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Van de redactie 

Dit nummer begint met een nieuw artikel in het thema van dit jaar ‘Oude inwoners 
vertellen’. In deze reeks komen inwoners op leeftijd van De Bilt en Bilthoven aan het 
woord over belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Dat hoeft niet per se met onze 
gemeente in verbinding te staan, de bindende factor is dat de verteller inwoner is. Dit 
keer is de beurt aan oud-uitgever en musicus Lucas Bunge.

Het artikel van Bernard Schut Het veelbewogen leven van Eduard Veterman, de man 
die teveel wist gaat over een oude Joodse verzetsheld die kort na de oorlog onder ver-
dachte omstandigheden om het leven kwam.

De Koude Oorlog staat centraal in het artikel Voormalige koudeoorlog-bunker Laren-
stein in Bilthoven van R.H. Rijntalder.

In de rubriek De Bilt toen en nu wordt u weer een kijkje geboden op een stukje De Bilt 
dat in de loop der tijd weer aanzienlijk veranderd is. 

Kees Floor neemt ons in De Bilt begrensd mee naar het begin van de negentiende 
eeuw toen landelijk de gemeentegrenzen werden vastgesteld.
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Steven Hagers

De man die de Bijbel nooit 
op slot doet

In de reeks oude gemeentegenoten met 
een verhaal besteden we dit september-
nummer aandacht aan uitgever in ruste 
en cellist Lucas Bunge.

Lucas Bunge is geboren in Saõ Paulo in Bra-
zilië op 3 augustus 1929. Die exotische ge-
boorteplaats is echter louter toeval, vertelt 
Bunge. Hij heeft er enkel de eerste twee jaar 
van zijn leven doorgebracht, waarna de fami-
lie zich in het Haarlemse vestigde. De vader 
van Lucas, Hans Bunge, was een zogenoemde 
‘landenchef’ van de kunstzijdefabriek Enka 
die tegenwoordig deel uitmaakt van het 
concern AkzoNobel. Dat vader Hans voor de 
Enka in Brazilië verzeild was geraakt was op 
zichzelf ook al weer toeval, want als het aan 
hemzelf gelegen had, had hij carrière ge-
maakt in de muziek als componist.
De muzikaliteit geldt overigens voor de hele 
familie, maar Lucas Bunge laat niet na om 
steeds weer te benadrukken dat die ook 
weer niet overschat moet worden. Behalve 
die van zijn vijf jaar oudere broer Sas (Ernst 
Alexander) Bunge, die echt begaafd was. 

