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Van de redactie
Het thema rond het ‘Einde van de Tweede Wereldoorlog’ van dit jaar in De Biltse Grift, 
wordt deze maand voortgezet met het verhaal Eind november 1944 van de Hans de 
Groot. 
We vervolgen met Wieg WMO stond in De Bilt van de oud-KNMI’ers Kees Dekker en Kees 
Floor, waaruit blijkt dat De Bilt meteorologisch niet alleen nationaal maar ook internatio-
naal een rol heeft gespeeld.
Uit het artikel Graven van bekende musici in De Bilt/Bilthoven van Wim Krommenhoek 
blijkt dat er een bekende musici binnen onze gemeentegrenzen begraven zijn.
In de rubriek De Bilt toen en nu wordt u weer een kijkje geboden op een kenmerkend 
stukje De Bilt dat in de loop der tijd danig veranderd is. 
Dit nummer wordt afgesloten met drie stukken Een blik terug in de tijd: 1937-1940 van 
Lies Haan-Berends. De “Wegh der Weegen” opnieuw van Wim Krommenhoek en De Bilt 
voor kinderen verklaard, uit een boekje uit 1820.
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Hans de Groot

Eind november 1944

Enkele grepen uit de algemene toestand 
tijdens ons 12½ Jarig Huwelijksfeest.
De voorbereidingen veroorzaakten de 
grootste moeilijkheden doordat de toestand 
hachelijker was dan ooit. Nederland was 
ten dele bezet door de Geallieerden n.l. 
Brabant geheel, Limburg tot over de Maas 
en Zeeland ook zo goed als geheel. Gevolg 
hiervan was, dat er geen kolen aangevoerd 
werden want Z.Limburg was voor ons 
onbereikbaar. Bovendien heerste er een 
algemene spoorwegstaking terwijl tram en 
bus niet meer liepen. Hierdoor werd weer 
veroorzaakt, dat electriciteit en gas overal 
waren afgesloten. ’s Avonds geen licht, geen 
gas voor koken enz.
Het koken diende op de kachel te 

geschieden. Maar waarvan? Een ieder 
kreeg voor de gehele winter zegge 1 mud 
anthraciet toegewezen, dat nog zelf bij den 
kolenhandelaar moest worden afgehaald. 
En wie dat mud niet kreeg, kreeg in de 
plaats daarvan wat stukken boomstam. 
Bilthoven werd dan ook overstroomd door 
mensen, die hout wilden kopen of het anders 
maar roofden. Hele bossen verdwenen in 
tijd van enkele dagen. De twee percelen 
grond, die van den Heer N. waren en 
aan de Gezichtslaan lagen moesten snel 
worden leeggehaald, daar anders anderen 
alle boomen zouden hebben geroofd. Er 
ontstond een ruilhandel: boomen tegen 
andere artikelen. De eerste dagen b.v. een 

Eind november 1944

In het archief van mijn vader Jan 
de Groot vond ik kortgeleden een 
in keurig handschrift opgestelde 
impressie van zijn bemoeienissen 
om ondanks de zware tijd waarin zij 
leefden toch zijn 12½-jarig huwe-
lijksfeest met mijn moeder Mien van 
der Wurf te kunnen vieren.  
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kilo suiker of snoep voor zes boomen, of een 
pakje vooroorlogse tabak voor 2 boomen. 
Later werd de ruilvoorwaarde hoger b.v. 6 
boomen voor 2 kilo borstplaat, 3 boomen 
voor een fles cognac en 10 sigaartjes enz. 
Op de levensmiddelenbonnen was zo goed 
als niets meer te krijgen. Om koekjes en 
een taart te hebben moest suiker en boter 
worden ingeleverd. Boter kochten wij 
clandestien voor ƒ 40,- per pond, suiker deed 
f. 35,- per kilo. Ik ruilde een pakje shag, een 
boekje sigarettenvloeitjes en doosje met 20 
Gold Flake sigaretten voor 2 kilo suiker, een 
waarde dus van ƒ 70,-. Eerst ruilde ik voor 
4½ kilo snoep een kistje met 50 sigaren van 
inlandse tabak met papieren omblad, welke 
plusminus ƒ 2,50 per stuk opbrachten.
Het verlichtingsprobleem op de dag van 
het feest werd opgelost, doordat Frans zijn 
stallantaarn voor een dag aan ons leende, 
gevuld met petroleum welke ƒ 30,- per 
liter kostte. Voorts verraste Mevr. N. ons 
met 2 kaarsen, welke ƒ 6,- per stuk konden 
opbrengen.
Doordat allen om 8 uur binnen moesten zijn 
ging het merendeel van de bezoekers om half 
acht weg. Ik had gelukkig nog wat onder de 
kurk en kon een ieder twee borrels en twee 
sigaren offreren. In de zwarte handel 2 x ƒ 3,- 
+ 2 x ƒ 3,50 = ƒ 13,- !!
Een groot probleem was ook, hoe komen 
de bezoekers uit Utrecht? Van de familie 
kwam alleen Bertha uit Utrecht op de fiets. 
Ze wilde eerst niet gaan, omdat Bilthoven 
daags tevoren was gebombardeerd en ook 

omdat regelmatig door de Landwacht fietsen 
werden gevorderd, maar zette ’t toch maar 
door. Gotfried kwam op een fiets zonder 
banden. ’s Avonds zijn de moeren van zijn 
fiets losgelopen. Gelukkig kon hij z’n fiets 
op een wagen met hout gooien, die langs 
kwam op de Brandenburgerweg, waarmee 
hij meehielp met duwen naar Utrecht. Wim 
de Beus met zijn vrouw kwamen lopen heen 
en terug.
Om op dat bombardement terug te komen. 
Daarbij was ook een bom gevallen op de 
spoorlijn achter van Hees, de bakker die de 
koekjes en de taarten zou bakken. De hele 
bakkerij zo goed als in elkaar! De koekjes 
bleken gelukkig al gebakken te zijn en de 
electrische oven (clandestien!!) bleek ook 
nog te functioneren zodat alles nog goed 
kwam. Melk kregen wij doordat ik de U.M.I. 
had aangeschreven. Als een grote gunst 
kreeg ik 4 liter volle melk, welke alleen voor 
kinderen tot 2 jaar beschikbaar werd gesteld. 
Andere kinderen kregen taptemelk en de 
ouderen helemaal niets meer. Wolthuis 
“hielp” me aan 3 flessen wijn tegen ƒ 7,50 
per fles; dat was nog billijk. De zwarte prijs 
bedroeg ƒ 20,- per fles wijn. Voor jenever 
ƒ 150,- per fles. Praeferentia maakte ons 
gelukkig met een pond bakmeel, een zakje 
biskwie en een fles vruchtenwijn!
Aardappelen waren niet te krijgen. Gelukkig 
had ik wat voorraad, zwarte prijs was 
plusminus ƒ 150,- per mand. Een gewoon 
regeringsbrood kostte f. 6,- tot ƒ 8,-. De 
meeste mensen aten uit de gaarkeuken en 
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kregen niet half genoeg! Vlees hadden we 
gekocht voor ƒ 12,- per pond. Nog heel billijk! 
Vet deed ƒ 40,- tot ƒ 50,- per pond. 

Wat aanvullende informatie
-De Heer N. was de heer Nelissen en 
mijn vaders werkgever. Hij bestierde een 
uitgeverij.
-Frans van Huizen was een oude vriend van 
mijn vader en had een winkel en vendulokaal 
aan de Nachtegaallaan.

-Praeferentia was een Coöperatie van de 
katholieke arbeidersbeweging die brood en 
andere levensmiddelen leverde.
-Van Hees was de bakkerij aan de 
Bilderdijklaan.
-Wolthuis had een kruidenierswinkel aan de 
Bilderdijklaan in het pand waar nu de Spar 
zijn producten verkoopt.
-De U.M.I. was een melkfabriek in Utrecht
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Kees Dekker en Kees Floor

Wieg WMO stond in De Bilt 
Samenwerkende weerdiensten

In Genève, Zwitserland, is in een gigantisch 
‘glazen’ gebouw (figuur 1) het secretariaat 
gevestigd van de Wereld Meteorologische 
Organisatie (WMO). In dit agentschap van 
de Verenigde Naties werken de nationale 
meteorologische diensten van de 185 
aangesloten landen samen. Het secretariaat 
heeft ongeveer 250 vaste medewerkers. 
Wie het gebouw ziet kan zich haast niet 
voorstellen dat het eerste secretariaat van 
de in 1873 opgerichte voorloper van de 
WMO, de Internationale Meteorologische 
Organisatie (IMO), was gevestigd op een 
etage van een gewoon woonhuis. Waar dat 
woonhuis stond?  In de Biltse Dorpsstraat! 

