op de hoek van de 

Soestdijkseweg en de Nachtegaallaan, 
vermeldde in de advertentie ‘Prima 
consumptie’ tegen ‘Billijke prijzen’ te 
leveren. Café “Spoorzicht”, dat te vinden 
was aan de Spoorlaan op nummer 2, 
prees de ‘Amstel bieren’ aan, die ook aan 
huis konden worden bezorgd.

W. Ekdom & Zonen, die blijkens 
zijn advertentie in Bilthoven 
op Rembrandtlaan 20 kantoor 
hield, profileerde zich als ‘Eerste 
Biltsche Brandstoffenhandel’. Men 
leverde ‘uit directe voorraad alle 
soorten Brandstoffen tegen scherp 
concurreerende prijzen’ Voor maat en 
kwaliteit werd ingestaan. 

Ook in de in 1928 door de 
‘Vereeniging tot bevordering van 
het Vreemdelingenverkeer in De Bilt 
en Bilthoven’ uitgegeven gids staan 
advertenties, maar er staan ook 
diverse foto’s in en bovendien bevat 
die gids veel informatie. Zo kan men 
op bladzijde 7 lezen dat de gemeente 

Een blik terug in de tijd: 1927-1929
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een oppervlakte had ‘van niet minder 
dan 3.004 H.A.’. Ook werd vermeld dat 
het aantal inwoners van De Bilt ‘met 
rassche schreden vooruit’ ging. Bedroeg 
op 1 januari 1923 het aantal inwoners 
7.032, op 1 januari 1928 telde men reeds 
9.842 zielen. De bevolkingstoename 
kwam volgens de samenstellers van het 
boekwerk onder andere door de goede 
bereikbaarheid. ‘Te Bilthoven stoppen 
niet minder dan 90 personentreinen per 
dag, en van De Bilt kan men nagenoeg 
elk oogenblik per tram of autobus 
vertrekken in de richtingen Utrecht, Zeist 
of Bilthoven.’
In deze gids uit 1928 richtte bedoelde 
vereniging zich eigenlijk niet tot toeristen 
maar tot de nieuwe bewoners van 
de gemeente, die veelal in Bilthoven 
waren te vinden. Het kan ook zijn dat 
men door middel van de gids nieuwe 
inwoners probeerde te lokken die nog 
een huis moesten laten bouwen. Men 
vindt namelijk in de gids een lijst met 
namen betreffende woningbureaus en 
makelaars, gevolgd door namen van 
architecten, aannemers, leveranciers van 
bouwmaterialen, behangers, stoffeerders 
etc. etc. De al eerder genoemde 
advertentie van G. Visman & Zoon staat 
ook in deze gids. Aan alles werd gedacht. 

Ook de vrouw des huizes moest zich in 
Bilthoven thuis gaan voelen en moest 
weten waar een en ander te koop was. 

Op bladzijde 19 kan men lezen: ‘Evenwel, 
nu komen de zorgen voor Mevrouw 
eerst recht naar voren, want de 
huishouding met alle daaraan verbonden 
beslommeringen vormen meer speciaal 
het domein, waarop de vrouw des 
huizes den scepter zwaait. Nemen we 
allereerst de zorg voor het dagelijksch 
brood. Welnu, onderstaande bakkers 
zijn volgaarne bereid Mevrouw van deze 
zorgen te ontheffen.’ Er volgden diverse 
adressen, sommige in De Bilt gelegen 
waarbij onder andere W. Top die toen 
een winkel had aan de Burgemeester De 
Withstraat. 

De adressen van kruideniers, slagers, 
vishandel, winkeliers die zuivel 
verkochten, allemaal werden ze in 
de gids vermeld. En mocht mevrouw 
haar linnenkast aanvulling behoeven 
dan werd er ook gewezen of de ruim 
gesorteerde manufacturenmagazijnen, 
waaronder het reeds genoemde 
Modehuis, gelegen aan de Julianalaan. 
‘De wasch is iets geheel apart en 
veroorzaakt menige huisvrouw veel zorg. 
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In de gemeente De Bilt zijn die zorgen 
overbodig. U doet maar een keuze 
uit onderstaande wasscherijen.’ ‘Het 
aanschaffen van goud en zilverwerken, 
klokken, horloges enz. is geen 
dagelijksch werk. Toch is het goed om bij 
voorkomende gelegenheden daarvoor 
de juiste adressen te weten.’ Men hoefde 
daarvoor echt niet naar Utrecht. Zowel in 
De Bilt (A.J. Paauw, Nieuwstraat 69) als in 
Bilthoven (M.D.W. Staamer, Julianalaan 
33) kon men terecht.