Moeder Jenny Hanf was een amateurvioliste, 
“niet heel begaafd, maar wel doortastend”, in 
de woorden van haar zoon. Vader Hans was 
assistent van Cornelis Dopper, de tweede 
man van het Concertgebouworkest onder 
Willem Mengelberg. “Hij was geen zeer 
begaafde musicus. Hij heeft compositieles-
sen genomen tot mijn moeder die eigenlijk 
zeer nuchter was tegen hem zei dat hij niet 
genoeg talent had en beter iets anders kon 
gaan doen.” Niettemin heeft hij zijn leven 
lang gecomponeerd voor allerlei gelegenhe-
den; als zijn kinderen blokfluit gingen spelen, 
componeerde hij voor hen en toen Lucas 
voor de cello koos, componeerde hij daar-
voor stukken en bij zijn trouwen kregen Lucas 
en zijn vrouw Elly een “Nuptiaal preludium”.
In haar advies aan haar man om iets anders 
te gaan doen, klinkt ook weer haar door-
tastendheid door. “Die was ook wel nodig”, 
aldus de zoon, “om het gezin draaiende te 
houden.” Zo is vader Hans dan uiteindelijk 
“in de wol” terechtgekomen en dat heeft 
hem geen windeieren gelegd. Daaraan is 
overigens een mooie anekdote verbonden. 
Bij terugkeer uit Brazilië was hem een baan 
als directeur van een van de fabrieken van 
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de AKU, waarin intussen de Enka door fusie 
was opgegaan, beloofd. Het gezin zou zich 
vestigen in Presburg, het tegenwoordige 
Bratislava. “Vader kwam op kantoor bij de 
directeur, Hartog heette die, en daar kreeg 
hij te horen: ‘Bunge, het gaat niet door, we 
hebben een ander.’ Mijn vader pakte een 
inktpot van het bureau van die Hartog en 
smeet die met kracht tegen de muur achter 
de man en verliet het pand voor eeuwig. Hij 
is toen eerst met kleedjes langs de huizen ge-
gaan, zoals hij het zelf vertelde. Maar dat zal 
wel anders gelopen zijn hoor, want de familie 
Bunge zal ergens nog wel een paar centen 
hebben gehad.” Lucas vertelt het met gevoel 
voor understatement. Het importbedrijf dat 
vader Hans vervolgens runde, liep steeds 
beter en de inkomsten waren navenant. Voor 
de oorlog betrok de familie dan ook de villa 
Duinroos in Aerdenhout.
In de oorlog moest het gezin Bunge, dat 
intussen uit vijf kinderen bestond, naar 
Amsterdam verhuizen. Lucas’ Joodse moe-
der mocht niet in Aerdenhout blijven en in 
Amsterdam kon ze gedurende de oorlog het 
huis niet verlaten. Het gezin is overigens de 
oorlog wel goed doorgekomen, maar Jenny’s 
broer Bob Hanf, ook een begaafde musicus 
en dichter, werd verraden en is in Auschwitz 
omgekomen. “Hij was een interessante man 
maar niet geschikt voor het leven; was een 
volstrekt asociale man die onderhouden 
werd door mijn vader en de andere broers 
van mijn moeder. Hij publiceerde onder 
andere onder zijn schuilnaam Christiaan         

Philippus en de bundel Mijmeringen is later 
bij de Bezige Bij verschenen.”
Om de lange saaie avonden in de oorlog door 
te komen, had het gezin een huisorgaan in 
het leven geroepen: de “Duinrosia Heraut”. 
Er zijn meer dan veertig nummers versche-
nen in een oplage van één. Aan Lucas werd 
het overgelaten om als uitgever de losse 
blaadjes bijeen te binden. Alle gezinsleden 
verzorgden maandelijks een eigen bijdrage. 
Dat varieerde van een feuilleton over de 
Duinrosiërs en puzzels tot een “medische” 
rubriek van dokter Pijntjes, Lucas’ zus die 
daarin fysieke ongemakken behandelde. 
“Mijn vader was astroloog en heeft een 
leerboek over astrologie geschreven, dus 
die schreef altijd dat de oorlog binnenkort 
voorbij zou zijn.” De handgeschreven en later 
getypte nummers worden door Lucas ge-
koesterd in een speciale houten doos waarin 
ook nog andere familieschatten opgeborgen 
zijn.
In de oorlog ging broer Sas naar het con-
servatorium en Lucas naar het Amsterdams 
Lyceum. Na de oorlog keerde de familie terug 
naar Aerdenhout waar Lucas als zestienja-
rige eindexamen deed, hij was gunstig jarig. 
Daarna is hij bij boekhandel Loosjes in Haar-
lem als jongste bediende begonnen. “Mijn 
moeder vroeg of ik niet wilde studeren, maar 
ik wist niet wat. Ze raadde me af naar het 
conservatorium te gaan, omdat ik altijd in de 
schaduw van mijn broer zou blijven staan.” 
Broer Sas was niet alleen een begaafde pi-
anist die veel heeft opgetreden, maar hij 
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componeerde ook en 
heeft zelfs een com-
positieprijs gewon-
nen. “Hij is in 1980 
aan een hersentu-
mor overleden. Ik 
heb altijd erg tegen 
hem opgezien.”
Intussen was Lucas’ 
carrière in het boe-
kenvak begonnen. Na boekhandel Loosjes 
had hij verschillende baantjes bij kleine uitge-
vers, waar hij veel geleerd heeft, ondanks dat 
hij ook regelmatig ontslagen werd of door 
een faillissement op straat kwam te staan. In 
die periode sloot hij vriendschappen voor het 
leven met mensen zoals de typograaf Huib 
van Krimpen, zoon van de nog beroemdere 
typograaf Jan van Krimpen. Na een inter-
mezzo bij een grote boekbinder in Den Haag 
solliciteerde hij bij Jan van Tricht van Uitge-
verij Van Loghum Slaterus in Arnhem. Van 
Tricht was een adept van het Christensocia-
lisme, voor wie Lucas een grote bewondering 
had. Hij heeft daar niet lang gewerkt, slechts 