De vestiging van het secretariaat in De 
Bilt was niet van een leien dakje gegaan. 
Het had dan ook tot 1928 geduurd voor 
het zo ver kwam. De directeuren van de 
nationale meteorologische diensten, die 
de IMO vormden, konden het aanvankelijk 
namelijk niet eens worden over de taken die 
de organisatie, en dus ook het bijbehorend 
secretariaat, zou moeten vervullen en 
Gebouw van de Wereld Meteorologische 
Organisatie (WMO) in Genève. BronWMO. 
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wie dat ging betalen. Toen daarover 
toch een besluit mogelijk bleek, werd de 
vestigingsplaats van het secretariaat een 
bron van onenigheid.

De IMO
De aanzet tot de IMO was in 1872 gegeven 
door de eerste directeur van het in 1854 
opgerichte KNMI, Christophorus Buys Ballot, 
bekend van de wet van … Hij schreef in dat 
jaar een essay ‘Suggestions on a uniform 
system of Meteorological Observations’, 
dat hij op een congres in Leipzig aan 52 
collega’s ter lezing aanbood. Een jaar later 
werd in Wenen het eerste Internationale 

Meteorologisch 
Congres 
gehouden, 
waarop de IMO 
werd opgericht. 
Buys Ballot 
werd de eerste 
president van 
het dagelijks 
bestuur van de 
organisatie. 
In de jaren daarna 
groeide de IMO 
gestaag en waren 
er verscheiden 
bijeenkomsten 
van de 
directeuren 
van nationale 
meteorologische 

diensten, maar tot de instelling van een 
secretariaat kwam het niet. Met de wisseling 
van presidenten veranderde ook steeds het 
postadres.

Bureau en secretariaat
In de jaren 20 van de vorige eeuw deed de 
behoefte aan een bureau zich steeds sterker 
voelen. 
Toenmalig KNMI-hoofddirecteur Ewoud 
van Everdingen, die in 1923 op een 
conferentie in Utrecht was benoemd tot 
president van het dagelijks bestuur van de 
IMO, zocht voor advies over de opzet van 
een bureau contact met de prestigieuze 

Gustav Swoboda en medewerksters van het  bureau van de Internationale 
Meteorologische Organisatie (IMO) in de tuin van hun kantoor Utrechtsche weg 
194, thans Dorpsstraat 10, De Bilt. Bron: KNMI.
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International Commission for Intellectual 
Cooperation (ICIC),  de voorloper van de 
UNESCO. De Nederlandse natuurkundige en 
Nobelprijswinnaar Hendrik Antoon Lorenz 
was president van dit in Parijs gevestigde 
adviesorgaan van de Volkenbond, de 
voorloper van de Verenigde Naties. De ICIC 
legde de zaak op haar beurt voor aan drie 
natuurwetenschappers van naam: Albert 
Einstein, Marie Curie en Lorenz zelf. Zij 
moesten samen met Van Everdingen en 
enkele andere experts nagaan hoe de ICIC 
kon bijdragen aan de oprichting van een 
internationaal meteorologisch bureau.  
Uiteindelijk kwam men uit op een bureau 
met ruime taken en bevoegdheden. De 
ICIC zou ruimte ter beschikking stellen en 
de Franse regering zou de inrichtingkosten 
voor haar rekening nemen. Van Everdingen 
wilde er echter niet aan; zijn voorkeur bleef 

uitgaan naar een bescheidener, minder 
ambitieuze, maar vooral goedkopere opzet. 
De meerderheid van het dagelijks bestuur 
van de IMO ging uiteindelijk daarin met hem 
mee.

Plaats van vestiging
Bleef de vraag waar het bureau gevestigd 
moest worden. Het genereuze aanbod 
van ICIC en Frankrijk voor een vestiging 
in Parijs werd door de vergadering van 
directeuren van nationale weerdiensten 
beleefd afgewezen; men gaf de voorkeur 
aan een klein, centraal gelegen Europees 
land: Zwitserland, België of Nederland. De 
commissie die zich erover moest buigen, 
koos in eerste instantie voor Zwitserland, 
maar Van Everdingen, die het bureau naar 
Nederland wilde halen, hield zijn poot stijf. 
Het compromis werd dat het secretariaat 

Brief uit 1939 met briefhoofd van de IMO. Als adres is vermeld: Utrechtsche weg 194, De Bilt.  
Bron: KNMI. 
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tijdelijk naar Nederland kwam en dat 
het later in Zwitserland een definitieve 
vestigingsplaats zou krijgen. 
Op 1 juli 1928 ging het bureau officieel 
van start; Hendrik Cannegieter, destijds 
adjunct hoofddirecteur van het KNMI, werd 
benoemd tot tijdelijk hoofd. Later werd hij 
opgevolgd door Gustav Swoboda, die van 
1952-1955 secretaris-generaal zou worden 
van de WMO (figuur 2). Een verhuizing 

naar Zwitserland kwam er aanvankelijk 
niet van; het bleek steeds te duur. De 
devaluatie van de Nederlandse gulden 
in 1936 maakte echter ook een langer 
verblijf van het secretariaat in Nederland 
financieel nagenoeg onmogelijk. Terwijl de 
directeuren nog aan het bakkeleien waren 
over het hoe en wat van een verhuizing, 
werden ze ingehaald door de tijd. De Tweede 
Wereldoorlog brak uit en het secretariaat 

Plattegrond van De Bilt uit 1935. De Utrechtsche weg loopt door het dorp over de Dorpsstraat en de Holle 
Bilt. Uitgave VVV Bilthoven-De Bilt
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vluchtte in 1938 hals over kop naar 
het veiliger geachte Lausanne om 
uiteindelijk in 1951 te verhuizen naar 
Genève. Opvolger WMO is daar tot op 
de dag van heden gevestigd.

Dorpstraat 10
‘In afwachting van een besluit over de 
definitieve vestigingsplaats van het 
secretariaat, werd het ondergebracht 
in de hoofdvestiging van het KNMI 
in De Bilt’,  lezen we in een officiële 
‘levensloopbeschrijving’ van de IMO 
(1). De jaarverslagen van het KNMI 
geven echter geen uitsluitsel over 
waar dat secretariaat zich dan precies 
bevond. Toevallig dook er op het 
KNMI onlangs echter een brief op 
uit het archief van Cannegieter met 
het briefhoofd van de IMO (2) (figuur 
3). Het postadres luidt: Utrechtsche 
weg 194, De Bilt. De brief is overigens 
gedateerd 18 juli 1939, dus na de 
verplaatsing van het secretariaat 
naar Lausanne; kennelijk was het 
briefpapier mee verhuisd en nog niet 
aan de nieuwe situatie aangepast.
Dat biedt ons nog niet direct de 
sleutel, want waar is Utrechtsche 
weg 194? Wie ernaar op zoek gaat, zal het 
niet kunnen vinden. Voorbij de Holle Bilt 
oostwaarts richting Zeist is het hoogste even 
huisnummer aan de noordzijde 60. Voorbij 
de Dorpsstraat richting Utrecht begint de 
even nummering op de hoek van de Kerklaan 

bij 312. Tussenliggende huisnummers 
ontbreken.  De website postcode-zoeken 
kent het adres Utrechtscheweg 194 evenmin. 
Via de Gemeente De Bilt en het Regionaal 
Historisch Centrum Vecht en Venen kwam 
uiteindelijk de oplossing. Van 1904 tot 
1965 liep de Utrechtsche weg door de 

Dorpsstraat 10, voorheen Utrechtsche weg 194, de bakermat 
van de internationale meteorologische samenwerking. 
Het huis links naast restaurant ‘De Witte Zwaan’.
Foto: Kees Dekker.
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bebouwde kom van De Bilt, deels over 
wat nu Dorpsstraat vanouds Steenstraat 
heet (zie figuur 4), deels over de Holle 
Bilt (3). Utrechtsche weg 194 van toen is 
de Dorpsstraat 10 van nu, het huis links 
naast restaurant ‘De Witte Zwaan’ (figuur 
5). Het was ook de woning rechts van 
snelwegerfabriek Olland, die in 1926 vanuit 
Utrecht verhuisde naar Dorpsstraat 12-14 en 
daar gevestigd bleef tot 1980. 
Dorpsstraat 10 werd in 1928 bewoond door 
de familie Van Haagen. Na de dood van 
haar man in 1929 bleef mevrouw R.C.J. van 
Haagen-Schavier er wonen; uit gemeentelijke 
gegevens blijkt dat ze er in ieder geval in 
1937 nog woonde. In de crisistijd waren extra 
inkomsten door verhuur van ruimte aan het 
secretariaat van de IMO vermoedelijk een 
zeer welkome aanvulling.
Zo blijkt de Biltse Dorpsstraat, en dan 
meer specifiek Dorpsstraat nummer 
10,  de bakermat van de internationale 
meteorologische samenwerking. 

