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De Biltse Grift september 2014

Van de redactie

Dit septembernummer van De Biltse Grift openen we met een artikel van Ellen 
Drees over De bevolkingsregisters van De Bilt . Vervolgens staat Karel Besemer stil bij 
de Biltse kunstenaar Jits Bakker die onlangs helaas is overleden.
De aanvullingen op het Jubileumboek De Bilt in kaart gebracht blijven binnenko-
men. Deze keer is het de beurt aan Jan van den Heuvel die twee van de prekadas-
trale kaarten uit dit boek nader onder de loep neemt.
In De Bilt toen en nu krijgt u weer een mooi beeld van vroeger van een plekje in 
onze gemeente dat in de loop der jaren zeer sterk is veranderd.
Hierna volgt het tweede deel van Graven en grafstenen in De Bilt - Bilthoven over 
grafkunst in onze gemeente van Wim Krommenhoek.
We sluiten deze Biltse Grift weer af met een aflevering van het Oorlogsdagboek van 
mevrouw Van Bodegraven.
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Door Jitte Roosendaal

De bevolkingsregisters van De Bilt

Ellen Drees

De bevolkingsregisters van 
De Bilt
Aan Napoleon hebben wij te danken dat 
de burgerlijke stand is ingevoerd. Iedere 
geboorte, ieder huwelijk en elk overlijden 
moest vanaf 1811 bij de gemeente 
geregistreerd worden. Vanaf 1844/1845 
doet ook het bevolkingsregister zijn 
intrede. Dit register geeft de situatie weer 
per woning. In de meeste gemeenten 
werden iedere tien jaar nieuwe boeken 
gemaakt waarin de bevolking gedurende 
die periode werd genoteerd en wijzigingen 
werden bijgehouden. De uitkomsten van de 
bevolkingsregisters werden gebruikt voor de 
tienjaarlijkse volkstellingen. 
Onlangs zijn de bevolkingsregisters 
van De Bilt tot 1940 gedigitaliseerd. Er 
wordt momenteel druk gewerkt om de 

afbeeldingen beschikbaar te maken voor de 
website van het RHC Vecht en Venen. De 
bevolkingsregisters zijn al wel beschikbaar op 
microfiche, maar de kwaliteit van de nieuwe 
scans heeft de leesbaarheid aanzienlijk 
verbeterd. Bij de collectie horen ook de 
Dienstboden- en Knechtenregisters, die 
vanaf 1850 apart geregistreerd werden. Na 
1920 werden de registers ook gebruikt voor 
mensen die niet als dienstbode of knecht 
werkzaam waren. Voor patiënten van Berg 
en Bosch bijvoorbeeld. Daarom is besloten 
de naam te wijzigen in registers van Tijdelijk 
Inwonende Personen (TIP). 
De bevolkingsregisters zijn een waardevolle 
aanvulling voor stamboomonderzoek omdat 
zij gesorteerd zijn per gezin. In één oogopslag 
wordt duidelijk hoeveel leden het gezin 
telde, wanneer er gezinsleden bijkwamen, 
vertrokken of overleden. Ook is op de bladen 
te zien wanneer de komst in de woning of 
het vertrek heeft plaatsgevonden. Meestal 
zijn ook het oude en/of nieuwe huisnummer 
of de oude/nieuwe gemeente aangegeven. 
In het laatste geval kan de genealoog zijn 
spulletjes weer verzamelen en naar het 
volgende archief trekken om het onderzoek 

Biltse bevolkingsregisters in het depot van het RHC 
Vecht en Venen.
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te vervolgen. 
Maar ook om inzicht te krijgen in de lokale 
bevolking zijn de bevolkingsregisters 
een unieke bron. En niet alleen voor de 
bevolking. De oudste boeken zijn gesorteerd 
op huisnummer. Vanaf 1870 ook op 
wijknummer. De boeken beginnen aan de 
meest zuidelijke grens van de gemeente, 
toen boerderij De Meent, gelegen ter plaatse 
van de Sint-Aloysiuskerk op de hoek van de 

Rembrandtkade en Adriaen van Ostadelaan 
in Utrecht. Het eind van de registers wisselt. 
Soms is het ’t Ridderdorp, dan weer het 
Jodenkerkhof of anders. Aan het eind van 
het register werden de gezinnen genoteerd, 
die hun intrek in nieuw gebouwde woningen 
hadden genomen. De nieuwe nummers 
werden in de volgende  serie weer ingepast, 
zodat iedere tien jaar de huisnummers 
gewijzigd werden.

De voorzijde van de gezinskaart (1920-1940) van Kees Boeke.
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Vanaf 1880 is men overgegaan op een 
alfabetische ordening. Voor het zoeken 
op naam is dit wel handiger, maar helaas 
zijn nu niet meer de veranderingen in het 
woningbestand te volgen. In de oudste 
registers is bijvoorbeeld duidelijk terug te 
vinden hoe er in de jaren 1850-1860 een 
flink aantal woningen gebouwd werd aan de 
Kapelweg, de Burgemeester de Withstraat 
(op de achtererven van de Dorpsstraat), de 
Looijdijk (het   Petrus en Johannes hofje) 
en de Akker. Tussen 1870-1880 was het 
aantal nieuwe woningen zelfs zo groot, dat 

de pagina’s aan het einde van het boek niet 
meer genoeg waren. De nieuwe gezinnen 
werden geregistreerd onder al bestaande 
woningen. Dit was de periode dat er in 
de oude Tuinstraat een compleet nieuw 
arbeidersbuurtje ontstond. Ook op het 
Jodenkerkhof zien we veel nieuwe woningen. 
Hier bouwde Tusch ca. 1875 de Lange Buurt.
Het waren de jaren van een enorme 
bevolkingstoename. Die toename werd 
veroorzaakt doordat er meer kinderen 
geboren werden, dan dat er mensen 
overleden. Naast het bevolkingsoverschot 

Mevrouw Steengracht van Oostcapelle, haar dochter Etta en het personeel in 1912. Het huispersoneel 
van Beerschoten woonde in het grote huis; het tuinpersoneel, de jager en een deel van de ongeschoolde 
werkkrachten woonden in huisjes op het landgoed.

De bevolkingsregisters van De Bilt
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kwam er jaarlijks een groot aantal 
nieuwkomers in de gemeente. Gezinnen of 
alleenstaanden, die rondzwierven op zoek 
naar werk. Mannen en vrouwen die soms 
maar enkele maanden in dienst waren bij 
boeren of op de buitenplaatsen. Anthonie 
van Scherpenzeel op boerderij De Uithof 
versleet tussen 1850 en 1860 meer dan 
dertig knechten en meiden. Hetzelfde 
gold voor Steengracht van  Oostcapelle 
op Beerschoten. Alleen was het personeel 
op Beerschoten wat diverser. Linnenmeid, 
keukenmeid, kamenier, gouvernante of 
huishoudster voor de vrouwen, koetsier, 
palfrenier of huisknecht voor de mannen. 
En dat was alleen nog maar het inwonende 
personeel. Ook in de dienstwoningen 
en op de boerderijen was nog personeel 
ondergebracht, zoals de schaapherder en het 
tuinpersoneel.
De gezinnen waren over het algemeen wat 
honkvaster, maar ook daar zien we soms 
grote verschuivingen, vooral in de kleine, 
vaak slecht gebouwde daggelderswoningen. 
In de Dienstboden- en Knechtenregisters zijn 
ook lijsten opgenomen met de knechten van 
de ambachtslieden. Kleermakersknechten, 
smidsknechten, schoenmakersknechten, 
timmerknechten en ga zo maar door. 
Wat opvalt is dat ze maar zelden uit De 
Bilt afkomstig zijn. Net als trouwens het 
personeel op de buitenplaatsen. Biltse 
knechten of meiden zien we het meest bij 
de boeren, soms  zelfs boerenzoons die in de 
nabijheid van hun ouderlijk huis wat extra 

geld verdienden. 
Het bijhouden van de boeken is niet altijd 
even nauwkeurig gebeurd. Voor het doel 
waarvoor ze bedoeld waren (de tienjaarlijkse 
volkstellingen), was dat ook niet zo 
belangrijk, zolang maar duidelijk was, wie 
zich gevestigd had in de gemeente en wie er 
was vertrokken. Of namen juist geschreven 
waren, was ook niet zo heel erg belangrijk. 
Bos of Bosch, Eyk of Eijk, niemand die er 
wakker van lag. 
Voor de gemeentesecretaris zal het 
bijhouden van de administratie af en toe 
een heel gedoe zijn geweest. Hoe groter de 
toeloop van nieuwe gezinnen, hoe slordiger 
de nieuwe gegevens werden ingevoerd. De 
provincie verlangde bovendien niet alleen 
maar gegevens over de bevolking. Jaarlijks 
gingen er bijvoorbeeld verslagen over de 
toestand van de gemeenten, tabellen over 
de armenzorg en de leeftijd van knechten 
van ambachtslieden richting gedeputeerde 
staten. En de informatie die de overheid 
wenste werd steeds uitgebreider. Het aantal 
gezinnen en woningen, overzichten van 
beroepen, verslagen over de landbouw 
met opgaven van het vee en de gewassen 
moesten soms jaarlijks of iedere vijf of tien 
jaar doorgegeven worden. Alles met de hand 
geschreven. 
Voorlopig zijn de gedigitaliseerde 
bevolkingsregisters alleen nog maar op de 
studiezaal van het RHC Vecht en Venen te 
Breukelen te bekijken. Hulp bij het indexeren 
van de boeken is van harte welkom. 