Ook hoefde men voor boeken niet 
naar de grote stad. ‘Het koopen van 
studieboeken, de aanschaffing van een 
goed leesboek, het abonneeren op 
tijdschriften, het zijn alle dingen die nu 
eenmaal noodig zijn en men moet er 
de juiste adressen maar voor weten.’ 
Men kon in De Bilt bij J. van Bodegraven 
terecht en in Bilthoven o.a. bij Bangma’s 
Boekhandel, die te vinden was op het 
adres Vinkenlaan 25. 
De adressen ‘op het gebied van rijwielen, 
motoren, auto’s en onderdeelen’ 
werden niet vergeten. En ‘wanneer de 
dood komt, dan heeft men ook weder 
behoefte aan deskundige hulp en 
voorlichting en ook daarvoor laten wij 
hieronder het adres volgen: Bilthoven: 
F.B. Tap, Rembrandtlaan 24, Tel. 26242.’ 

Het desbetreffende hoofdstuk werd 
besloten met een rijmpje van een 

dichter, die ‘… meer waarheidsgetrouw 
dan hij waarschijnlijk zelf vermoedde 
eens heeft geschreven’:
‘In ’t midden van ons vaderland,
Daar ligt het dorp De Bilt.
Het is er schoon aan allen kant,
En daarom zoo gewild.
Wat ook de wereld bieden mag,
Gij vindt het dààr weerom,
En leeft er met tevreden lach,
Tot hoogen ouderdom.’ 
Mooier kan onze gemeente toch niet 
beschreven worden. Geen wonder dat 
Bilthoven zich zo uitbreidde.

In de gids werden uitgebreid de 
treinverbindingen vermeld. Vooral op 
de forensentreinen naar Amsterdam, 
Den Haag en Rotterdam werd gewezen. 
Als men om 8.30 uur uit Bilthoven 
vertrok dan was men om 9.17 uur al 
in Amsterdam. Vertrok men om 8.07 
uur uit Bilthoven dan arriveerde men 
om 9.13 uur in Rotterdam en om 9.23 
uur in Den Haag. ’s Avonds kon men 
bijvoorbeeld om 16.46 uur  de trein in 
Den Haag nemen en dan was men om 
18.09 uur alweer in Bilthoven. Met de 

Een blik terug in de tijd: 1927-1929
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bus kon men o.a. bij de Van der Helstlaan 
opstappen wanneer men naar Utrecht 
wilde. Zo’n rit duurde ongeveer 35 
minuten. De elektrische tram onderhield 
een kwartiersdienst tussen Utrecht en 
Zeist. Er reden totaal 69 ‘tramtreinen’ 
per dag in beide richtingen. ‘Ruim 20 
hiervan hebben een directe verbinding 
naar Driebergen, Doorn, Rhenen, 
Wageningen, Renkum en Arnhem, terwijl 
een 30-tal dezer trams directe verbinding 
geven naar Amersfoort.’ 

In deze gids stonden uiteraard niet 
alleen de Bilthovense maar ook de Biltse 
scholen vermeld, zoals de ‘Openbare 
Lagere School aan de Tuinstraat’ die 
ongeveer 240 leerlingen telde, verdeeld 
over acht leerkrachten, en de ‘School 
met den Bijbel, Hessenweg 119’, de ‘R.K. 
St. Michaëlschool’ die aan de Kerklaan 
gelegen was en waar 119 leerlingen 
verdeeld waren over vier leerkrachten. 
De ‘Bewaarschool aan de Burgemeester 
de Withstraat’ telde vier leerkrachten die 
de zorg hadden voor 115 leerlingen. De 

‘Nijverheidsavondschool voor jongens’ 
evenals de ‘Biltsche Nijverheidsschool 
voor meisjes’, beide gevestigd aan de 
Tuinstraat, werden in de gids vermeld 
met de namen van de bestuursleden. 
De jongens- en de meisjesschool telden 
ieder ruim 60 leerlingen. Werd er bij 
de jongens in hoofdzaak aandacht 
geschonken aan het ‘bouwkundig-
teekenen’, de meisjes kregen les in: 
‘linnennaaien, verstellen, knippen, 
stofversieren, breien, costuumnaaien, 
waschbehandeling en koken.’ 
Werden in genoemde adresboeken 
alleen de Bilthovense kerken vermeld, 
in deze gids stonden uiteraard ook de 
gegevens betreffende de Biltse ‘Ned. 
Herv. Kerk’ (= de Dorpskerk), die van de 
gereformeerde kerk (= de Immanuelkerk) 
en de R.K. Parochie St. Michaël. 