Verwijzingen:

1. Sarukhanian, E.I., & Walker, 
J.M., 2004: The International 
Organization (IMO) 1879-1950, 
WMO/TD-No. 1226, sessie 2.2.

2. Dekker, K., 2014: Het geheim van de 
Dorpsstraat, Meteorologica 23 (3) 
8-11.

3. Haan-Beerends, L., 2009: Straten en 
straatnamen van weleer, aflevering 
1. De Biltse Grift 18 (3) 66-76.

 Kees Dekker (1946) werkte ruim 35 
jaar als meteoroloog bij het KNMI. 
Begonnen in 1970 als luchtvaart-
meteoroloog op Zestienhoven, later 
werkzaam als maritiem meteoroloog 
en hoofd van de maritiem meteo-
rologische Dienst van het KNMI in 
Hoek van Holland. 
Ter gelegenheid van de opening van 
de nieuwe toegang van het KNMI 
in 2013 werd een symposium ge-
houden waar Kees werd uitgenodigd 
iets te vertellen over de relatie tus-
sen De Bilt en het KNMI. Hij greep 
dit aan om op zoek te gaan naar de 
plaats waar ooit het eerste 
secretariaat van de Internationale 
Meteorologische Organisatie was 
gevestigd. Het bijgaand artikel is het 
resultaat van deze zoektocht.

Kees Floor (1947) verzorgt weercur-
sussen en weerlezingen. Hij schreef 
talrijke artikelen voor dagbladen en 
tijdschriften, waaronder de 
Volkskrant, Utrechts Nieuwsblad en 
De Biltse Grift. Hij werkte  bij het 
KNMI en bij de lerarenopleidingen 
van Universiteit Utrecht en 
Hogeschool Utrecht. 
www.keesfloor.nl.
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Wim Krommenhoek

Graven van bekende musici 
in De Bilt/Bilthoven

Deze keer in de serie graven van bekende Ne-
derlanders in De Bilt/Bilthoven enkele musici 
uit zowel het klassieke als lichte repertoir.

Carel Cornelis Alberts, musicus, geboren in 
1927  te Amsterdam en overleden in 2006 
in Hilversum. Zijn asurn is bijgezet op de be-
graafplaats Den en Rust. Op de afsluitplaat 
van de nis waarin zich de urn bevindt de 
tekst:
                    CAREL C.S. ALBERTS
                             COCKTAIL TRIO

Carel Cornelis Alberts werd in 1927 geboren 
in een muzikale familie, zijn vader was violist. 
Al vroeg begon hij contrabas te spelen en 
hij ging kort na de oorlog stage lopen bij het 
Amsterdams Symphonie Orkest onder leiding 
van Piet van Egmond. In 1951 richtte hij 
samen met Ad van de Geyn en Tonny More 
het Cocktail Trio op dat in de jaren vijftig, 
zestig en zeventig een grote populariteit 
kende. Zanger en gitarist Tonny More groeide 
uit tot het gezicht van het Trio, Ad van de 
Geyn verzorgde de composities en Carel Al-
berts was de clown van het gezelschap. Vanaf 
1954 was het Cocktail Trio ook regelmatig te 
gast in diverse radioprogramma’s zoals Radio 
Ziekenbezoek,  samen met de Selvera’s in het 
programma Palet van Jan Koopman, en in 
de Snip en Snap revue Harte Troef. Voorjaar 
1961 scoorden ze hun grootste hit, Op een 
Kangoeroe Eiland, een bewerking van de 
Amerikaanse hit Tie me Kangaroo Down, en 
bereikten ze de Nederlandse Top 10. Dat 
gebeurde ook met Batje Vier (De uitvinder 
van het bier), waarvan de zin “Leve de man 
die het bier uitvond” een populaire kreet 
werd in ons land. Het Vlooiencircus (tjonge-
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jongejonge wat een sprongen) uit 1965 
groeide, overgenomen door Winifred Atwell, 
zelfs uit tot een wereldhit. Maar ook liedjes 
als Grote Beer en Wie heeft de Sleutel van de 
Jukebox gezien waren mateloos populair in 
die dagen. Behalve liedjes van eigen bodem, 
stonden Amerikaanse hits met een pakkende 
Nederlandse tekst op het repertoire. Eind 
jaren zestig begint het succes af te nemen. 
Bekend worden ze dan nog met een tv-spotje 
met de kreet “Leve de man van de SRV van je 
hiepperdepiep hooray”.
Na het overlijden van Tonny More in 1985 
viel het trio snel uiteen. Carel Alberts gaat 
verder onder de naam Sans Souci, maar de 
tijden van grote bekendheid en succes zijn 
definitief voorbij. In 2006 overlijdt hij op 
78-jarige leeftijd in Hilversum aan kanker.

Rian de Waal, pianist, geboren in Zuid Afrika 
in 1958, overleden te Utrecht in 2011 en 
begraven op de begraafplaats Den en Rust. 

Op zijn graf een grote urn met op de deksel 
de tekst:
                     RIAN DE WAAL
             8-5-1958  -  25-5-2011

Rian de Waal studeerde piano aan het Swee-
linck Conservatorium in Amsterdam en nam 
deel aan diverse masterclasses. In 1983 was 

hij de eerste Nederlandse pianist die de 
finale bereikte van het prestigieuze Koningin 
Elizabeth Concours in Brussel. Daarop volgde 
een internationale carrière die begint in het 
Concertgebouw in Amsterdam. Recitals volg-
den in Duitsland, Polen, Engeland, Frankrijk, 
België en Amerika. In Nederland speelde hij 
met diverse orkesten, zoals het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, het Residentie orkest, 
het Noord Nederlands Orkest, het orkest van 
het Oosten, het Gelders Orkest en het 

Cocktail Trio met Carel Alberts rechts.

Rian de Waal.
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Brabants Orkest. Succesvolle kamer-          
muziektournees maakte De Waal met het Da 
Camera ensemble door Europa, Amerika en 
Azië. Daarnaast maakte hij opnamen voor 
radio en televisie. Sinds 2006 was hij artistiek 
leider van het Peter de Grote Festival in 
Groningen en initiatiefnemer van het 
Rhijnauwse Kamermuziek Festival in Bunnik. 
Tevens was De Waal docent aan het 

Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Naast zijn werk als uitvoerend kunstenaar 
hield De Waal zich intensief bezig met piano-
transcripties van muziek voor andere bezet-
tingen. Hij gaf recitals waarin hij deze 
pianotranscripties speelde en toelichtte en 
hij werkte aan een boek over dit onderwerp. 
De Waal was getrouwd met de mezzo-
sopraan Marion van den Akker en woonde 
sinds 2002 op een boerderij in Valthermond 
die ingericht was als concertboerderij en 
waar door de stichting Klassiek in ’t Veen 
georganiseerde concerten werden gegeven. 
Hij overleed in mei 2011 op 53-jarige leeftijd 
in Utrecht aan de gevolgen van een hersen-
tumor.