70 Naam  van artikel

Karel Beesemer

Bij het overlijden van Jits Bakker

Een begenadigd kunstenaar ging heen. . .                                                                
Jits Bakker:
Op 5 juni 2014 op 76-jarige leeftijd 
overleden

Over Jits Bakker is oneindig veel ge-
schreven, in boeken, artikelen en/of 
recensies. Hiernavolgend maak ik een 
selectie en ik hoop daarmee enigszins 
een algemeen beeld aan te dragen van de 
markante en veelzijdige kunstenaar Jits 
Bakker: de mens en zijn 
creaties…

Op verzoek schreef ik ter gelegenheid 
van het overlijden van de kunstenaar Jits 
Bakker voor De Vierklank van 18 juni 
2014 een in memoriam. De strekking 
daarvan was dat Jits in zijn Laatste groet 
van Jits als het ware nog zélf het woord 
richt tot vrienden en bekenden. Hij haalt 
in die groet zijn lijfspreuk aan: Kunnen is 
zo willen dat je het kunt en Begin niet of 
zet door.

In Memoriam:

De roots van Jits Bakker liggen in Renkum. 
Ook ik woonde, voordat ik naar Bilthoven 
verhuisde, in Renkum. Hij (twee jaar jonger 
dan ik) woonde bij mij om de hoek. We 
hebben elkaar eigenlijk nooit helemaal uit 
het oog verloren. In mijn In Memoriam 
kunstenaar Jits Bakker veroorloofde ik mij 
ondermeer op te merken dat het straatjochie 
van toen hem altijd is bijgebleven. 
Jits maakte De Slag om Arnhem mee en 
moest evacueren. Dat gold ook voor mij. De 
vader van Jits Bakker werd om zijn verzets-

Bij het overlijden van 
kunstenaar Jits Bakker

Jits Bakker 1937-2014.
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werk door de bezetter gefusilleerd en ook 
mijn ouders werden omgebracht. 
Die jeugdbelevenissen blijven je bij, je leven 
lang. Talrijke kunstwerken van Jits Bakker 
refereren aan die bange oorlogsjaren. Vele 
jaren woonde Jits in De Bilt, waar ook een 
van zijn ateliers staat:  ‘De Kooi’ aan de Holle 
Bilt. 
Begin niet of zet door uit zijn laatste groet 
heeft Jits – en dan geprojecteerd op zichzelf 
– meer dan bewaarheid. Hij heeft doorgezet 
met een enorme bevlogenheid. Hij bezat 
een drang tot creëren die op momenten ten-
deerde naar bezetenheid… een kenmerk van 
de ware kunstenaar! 
Alles, maar dan ook alles maakte hij onderge-
schikt aan zijn kunst en de daarmee verwe-
ven noodzakelijke vrijheid. In zijn optiek vond 
hij dat de wereld om hem heen daar reke-
ning mee had te houden. Dat was lang niet 
altijd eenvoudig voor hen die hem lief waren 
en/of zijn vrienden.  
Kunnen is zo willen dat je het kunt. En hij wou 
en – vooral – hij kon en wel op onnavolgbare 
wijze. Door zijn bijzondere kunstzinnige 
gaven en nimmer aflatende scheppingsdrang 
en creativiteit, staan wereldwijd op 
prominente openbare locaties zijn 
monumentale beelden in brons of marmer. 
Zijn veelzijdigheid kwam ook tot uiting in zijn 
glasmozaïeken, glas en schilderijen. 
Het is verbazingwekkend de wijze waarop hij 
vorm en inhoud heeft gegeven aan zijn lijf-
spreuk, waarbij centraal staan de elementen: 
willen, kunnen, doorzetten. 

In zijn gedachten wedijverden steeds zijn 
voorkeuren voor de plaatsen Renkum of De 
Bilt. Ik denk dat vele inwoners van De Bilt en 
de wijde regio zich gelukkig prijzen dat zijn 
woonplaats over een reeks van jaren De Bilt 
werd en dat het door hem zelfgebouwde 
atelier ‘De Kooi’ met de nabijgelegen beel-
dentuin aan De Holle Bilt staat, dat het be-
faamde vrij toegankelijke Openluchtmuseum 
Beeldenpark op het wonderschone landgoed 
Beerschoten zich bevindt binnen de gemeen-
tegrenzen van de gemeente De Bilt. 

Het beeldenpark is dankzij het fraaie land-
schap en niet in het minst dankzij zijn beel-

Parachute ‘Remember September’. De officiële 
tekst op de inventarislijst luidt: Market Garden 
september 1944
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den daar, een parel aan de Stichtse Lustwa-
rande. Al de beelden die daar staan, die je 
kunt bewonderen, aanraken, strelen (en dat 
gebeurt veelvuldig), heeft Jits geschonken 
aan de provincie Utrecht en de voortdurende 
grote belangstelling is zichtbaar gemeente-
grensoverschrijdend.
Jits wilde nog zoveel. Hoe graag 
had hij gezien dat er behoudens het 
openluchtmuseum op Beerschoten óók 
een overdekt museum tot stand zou zijn 
gebracht, hoe graag ook had hij gezien dat 
de in oprichting zijnde Vereniging Vrienden 
JitsArt een werkelijk functionerend feit was 
geworden. 
Wat hunkerde hij ernaar dat het geweldige 
beeld dat de vrijheid symboliseert en voor-

alsnog staat voor het voormalige hoofdkwar-
tier van de geallieerden, Hotel Hartenstein 
te Oosterbeek, zijn plek in Londen had ge-
kregen. Dat beeld is een geschenk van Jits 
Bakker uit dankbaarheid voor hetgeen het 
Britse volk aan offers heeft gebracht voor de 
bevrijding van Nederland.  

Hoe graag nog, hoe graag nog, hoe graag… 
Het heeft allemaal niet zo mogen zijn. De 
laatste rustplaats van Jits Bakker is in de 
gemeente Renkum en wel op de feeërieke 
begraafplaats bij het kerkje op de heuvel in 
Heelsum. 
Jits, leeft voort door alles wat hij de mens-
heid aan schoonheid heeft nagelaten. Daar-
voor mogen wij hem dankbaar zijn.

Schenking waardevolle kunstverzameling 
aan gemeenschap
Uit een persbericht d.d. 11 maart 2009 van 
de provincie Utrecht:
De internationaal bekende beeldend kun-
stenaar Jits Bakker schenkt een deel van zijn 
beeldenverzameling aan de provincie Utrecht 
met als doel de beelden voor nu – en later 
– te behouden voor de samenleving. De of-
ficiële overdracht vindt plaats op vrijdag 13 
maart a.s. van 16.00 tot 18.00 uur in Pavil-
joen Beerschoten, De Holle Bilt 6, De Bilt. Dit 
is ook de locatie waar het Museumpark zich 
bevindt. 
De provincie maakt zich sterk om meer 
culturele activiteiten in en rond het muse-
umpark te organiseren voor en door jonge 

De officiële tekst op de inventarislijst luidt: Sliding. 
Glijdend naar de rand en iedereen houdt zijn 
adem in: als dat maar goed gaat. En dan vlak voor 
de rand draait hij scherp en keert terug van de 
rand, terug naar zijn medemens.

Bij het overlijden van Jits Bakker
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kunstenaars. De Provinciale Stichting JitsArt 
Museum gaat zich de komende jaren ontfer-
men over de ontwikkeling van deze bijzonder 
waardevolle verzameling die ook als inspira-
tiebron gezien wordt voor de creatieve sector 
en de samenleving in het algemeen. 
Het gaat hier om een verzameling van dertig 
beelden die door Jits Bakker worden overge-
dragen aan de provincie Utrecht. De verza-
meling zal zich de komende jaren uitbreiden 
met andere kunstdisciplines van de kunste-
naar. Het feit dat de naam Jits Bakker recht-
streeks verbonden wordt aan de provincie 
Utrecht biedt de provincie de mogelijkheid 
om de naamsbekendheid van de provincie 
Utrecht zowel regionaal, nationaal als inter-
nationaal te vergroten. Als tegenprestatie 
maakt de provincie zich sterk voor meer 
culturele activiteiten in en rond het museum-
park voor en door jonge kunstenaars.
De Provinciale Stichting JitsArt Museum 
gaat de komende jaren culturele activitei-
ten initiëren en coördineren die op locatie 
plaatsvinden. De voorzitter van de Stichting 
is de burgemeester van De Bilt, de heer Arjen 
Gerritsen.