tweeënhalf jaar, 
maar hij bewaart 
daaraan dierbare 
herinneringen. 
Bijvoorbeeld ook 
aan de ontmoe-
tingen die hij daar 
met de schrijver 
Theun de Vries had.
Aan de twee hier-

boven genoemde Jannen dankt Lucas de 
volgende anekdote. Op een keer was hij als 
“jongste bediende” samen met Jan van Tricht 
op bezoek bij Jan van Krimpen, de artistiek 
directeur van drukkerij Enschedé in Haarlem. 
Hij droeg een stapel bijzondere Bijbels die 
getoond moesten worden en aan hem was 
de taak om eentje die met een slot gesloten 
was, te ontsluiten. Dat lukte niet al te best en 
het resultaat was, dat hij nogal met het sleu-
teltje aan het stuntelen was. Dat ontlokte 
aan Jan van Krimpen de stekelige en niet aar-
dig bedoelde opmerking: ‘Nou Bunge, ik kan 
wel zien dat je niet gewend bent een Bijbel 
te openen.’ Waarop zijn werkgever Jan van 
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Tricht ad rem riposteerde: ‘In tegendeel, hij is 
niet gewend de Bijbel op slot te doen.’
Toen hij bij Van Loghum Slaterus in Arnhem 
begon, trouwde hij en stichtte een gezin. 
Helaas moest Van Tricht het stokje van de 
uitgeverij doorgeven. Lucas kreeg een functie 
aangeboden naast Van Trichts veel jongere 
echtgenote, maar hij sloeg dat af, omdat hij 
voorzag dat dat conflicten zou gaan opleve-
ren. Toen brak er een moeilijke tijd aan, want 
er moest brood op de plank komen: “Toen 
heb ik min of meer in uit nood een baantje 
aangenomen bij Oosthoek in Utrecht.” Veel 
wil Lucas er niet over kwijt, maar wel dat het 
geen erg aangename tijd was. De oude Oost-
hoek was goed fout geweest in de oorlog, 
maar die was al niet meer in het familiebe-
drijf dat gerund werd door twee directeuren 
die samen een directiekamer bemanden, 
gezeten in fauteuils die bekleed waren met 
het leer dat overgebleven was van de eerste 
editie van de Grote Oosthoek Encyclopedie. 
“Het was een volkomen dood bedrijf dat al-
leen leefde van de encyclopedie. Ik kon daar 
niet veel, want het was een uitgeverij met 
een encyclopedie en twee of drie medische 
boeken die in de jaren dertig waren versche-
nen.” Het jonge gezin verhuisde in die tijd 
naar Den Dolder, want pendelen tussen Arn-
hem en Utrecht was geen optie. Toch kreeg 
Lucas daar wel de kans om een eigen weten-
schappelijke reeks met medische boeken op 
te zetten.
Uiteindelijk werd het oude familiebedrijf 
door het Kluwerconcern overgenomen aan 