Er stond verder in de gids een 
opsomming van allerlei politieke 
groeperingen, waarna er een uitvoerig 
verhaal volgde betreffende het 
voormalige gemeentehuis dat in de 
Dorpsstraat te vinden was, gevolgd door 
de historie van het huidige gemeentehuis 
Jagtlust waarvan tot aankoop door 
de gemeenteraad was besloten op 21 
februari 1928. Op 28 maart van dat jaar 
vond de overdracht aan de gemeente 
plaats.
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Het politiecorps werd uitgebreid belicht, 
evenals de brandweer. De ‘Biltsche 
Zweminrichting’ kreeg veel aandacht, 
alsmede het ‘Biltsche Badhuis’, dat in de 
Torenstraat te vinden was. 

Aan het verenigingsleven werd aandacht 
besteed en een lang stuk werd gewijd 
aan het golfterrein, dat ‘gelegen is in 
een duinlandschap begroeid met oude 
pijnboomen. …Voorloopig zijn 9 holes 
aangelegd doch het ledental groeit zoo 
snel dat men met de andere 9 holes 
ook wel spoedig zal moeten beginnen.’ 
Die uitbreiding is er tot op de dag van 
vandaag niet gekomen, iets wat de 

golfliefhebbers wel graag hadden gewild.

Aan het einde van de gids vindt men 
dan eindelijk een beschrijving en 
opsomming van de hotels en pensions, 
iets wat men eigenlijk in een dergelijke 
gids vooraan had verwacht. ‘De steeds 
grooter wordende trek naar De Bilt 
en Bilthoven, heeft bijna automatisch 
een groot getal Hotels en Pensions 
in het leven geroepen, die allen hun 
gastvrije deuren voor de rust- en kracht 
zoekende vacantiereizigers wijd open 
stellen.’ Na deze tekst volgde er een 
lange lijst met namen van in De Bilt of 
Bilthoven gelegen hotels en pensions, 

Hotel Restaurant Pension en Uitspanning Bilthoven.
Ansichtkaartencollectie Historische Kring D’Oude School.

Een blik terug in de tijd: 1927-1929
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waarbij uiteraard Hotel Nas en Hotel Poll 
genoemd werden die ook al in de gids 
van 1909 vermeld werden. In Bilthoven 
waren de hotels ‘De Leijen’, ‘Regina’, 
‘Bilthoven’, ‘Dennehoeve’ en ‘De Bonte 
Koe’ te vinden alsmede diverse pensions, 
waarbij ook nog pension ‘Ravenhorst’ 
genoemd werd dat aan de Julianalaan op 
nummer 8 te vinden was. Het pension 
telde 10 kamers met plusminus 15 
bedden. 

Op bladzijde 139 staat het ‘Slotwoord’ 
waarin onder andere te lezen is: ‘… 
Voorloopig raden wij ieder die dit 
boekske met aandacht gelezen heeft: 
kom eens kennismaken met de 
gemeente De Bilt. Kom onze schoone 
bosschen en heidevelden eens bezoeken. 
Laat U omtrent alles wat U nog wenscht 
te weten eens inlichten. Officieel De 
Bilt – van den hoogsten tot den laagsten 
ambtenaar – staat steeds gereed U voor 
te lichten. Onze makelaars, zoowel als de 
geheele handeldrijvende middenstand, 
is gaarne ter Uwer beschikking om U 
met raad en daad ter zijde te staan. 
Aarzel dus niet maar KOM EN ZIE! U zult 
er geen spijt van hebben. … Wij nemen 
thans afscheid van onze lezers, met een 
welgemeend: Tot ziens in de gemeente 
De Bilt.’

Beseffen de huidige inwoners van De 
Bilt en Bilthoven wel welk een voorrecht 
het is er te mogen wonen? ‘Tel uw 
zegeningen’ zou ik willen zeggen.
Ik zal voor u nog nagaan of er via 
adresboeken of andere gidsen te 
achterhalen is hoe een en ander aan 
het eind van de jaren dertig in De Bilt en 
Bilthoven geregeld was.