Wim van der Beek, kunstrecensent over de 
kunst (2009) van Jits Bakker:
‘De beeldhouwkunst van Jits Bakker heeft 
altijd in het centrum van de belangstelling 
gestaan, terwijl andere aspecten van zijn 
kunstenaarschap enigszins onderbelicht 
zijn gebleven. Dat is vreemd, want de 
kunstenaar startte zijn artistieke carrière 

met het beoefenen van de schilderkunst. 
Aanvankelijk werkte hij in het verlengde 
van de impressionistische traditie, maar 
in de loop der jaren groeide hij uit tot een 
rasechte expressionist. Binnen die stroming 
ontwikkelde hij zich in de richting van het 
fauvisme.1 
Als schilder, tekenaar en aquarellist kan Jits 
zich moeiteloos meten met zijn tijdgenoten. 
Aan de resultaten die hij binnen deze tweedi-
mensionale disciplines heeft bereikt, is tot nu 
toe echter (geheel ten onrechte) minder aan-
dacht geschonken dan aan zijn sculpturale 
oeuvre. Dat is de tol die de kunstenaar moet 
betalen voor de internationale bekendheid 
die hij als beeldhouwer heeft verworven.     
In zijn levensvisie huldigt Jits de renaissance-
idealen. Ook zijn schilderkunst getuigt 
daarvan, alleen al omdat hij er zijn artistieke 

De officiële tekst op de inventarislijst luidt: 
Tourrenners. Met volle kracht vooruit, verleggen 
zij steeds weer hun grenzen net zo lang totdat de 
finish is bereikt. Er is geen winnaar of verliezer, 
maar samen delen zij een gevoel van overgave en 
tevredenheid.
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veelzijdigheid mee onderstreept. Hoewel zijn 
beelden een ongekend hoge vlucht hebben 
genomen, is Jits Bakker ook in hart en nieren 
schilder gebleven. Een indrukwekkende 
hoeveelheid schetsen, aquarellen en 
schilderijen getuigt daarvan. Portretten, 
figuurstudies en vooral landschappen 
genieten zijn voorliefde. 

Bakker schildert het landschap zoals hij het 
beleeft. De waarneembare werkelijkheid 
is een vast uitgangspunt, maar dat sluit 
dichterlijke vrijheden niet uit. Persoonlijke 
emoties en ervaringen verankerd in 
herkenbare beelden met een authentieke 
zeggingskracht en een picturale lading die 
aansluit bij de gedrevenheid van de maker.’ 

Over de mens Jits Bakker: 
Uit boek ’Ook ik ben schilder Jits Bakker’ 
(2004):

‘Jits Bakker is een zwerver van nature, een 
vrijbuiter in zijn levenswandel en in tal van 
opzichten een ontdekkingsreiziger. De vracht-
schepen van zijn moeders familie droegen 
hem als matroos over de grote Europese 
rivieren. Hij doolde door de zonovergoten 
steden in het warmbloedig Zuiden. 
Daar proefde hij de atmosfeer, zag Florence, 
dronk met diepe teugen van de cultuur en 
voelde dat zijn hart klopte met dezelfde 
emotionaliteit en passie als dat van deze 
erfgenamen van de oudheid.
Zijn leven bleek een grote zwerftocht langs 
de pracht en de verschrikkingen van de 
wereld. Afwisselend beleefde Jits schoonheid 
en kwaad, liefde en dood.
Zijn wieg stond achter de tapkast van zijn 
grootvaders café in Renkum; hij stamt 
uit een geslacht van vrije beroepen: 
middenstanders, acteurs en schippers. 
Als jongen was hij moeilijk handelbaar, 
rusteloos en op zoek naar avontuur. De 

De officiële tekst op de inventarislijst luidt: 
Trapmoedertje. Zij klimt en klautert en waarheen 
zij gaat, gaat ook haar kind want zij horen 
bij elkaar totdat het kleintje zelf het trapje 
beklimmen zal en haar vleugels uitslaat.

Bij het overlijden van Jits Bakker
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oorlog kwam, en van nabij maakte hij de Slag 
om Arnhem mee. Zijn vader werd wegens 
verzetsdaden gefusilleerd, het gezin raakte 
huis en haard kwijt. Voor Jits was zijn jeugd 
echter ondanks alle ellende toch ook een 
spannend avonturenboek. Een test wees uit 
dat hij ‘nergens voor geschikt was’, behalve 
voor de kunst. Mede door zijn ervaringen 
ontwikkelde hij een enorme emotionele 
veerkracht en de overtuiging dat ondanks 
alles het goede altijd behouden zou blijven.’

Enkele uitspraken over Jits Bakker 
In het boekje ter gelegenheid van de onthul-
ling van een beeld in 2002 in zijn geboorte-
dorp Renkum:

Oud-burgemeester van Renkum Jan Willem 
Verlinden:
- ‘Renkum was te klein voor zijn ambities en 
Nederland ook’
- ‘Jits is altijd die Renkumse jongen gebleven’
- ‘Jits had een bepaalde charmante onhan-
digheid als het ging om verkooptechnieken’
Toon Bakker: 
- ‘Neefje Jits heette officieel trouwens ‘Frits’. 
Hoe dat veranderd is in Jits, dat weet ik niet 
meer precies’
- ‘Een arme tijd was het in die dagen. ‘Maar 
we hadden toch zoveel lol met mekaar…’ 
Riet van den Wollenberg: 
- ‘Jits is dan wel beroemd en gaat om met de 
‘high society’, maar hij is nog steeds die ge-
wone jongen hoor’
- ‘Oh ja, dan kwam hij binnen en meteen was 

het huis vol. 
Herman van den Berg:
- ‘De sfeer van de jongens was stoer, recal-
citrant en avontuurlijk. Jits Bakker was het 
meest aan het woord, weet ik nog goed. Hij 
was een gangmaker. Eigenlijk was hij een 
buitenbeentje in de groep jongens’
Steven Buddingh- oud burgemeester van 
Steenderen/Bronckhorst:
- ‘Ik heb altijd contact met Jits gehouden. 
We hebben een gemeenschappelijke basis. 
Mensen vanuit je wieg hoef je niks uit te 
leggen’
- ‘Hij was een natuurtalent! Zonder meer. Hij 
heeft ’t in zijn handen. Wat hij ziet, maakt ‘ie’
- ‘Jits Bakker is in wezen een veelzijdig 
‘ongeleid projectiel’
- ‘Grensoverschrijdend, dat is Jits altijd 
geweest’
Gerard Oostveen:
- ‘Verrek, dat is van Jits Bakker, zeg ik als 
ik ergens rond rij en z’n schilderij of beeld 
tegenkom. Kan niet missen. Ja, in Portugal 
dan. Dat schitterende grote beeld in Loul, in  
de Algarve’
- ‘Wat hij niet allemaal gemaakt heeft in 
zijn leven… En op strategische plekken in de 
wereld: Duitsland, Amerika, Spanje, Portugal, 
België, Mexico’
- ‘Maar hij is ook heel commercieel hoor, die 
rakker!’ 
 
1. Richting in de Franse schilderkunst ca. 1905 die 
streefde naar het gebruik van de pure kleur in zijn 
uiterste consequentie.
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Laatste groet.

Voorzijde.

Achterzijde.

Bij het overlijden van Jits Bakker
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Aantekeningen bij “Nog 
twee prekadastrale kaarten” 
in het jubileumboek “De Bilt in kaart 

gebracht”

Afbeelding 16, blz. 26
Deze kaart roept een aantal vragen op, die 
uitnodigen om nader te onderzoeken. De 
tekenaar duidt de kaart aan als een schets 
en dat mag ook wel, want de schaal bij voor-
beeld is niet eenduidig. Hij schommelt royaal 
rond de 1: 15.000. 
Dan de oriëntatie. Hoewel het noorden aan 
de bovenkant in 1810 al zeer gebruikelijk 
was, werd er hier van afgeweken. Dit kwam 
bij kadaster(achtige) kaarten als deze wel 
meer voor. We kunnen vaststellen, dat het 
noorden op deze kaart rechts is en wel circa 
110 à 120 graden ten opzichte van de boven-
zijde van het kaartblad.