Wolfgang Wijdeveld, pianist en componist, 
geboren in 1910 te Den Haag, overleden in 
Laren in 1985 en begraven op de begraaf-
plaats Den en Rust. Op het graf een liggende 
steen met de tekst:

                  ELLEN WIJDEVELD KOHN
                30-1-1884  -  22-6-1965

                    WOLFGANG WIJDEVELD
                             COMPONIST
                   9-5-1910  -  12-12-1985

                        H. TH. WIJDEVELD
                                ARCHITECT
                    4-10-1885  -  20-2-1987

Graf Rian de Waal.
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Op het beeld van een harpspelende figuur 
aan de bovenzijde van het graf de tekst:

           RUSCHA KOHN SCHONFELD
               10-2-1857  -  5-5- 1946

Wolfgang Wijdeveld was de zoon van de 
architect en graficus Hendrik Wijdeveld en 
de celliste Ellen Kohn, die beide ook hier 
begraven zijn. Zijn grootmoeder van moeders 
kant was de Duits-Joodse pianiste Ruscha 
Schönfeld die als eerste in 1946 in dit graf 
is begraven. De sculptuur van de harp met 
vrouwenfiguur is haar grafmonument. Deze 
grootmoeder die in 1857 geboren was, heeft 
persoonlijk grootheden als Johannes Brahms, 

Richard Strauss, Max Reger en anderen ge-
kend. Zij sleet haar levensavond in Utrecht. 
Zijn broer Roland Matthijs ligt in een graf 
ernaast begraven.
Wijdeveld bezocht het Amsterdams 
Conservatorium en studeerde onder andere 
piano bij Willem Andriessen en compositie 
bij Willem Pijper. Van 1930 tot 1954 was hij 
pianist en componist bij het Ballet der Lage 
Landen. Met het ballet Yvonne Georgi 
maakte hij in 1939 een tournee naar 
Amerika. De periode 1940-1947 was hij 
directeur van de muziekschool in Zwolle, 
daarna leraar piano aan het Utrechts 
Conservatorium en van 1966 tot 1970 
eveneens aan het Arnhems Conservatorium. 
Tussendoor maakt hij in 1962/63 samen met 

Wolfgang Wijdeveld.
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zijn vader een tournee door Amerika, waarbij 
hij de lezingen van zijn vader over bouwkunst 
en muziek muzikaal illustreerde. Wijdeveld 
gaf ook jarenlang schoolconcerten en lezin-
gen voor volksuniversiteiten. Gedurende de 
periode 1956 - 1968 was hij ook muziekcriti-
cus bij het Vrije Volk. Ook was hij bestuurslid 
van de Vereniging van Docenten aan het 
Utrechts Conservatorium en de Koninklijke 
Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging.
Wijdeveld schreef vooral kamermuziek, maar 
ook een tiental balletten, een symphonische 
Ouverture en een aantal liederen. In 2000 
verscheen posthuum een cd met de eigen 

opnamen van Wijdeveld. Wijdeveld was 
meerdere malen gehuwd en moest meer-
dere kinderen onderhouden, reden waarom 
hij veel schoolconcerten en lezingen moest 
geven. Hij overleed in 1985 op 75-jarige leef-
tijd, overleefd door zijn vader die 101 zou 
worden.

Graf Wijdeveld.

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

De villa “De Nachtegaal” werd in 1905/06 gebouwd door architect  G.H. van der Haar. 
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In 1975 werd de villa afgebroken, waardoor ruimte ontstond voor de bouw van “Plein Vogelzang”. 
1975. 
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Lies Haan-Berends

Een blik terug in de tijd 1937-1940

Een blik terug in de tijd: 
1937-1940 

In een vorig artikel heb ik u aan de hand van 
de adresboeken uit 1927 en 1929 en de gids, 
die in 1928 uitgegeven werd door Vereeni-
ging tot bevordering van het vreemdelin-
genverkeer in De Bilt en Bilthoven, verteld 
hoe een en ander aan het eind van de jaren 
twintig in onze toenmalige gemeente gere-
geld was.
Dit maal gaan we terug naar het eind van 
de jaren dertig. Daarvoor heb ik als bronnen 
gebruikt het adresboek dat in de zomer van 
1937 uitgegeven werd en was samengesteld 
met toestemming van Heeren Burgemees-
ter en Wethouders met gegevens van de 
Gemeente-Secretarie van De Bilt en de gids 
uit 1940 die aangeboden werd door de Bilt-
hovensche Handelsvereeniging. Bovendien 
heb ik als bron gebruikt De Vraagbaak voor 
plaatsgenoot en vreemdeling, 2de uitgave 
die in 1939 door de Fa. B. Cuperus Az. – De 
Bilt werd uitgegeven.

Zoals blijkt uit het adresboek van 1937 telde 
de bevolking op 31 december 1936 13.960 
zielen, zijnde 6.499 mannen en 7.461 vrou-
wen. Op 31 december 1929 had de toenma-

lige gemeente 10.818 inwoners. In zeven jaar 
was de bevolking dus met ruim 3.000 zielen 
toegenomen. Uit het staatje op bladzijde 8 
blijkt dat de grootste bevolkingsgroei (15,0%) 
viel in de periode 1922-1923, gevolgd door 
de periode 1932-1933 toen de toename 6,7% 
bedroeg.
Het dagelijks bestuur van de gemeente be-
stond uit burgemeester H.P. baron van der 
Borch tot Verwolde van Vorden en de wet-
houders mr. M.J. de Geus, H. Troostheide en 
mr. G. ter Laan. Gemeentesecretaris was mr. 
P.H. Damsté. 
Er volgde een opsomming betreffende de 
Raadscommissiën, de stembureaus, de 
Biltsche Ophaaldienst voor Belastingen en 
Schoolgelden en nog veel meer. De hoogte 
van het schoolgeld voor wat betreft de open-
bare scholen was afhankelijk van het inko-
men van de ouders. De grafrechten werden 
vermeld op  bladzijde 18. Voor een grafkel-
der of grafstede 1e klasse bedroegen de kos-
ten ƒ 25,-. Voor een grafkelder of grafstede 
2e klasse ƒ 16,-. Voor een gemeentegraf werd 
voor een periode van 25 jaar in de 3e klasse 
ƒ 10,- in rekening gebracht en voor een pe-



83De Biltse Grift september 2015

riode van 10 jaar ƒ 6,-. Vond er een begrafe-
nis plaats buiten de ‘gewone uren van des 
voormiddags 7 tot des namiddags 5 uur’ dan 
werd er een extra toeslag geheven, zijnde 
voor de 1e klasse ƒ 10,-, de 2e klasse ƒ 5,- en 
voor de 3e klasse ƒ 2,50. Bovendien waren 
er ‘rechten verschuldigd voor het opgraven 
en overbrengen van een lijk, het stichten van 
een gedenkteeken, plaatsen van een hek-
werk, stellen van een kruis, opstaande steen, 
enz., waarvoor bij den administrateur ter 
gemeentesecretarie de noodige inlichtingen’ 
konden worden verkregen. 

Uitgebreid kan men in de gids op bladzijde 
20 de openingstijden van het ‘Bijpost-, Te-
legraaf- en Telefoonkantoor de Bilt’ vinden. 
Bovendien waren de tijden van de buslichtin-
gen en van de lichtingen van de diverse hulp-
brievenbussen in het adresboek opgenomen.

De scholen werden uitgebreid besproken. De 
Dr. W. van Everdingenschool, een openbare 
lagere school, had toen als adres ‘Soestdijk-
sche Straatweg 208 Zuid’. De school leidde 
op voor gymnasium en H.B.S. De andere 
openbare scholen waren te vinden in de 
Tuinstraat, de Middellaan, de Van Dijcklaan 
en de Leijenscheweg, waarbij gewezen moet 
worden op het feit dat de laatste een ‘School 
voor Uitgebreid Lager Onderwijs (M.U.L.O.)’ 
was. De ‘Oranje-Nassauschool v. Chr. U.L.O.’ 
was gevestigd aan de Overboslaan en ‘Het 
Nieuwe Lyceum’, toen nog een school met 
internaat die onder leiding stond van de heer 
en mevrouw Popta, was te vinden op het 
Vermeerplein. Als bijzondere lagere scholen 
stonden nog vermeld de ‘School met den 
Bijbel’ gelegen aan de Hessenweg, de Groen 
van Prinstererschool en de Julianaschool, 

alsmede de rooms 
katholieke scholen ge-
legen aan de Kerklaan 
en de Gregoriuslaan 
en de ‘Montessori-
school te Bilthoven’. 
De ‘Christelijke Be-
waarschool’, gelegen 
aan de Burgemeester 
De Withstraat en de 
Nijverheidsscholen 
werden eveneens ver-
meld. Als laatste werd 
vermeld de ‘Vereeni-
ging Volksonderwijs, 
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Afd. de Bilt-Bilthoven’ die propageerde: ‘ één 
school voor allen: de openbare’! Maar dat 
was dus nog allerminst het geval. Men leefde 
nog in de tijd van de verzuiling.