Bronnen:
- Bilthovensch-Adresboek 1927, uitgave van 
Drukkerij Wentzel Bilthoven
- Adresboek voor Bilthoven 1929 aangeboden 
door de Bilthovensch Handelsvereeniging
- Gids voor De Bilt en Bilthoven, uitgave 
van de Vereeniging tot Bevordering van 
het Vreemdelingenverkeer in De Bilt en 
Bilthoven, 1928

Alle getoonde advertenties komen uit de Gids 
voor De Bilt en Bilthoven 1928. 
Archief Vereniging Historische Kring D’Oude 
School.
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De Bilt toen en nu      
Zo keek men in de twintiger jaren vanaf de Marislaan, nu Bilderdijklaan, naar de hoek 
met de toen nog onbebouwde Laurillardlaan.
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Tegenwoordig zullen fietsers en wandelaars die even willen pauzeren op deze plaats 
geen vrije rustplek meer vinden.



22 Bilthoven als bedevaartsplaats

Wim Krommenhoek

Bilthoven als bedevaartsplaats zal 
weinig lezers bekend voorkomen. Toch 
zijn hier zaken gebeurd die aanleiding 
vormden voor het Meertens Instituut 
om Bilthoven te rangschikken onder 
de bedevaartsplaatsen in ons land. 
Wat is er aan de hand?

Het Meertens Instituut is lid van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen en houdt zich 
onder meer bezig met het vastleggen 
van volkscultuur. Zo heeft het instituut 
ook het verhaal van Grietje Schouten 
opgetekend, dat zich afspeelt in de 
eerste helft van de vorige eeuw. 

Bilthoven als 
bedevaartsplaats 

Grietje Schouten.
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Grietje Schouten werd geboren op 
17 oktober 1915 op Marken en werd 
Nederlands Hervormd gedoopt. Tot haar 
14e jaar volgde ze onderwijs en daarna 
kwam ze in een dienstbetrekking bij een 
streng gereformeerd gezin. Op haar 21e 
bleek ze tuberculose (TBC) te hebben en 
werd ze bij grote uitzondering – dankzij 
de inspanning van haar huisarts – in april 
1938 in het katholieke sanatorium Berg 
en Bosch te Bilthoven opgenomen. Hier 
vormden de zusters Dominicanessen, 
die een slotklooster op het terrein naast 
de kapel hadden, zowel de staf als de 
verpleging. 

De geestelijke verzorging was in 
handen van een rector, de priester J. 
Spelbrink, met wie Grietje al snel een 
hechte band ontwikkelde. Liturgie 
en devotie speelden in die dagen 
een grote rol in het dagelijks leven in 
Berg en Bosch, met als hoogtepunt 
de jaarlijkse sacramentsprocessie die 
van paviljoen naar paviljoen trok. Dit 
religieus gestructureerde leven moet 
grote indruk hebben gemaakt op Grietje 
met haar protestantse achtergrond. Ze 
ontwikkelde een fascinatie voor allerlei 
religieuze rituelen, zoals het regelmatig 
op zaal ontvangen van de communie 

Kapel Berg en Bosch.
.
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en het vieren van de eerste vrijdag van 
de maand, en kwam in overleg met 
rector Spelbrink tot de keuze katholiek 
te worden. Dit werd door de hele 
sanatoriumgemeenschap als een feest 
gevierd en zo werd Grietje op 6 juli 
1939 herdoopt en deed ze enkele dagen 
daarna haar eerste communie. 
In juli 1940 keerde ze terug naar Marken, 
maar bleef contact houden met rector 
Spelbrink. Gaandeweg ontwikkelde zich 
bij haar het verlangen om in een klooster 
in te treden en in mei 1943 keerde ze 
terug naar Berg en Bosch om het jaar 
daarop opgenomen te worden in de 
derde orde van Sint Dominicus. Helaas 
verergerde haar ziekte geleidelijk en op 

Bilthoven als bedevaartsplaats

3 januari 1947 overleed Grietje 
Schouten op 31-jarige leeftijd. 
Ze werd begraven langs de 
spoorlijn aan de rand van het 
kerkhof van de parochie van 
O.L Vrouw van Altijddurende 
Bijstand te Bilthoven. 

Het moet een zeer eenvoudig 
graf geweest zijn, dat door 
Albert Kuyle in zijn in 1950 
uitgegeven boekje ‘Grietje 
Schouten’. Het levensbeeld 
van een Marker meisje als 
volgt wordt beschreven: 
“Daar ligt ze, onder een 
eenvoudig blauw-stenen 
kruisje, waarop alleen de 

data staan van haar geboorte voor de 
aarde en die voor de hemel. En haar 
eenvoudige meisjesnaam, Grietje 
Schouten, in een kinderlijke banderol 
over de steen gesneden. Een tapijt van 
kleine vetplantjes kruipt over de schrale 
zandgrond waarin men haar begroef. 
Aan weerszijden van het kruisje staat 
een kleine conifeer, zoals kinderen zich 
de cypressen dromen langs een hemelse 
oprijlaan.” Kuyle ligt sinds 1958 ook 
op deze begraafplaats en zijn persoon 
en graf zijn door mij besproken in het 
september 2011 nummer van De Biltse 
Grift. Tot zover het aardse leven van deze 
jonge vrouw.