De kaart brengt het hele gebied in beeld, dat 
nog tot in de 20e eeuw tot de gemeente de 
Bilt behoorde, voorzover gelegen ten zuiden 
van de interlokale verbinding die de gemeen-

te doorsnijdt: Utrechtseweg, Dorpsstraat, en 
de Holle Bilt, overgaande in de Utrechtseweg 
naar Zeist.
Het bovenste deel van de kaart, ongeveer 
vanaf de knik in de Hogendijksche Weg 
(=Hoofddijk) is nu nauwelijks terug te vinden 
door de aanleg van de Uithof en het knoop-
punt A27/A28. Maar het overige deel bevat 
voor de 21e-eeuwse beschouwer van deze 
kaart nog duidelijke herkenningspunten, on-
danks opmerkelijke hiaten.
Beginnen we met de Bunniksche Weg. Het 
tracé is na 200 jaar weinig veranderd. De 
start is de huidige Kapelweg, zijstraat van 
de “Straat-weg op Utrecht”, bij het woordje 
“op”.
De Landmeter Van Duijn heeft nagelaten 
aan te geven, dat dit punt toch echt de 
oude kern van De Bilt is, waar eeuwenlang 
de Petronellakapel stond. Dus vergeet 
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Jan van den Heuvel

Aantekeningen bij ”Nog twee prekadastrale kaarten”

het woord “Dorp”, iets verderop. De 
Bunnikseweg kruist dan de Watering (=Biltse 
Grift) over het ook nu nog rustieke bruggetje 
en komt dan na twee hoeken op het stuk, dat 
nu als fietspad naast de Universiteitsweg ligt. 

Slaan we vervolgens linksaf 
dan merken we op, dat de 
tekenaar niet van bochten 
hield. Bij nader inzien blijkt, 
dat op de kaart geen enkele 
gebogen lijn voorkomt. 
Het dan volgende rechte stuk 
wordt nu doorsneden door 
de A28, dus alleen fietsers 
en voetgangers kunnen via 
twee spiraalhellingen de 
oude weg vervolgen. Na de 
Hoofddijk en een hoek linksaf 
komen we bij het einde van 
het Biltse gedeelte van de 
Bunnikseweg, daar waar de 
Tolakkerlaan rechtsaf gaat 
(niet afgebeeld; halverwege 
dit rechte stuk).

Inmiddels zijn we bezig om 
het landgoed Oostbroek heen 
te gaan. Dit weggedeelte op 
de grens met de gemeente 
Zeist heet tegenwoordig Bis-
schopsweg, genoemd naar 
het watertje dat er langs 
loopt, de “Bisschop Wete-

ring”. Deze waterweg begeeft 
zich naar het westen, met een grote bocht 
(hier consequent hoekig weergegeven), langs 
de gemeentegrens naar de Kromme Rijn.
We gaan verder over de Dodeweg 
(=doodlopende weg, namelijk tegen 

Afbeelding 16, blz. 26
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de wetering?). Deze maakt thans deel 
uit van de Bisschopsweg, die na de 
kruising met de Noordweg tegenwoordig 
Schorteldoeksesteeg heet. De Watering, 
die de Dodeweg kruist is de Biltse 
Grift. De eerste (westelijke) hoek in de 
Dodeweg is nu afgesneden door de bocht 
naar het noordoosten, die de A28 hier 
beschrijft en die daarna parallel aan de 
Schorteldoeksesteeg onder de weg naar 
Zeist doorduikt. Door de aanleg van deze 
snelweg is er van het noordelijk deel van de 
Noordweg weinig meer terug te vinden. 
De kaart doet niet vermoeden, dat we 
hier op een tegenwoordig belangrijke 
driesprong zijn aangekomen: Utrechtseweg/
Amersfoortseweg, tegenover landgoed 
Vollenhove. Iets beneden de uitmonding 
van de Noordweg is een splitsing, onder de 
S van Straatweg. De meest noordelijke tak 
is de Amersfoortseweg; de andere is de weg 
richting Zeist. 
Het kaartbeeld wijkt hier sterk af van het hui-
dige. Ten eerste is het begin van de Amers-
foortseweg nadien enkele honderden meters 
verlegd in westelijke richting.
Vervolgens is de wegenstructuur herhaal-
delijk aan de toename van het verkeer aan-
gepast; met name is de Utrechtseweg in de 
jaren ’30 om de kern van De Bilt heen geleid. 
Aan de hand van 19e-eeuwse 
kadasterkaarten kan worden geconcludeerd, 
dat bij de monding van de Dodeweg, dit is 
bij “De Blaauwe Schorteldoek” bij nummer 

325 op de kaart, de weg naar Zeist de 
gemeentegrens overschreed. De tekenaar 
had blijkbaar opdracht zich niet te begeven 
buiten de gemeentegrenzen, dus evenals bij 
de Bunnikseweg is ook bij de weg naar Zeist 
niet aangegeven waar deze de gemeente 
verliet. 
Nog een herkenningspunt. De zijweg van de 
Straatweg, bij het woord Dorp, is de huidige 
Jacobssteeg. Het begin ligt tegenover het 
hotel De Biltse Hoek. De weg is eigenlijk het 
verlengde van de Visserssteeg. De Jacobs-
steeg liep al in de 19e eeuw door tot op de 
Bunnikseweg vlak voor de eerdergenoemde 
overgang over de A28. 

Afbeelding 17, blz. 27

Ook deze cartograaf noemt zijn werk 
“schets”, maar Willem Kuyk Jzn maakt de 
lezing wat makkelijker door het noorden van 
de kaart, op de voor ons vertrouwde boven-
zijde te plaatsen. De kaart brengt de noord-
westelijke uitstulping van het toenmalige 
Biltse grondgebied in beeld. 
De Soestdijkseweg is de oostelijke begrenzing 
van dit gebied. Hij heette toen Prince Laan of 
Lange Steeg. De kaart dateert van vóór 1827. 
In dat jaar werd de Soestdijkseweg een tol-
weg en werd verhard. Dat was aanleiding een 
nieuw tracé aan te leggen, dat de Soestdijk-
seweg zijn huidige loop gaf. Dit hield onder 
meer in, dat de weg vanaf de knik bij de L van 
Lange Steeg, d.w.z. ter hoogte van de huidige 
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Afbeelding 17, blz. 27

Aantekeningen bij ”Nog twee prekadastrale kaarten”
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Hobbemalaan, iets meer in noordelijke rich-
ting ging lopen.
Volgens de kadasterkaarten van de 19e eeuw 
behield het oude tracé – waar op de kaart 
Lange Steeg staat – de naam Prinsenlaan 
terwijl het nieuwe als Nieuwe Straat werd 
aangeduid. Voor de liefhebbers: wie een 
kijkje neemt in de Verhulstlaan ziet in de 
voortuinen aan de oostzijde de oude beuken 
staan, die de oorspronkelijke Prinsenlaan 
markeerden. In de Verhulstlaan is dus een 
deel van de oude weg naar Soestdijk opgeno-
men. Op de kaart is dit ongeveer ter hoogte 
van het woord Steeg. 
Interessant is, dat de oostgrens van dit ge-
bied omschreven wordt als Nonne – Groep 
of Limiet tussen Seist en de Bilt. Een groep of 
grup is een greppel of droge sloot. De naam 
van deze greppel verwijst naar het bezit van 
het vrouwenklooster, waarvan de begrenzing 
hier is gaan samenvallen met de gemeente-
grens.
De weg, die parallel aan de Nonne-Groep 
loopt is de Vuurseweg. Ten noorden van de 
Maartensdijkseweg heet hij nu Vuursesteeg.

Van zuid naar noord treffen we de volgende 
wegen aan.
De Leidsche Weg, nu de Leijenseweg.
Schaaps Dreef, later Dwarsweg, 
tegenwoordig Jan Steenlaan. Hoewel zeer 
algemeen – in Hollandse Rading is een 
Schaapsdrift, maar ook in De Bilt nabij 
de ijsbaan was een pad dat Schapendrift 
heette – is dit een veelzeggende naam. 

De weg stak de Soestdijkseweg over (nu 
Prins Bernhardlaan) en leidde naar het 
uitgestrekte heide- en duingebied, waarvan 
de Biltse Duinen een schamel overblijfsel 
zijn. Samen met het huidige Bosch en Duin, 
Bilthoven Noord en Den Dolder hadden de 
schapen een schier eindeloos weidegebied 
ter beschikking. Over de Schaaps Dreef 
konden de eigenaren van de schapen, 
bewoners van de landbouwgebieden in het 
Maartensdijkse, hun dieren hierheen drijven. 
Omstreeks een eeuw geleden kwam er 
een eind aan de schaaphouderij en kregen 
struiken en bomen en niet te vergeten de 
villabouwers hier hun kans.