Onder het kopje ‘Volksgezondheid’ werden 
niet alleen de namen van de ter plaatse ge-
vestigde artsen vermeld, maar ook de adres-
sen van de wijkgebouwen waar de wijkzus-
ters iedere werkdag spreekuur hadden. Ook 

de apotheken staan vermeld. Die waren te 
vinden op het Emmaplein en de Hessenweg. 
De stichting ‘De Biltsche Zweminrichting’ 
werd ook onder dit kopje vermeld, alsmede 
‘Het Biltsche Badhuis’, dat in de Torenstraat 

te vinden was. De afdeling De Bilt-Bilthoven 
van het ‘Ned. Roode Kruis’ kreeg aandacht, 
alsmede de ‘Kinderherstellings- en Vacantie-
Kolonies’. In de besturen komen we bekende 
namen tegen. Zo was mr. P.H. Damsté voor-
zitter van laatstgenoemde vereniging en was 
hij secretaris van het badhuis.
De politieke partijen werden uitgebreid 
beschreven en ook de ‘Muziek-, Zang- en 
Toneelvereenigingen’. Sommige bestaan nog 

steeds, zoals het ‘Biltsch Fanfarecorps’, dat in 
1900 opgericht werd en waarvan de naam in 
september 1930 omgezet werd in ‘Biltsche 
Harmonie’. Kennen we nu een toneelvereni-
ging die de naam ‘Steeds Beter’ draagt in 
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1937 had een mandolineclub die naam. Er 
waren twee toneelverenigingen, te weten: 
de arbeiderstoneelvereniging ‘Onze Strijd’ 
en de vereniging ‘R.K. Biltsch Tooneel’. De 
laatste was een onderafdeling van de rooms 
katholieke werkliedenvereniging ‘St. Joseph’. 
In het adresboek staat niet alleen de ‘Biltsche 
Gemengde Zangvereeniging Zang Veredelt’ 
vermeld die al in 1884 was opgericht, maar 
ook de ‘Christ. Gem. Zangver. Euphonia’, de 
‘Arb. Zangvereeniging De Biltsche Stem’ en 
de ‘R.K. Gem. Zangvereeniging St. Caecilia’.

Ook bij de ‘Instellingen en Vereenigingen van 
Armenzorg en Weldadigheid’ ziet men niet 
alleen de neutrale vereniging ‘Hulp in Nood’ 
vermeld, maar ook de ‘St. Vincentiusvereeni-
ging de Bilt’, het ‘Protest. Chr. Comité van 
Bijstand De Bilt-Bilthoven’ en de ‘Chr. Meis-
jesver. ‘Helpt Elkander”’. Ook bij de diverse 
vakorganisaties vindt men neutrale, christe-
lijke en katholieke organisaties. 
Bij de diverse sportverenigingen is die aan-
duiding in de naamgeving meestal niet te vin-
den, maar ongetwijfeld zullen de toenmalige 
ouders wel kritisch gekeken hebben alvorens 
te beslissen van welke vereniging of club hun 
kind lid mocht worden. Bij de korfbalclub 
O.D.I. (= Ontspanning door inspanning) komt 
de aanduiding ‘Chr.’ Nog wel in de naamge-
ving voor. Er werd door de club meegedaan 
in de competitie van de Chr. Korfbalbond. 

Op bladzijde 41 begint de ‘Naamlijst der In-
gezetenen Bilthoven’, die gevolgd wordt door 

een lijst gerangschikt op adres. Op bladzijde 
110 begint de ‘Naamlijst der Ingezetenen De 
Bilt’, eveneens gevolgd door een lijst gerang-
schikt volgens ‘Straten en Wegen’. Stond er 
in de gids van 1909 onder aan elke bladzijde 
zo’n aardige advertentie waarin Maison 
Jansen uit Utrecht vermeldde ‘Chapeaux 
pour Dames et Fillettes dernière Creation.’ 
te verkopen, in deze gids vindt men onder 
elke bladzijde een advertentie van de ‘Zeis-
ter Begrafenis-Onderneming Patrimonium’. 
Duidt dat op een sombere tijdgeest eind 
jaren dertig?
Er staan verder niet veel advertenties in de 
gids. Wel staat er op bladzijde 44 een grote 
advertentie van ‘Begrafenis-Onderneming 
Bilthoven F.B. Tap, Rembrandtlaan 32’. Het 
betreft uiteraard de begraafplaats ‘Den en 
Rust’, gelegen bij de Frans Halslaan in Bilt-
hoven. Op bladzijde 116 staat een adver-
tentie van ‘AANSPREKER’ en ‘Bezorger van 
Begrafenissen’ S. Brouwer, Burgemeester de 
Withstraat 32. Waren de ‘gewone’ winke-
liers wellicht door verminderde omzet in de 
crisisjaren kennelijk wat zuiniger waardoor 
men minder advertenties plaatste de begra-
fenisondernemers waren altijd verzekerd van 
klandizie. 

Drukkerij Cuperus was in 1938 gevestigd op 
het adres Hessenweg 2, De Bilt. In de door 
deze firma uitgegeven vraagbaak staat dat 
de gemeente op 1 januari 1938 totaal 14.334 
inwoners had, waarvan er ongeveer 7.700 in 
Bilthoven woonachtig waren. Ook in die gids 
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staan allerlei formele mededelingen die na-
genoeg gelijk zijn aan die vermeld in de gids 
van 1937. Op bladzijde 21 maakt de firma 
Cuperus reclame voor verzamelboeken voor 
knipsels, die bij hun besteld konden worden. 
“Maakt uit uw courant een boek” luidde het 
hoofdje. Met daaronder de volgende tekst: 
‘Elken dag brengen couranten en tijdschrif-
ten artikelen van blijvende waarde. Steeds 
kijkt U het eerst naar die rubrieken, welke U 
speciaal interesseeren. Waarom laat U het 
bij het voornemen om het meest interes-
sante te bewaren? Wij weten het wel. U 
zoudt op den duur niet weten waar U met al 
die knipsels heen moet! Maar wij weten ook 

op welke manier U ze goed kunt bewaren. 
’t Is zoo eenvoudig! U koopt een van onze 
handige plakboeken voor knipsels en maakt 
hiervan Uw mooiste en nuttigste boek! 1001 
mogelijkheden met de verzamelboeken voor 
knipsels uit onze Bibliotheek “Memotech-
niek”’. De meeste varianten kostten 50 cent. 
Voor een boek met linnen band moest men 
75 cent betalen.

Op sommige bladzijden staan er in kaders 
belangrijke tips betreffende de verkeersvei-
ligheid. Zo leest men op bladzijde 18: ‘Werkt 
allen mede aan veilig verkeer!’ en op blad-
zijde 43: ‘Weggebruiker, groot en klein laat 
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“Verkeersopvoeding” een eerezaak voor U 
zijn.’. Op bladzijde 69 kan men lezen: ‘Voet-
ganger! Op den rijweg dreigt U gevaar. Loopt 
daarom steeds op het trottoir!’.
Dat was en is in Bilthoven vaak moeilijk daar 
er ten noorden van de spoorlijn meestal geen 
trottoirs te vinden zijn.

Ook in deze gids vond ik weer advertenties 
die ons de eindigheid van het leven doen 
voelen. Op bladzijde 11 staat een adver-
tentie van D. van Renen die zich belastte 
met het aanleggen en onderhouden van 
graven. Op bladzijde 12 vroeg steenhouwerij 
‘Eben-Haëzer’ uit Utrecht aandacht voor zijn 
‘Toonzaal’ en ‘Grafwerken’. En op bladzijde 
13 vindt men een advertentie van Tap, die 
vergelijkbaar is met de advertentie die in de 
gids van 1937 geplaatst werd.

Op bladzijde 23 vroeg ‘Mej. L.Schroeder 
v.d.Kolk’ aandacht voor het ‘Particulier 
Klasje’ dat voorbereidde op het Montessori-
onderwijs. Het was bestemd voor kinderen 
in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. En op bladzijde 
27 vond ik een advertentie van M.J. Bruins-
hoofd, die verloskundige was in de Bilt en 
Bilthoven. Als je bedenkt dat zij mij heeft 
bijgestaan bij de geboorte van onze oudste 
zoon in 1966 dan heeft zij een lange staat van 
dienst gehad.
Blijkens de advertentie die staat op bladzijde 
33 voldeed het zwemwater van de gemeen-
telijke zweminrichting Brandenburg ‘door 
belangrijke technische verbeteringen’ aan de 

hoogste kwaliteit. De tarieven waren laag, 
het personeel bekwaam en de omgeving 
aangenaam.
Op bladzijde 52 is een gezamenlijke adver-
tentie te vinden van J.P. Lamfers, die in de 
Dorpsstraat groenten en fruit verkocht en 
W.W. Lamfers-Bos die op hetzelfde adres 
handelde in ‘manufacturen, garens, trico-
tage, corsetten en Heeren-modeartikelen’.
Op bladzijde 56 staat een advertentie waarin 
de V.V.V. duidelijk maakte wat die vereniging 
zoal voor Bilthoven en De Bilt deed: ‘Zij is de 
vereeniging die altijd actief werkzaam is om 
het vreemdelingenverkeer in onze gemeente 
te bevorderen. Zij doet dit door krachtige en 
doelmatige propaganda in binnen- en buiten-
land. Zij wil door haar arbeid bereiken een 
bloeiende en welvarende gemeente De Bilt.’ 