het begin van de jaren zeventig. Kluwer was 
uiteraard uit op de encyclopedie. Bij Kluwer 
werd Lucas Bunge heel arrogant gevraagd 
wat hij wilde doen, maar niettemin kreeg 
hij de mogelijkheid om het medische fonds 
verder uit te breiden. Lucas vertelt daarover: 
“Ik wil niet alleen de loftrompet over mijzelf 
steken. Ik heb ook veel geld ‘verjoept’, ik heb 
veel geblunderd zeker in het begin.” In 1978 
kwam het keerpunt. In dat jaar bleek dat een 
collega die “zeker geen betere uitgever was”, 
in de hoofddirectie van Kluwer zou komen. 
Dat nieuws, dat Lucas op de Buchmesse in 
Frankfurt bereikte, was aanleiding om er een 
punt achter te zetten. Hij hakte de knoop 
door en besloot voor zichzelf te beginnen. 
Hij huurde een ruimte boven boekhandel 
Wristers in Utrecht en begon met zijn “We-
tenschappelijke uitgeverij Lucas Bunge”. Het 
toeval had hem in de wetenschappelijke 
medische uitgeverij gebracht, maar hij kon 
nu de expertise die hij had opgebouwd tot 
zijn eigen voordeel aanwenden. “Het vak van 
medisch uitgeven is geen vak van verkopen, 
maar een vak van inkopen,” zoals hij het zelf 
stelt. “Als je erin slaagt het beste leerboek 
dermatologie te maken waarin alle zeven 
hoogleraren schrijven. Dan heb je een boek 
waarvan je jaar na jaar druk na druk kan ma-
ken.”
Uiteindelijk heeft Lucas de uitgeverij over-
gedaan aan zijn zoon, die ook het uitgevers-
vak in wilde. Dat was voor hem echter een 
verkeerde roeping en hij heeft de uitgeverij 
tot slotte verkocht aan Elsevier. Lucas ging 
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met pensioen en toen startte voor hem zijn 
tweede leven als musicus. Hij had weliswaar 
zijn hele leven cello gespeeld, maar nu be-
sloot hij om naar het conservatorium te gaan 
en de studie serieus op te pakken, want hij 
wilde niet zijn hele leven een begaafde ama-
teur blijven. Hij nam lessen bij een vriend 
in Amsterdam die hem echter zei in Utrecht 
examen te gaan doen. Als het namelijk niet 
goed zou zijn gegaan, dan zou dat het einde 
van vriendschap hebben betekend. Lucas is 
echter met een acht geslaagd.
Al eerder had Lucas de correspondentie tus-
sen Wolfgang Amadeus Mozart en zijn familie 
vertaald en uitgegeven, maar nu stortte hij 
zich op de correspondentie van Debussy, een 

Cellist Lucas Bunge samen met pianiste Natalia Ivashina uit Rusland tijdens één van hun mini-concerten 
voor de X-fi Audio Show.

uitgave waar hij nog veel trotser op is. Een 
aantal jaren geleden heeft hij ook over deze 
vertaling gesproken in de Bilthovense Boek-
handel. Ook nu nog zit Lucas niet stil, na een 
succesvol afgeronde studie harmonieleer, is 
hij nu bezig met cultuurkunde en vooral de 
filosofie trekt hem daarbij erg aan.

Auteur: 
Steven Hagers is Japanoloog en heeft 
sinds 2012 een eigen tekstbureau. 
Sinds 2008 is hij lid van de Histori-
sche Kring D’Oude School en hoofd-
redacteur van De Biltse Grift. 
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Bernard Schut

Het veelbewogen leven van 
Eduard Veterman, 
de man die teveel wist

‘Romancier en dramaturg, 9-11-1901 – 

28-6-1946’ staat er op de steen boven zijn 

graf op de begraafplaats Den en Rust in 

Bilthoven. Eduard Veterman, wie kent 

nog zijn naam en werk? Maar toen hij 

overleed, een jaar na de oorlog die hij als 

joods verzetsman had weten te overleven, 

was hij een bekend schrijver. Hij schreef 

alleen al 15 romans en 30 toneelstukken. 

En daarbij, zijn dood riep vragen op. Was 

de aanrijding met een militaire 2 tonner 

een noodlottig verkeersongeval of een 

weloverwogen liquidatie? 