Martensdijksche Weg is nu de 
Maartensdijkseweg.
De weg, die de noordzijde van de Jurisdictie 
van de Bilt begrenst, is de Koudelaan in Lage 
Vuursche. Ook nu nog behoort de zuidzijde 
van deze laan tot de gemeente De Bilt.

Bij de zojuist genoemde knik in de Lange 
Steeg komt aan de westzijde niet alleen de 
Hobbemalaan, maar eertijds, met een kleine 
knik, ook de Gerard Doulaan uit. Het verleng-
de hiervan staat ook bekend als Ridderoord-
laan. Op de kaart is het de kavelscheiding, 
die bij nr 97 de Maartensdijkseweg bereikt.
Men zal tevergeefs zoeken naar de 
Gezichtslaan. Die is pas in de loop van de 19e 
eeuw aangelegd. Hij begint ter hoogte van 
het woordje “of” aan de Prinse Laan en komt 
bij nr 71 aan de Maartensdijkseweg. 
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De Bilt toen en nu 

De villa “Hoek en Rode” werd in 1903-1904 gebouwd in het “Villapark Station De Bilt”. Het werd 
rond 1925 ingericht als hotel/restaurant Regina, later hotel Centraal, in 1935 door brand vernield. 
Op deze plek begon Doek met zijn kledingwinkel.

De Bilt toen en nu
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Het aanzien van de  winkel van de firma Doek in 2012 bij de start van de werkzaamheden voor de 
aanleg van de autotunnel.
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Wim Krommenhoek

Begraafplaats Den en Rust

In 1935 diende de heer F.B. Tap bij de ge-
meente een verzoek in tot het stichten van 
een particuliere begraafplaats op een ter-
rein van zes hectare. Reeds het volgende 
jaar vond de officiële opening plaats van de 
gebouwen. In 1971 werd een nieuw bakste-
nen pand gebouwd met daarin beneden een 
condoleancekamer. In 1992 werd het crema-
torium in gebruik genomen.

Opvallend op deze begraafplaats is de grote 
diversiteit aan grafmonumenten, veelal ka-
rakteristiek voor een bepaalde tijd. Ook valt 
de grote variëteit in ontwerp en gebruikte 
materialen op. Zo zijn er veel plastieken, 
beelden, plaquettes en reliëfs te vinden. Bij  
de zerken zien we een enorme variatie, zowel 
in materiaal, vorm en decoratie, van traditi-
oneel liggende en staande stenen tot ronde, 
hartvormige, uit verschillende delen bestaan-

de zerken tot een granieten zerk in de vorm 
van een doodskist. Allerlei steensoorten wor-
den gebruikt, soms in combinatie met andere 
materialen, naast glas en kunststof en een 
enkele maal staalplaat. Een grote geode met 
schitterende amathistkristallen is bijzonder 
opvallend. Populair is vooral de toepassing 
van zwerfkeien en brokken natuursteen als 
grafmonument. De weinige gemetselde gra-
ven dateren vooral uit de eerste helft van de 
vorige eeuw. In tegenstelling tot de andere 
begraafplaatsen in De Bilt zijn op Den en 
Rust veel personen van buiten de gemeente 
begraven. In dit artikel wil ik daarom naast de 
veel gebruikte symbolen vooral ook aandacht 
schenken aan een aantal van de meest in het 
oogspringende en fascinerende monumen-
ten onder het motto Kunst op het Kerkhof.

Graven en grafstenen in     
De Bilt en Bilthoven                         
Deel 2: begraafplaats Den en Rust 

Kunst op het Kerkhof
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Waar op de andere begraafplaatsen in de 
gemeente bronzen plaquettes met het por-
tret van de overledene vrijwel ontbreken, 
alleen die van Evert Cornelis op Brandenburg 
is mij bekend, komen deze op Den en Rust 
een aantal malen voor. Zo is er een van de 
schrijfster Ina Boudier Bakker, de psychiater 
dr. Kees Trimbos, het schoolhoofd van de Re-
hobothschool J. v. d. Spek (aangeboden door 
oud-leerlingen) en Ir. J.M. Bletz (aangeboden 
door het personeel). Ook een medaillon de 
schepping voorstellend trekt de aandacht, 
evenals een plaquette met muzikanten en 
een masker.
Uniek voor Den en Rust is het grote aantal 
op graven afgebeelde huisdieren, van aar-
dewerk, steen of brons, of in mozaïek, zeer 
verschillend in afmeting en materiaal, en 
realistisch afgebeeld of juist meer kunstzin-
nig. Zo vindt men er allerlei honden, van 
meer dan levensgroot tot miniaturen in 
brons en graniet, katten, waaronder een heel 

fraai slapend exemplaar van brons, kippen, 
een koe, een paard, varkentjes, en konijnen. 
Ook andere dieren zijn in groten getale van 
de partij: beertjes, een hert, hagedissen 
(brengt geluk), een kikker, vissen, roofvogels, 
zwanen, een gans, kraanvogels, pelikanen, 
uilen, zangvogeltjes, fantasievogels, vlinders 
in glas, steen en metaal, duiven in allerlei 
gedaanten en zelfs een kreeft, een bij en een 
pinguïn. Hieronder bevinden zich een aantal 
zeer artistieke exemplaren in steen en brons. 
Gestileerde dierenfiguren in brons en steen 
zijn vooral vogels die door hun ingetogen 
vorm indruk maken. Ze zijn te vinden in al-
lerlei soorten en maten, van kleine bronzen 
en stenen zangvogeltjes tot levensgrote 
kraanvogels en een adelaar. Veel vogels zijn 
afgebeeld terwijl ze op het punt staan weg 
te vliegen als symbool van de ziel die het 
lichaam heeft verlaten. Sommige vogels zijn 
zeer levensecht afgebeeld, anderen meer 
gestileerd. Meestal is er één exemplaar, maar 
ook meerdere vogels die in de lucht samen-
hangen, zijn te vinden.

Afbeeldingen 
van engelen 
kennen een 
grote vari-
atie. Zo zijn er 
de in massa 
gemaakte en 
meestal witte 
engelenfigu-
ren maar ook Hondje van graniet.

Dr. Kees Trimbos, psychiater.
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unieke exemplaren, zowel in 
een staande steen gebeiteld 
als in brons. Een enkele maal 
is de overledene zelf afge-
beeld, zoals een borstbeeld, 
een portretbuste en een op 
kunststof gegraveerd portret 
duidelijk maken. De vermel-
ding van het uitgeoefende 
beroep komt weinig voor, 
meestal betreft het artsen en 
medisch specialisten en een 
enkele architect, ingenieur, 
predikant en musicus. Eén-
maal verraadt een esculaap 
het beroep van de overle-
dene.

Afbeeldingen van menselijke 
figuren vallen in twee hoofd-
groepen uiteen. Aan de ene 
kant de danseresjes, meestal 
klein en van brons, variërend 
van zeer realistisch tot gesti-
leerd en abstract van vorm; 
aan de andere kant de treu-
rende figuren, meestal vrou-
wenfiguren. Deze zijn groter 
van formaat en uitgevoerd in 
steen of brons, en een enkele 
maal in de zerk uitgehouwen. 
Twee treurende kinderen in 
brons vormen een vertede-
rende indruk. Andere mense-
lijke figuren zijn gestileerde 

abstracte vormen of zeer 
gedetailleerd uitgewerkt, 
zoals de vrouwenfiguur op 
het graf van de beeldhou-
wer Piet Pijn. 