Hoofdingang  van Sanatorium Berg en Bosch.
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Maar vervolgens gebeurden er 
bijzondere dingen. Vooral in de periode 
1946-1959 werd er melding gemaakt 
van verschillende gebedsverhoringen. 
In die jaren trok het graf van Grietje 
mensen uit Marken, Volendam en 
Monnickendam, naast medepatiënten en 
staf van het sanatorium. Rector Spelbrink 
en enkele Dominicanen verrichtten 
propagandawerk voor de verering van 
Grietje Schouten. Even was Bilthoven 
een echte bedevaartsplaats geworden. 
Maar na 1960 nam de belangstelling 

voor Grietje en haar graf geleidelijk 
af, wellicht mede door de omvorming 
van het sanatorium tot een Medisch 
Centrum waardoor de banden met de 
katholieke arbeidersbeweging wegvielen, 
en ook het feit dat de belangstelling niet 
echt geworteld was in de Bilthovense 
parochiegemeenschap maar vooral van 
buiten was gekomen. Uiteindelijk is 
het graf van Grietje Schouten in 1980 
geruimd en herinnert niets meer aan de 
tijd van vrome verering. En zo vervliegt 
alles in de tijd.

De tekst op de gevelsteen luidt:
UIT JEZUS’ ALLERHEILIGST HART
Geworde den lijders aan tuberculose voor wie
herwonnen levenskracht instelling van het
Rooms Katholiek werkliedenverbond
dit sanatorium Berg en Bosch bouwde
genezing en genade voor aardsch en hemelsch leven 
19 18/7 33
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Mevrouw Van Bodegraven

De oorlogsdagboeken van mevrouw Van Bodegraven

De oorlogsdagboeken van 
mevrouw Van Bodegraven      

Deel 6 - 25 februari t/m 23 mei 1942

25 februari:
Vandaag Ans haar verjaardag, van harte 
gefeliciteerd hoor. Wij hebben ons toch 
nog op een gebakje kunnen trakteren. Ze 
waren niet zoals vanouds, toch nog best 
te gebruiken.
Het heeft de hele dag gesneeuwd. ’s 
Avonds zijn Pa en ik naar de familie Pas-
tunink gegaan, daar hebben wij met elk-
ander de verjaardag gevierd. Gerrit was 
er ook. Je Moe trakteerde ook nog op 
een glaasje en een gebakje. Wij hebben 
wel tegen elkander gezegd, hoe zouden 
Ans, Bob en Japie de verjaardag vieren. 

26 februari:
Vandaag wat minder vorst, toch nog 
koud, het vroor 3 graden. 2x een lek in 
de waterleiding, wat natuurlijk een natte 
beweging was. Niesse was gelukkig spoe-
dig bij de hand.
Gisteren hebben we een kistje sigaren 
van 30 stuks kosten ƒ 11,50 geruild voor 
een half mud antraciet en een mud 

Bericht uit het Utrechts Nieuwsblad van
27 januari 1942.



27De Biltse Grift maart 2013

cokes. Het is wel erg duur. Toch ben ik er 
blij mee, want kou lijden is een scherp 
zwaard.
27 februari:
Kees is als voorzitter gekozen bij de 
A.M.J.A. (of: A.N.J.A.) Een jeugdbewe-
ging op zakelijk gebied.

28 februari:
Nog steeds vriezend weer, gelukkig wel 
iets minder als het geweest is. Overigens 
alles rustig.
1 maart:
Zondag. Op den dag lichte dooi. We ho-
pen het begin van het einde der vorstpe-
riode. 
Nel is thuis geweest van 4 uur tot 9 uur.

2 maart:
Vandaag weer 2 bommen gehoord, de 
deuren en ramen rammelden. Waar en 
wat er gebeurd is hoor je niets van.
Wat toch vreselijk dat ze in Indië zo aan 
de gang zijn, alle dagen zit je in onrust 
hoe jullie het zullen hebben en die kleine 
schat, dat hij ook al zoveel ellende mee 
moet maken. Wanneer zal er uitkomst 
komen?