Op dezelfde bladzijde staat een advertentie 
van de ‘rijwielpadvereeniging U.M.O.’. Er 
werd een oproep gedaan aan de inwoners 
van De Bilt en Bilthoven om de nuttige 
vereniging te steunen die ‘zorgt voor 
prachtige rijwielpaden in schoone en 
boschrijke omgeving, bijna 400 K.M. heeft zij 
in beheer. Zonder rijwielpaden geen toeris-
tisch genot.’ 
Op bladzijde 61 vermeldde het Leger des 
Heils uit Utrecht dat oud papier gratis zou 
worden afgehaald en dat men aanmaakhout 
leverde per 100 bosjes tegen de prijs van       
ƒ 1,20. Men haalde indien gewenst 
meubeltjes af en verrichtte dienstverrichting 
voor 55 cent per uur/per man. 
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Bergman filmdistributie, gevestigd op 
Spoorlaan 25 te Bilthoven, gaf aan huis film-
voorstellingen voor kinder- en familiefeestjes 
tegen billijke condities Ook verhuurde en 
verkocht Bergman smal- en normaalfilms en 
apparaten.
Op bladzijde 92 trof mij het kopje ‘Vrouwen 
Electriciteits Vereeniging’. De doelstelling van 
de vereniging was om via het uitgeven van 
een maandblad en maandelijkse besprekin-
gen de vrouwen vertrouwd te maken met 
het gebruik van elektrische huishoudelijke 
gebruiksartikelen. De P.U.E.M. adverteerde 
op bladzijde 96: ‘Doe het beter! Kookt elec-
trisch! Koelt electrisch!                
         Verwarmt electrisch!’. Men was bereid 
telefonisch inlichtingen te geven. 
Op bladzijde 94 staat het ‘Comité van Actie 
voor de Kath. Radio Omroep’, die zich tot 
taak stelde de plaatselijke belangen van de 
K.R.O. en de katholieke luisteraars te behar-

tigen. Ook de A.V.R.O. 
had een Actiecomité. De 
V.A.R.A. bleef niet achter. 
Door middel van de radio 
wilde de V.A.R.A. belang-
stelling en aangename, 
nuttige, geestelijke en 
lichamelijke ontwikkeling 
bijbrengen. 

In het adresboek dat door 
de ‘Bilthovensche Han-
delsvereeniging’ in 1940 
uitgegeven werd staat 

achterin beperkte algemene informatie be-
treffende de gemeente. 
In het voorwoord vermeldde het bestuur van 
de handelsvereniging dat het in de bedoeling 
lag om elk jaar een nieuw adresboek uit te 
geven. De advertenties moesten grotendeels 
de kosten van de uitgave mogelijk maken. Er 
werd daarom gevraagd om die advertenties 
te raadplegen. Op de bladzijden 99-102 
stonden de adverteerders gerangschikt vol-
gens hun branche. Het ‘KOOPT IN 
BILTHOVEN’ moest van mond tot mond gaan. 
Niet de zakenmensen uit Bilthoven moesten 
dit devies voeren maar vooral de particulie-
ren moesten zorgen voor de mond tot mond 
reclame.

Het adresboek bevatte niet alleen een 
alfabetische namenlijst maar ook een
alfabetische lanenlijst, waarbij achter de 
huisnummers de namen van de bewoners/
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bedrijven vermeld werden. In de namenlijst 
stonden diverse advertenties, meestal 
Bilthoven betreffend. Ook hier trof ik op 
bladzijde 8 weer twee advertenties aan van 
begrafenisondernemers. Niet alleen F.B. Tap 
(waarvan ook nog een advertentie stond op 
bladzijde 16) had een advertentie geplaatst 
maar ook begrafenisonderneming
‘De Laatste Eer’. Daarbij stonden de namen 
van G. Boot die op de Kortelaan 8 in
Bilthoven woonde en Jac. van Capelleveen 
die als adres had Dahliastraat 17, De Bilt.

Op bladzijde 17 staat een advertentie van 
‘Dennenheim, Soestdijkscheweg 249Z’, die 
zich profileerde als een ‘Tehuis v. Dames en 
Heeren en Tijdelijk Rustzoekenden’. Men 
bood ruime kamers aan met stromend water 
en centrale verwarming, een gezellige huis-
kamer met zonnige serre en een vóór- en 
achtertuin. Op dezelfde bladzijde staat een 
advertentie van pension ‘Domburg’, gelegen 
in de onmiddellijke nabijheid van het natuur-
bad, te midden van dennen en hei. Men zou 
er gezelligheid vinden en het comfort van 
bediening als in een modern hotel. Boven-
dien werd er met zorg en smakelijk gekookt. 
Hotel-restaurant ‘Heidepark’ was, zoals blijkt 
uit de advertentie, een A.N.W.B.-bondshotel. 
Het was de ‘grootste en modernste inrichting 
ter plaatse’, waar men terecht kon voor di-
ners, partijen en recepties.
Op bladzijde 29 staat een advertentie van 
Albert Heyn, Emmaplein 12. Albert Heyn 
zou het leven goedkoper maken. ‘Uw meest 

voordeelig adres voor kruidenierswaren. 
Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging.’ 
Of de bakker, slager, kruidenier blij waren 
met deze concurrent valt te betwijfelen. 
Op bladzijde 48 staat dat A. Ravenhorst, Ju-
lianalaan 8a ADO-speelgoed verkocht ‘voor 
menschen met smaak’. Dat speelgoed werd 
gemaakt door revaliderende tuberculosepa-
tiënten die bij het sanatorium Berg en Bosch 
kuurden. De naam ADO was afgeleid van de 
woorden: arbeid door onvolwaardigen. Een 
dergelijke naam zou men nu niet meer ge-
bruiken. 
Banketbakker A. Top was al gevestigd op 
de Julianalaan en wel op nummer 6B. Fijne 
theekoekjes waren zijn specialiteit. Ook kon 
men er diners bestellen tegen billijke prijs. 
Op nummer 4 was het reisbureau ‘Lissone 
N.V. – Lindeman N.V.’ gevestigd, die buiten-
landse reizen kon verzorgen, zowel per spoor, 
boot als vliegtuig. 
Bode H. Vlug, die als adres had Oude
Brandenburgerweg 121, moest gezien zijn 
naam wel snel goederen vervoeren. Vlug ver-
zorgde een dagelijkse autodienst Bilthoven-
Utrecht.

En dan trof ik op bladzijde 93 nog de vol-
gende advertentie aan: ‘Wilt gij vredeswerk 
doen? Vraagt dan inlichtingen over of sluit U 
aan bij den: Alg. Ned. Vrouwen Vrede Bond 
of andere Vredesvereeniging ter plaatse. 
Adres: D.G. Telders, Hoflaan 5.’ 
Het adresboek was bijgewerkt tot 1 april 
1940. Deze oproep tot vrede heeft helaas 
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niet meer mogen baten. Er zouden vijf 
moeilijke jaren volgen, ook in De Bilt en
Bilthoven.

Bronnen:
- Adresboek voor de Gemeente Bilthoven en 
  De Bilt Zomer 1937, uitgegeven door de 
  gemeente
- De Vraagbaak voor plaatsgenoot en 
  vreemdeling, De Bilt – Bilthoven, 
  Fa. B. Cuperus Az.-De Bilt, 2de uitgave, 1939 
- Adresboek voor Bilthoven 1940, aangeboden 
  door de Bilthovensche Handelsvereeniging

Afbeeldingen afkomstig uit het archief van 
Historische Kring D’Oude School.