Opmerkelijk is ook de grote 
verscheidenheid aan sym-
bolen die we hier tegenko-
men. Behalve talrijke Chris-

tusmonogrammen, al dan 
niet met de toevoeging alfa 
en omega, Latijnse kruizen, 
het Griekse en het Keltische 
kruis, een kruis met cirkel 
als symbool voor het pa-
radijs, en een aantal palm-
takken, zien we fraaie le-
vensbomen, eenmaal in de 
hand van een engel, het lam 
Gods, geloof, hoop en liefde 
in diverse uitvoeringen, een 
gevleugeld hart met ster en 
maansikkel, de Davidsster 
en Hebreeuwse letterte-
kens, de 5-puntige ster of 
pentagram die in de christe-
lijke symboliek de 5 wonden 
van Christus voorstellen, 
het vrijmetselaarssymbool 
in de vorm van passer en 
winkelhaak, de Griekse let-
ter pi en het lemniscaat als 
symbool voor het onein-
dige, het Yin-Yang symbool 

Begraafplaats Den en Rust
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voor het evenwicht tussen de tegendelen, 
de Nederlandse leeuw op een oorlogsgraf, 
gekruiste ringen als symbool voor liefde en 
trouw, tot het embleem van Harley-Davidson 
aan toe. Ook het visje of ichthussymbool 
ontbreekt niet. De letters van het Griekse 
woord voor vis, ichthus, staan voor de eerste 
letters van Jezus Christus, Gods zoon, Redder, 
en geeft aan dat iemand christen is. Opval-
lend is de afbeelding van een hand met een 
achtpuntige ster. Dit octagram is een verwij-
zing naar de overgang van het aardse naar 
het bovenaardse. In de Christelijke symboliek 
verwijst het octagram naar de hemelvaart 
van Christus die wordt gezien als de achtste 
scheppingsdag. Een kruis in zonnestralen 
staat symbool voor de wederopstanding. Ook 
het opengeslagen boek, verwijzend naar de 
bijbel of het levensboek, in één geval met 
een paar op het boek rustende handen, is 
hier een algemeen voorkomend symbool. 
De bol of soms meerdere bollen die we op 
Den en Rust regelmatig tegenkomen, is het 
symbool van het oneindige, evenals de cirkel. 
De driehoek met de punt naar boven symbo-
liseert de heilige drie-eenheid. Een bronzen 
bazuin op een liggende grafsteen verwijst 
naar de dag des oordeels. Een boot aan het 
hoofdeind van een graf geplaatst kan be-
doeld zijn als symbool van de levensreis van 
de overledene.

In tegenstelling tot wat we zien op de ge-
meentelijke begraafplaats Brandenburg 
ontbreken hier op enkele uitzonderingen na 

de oude klassieke symbolen als de zandloper, 
klimoptak, olijftak, lelietjes van dalen, papa-
ver, lauwerkrans, korenaar, druiventros en 
rank, ster en afgeknotte zuil. Dit heeft waar-
schijnlijk te maken met het feit dat het af-
beelden van deze symbolen vooral gangbaar 
was in de 19e eeuw en geleidelijk in onbruik 
raakte in de eerste decennia van de 20e 
eeuw. De gemeentelijke begraafplaats is 35 
jaar eerder in gebruik gekomen dan Den en 
Rust, in een tijd dat deze vooral christelijke 
symboliek nog op grote schaal werd toege-
past. Bovendien was Brandenburg vooral een 
dorpsbegraafplaats, terwijl op Den en Rust 
veel meer personen van buiten de gemeente 
en van andere signatuur dan de christelijke 
zijn begraven. Wel zijn er diverse voorbeel-
den van in elkaar grijpende of reikende han-
den, symbool voor de verbondenheid in het 
huwelijk en de scheiding bij de dood.

Afbeeldingen van planten als symbool zijn 

Historisch tafereel.
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minder algemeen. Het meest voorkomend 
is de roos, zowel uitgehouwen in steen als 
van brons, als symbool voor het lijden van 
Christus en de liefde die over de dood heen 
reikt. Een enkele maal zijn lelietjes van dalen, 
symbool van Christus als brenger van het 
evangelie, en lelies als symbool van zuiver-
heid en Maria afgebeeld. Een enkele druiven-
rank met tros verwijst naar de eucharistie en 
daarmee naar de offerdood van Christus. Een 
aronskelk is het symbool van Maria en een 
geknakte bloem symboliseert het afgebroken 
leven. De zonnebloem staat voor niet afla-
tende toewijding. Ook de bijbelse ceders van 
de Libanon zijn aanwezig. Een lotusbloem, 
symbool van zuiverheid en verlichting, duidt 
op een Oosterse levensbeschouwing. Op 
de gedenkplaat van de godsdiensthistoricus 
Gilles Quispel vinden we de ankh of sleutel-
kruis, ontstaan in de Egyptische mythologie 
en symbool voor leven en onsterfelijkheid.

Afbeeldingen die aan beroep of hobby 
herinneren zijn er ook in overvloed, zoals 
een zaag, een smedende figuur, en diverse 
muziekinstrumenten waaronder de viool, 
een trompet, enkele harpen waarvan een 
als grafsteen van een toonkunstenaar, een 
gitaar, enkele vliegtuigen, diverse zeilboten, 
een wielrenner en een klaver twee op het 
graf van een bridge-liefhebber. Een gedetail-
leerde domtoren is heel bijzonder. Ook een 
levensechte bronzen tulp zal waarschijnlijk 
tot deze categorie gerekend moeten worden. 
Op kindergraven zijn diverse Nijntjes te vin-

den, evenals een enkele beer en smurf.

Als symbool van de begraven persoon zelf is 
een steen met twee uitvergrote handtekenin-
gen heel opvallend. Ook een enkel familiewa-
pen is een meer persoonlijk symbool. Vrijwel 
ontbrekend op Den en Rust is de crucifix, 
slechts een enkel zeer kunstzinnig exemplaar 
van een gestileerde bronzen Christus met 
stenen aureool, hangend tussen twee stenen 
zuilen trekt de aandacht, evenals een houten 
crucifix. Enkele Boeddha’s, zowel zittend als 
liggend, staan symbool voor een oosters ge-
oriënteerde levensvisie, evenals een metalen 
grafmonument met een Balinees masker.

Bijzonder is een zware liggende steen in art 
deco-stijl uit 1943. Art deco was een populai-
re stijlrichting uit de periode tussen de twee 
wereldoorlogen. Naast het tekstgedeelte 
in het midden worden de zijkanten van de 
steen gevormd door twee treurende vrou-
wenfiguren en profil. Modern vormgegeven 

Art Deco steen.

Begraafplaats Den en Rust



89De Biltse Grift september 2014

zerken hebben veelal cirkelvormige decora-
ties, waarbij de staande steen al dan niet in 
twee delen is verdeeld en een centrale holte 
is uitgespaard, of een lijnenspel in combina-
tie met het gebruik van meerdere steensoor-
ten, of de zerken zijn geheel rond. Ook gra-
ven met mozaïek zijn hier vertegenwoordigd, 
maar deze kleurrijke grafmonumenten zijn 
toch vooral voorbehouden aan kinderen en 
jeugdige personen. Een enkele maal vormt 
een zonnewijzer het grafmonument. Opmer-
kelijk is het grafmonument dat bestaat uit 
de twee zijvlakken van een piramide. Het is 
het graf van Truus Schröder, de vriendin van 
architect Gerrit Rietveld met wie hij sinds de 
dood van zijn vrouw in 1958 samenwoonde 
in het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht. Aan-
vankelijk was Rietveld na zijn dood in 1964 
naast dit graf begraven, maar op verzoek van 
zijn dochters werd Rietveld in 1995 herbegra-
ven op het Utrechtse kerkhof Soestbergen.

Zerken met in reliëf aangebrachte voorstel-
lingen zijn eveneens vertegenwoordigd. 
Een van de oudste graven van Den en Rust, 
daterend uit 1935, draagt een Bijbelse voor-
stelling betrekking hebbende op Psalm 42 en 
Spreuken 5-17. Een ander graf uit 1935 heeft 
een centraal staande zerk met de afbeelding 
van een zaaier en twee duiven. Zeer opmer-
kelijk is een graf dat uit drie delen bestaat die 
ieder een historische figuur voorstellen, met 
centraal een bebaarde figuur, geflankeerd 
door twee schrijvers, allen in middeleeuwse 
kledij. Latijnse teksten op grafstenen zijn 

zeldzaam. In het artikel over schrijvers- en 
journalistengraven is de spreuk op het graf 
van Willem Oltmans reeds ter sprake ge-
komen. Een tweetal andere wil ik hier nog 
noemen, een steen met de tekst OPTIMAE ET 
DULCISSIMAE MEMORIAE PARENTUM LIBERI 
PRO PIETATE POSUERUNT (Met de beste en 
aangenaamste herinneringen aan hun ouders 
hebben de kinderen deze steen neergezet) 
en een steen met de tekst NOVO MUNDO 
RESERAT IAM STIPATUR FLORE (tekst uit de 
Carmina Burana: Opnieuw onthult de zon het 
gelaat van April aan de wereld. De wereld 
wordt al bedekt door een bloemenkleed). 

Voorbeelden van non-figuratieve kunst 
zijn rijk vertegenwoordigd op Den en Rust. 
Abstracte vormen in steen en brons lijken 
een vaak zeer persoonlijke invulling van een 
grafmonument. We vinden hier zeer aan-
trekkelijke monumenten van hoog artistiek 
gehalte, waaronder een fraaie stenen ring 

Zaaier met twee duiven.
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van Möbius. Moderne vormgeving in glas 
of kunststof valt eveneens te bewonderen, 
zoals in de vorm van een monument dat 
bestaat uit diverse glasachtige platen of uit 
dikke heldere kunststof platen die onder 
verschillende hoeken geplaatst zijn of in de 
vorm van een monument dat bestaat uit een 
open blauwe metalen kubus die het meest 
wegheeft van een bijzettafeltje. Twee ruwe 

Blauw monument.

betonnen zuilen verbonden door drie ijzeren 
staven, een in verschillend gekleurde trans-
parante kunststoffen uitgevoerde fakkel, een 
in transparante kunststof aangebracht por-
tret, in transparante kunststof aangebrachte 
tekeningen, een gepolijste zwerfsteen met 
transparante kunststof bogen, behoren even-
eens tot deze categorie. 