3 t/m 7 maart:
Geen nieuws. Nog steeds vriezen en 
sneeuw en geen brandstof. Dus kou lij-
den.

8 maart:
Vandaag zondag. Nel is van vrijdag tot 
zaterdag thuis. Vandaag zonnig weer. De 
wegen zijn bedekt met een laag ijs. Nel 
en ik zijn op kraamvisite geweest bij Gert 
Greve, die hebben een zoon gekregen, 
alles was best in orde.
Wat is het in Indië toch verschrikkelijk, 
hoe zal het einde van al het vreselijke 
zijn?

9 t/m 11 maart:
Alles nog hetzelfde. Koud, sneeuw en ijs. 
Weinig eten en geen brandstof.

12/13 maart:
Gelukkig is het gaan dooien en vanzelf 
veel zachter weer. Buiten is het lekkerder 
als binnen. Daar is het nog kil. Een ware 
uitkomst dat het weer wat hebbelijker is.

14 maart:
Het is vechten om een koekje, sigaar, 
sigaret of tabak. De politie moet er bij te 
pas komen. Voor veel mannen is het een 
reuze strop en voor oude mannen is het 
heel wat. Ze kunnen het niet verzetten 
dat ze niets te roken hebben. Er wordt 
wel veel gesmokkeld, maar tegen zulke 
hoge prijzen dat het lang niet voor een 
ieder te betalen is.

15 maart:
Er komen weer steeds meer Duitsers op 
De Bilt en in de omtrek.
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Jullie zullen nu ook wel aan de weet ko-
men wat het is, beschermers die over je 
heersen.
Wij zijn minstens met alles een 200 jaar 
achter uit gezet. Zulke mooie toestanden 
zijn er nu. Nieuwe orde? De radio is in 
eens kapot, wat niet prettig is.

16 maart:
De zon schijnt, heerlijk. Wij zitten boven 
lekker warm. Pa en ik zijn een wandeling 
wezen maken. Kees en Jan zijn naar Ti-
voli. Nel is vanmiddag een paar uur thuis 
geweest.

17 maart:
Vandaag bedorven melk. Niemand had 
melk die gebruikt kon worden. Even goed 
moet je ze betalen. Zo goed als geen 
groente is er te koop. Fruit weten wij niet 
meer wat het is.
De hele dag heeft het geregend, maar 
het weer is zacht.
Vandaag is het ook weer bekend gewor-
den dat we een mud antraciet kunnen 
kopen en een nieuwe boterbon.

18 t/m 20 maart: 
Geen bijzondere gebeurtenissen.

21 maart:
Vandaag begin van de lente. Het was 
vandaag koud, mistig weer.
Nel is net thuis gekomen met vakantie, 3 
weken. Geen prettige tijd om vakantie te 

hebben. Waar moet je heen.
26 maart:
Pa en Nel zijn vandaag naar Voorburg en 
naar Den Haag een bezoek brengen bij 
Oom Jan in het ziekenhuis. Met Paasda-
gen hoopt Oom weer thuis te zijn. Hij is 
dan nog niet beter, kan thuis behandeld 
worden. Overigens was alles in orde.

27 maart:
Hedenavond luchtgevecht, het is maar 
een angstige geschiedenis, dat geschiet 
en gebombardeer. 

28 maart:
Hedenavond weer luchtgevechten en 
een Engelse vliegmachine is bij de Pira-
mide neergevallen en een Duitse vlieg-
machine achter in Bilthoven.

30 maart:
Nel is hedenavond naar Jo Greve op be-
zoek, die is jarig. Morgen (maandag) gaat 
Nel voor een week op reis naar Hoofd-
dorp en naar Mijdrecht. Met de paasda-
gen hoopt zij weer thuis te zijn.
Kees en Jan zijn vandaag naar Schiedam, 
een fabriek bezichtigen van ‘t Hoff en 
Jongepier. Het is een fabriek van kantoor-
boeken. ’s Maandags zijn wij gesloten in 
de winkel. De winkeliers krijgen met ge-
mak een ideale toestand. Er is nog maar 
weinig te koop en te verkopen. 
Nel en ik zijn een middag naar Utrecht 
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geweest om een japon te kopen of een 
lapje. Wij zijn zonder iets thuis gekomen. 
Het toppunt, hè?

31 maart:
Dinsdag. Pa en ik zijn naar Uithoorn ge-
weest. Oom Anton was jarig.
Woensdagmorgen gaan we naar Nel v.d. 
Bijl op bezoek, die is getrouwd en woont 
in Mijdrecht.
1 april:
Vandaag weer thuis gekomen, bij de 
familie was alles in orde. Bij Oom Anton 
zijn ze aan de N.S.B. kant, wat ik erg jam-
mer vind. Wij hadden een voorspoedige 
reis.