Lies Haan-Beerends is geboren in 
Scheveningen en in Den Haag naar 
school gegaan. Na haar huwelijk in 
1965, inmiddels dus 50 jaar geleden, 
woont zij in De Bilt/Bilthoven en zij 
is al sinds de oprichting van de kring 
actief lid.
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Wim Krommenhoek

Naar aanleiding van de renovatie van de 
Amersfoortseweg heeft de provincie Utrecht 
enkele jaren geleden opdracht gegeven 
voor onderzoek naar de geschiedenis van 
deze weg. De Rijksdienst voor Cultuur 
heeft daarop veel onderzoek gedaan dat 
geleid heeft tot de uitgave van het door J.E. 
Abrahamse en Ronald Blijdenstein in 2010 
verzorgde boek Wegh der Weegen. Gezien 
de belangstelling die hiervoor ontstond, 
is vervolgens in 2014 op initiatief van 
de Provincie Utrecht de stichting “Wegh 
der Weegen” opgericht, met als doel de 
bekendheid van de “wegh”  en de beleving 
van de cultuurhistorische aspecten ervan, 
te vergroten. Ook beoogt de stichting het 
instandhouden van de weg als onderdeel van 
het Nederlands cultuurhistorisch erfgoed, 
het stimuleren van onderzoek naar de 
geschiedenis van de weg, het bevorderen 
van de oprichting van een aantal landmarks 
met betrekking tot de weg, het zichtbaar 
maken van de classicistische structuur van 
de weg, en het bevorderen van eenheid van 
beleid ten behoeve van de doelstellingen 
van de stichting bij de bij de weg betrokken 
gemeenten, waaronder de Bilt.  Kortom, een 
ambitieus plan, waarbij in de toekomst ook 

De  “Wegh der Weegen”

Inleiding
Wie komende vanuit de Bilt op de 
Utrechtseweg tegenover de bui-
tenplaats Vollenhove linksaf de 
Amersfoortseweg inslaat, begeeft 
zich op een weg met een bijzondere 
en unieke historie.  Al na een paar 
kilometer aan de rechterkant van de 
weg,  iets voorbij de gemeentegrens 
met Zeist en vlak voor de afslag naar 
de Panweg,  wordt zijn oog getroffen 
door een groot hekwerk met de tekst 
WEGH DER WEEGEN. Waarom 
staat dat hek daar en waar slaat dat 
op zullen veel passanten denken. Dit 
artikel wil daarover enige duidelijk-
heid verschaffen.
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de haalbaarheid van een museum over de 
“wegh” en het verkrijgen van de nationale 
monumentenstatus wordt nagestreefd.
In dit kader is o.a. dit hek geplaatst dat sinds 
2011 schuin tegenover de Mesdaglaan staat 
op de plek waar de huidige weg afwijkt 
van het oorspronkelijke tracé. Het hek, 
ontworpen door Lilian Roosenboom, is 40 
m. breed en 3 m. hoog en moet met zijn 
lange strakke vorm het karakter van de weg 
nabootsen, namelijk een lange verbinding 
zonder bochten of onderbrekingen. Achter 
het hek zijn 26 eikenboompjes aangeplant in 
lijn met het nog zichtbare oude wegtracé in 
het bos van Vollenhove. De gegevens voor 
de rest van dit artikel zijn dan ook ontleend 
aan  het bovengenoemde boek. Waar is het 

nu allemaal om te doen en waarmee is het 
allemaal begonnen?

Het begin
Tot in het midden van de 17e eeuw was 
het gebied tussen Utrecht en Amersfoort 
grotendeels een ongerept heidegebied. 
Deze heide was van levensbelang voor 
de agrarische bevolking, want ze leverde 
plaggen als bouwmateriaal en schaapskooien 
leverden stalmest voor de akkers. Tussen 
beide steden liepen meerdere zandwegen, 
maar van een vastliggend patroon was geen 
sprake, evenmin als van enig onderhoud. 
Het eerste initiatief voor een nieuwe weg 
dateert van 1647 toen de Amersfoortse 
vroedschap opdracht gaf onderzoek te 

Ansichtkaart collectie Historische Kring D’Oude school.
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doen naar een mogelijke korte en mooie 
verbindingsweg met Utrecht. Twee jaar 
later stelde een Statencommissie voor de 
grond aan beide zijden van de toekomstige 
nieuwe weg gratis als bouwkavels uit te 
geven. Hiermee speculeerde men op de 
komst van luxueuse buitenplaatsen voor de 
stedelijke welgestelden. Pas in 1651 stemden 
de Staten van Utrecht in met de plannen 
en het jaar daarop werd besloten tot de 
definitieve aanleg van de weg. Het 11 km 
lange tracé zou lopen van de Amersfoortse 
berg naar de Hoge Bilt. Het zou logisch 
zijn geweest de weg aan te laten sluiten 
op de Biltse Steenstraat, maar dat dit niet 
gebeurd is heeft vooral te maken met de 
belangen van enkele grootgrondbezitters, 
tevens invloedrijke Utrechtse regenten. Het 
ontwerp van de weg  was van Jacob van 
Campen die toen in Amersfoort woonde. 
Van zijn vriend Everard Meyster, de man die 
de Amersfoorters zo gek had gekregen de 
bekende grote kei naar de stad te slepen, is 
de benaming “Wegh der Weegen”. 
Dat de weg allure zou krijgen, blijkt uit een 
aantal artikelen uit het goedgekeurde project 
van 1652. De weg zou maar liefst 60 m (12 
roeden) breed worden. Aan beide zijden 
moest een wal van zoden komen, 1.5 m 
hoog aan de wegkant en iets minder aan de 
buitenkant. De weg liep dan iets verdiept. 
Op de 11 m brede wal zouden 11 rijen 
“eijken heghout” worden aangeplant om de 
weg te beschermen tegen stuifzand uit het 
omliggende gebied. Op de weg zelf zouden 

aan beiden zijden drie rijen eiken, en in de 
as van de weg drie rijen populieren worden 
geplant. Van dit laatste zag men al snel af 
om in plaats daarvan op de middenas een 
7.5 m breed wagenspoor aan te leggen. Om 
dit alles te kunnen betalen werden nu gratis 
“vakken” uitgegeven, op voorwaarde dat 
de eigenaar zijn stuk weg moest aanleggen, 
bewallen, beplanten en onderhouden. De uit 
te geven “vakken” waren 376 m (100 roeden) 
breed en half zo diep aan weerszijde van 
de weg. Wie op zijn vak een huis bouwde, 
kreeg er nog  een evengroot deel bij. Naar 
ieder vak liep een uitgang of sortie waarvan 
er in Huis ter Heide nog één te zien is.  De 
geplande weg was niet alleen uniek in de 
provincie, maar in de gehele republiek. Hij 
was onvoorstelbaar breed, twee maal de 
Amsterdamse Keizersgracht of het Haagse 
Lange Voorhout. En hij was kaarsrecht, een 
eigenschap die steeds weer werd genoemd, 
en voornaam met meerdere rijen bomen. De 
breedte van de weg had nog een voordeel: 
het gaf overvallers en struikrovers minder 
kans in een tijd dat het gebied tussen 
Amersfoort en Utrecht een slechte naam 
had.

Tegenvallers
Maar het liep niet allemaal volgens 
verwachting. Veel percelen of vakken had 
men niet kunnen uitgeven en daardoor werd 
de stad Amersfoort verantwoordelijk voor 
aanleg en beplanting van grote delen van de 
weg. In 1666 waren de meeste vakken nog 
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onbebouwd, ondanks de belastingvoordelen 
die de grondbezitters in het vooruitzicht 
waren gesteld. Deze voordelen werden 
steeds verlengd op voorwaarde dat 
tenminste de bomenrijen zouden worden 
hersteld. Maar ondanks deze voordelen 
wilde het maar niet vlotten, tussen 1674 en 
1733 moesten de Staten vijfmaal dreigen 
met het afpakken van de vakken. Uiteindelijk 
heeft maar een handjevol grondeigenaren 
hun vak tot een “cieraad” gemaakt.
De 24 vakken aan weerszijden van de weg 
werden gelijkelijk verdeeld over Amersfoort 
en Utrecht. Van de 12 Amersfoortse 
vakken bleven er vijf tot in de 20e eeuw 
in handen van de stad. Van de Utrechtse 
vakken was het grootste deel in handen 
van twee invloedrijke Utrechtse regenten: 
Godin en Parmentier. Van alle 24 vakken 
zijn er uiteindelijk niet meer dan negen 
verdubbeld, maar met de aanleg van 
buitenplaatsen en landhuizen is het nooit 
veel geworden op enkele uitzonderingen na, 
zoals de uit de eerste helft van de 18e eeuw 
daterende  buitenplaatsen Sterrenberg, 
Zandbergen en Beukbergen. De eerste is 
in 1972 verdwenen bij de aanleg van de 
rondweg om Soesterberg. De andere twee 
zijn  herhaaldelijk aangepast en nog steeds 
in gebruik. Toen in 1672 het Rampjaar plaats 
vond en Utrecht door de Fransen werd bezet, 
was het animo tot het nulpunt gedaald om 
een ‘sierlijk buiten’ te laten bouwen en het 
duurde dan ook nog bijna driekwart eeuw 
voordat de net genoemde buitenplaatsen 