Het verschil in  karakter van de gemeentelijke 
begraafplaats Brandenburg en deze particu-
liere begraafplaats zien we weerspiegeld in 
de grafmonumenten, waarbij die op Bran-
denburg meer traditioneel en behoudend 
zijn, terwijl Den en Rust een grotere verschei-
denheid aan grafcultuur met veel artistieke 
hoogtepunten kent.
Voor meer afbeeldingen van 
grafmonumenten en grafsymboliek, zie de 
website van de Historische Kring D´Oude 
School www.historischekringdebilt.nl.

Enkele non-figuratieve grafmonumenten.

Begraafplaats Den en Rust
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Mevrouw Van Bodegraven

De oorlogsdagboeken van 
mevrouw Van Bodegraven   

1944

21 juni:
Vandaag de langste dag van het jaar. Nog 
steeds koud en guur weer. Niets geen 
groente en weinig aardappelen, fruit al in 
geen maanden te bekennen, dus alles even 
somber, akelig en armoedig. Overal is er 
gebrek aan. Niet enkel wat eten betreft, maar 
kleding, schoenen, fietsen, werkmateriaal op 
elk gebied. Wat versleten wordt is niet meer 
door nieuw te vervangen. Ontzettende hoge 
belasting. 
Vandaag moeten er weer een massa mannen 
en jongens gaten gaan graven langs de weg. 
Elk moet er 3 dagen voor werken. Om de 
20 meter komt er langs de wegen, het hele 
land door, zo een gat, waar een militair in 
kan staan om de vijand te beschieten als die 
in Holland komt. Door tuinen en alles heen 
worden die putten gegraven. Je hebt de 
bevelen maar op te volgen, want je wordt 
met zware straffen gestraft. Arm en rijk 
moet eraan werken en de leeftijd is van 18 
jaar tot 60 jaar. Totnogtoe zijn de jongens er 

niet bij. Die mensen moeten 3 dagen 8 uur 
grondwerken en verdienen ƒ 0,52 per uur. 
Hoe de bedrijven waar ze in werkte moeten 
klaar komen, vragen ze niet na.

25 juli:
’s Avonds om 10 uur moet alles binnen zijn. 
Cafés en publiekvermakelijkheden moeten    
9 uur ontruimd zijn.

27 juli:
Het is hartje zomer, nog steeds is het heel 
moeilijk groente of aardappelen te bekomen. 
Het is elke dag tobben er wat van te maken. 
Kwam er maar eens een eind aan, want het is 
op heden hopeloos. Fruit is er in het geheel 
niet te bekennen. Waar het blijft ………………..
Er worden nog steeds veel jongens en jonge 
mannen weggehaald en naar Duitsland 
gezonden.

16 augustus:
Ongeveer half 12, prachtig zomer weer. 
Midden in de vakantie. Veel mensen op 
reis, onder andere Pa en ik waren op weg 
naar Amersfoort. De tram voor Amersfoort 
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stond klaar. In eens een luchtalarm en 
honderden vliegmachines in de lucht. Alle 
mensen moesten een onderdak zoeken. Wij 
stonden op het station in Zeist met heel veel 
andere mensen. Hevige bombardementen 
en luchtgevechten. Het vliegveld Soesterberg 
werd onder handen genomen. Het was 
vreselijk, de branden die je zag. Het geweld 
van de bommen, het was een hel gelijk. In 
Huis ter Heide, Den Dolder en Bilthoven 
zijn er nog verschillende huizen ingestort. 
Natuurlijk veel doden en gewonden.
Pa en ik waren 10 minuten over 2 nog in 
Zeist. Wij zijn niet verder gegaan, zodat we 
ongeveer kwart over tweeën de tram voor 
het eerst weer naar Utrecht vertrok, die liep 
storm want alle passagiers gingen naar hun 
huis terug. Er waren mensen uit Amsterdam, 
Rotterdam enzovoort, de lust om uit te 
gaan was over. Alles was in en aan ons huis          
gelukkig nog in orde.

3 september:
Heden middag is het 
vliegkamp Soesterberg 
weer danig onderhanden 
genomen. Er zijn weer heel 
wat bommen gevallen. Ook 
zijn er verscheidene huizen 
getroffen. Veel ruiten kapot 
en pannen van de daken. 
Huis ter Heide, Den Dolder 
en Bilthoven hebben er 
ook van geprofiteerd. De 
verbinding naar Amersfoort 
was verbroken. Het reizen 

op heden is niet te doen, erg gevaarlijk.

4 september:
Van de zondag op de maandagnacht een 
ware vlucht van de Duisters. Auto’s vol 
geladen met meubelen en mensen, het is de 
hele dag door gegaan. Op heden nu is het 
’s avonds 9 uur is het nog steeds in optocht 
en druk van vrachtauto’s en fietsen, wat ze 
machtig kunnen worden, nemen ze mee. Het 
Meteorologisch Instituut, wat ook steeds 
door Duitsers bezet is geweest, wordt geheel 
leeg geplunderd. Alle instrumenten nemen 
ze mee. Zo gaat het met alles. 
Heden avond waren er veel nieuwsgierigen 
langs de weg en bleven staan kijken. Ze 
werden bedreigd met de kogel om door 
te lopen. Op heden kan je het beste thuis 
blijven. Om half 10 moet alles van de weg af 
zijn.
De Engelsen en Amerikanen zijn al in 

N.B.M. Tram Zeist-Utrecht  op het stationsplein  Zeist.                                            
Foto J.J.B.Vellekoop. Fotoarchief Fred Meijer.
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Maastricht. We zijn op heden wel aan de 
laatste loodjes bezig. 

5 september:
Heden avond 8 uur binnen. Amerikanen 
zijn in Breda. Heden middag Utrecht op 
verschillende wegen beschoten, ook op 
auto’s. Militairen zijn druk bezig op De Bilt 
met kabels leggen voor telegraaf en telefoon. 
Er heerst een hele bedrijvigheid.

6 september:
Duitsers zijn druk bezig met kabels aanleggen 
hier in het tuintje. Verbinding met het 
postkantoor, de scholen zijn alle gesloten. 
Het wordt nu ernst.

14 september:
Op heden rustig. Ze zijn steeds aan het 
vorderen van fietsen, bakfietsen. Alles 
wat op vervoer berekend is kunnen ze 
gebruiken, er komt niet meer binnen. Nu is 
het langzamerhand zo vergevorderd dat wij 
honger moeten lijden, vooral in de steden 
is het heel erg. Zelfs zout is er al in geen 3 
weken te koop, van bonen inmaken komt 
niets. Op heden is er geen boter, geen kaas, 
geen peulvruchten enzovoort, enzovoort. 
Aardappels schaars. Gelukkig dat wij in de 
omgeving nogal appels en peren kunnen 
kopen, wat ook ontzettend veel gekocht 
wordt, daar moeten wij zo een beetje van 
op de been blijven. Vlees is er al in geen 
14 dagen te koop. Vis zie je helemaal niet. 
Er is geen vervoer meer, locomotieven zijn 

kapot geschoten, gasloze uren, elektra erg 
bezuinigen, wasinrichtingen stopgezet. 
Machines alles gevorderd door de Duitsers.
Op heden wordt er weer aardig geschoten 
uit vliegmachines. Alles is weer op de been. 
Je schrikt je elk ogenblik naar.

17 september:
Rumoerige zondag. Veel geruchten. De 
geallieerde troepen staan in Nederland. 
Duitsers gevlucht uit Utrecht en omgeving. 
Waarschijnlijk overal wel vandaan (dat heb ik 
niet gezien).
De telefoondraden die om ons huis 
lagen, hebben ze om half 9 ’s avonds nog 
weggehaald. Ik vond het een onprettige 
drukte, al die robuuste kerels om je heen. Ze 
waren zeer overspannen. 
De tram van Utrecht naar Zeist heeft niet 
gereden. De Bilt is zo een stil dorp geworden. 
Minstens 100 jaar terug.
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18 september:
Vandaag moeten we 
noodbonnen halen 
(voedselvoorziening). 
Amersfoort hevig 
gebombardeerd. 
Spoorwegen staken, alles 
ligt stil.