2 t/m 4 april:
Alles rustig en kalm. Nel is van haar fami-
liereis ook weer thuis. Ze heeft het nogal 
prettig gehad.
5 april:

Zondag. 1e Paasdag. Anna is bij ons met 
de Paasdagen te gast. Zij is zo mager 
geworden, ze weegt nog maar 90 pond. 
Ze krijgt onvoldoende voedsel, waar een 
ieder aan lijdt. Als jullie nu in Holland 
kwamen zou je aan de mensen wel ver-
schil zien.
Alle dunnen gelijk.

6 april:
Bets Sparnaaij haar man en jongste 
dochter zijn koffie wezen drinken. Ze 
waren bij G. Greve gelogeerd. Nel is bij 
Heere op verjaarspartij, de oudste doch-
ter was jarig. De jongens zijn naar Tivoli 
in Utrecht.

7 april:
Wij hebben wat vliegbewegingen aan-
gaat het met de zondagen rustig gehad. 
Er is steeds nog een koude wind.
8 april:
Pa en nog vele anderen roken tegen-
woordig in hun pijp kamille. Ze kunnen 
geen tabak meer krijgen en 5 sigaren in 
de week. Er komen nu rokerskaarten, 
dat een ieder per week zijn portie krijgt, 
het wordt gedistribueerd.  Natuurlijk 
als het komt zullen ze lang niet kunnen 
aandampen. Alles is zo goed als op, ik 
zeg als het komt. Voor St. Nicolaas is er 
al thee beloofd. We hebben het nog niet 
en zo gebeurt het meer. Veel beloven en 
weinig geven, doet de gekke in vreugde 
leven. Ze houden je zoet.5 Centstuk uit 1942.
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9 april:
Op den dag gewoon. Vannacht weer een 
reuze schietpartij geweest. Zwermen En-
gelse vliegmachines zijn er over gegaan 
naar Duitsland. Het zullen wel benauwde 
ogenblikken zijn als er zo een bende op 
je af komt. Als ze overkomen en er wordt 
zo geschoten ben je al angstig. Het ge-
beurt nog wel eens dat er een Duits of 
Engels vliegtuig in het wild naar beneden 
komt. Zowel het bij anderen op het huis 
terecht komt, kan je het zelf ook treffen.

10 april:
Hedennacht weer niet rustig. Massa’s 
grote gebouwen worden er ontruimd 
voor Duitse militairen onderdak te ge-
ven. Veel die in Rusland gevochten heb-
ben en hier weer moeten herstellen. De 
mensen die hun aan hebben zien komen 
vertellen dat het een treurige bende 
was. Ze zagen er vreselijk haveloos en 
vuil uit.

11 april:
Nel haar vakantie is weer achter de rug. 
Om half 10 heden avond is zij weer naar 
Utrecht gegaan.
De laatste dagen is het mooi zonnig 
weer. Alles in de natuur begint uit te 
lopen, zodat het langzamerhand weer 
een paradijs gelijk wordt. Was het 
mensdom nu ook maar beterder, dan 
zouden wij een hemel op aarde kunnen 
hebben. Nu is het een hel.

12 april:
Zondag. Pa is naar de kerk. Jan is om 
1 uur gaan voetballen en Kees om 2 
uur gaan zwemmen. Pa en ik zijn gaan 
wandelen.

13 t/m 18 april:
Geen bijzonders. Af en toe ’s nachts 
bommen en vechtende vliegmachines in 
de lucht.

19 april:
Zondag. Vanmiddag op ziekenbezoek bij 
Tante Nel. Is slechts een kleine operatie 
ondergaan en ligt in het ziekenhuis 
(Emmakliniek). Gelukkig is het niet 
ernstig.

20 t/m 25 april:
Koud stormachtig weer. Het is of er geen 
eind aan komt, aan die kou. Kachels 
kunnen wij niet meer stoken. We hebben 
wel weer wat voorraad hout op zolder, 
durven er nog niet van te gebruiken, wat 
zal aanstaande winter ons weer brengen. 
Als het niet harder opschiet duurt het 
nog wel een winter.

26 april:
Zondag: Nel is weer een poosje thuis 
geweest van 6 tot 9 uur. Zij is in de 
wacht. 
Het is nog steeds koud. Rustig in de 
lucht.
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30 april:
Wij zijn volop met de schoonmaak bezig, 
er is niet veel aardigheid, van alles is er 
niets en nog steeds koud stormachtig 
weer.