gestalte kregen. 
Tot ver in de 19e eeuw domineerden langs 
de weg boerderijen, schaapskooien en 
schuren. In een rapport uit 1814 over de 
toestand van de wegen in Utrecht lezen we: 
“Het land heeft geen vruchtbaar voorkomen, 
de weg loopt grotendeels over woeste heide, 
en levert tot nabij Amersfoort niet veel fraais 
op”. Pas later in de 19e eeuw en in de 20e 
eeuw verschenen er nog diverse landhuizen 
aan de weg, maar van echte buitenplaatsen 
is nauwelijks sprake. In de loop van de 20e 
eeuw neemt de bebouwing in snel tempo 
toe, maar in plaats van buitenplaatsen en 
landhuizen verrijzen er gestichten, kloosters, 
scholen, internaten, pensions, restaurants 
en campings. En nog  later gaat de kwaliteit 
van de verbouwing snel achteruit door de 
aanleg van bedrijventerreinen, fabriekjes en 
handelskantoren.

Nieuwe tijd
In 1824 kreeg de weg een klinkerbestrating 
van 3 meter breed, met aan weerszijde een 
rij bomen. Er is nu sprake van rijksweg 5, 
bekend als Nieuwe Amersfoortse Steenweg,  
die deel ging uitmaken van een landelijk 
wegennet. Voor de financiering waren er 
tot 1900 twee tollen op de weg.  Met de 
verharding van het wegdek vond ook de 
eerste wegverlegging plaats. Hiervoor werd 
de zichtbaan van het landhuis Vollenhove 
benut. Het 17e eeuwse tracé loopt nog als 
een kaarsrecht pad met de oorspronkelijke 
wallen ernaast, dwars door het bos van 

De Wegh der Weegen
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Vollenhove tot aan de boerderij Den Eyck. 
Om dit oude tracé te markeren is het 
hekwerk WEGH DER WEEGEN  geplaatst. 
In 1842 was de weg beplant met een 
enkele rij beuken en berken. In 1914 was 
de weg verbreed tot 4 meter, maar van het 
voornemen om verder te verbreden tot 5 
meter, was in 1929 nog steeds niets terecht 
gekomen. Misschien was daar ook niet zoveel 
reden voor, want in 1863 was de spoorlijn 
Utrecht - Amersfoort in gebruik genomen en 
in 1901 kreeg Huis ter Heide een station dat 
heden ten dage nog altijd langs de weg staat. 
En zo druk was het nu ook weer niet. Op een 
drukke dag in 1926 werden 62 auto’s, 12 
vrachtwagens en twee bussen geteld!

In 1937 vond een ingrijpende verandering 
plaats. De weg Utrecht - Zeist werd verbeterd 
en omgeleid om de oude dorpskern 
van de Bilt, en de aansluiting met de 
Amersfoortseweg kreeg een vierbaans 
rijweg, twee fietspaden en een voetpad, 
zodat de aftakking “met grote snelheid kan 
worden genomen”, zoals we in het ontwerp 
kunnen lezen.  Jarenlang is de weg het begin 
van de snelweg via Amersfoort naar het 
noorden van het land, maar het autoverkeer 
groeide exponentieel en de weg kon het 
verkeer al snel nauwelijks meer aan. Alleen 
al tussen 1960 en 1970 is er een toename 
van 500%. Als in 1986 de A28 in gebruik 
genomen wordt, herstelt zich de rust op de 
Amerfoortseweg weer enigszins. In onze 
dagen is de ooit als  “Wegh der Weegen” 

begonnen weg gedegradeerd tot soort 
van bijweg van de nieuwe rijksweg A28 
die Utrecht met Amersfoort verbindt. Dit 
alles heeft Godert Alexander Gerard Philip, 
baron van der Capellen, oud Gouverneur 
van Nederlands Indië en waarschijnlijk de 
beroemdste bewoner van de buitenplaats 
Vollenhove niet kunnen bedenken als hij 
uit het raam keek van het landhuis dat 
hij in 1827 had gekocht na terugkeer uit 
Indië.  Maar wie kan zo’n toekomst ook 
voorspellen?
Kortom, onze weg heeft een bewogen 
geschiedenis achter de rug. Behalve het  
hek  en het stukje van het oude tracé in het 
bos van Vollenhove, is er nog één object 
dat ons de Wegh der Wegen in herinnering 
brengt. Het is de tijdtafel langs de Erica/
Zandbergenlaan in Huis ter Heide  die als 
afslag naar de A28 fungeert. De bomenrij 
naast deze afslag bleek een 17e eeuwse 
sortie te zijn die nu met betonstroken 
gemarkeerd is.  In een bronzen blad zijn 
jaartallen aangebracht die data aangeven 
van belangrijke gebeurtenissen in de 
geschiedenis van de weg. Nu maar hopen 
dat de realisatie van een museum over 
de weg ooit tot stand zal komen om al 
deze bijzonderheden voor de toekomst te 
bewaren.
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De Bilt voor kinderen 
verklaard
In 1820 verscheen in Gorcum de Aardrijks- en 
geschiedkundige beschrijving der provincie 
Utrecht, geschreven door A. van Zutpen. 
Het boekje is in 1972 nog als facsimilé uit-
gegeven. Het werkje was bestemd voor jong 
Nederland, dat op deze wijze met de aardri-
jkskunde van hun ‹vaderlandsche grond› 
kennis kon maken, zoals de auteur in zijn 
voorwoord aan zijn ‹Jeugdige Lezers!› uiteen-
zette. In dit boekje over de provincie Utrecht 
kreeg ook De Bilt een plaatsje. Op pp. 181 - 
182 is de beschrijving van het dorp te vinden, 
waarbij het bekende verhaal over de ‹heks 
van Oostbroek› niet werd vergeten:
In een klein uur gaans, noordoostelijk van 
Utrecht, langs eenen straatweg ter wederzi-
jde met fraaije Lusthuizen bezet, komt men 
in het schoone Dorp de BILT, hetwelk met 
de Buurten Oostbroek, Kolenburg en Uten-
hovensgeregt, die er onder behooren, eene 
bevolking uitmaakt van ruim 1000 zielen. 
Oudtijds werd het aangemerkt als het begin 
der Voorstad van Utrecht. 
Dit Dorp allengs in volkrijkheid aanwassende, 
werd er, met toestemming der Staten van dit 
Gewest, eene kerk, die langwerpig vierkant 
is en een klokketorentje heeft, gebouwd, 
in welke in 1650 voor het eerst de Gerefor-

meerden hunnen Godsdienst hielden. In 
1652 werd de eerste Predikant hier beves-
tigd.
Van hier, langs den straatweg naar Utrecht, 
loopt eene Vaart, de Biltsche grift genoemd. 
Aan dezen Straatweg zijn onlangs ook eenige 
werken, ter verdediging van genoemde Stad, 
aangelegd.
Weleer plagten hier twee Kloosters gevonden 
te worden, waarvan het eene zijne bijzonde-
re Kerk had. Men heeft weleens gedacht, of 
dit Dorp zijnen naam niet ontleend kon heb-
ben van het beeld, dat in die Kerk gestaan 
heeft; doch het is waarschijnlijker, dat deze 
plaats de Bilt wordt genoemd, naar de heuv-
els, bulten of belten, die hier op den hoogen 
grond gevonden worden.
Het aantal schoone Buitenplaatsen met haar 
hoog geboomte, heerlijke tuinen en wan-
deldreven, geven dit Dorp een regt bevallig 
aanzien.
Er wordt verhaald, dat hier in de XVII eeuw 
eene tooverheks woonde, welke de koene 
kunst verstond, om, in een oogenblik, des 
nachts naar Wijk bij Duurstede te vliegen; 
was dat niet poetsig? Maar wat denkt gij er 
wel van?
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