20 september:
Het is rustig met 
vervoer, er rijden geen 
spoortreinen, geen 
trams. Voor het eerst 
ook geen post, geen 
telefoon, geen radio, 
dus Nederland is geheel 
geïsoleerd.
Maastricht en Eindhoven 
zijn weer vrij.

26 september:
Vandaag is er weer heel wat geschoten. 
Nijmegen, Arnhem en Elst is een waar 
bloedbad, er wordt vreselijk gevochten. 
Wanneer zal het einde zijn. Alles ligt 
in Nederland stil, het nadert nu naar 
hongersnood, vooral in de steden.

2 oktober:
Vandaag mijn verjaardag. Zonder vuurwerk 
is het niet geweest. Ze waren vanmiddag 
heel erg aan het schieten uit de lucht. Auto’s 
stonden er in brand, 1 bij de Biltse Hoek, 1 bij 
de Bunnikscheweg (ingang Kloosterpark) en 

1 bij de Bilthovenseweg. Het 
waren Duitse vrachtauto’s. 
We zijn aan de laatste 
loodjes bezig, het valt niet 
mee. Vandaag zijn ze ook 
begonnen met evacueren 
van Wageningen en Rhenen. 
In Zeist zijn er al heel wat 
mensen gekomen en steeds 
zie je mensen en kinderen 
bepakt en gezakt voorbij 
komen. Ik hoop dat wij voor 
evacueren gespaard blijven. 
In Amersfoort zijn ze de 
laatste dagen ook heel erg           
aan het bombarderen 
geweest. Alles gaat kort en 
klein en niets kan er meer 
door nieuw vervangen 

worden.

12 oktober:
Nog steeds geen vervoer per spoor, trams of 
auto’s. Nu zijn we zover dat er geen elektra 
meer is, wat vreselijk is, geen licht.
Veel bedrijven kunnen niet meer werken. 
Slechte voedselvoorziening, geen brandstof, 
geen zeep, geen gas en nu wordt je weer 
aangemaand heel zuinig met het water te 
zijn. Wat leven we in een vreselijke tijd. 
Het katholieken gebouw aan het eind van 
de Burgemeester de Withstraat is nu voor 
ziekenhuis ingericht.
19 oktober:
We zitten bij een klein ouderwets                

Voedselbonnen.
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petroleumlampje. Al het licht is 
uitgeschakeld, de stofzuiger en strijken, alles 
is afgelopen. Kees en Jan zijn om half 9 al 
naar bed gegaan uit verveling. Ze kunnen 
het niet zien om te lezen of om maar iets te 
doen. 
We raken echt uitgeslapen, want om half 10 
ligt alles te bed.
Het eind is nog steeds niet te zien. Er is 
ontzettend veel verwoest in Nederland. Wat 
zal er nog komen. De evacués stromen nog 
steeds De Bilt in.

20 oktober:
Nu wordt er bekend gemaakt, dat er 23 
oktober ingeleverd moet worden: 1 wollen 
deken, 1 hemd, 1 paar sokken, 1 onderbroek, 
2 vesten, 1 winter- of regenjas, zo je geen jas 
inlevert dan nog een wollen deken. Bij niet 
inleveren krijg je huiszoeking, dan nemen 
ze natuurlijk nog meer mee. Het is een 
dievenbende, waar geen voorbeeld van te 
vormen is. Je bent er maar klaar mee.

27 oktober:
Wij zitten bij kaarslicht, wat een last die 
donkerte. We zijn op heden wel aan de 
laatste loodjes bezig en die zijn heel zwaar. 
Veel evacués, een treurig gezicht als je 
die mensen allen ziet. Veel gebrek aan 
aardappelen en groente. Nu staat er weer 
aangeplakt dat alle auto’s en motorfietsen 
die er nog zijn moeten worden ingeleverd. 
1 November is er ook een fietsverbod, dan 
mag niemand meer fietsen.

6 november:
Nog steeds erg rumoerig met vliegen, 
bommen, ontploffingen enz. Soms weet 
je niet waar je het zoeken moet. Gisteren 
is Kees zijn verloofde met haar hebben en 
houden bij ons gekomen omreden hun 
huis aan de spoorlijn in Amersfoort staat 
en er heel dikwijls gebombardeerd wordt. 
Voor de 2e keer zijn hun ruiten kapot. ’s 
Nachts hadden ze in de kelder geslapen. 
In huis was het niet te houden omreden 
het buiten stormde en regende, alles waait 
in huis weg van de tocht. Vandaag is Nel 
onverwacht thuis gekomen, een gedeelte van 
het ziekenhuis is door een bom getroffen, 
juist de afdeling waar zij werkte. Ze heeft 
ook enkele schrammen opgelopen, gelukkig 
is zij er verder goed afgekomen. Natuurlijk 
wel overstuur. Op heden waren er 6 zusters 
overleden, 2 dokters, 1 broeder en de 
conciërge. Het ziekenhuis grenst aan de 
spoorlijn. Nu staat er een   munitiewagon 
al 3 weken op die lijn, heel dicht bij het 
ziekenhuis, daar was die bom voor bestemd 
geweest. Nu die niet getroffen is heb je 
kans dat het morgen weer voorkomt. Als 
die wagon getroffen wordt, gaat het hele 
ziekenhuis eraan. Nel dorst er niet te blijven. 
Wij vonden het ook beter dat ze voorlopig 
maar thuis bleef. Alle dagen komen er 
honderden evacués binnen. Wat is toch alles 
vreselijk. Wanneer zal het einde er van zijn.

12 november:
Vandaag zijn we zonder gas. Nu moet er op 
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de kachel in de kamer gekookt worden. Zo 
gaan we steeds bergafwaarts, elke week wat 
bijzonders. Vandaag moest je je ook opgeven 
voor de Centrale Keuken. Op heden zijn er 
2500 evacués in De Bilt, overal vandaan. Nu 
is Tiel weer bezig met evacueren. Het is op 
heden een heel somber en sober leven wat 
we hebben en alles zo in donker, zonder 
elektrische licht. We moeten ook steeds om 
8 uur ’s avonds binnen zijn. Op heden is het 
bekend dat er 23 slachtoffers zijn met het 
laatste bombardement van het ziekenhuis. 
Nel is nu thuis. Het ziekenhuis is voor een 
groot gedeelte ontruimd.

26 december:
2e Kerstdag.
Helder vriezend weer. Het vriest zelfs zo 
hard dat de kraan in de keuken alweer 
bevroren is en gesprongen, zodat wij net 
een hele natte troep opgeruimd hebben en 
dat in deze benauwde tijd, want nu is het 
langzamerhand vreselijk. 
Gelukkig hebben wij nog hout om te stoken 
en nog wat te eten, al is het mondjesmaat en 
verschrikkelijk veel geld kost het. 
Enkele artikelen zal ik je eens noemen wat 
het als zo kost: 1 liter melk ƒ 5,00, 1 pond 
boter ƒ 60,00 en 1 pond vlees ƒ 12,50. 
In Den Haag betalen ze voor een kilo 
aardappelschillen ƒ 1,50 en 1 aardappel voor 
ƒ 0,50. Wij kunnen 1 kilo aardappelen per 
persoon in 1 week kopen. Manufacturen 
kun je al in geen jaren meer kopen. Waar 
het naar toe moet op den duur weet ik 

niet. Schoenen zijn ook al in geen paar 
jaar te koop en ze worden ook niet meer 
gerepareerd. Alles ziet even armoedig en 
ellendig er uit. Alles is een toonbeeld van 
armoede en honger. Alles trekt er op uit, 
oud en jong, om levensmiddelen te vinden, 
uren ver. Zo bijvoorbeeld een kennis van ons 
loopt elke week naar Bunnik en terug (dus 3 
uur tippelen) voor 1 liter melk te halen voor 
zijn vrouw, die ziek ligt. Jan met de verloofde 
van Nel zijn verleden week op de fiets naar 
Hoofddorp geweest, ook om levensmiddelen. 
Ze hadden ongeveer 30 pond tarwe, wat 
rode kool, een tarwebrood en nog wat 
kruiden. 1 pond Chloor en wat azijnessence. 
Zeep weten wij niet meer hoe het er uitziet. 
1 kilo suiker kost ƒ 28,00. Gelukkig hebben 
wij nog wat groenten, die we zelf verbouwd 
hebben, anders zouden we niets hebben, 
het is bij de groenteboer niet te koop. Bij 
de bakker wordt niets anders gebakken dan 
brood, het rantsoen is 800 gram per week 
per persoon. Oorlogsbrood, weinig voedsel 
en veel te kort. Een enkele keer kan ik nog 
wel eens een clandestien brood kopen, dat 
weegt ook mar 800 gram en kost ƒ 4,50. 
Alle winkels zijn leeg en ongezellig.

Vervolg van het dagboek in de
volgende Biltse Grift.
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