1 mei:
Vandaag weer minder rantsoen op de 
aardappelbonnen. Gelukkig hebben 
wij nog wat voorraad, anders is het 
hongerlijden.

2 mei:
Nel is van vrijdagmiddag thuis tot 
maandagavond.
Voor de jongelui is er niets te beleven. Je 
ziet geen kip op de weg.

3 mei:
Een kalme koude rustige zondag. 

Jo en Henk 
Greve zijn thee 
wezen drinken 
(surrogaat) en 
Ben Kok. 
Op heden 
moeten er 
veel mannen, 
jongens en 
meisjes in 
Duitsland gaan 
werken. Elk 
bedrijf wordt op 
heden grondig 
kapot gemaakt 

in Nederland. In Duitsland is het zover 
dat jongens en meisjes van 10 tot 13 jaar 
ook moeten gaan werken op het land, 
de jongens en de meisjes moeten op 
de kinderen van andere mensen gaan 
passen en helpen in de huishouding. 
Wat een vooraanstaande nieuwe orde. 
Een orde van 500 jaar terug. De Joden 
moeten nu op hun borst zichtbaar 
dragen een grote ster waarop staat Jood. 
Vreselijk hè? Gelukkig dat het merendeel 
ze niet zo minderwaardig beschouwt.

11 mei:
Ik ben wel wat achter gekomen, door de 
schoonmaak. Gelukkig is het weer achter 
de rug. Er is niets aan, aan alles heb 
je gebrek. Geen zeep, dat is een reuze 
ongemak.

12 mei:
Alles is rustig in de lucht. In Utrecht, 
Zeist en Driebergen krioelt het van Duits 
gedoe.

13 mei:
Wat weer vreselijk, die mensen die allen 
gefusilleerd zijn. 6 Mensen van De Bilt 
waren er bij. Eerst 76, daarna weer 27, 
wat zijn het toch een moordenaars.

14 mei:
Vandaag zijn er weer enige honderden 
officieren naar concentratiekampen in 
Duitsland gestuurd. Het was ook weer zo 

Van Nelle’s surrogaatthee
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een mooie streek. Die officieren moesten 
zich in verschillende plaatsen melden, 
met de gedachte dat ze weer naar huis 
mochten gaan. Moesten ze meteen 
vertrekken, de treinen stonden klaar. 
Ook weer verscheidene zijn er bij van De 
Bilt en Bilthoven.

15 mei:
Vanmorgen ben ik bij de dokter geweest, 
ik had een zwerende vinger. Hij Heeft 
hem onderhanden genomen. Het deed 
aardig pijn.

16 mei:
Vandaag kregen wij onverwachts bezoek 
van een kampeervriend van Kees en Jan. 
Blijft vannacht slapen en gaat morgen 
weer per fiets verder. Hij studeert in 
Delft en woont in Friesland.

17 mei:
Vandaag kregen wij de familie Kortlang 
op de thee (surrogaat thee, hoor). Wij 
dachten net op stap te gaan naar de 
familie Peeters. Anton is bruidegom. Wij 
zouden gaan feliciteren, er is niets van 
gekomen.

18 mei:
Tante Anna zocht een andere betrekking. 
Vandaag zijn wij naar een weduwnaar in 
Utrecht geweest, het is een boerenman. 
De man is heel geschikt, de omgeving 
waar hij woont is ons erg tegen gevallen. 

Er is nog niets besloten, dus leven wij 
nog in afwachting. Vanavond om 8 uur is 
zij weer vertrokken.

20 mei:
Vandaag druk geweest met het 
schoonmaken van de winkel. Het 
manvolk heeft er het reuze aandeel in 
gehad. Morgen de laatste dag en dan 
ben ik er door heen.

21 mei:
Vandaag een uitnodiging gekomen of Pa, 
Nel en ik zondagavond bij Peeters komen 
ter ere van Anton zijn huwelijk. 27 Mei 
trouwt hij. Zijn praktijk gaat aardig goed.

23 mei:
Kees is naar de 12½ jarige bruiloft van 
Vink. Jan is naar zijn vrienden. Ik heb net 
een maal spinazie uit eigen tuin geplukt. 
Pa is naar het aardappelenland. Nel komt 
morgenavond, 1e Pinksterdag thuis tot 
maandagavond.

Vervolg van het dagboek in de volgende 
Biltse Grift.

De oorlogsdagboeken van mevrouw Van Bodegraven  
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