Elias ‘Eduard’ Veterman wordt geboren in 
Den Haag in een arm joods gezin. Hij slaagt 
erin een opleiding te volgen aan de Acade-
mie voor Beeldende Kunsten in Den Haag 
en wordt de rechterhand van Cor van der 
Lugt Melsert, destijds een grote naam in 
de toneelwereld. Pogingen om zelf een to-
neelgezelschap op te zetten mislukken. Wel 
worden zijn stukken opgevoerd. Ook in zijn 
persoonlijk leven gedraagt hij zich als een 
toneelspeler: hij kleedt en beweegt zich als 
een dandy. Na een financieel debacle vlucht 
hij naar Menton aan de Franse Riviera. Daar 
trouwt hij met Katy van Witsen. Ze krijgen 
een dochter, Etty.  
Kort voor de oorlog keert hij terug naar 
Nederland: eerst naar Blaricum, dan naar 
Amsterdam waar hij directeur wordt van 
de Hollandse Schouwburg, de toekomstige 
verzamelplaats van te deporteren joden. Hij 
duikt onder op de Keizersgracht nr. 763. Daar 
leeft hij onder de naam prof. Dr. Eduard Jac-
ques Necker, hoogleraar in de kunstgeschie-
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denis en nazaat van baron Necker, minister 
van financiën onder Lodewijk XVI. En hij 
ontwikkelt zich tot een meester-vervalser van 
persoonsbewijzen. In totaal heeft hij er zo’n 
2000 gemaakt. Ook voor zichzelf, en zo goed 
dat de Duitsers er nooit achter gekomen zijn 
dat hij een jood was.  
Hij wordt opgepakt, belandt in het Oranje-
hotel, de strafgevangenis in Scheveningen, 
wordt ter dood veroordeeld en naar 

Lüttringhausen gedeporteerd, waar hij 
ook de Bilthovense huisarts en verzets-
strijder Brouwer ontmoet zal hebben. Hij 
heeft geluk, in april ’45 bevrijden de Ame-
rikanen de gevangenen in het kamp.  
Na de oorlog beschrijft hij zijn ervaringen. 
Zijn toneelstuk ‘Oranje Hotel’ wordt in 6 
maanden 150 keer opgevoerd. Het wordt 
een groot succes. Hij leert prins Bernhard 
kennen. Deze geeft hem persoonlijk de 
opdracht om een boek te schrijven over 
de Binnenlandse Strijdkrachten, de BS. 
Maar dan gaat het fout.
Veterman vertelt rond dat hij een boekje 
open zal doen. ‘Ik ga die hele rotreut in 
Londen, die feestvierende aristocratie, 
die dronken adel daar aanpakken.’ En: 
‘Dat in Londen, dat waren whiskey-drin-
kende nietsnutten.’  De prins trekt zijn 
opdracht haastig in. Maar Veterman is 
niet meer te stuiten. Hij besluit zijn boek 
toch te schrijven. ‘Balans der misère’ 
zal het heten.* Op de avond van 28 juni 
1946 wordt zijn auto geschept door een 
2 tonner van de Aan- en afvoertroepen. 

Zijn zwangere vrouw is direct dood. Eduard 
Veterman overlijdt diezelfde nacht in het 
ziekenhuis van Laren. 
Een ongeluk? Natuurlijk zijn er geruchten 
en rijst er twijfel. Veterman is niet de enige 
kritische verzetsman die een ongeluk krijgt 
in deze instabiele eerste jaren na de bevrij-
ding. In 1945 bijvoorbeeld kreeg een kritisch 
lid van de Grote Adviescommissie der Ille-
galiteit, pater Bleys, een auto-ongeluk. Zijn 

Utrechts Nieuwsblad 1 juli 1946.
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auto verloor een voorwiel en 
sloeg over de kop. Beider auto’s 
werden onderhouden in dezelfde 
garage door voorlopig vrijgelaten 
NSB’ers, die desgevraagd ver-
telden dat het veroorzaken van 
een dergelijk ongeluk een koud 
kunstje was. 
Een serieus onderzoek naar de 
oorzaak van de dood van Veter-
man is nooit gedaan. Van het 
manuscript van zijn boek is nooit 
meer een spoor gevonden. De 
lichamen van Eduard en Katy 
Veterman worden opgebaard in 
de aula van de Stadsschouwburg 
van Amsterdam, daarna begra-
ven  in Bilthoven.  
Zo eindigde het veelbewogen leven van 
Eduard Veterman.

Het is 28 juni 2016. De dag van zijn overlij-
den, zeventig jaar geleden. Ik bezoek zijn graf 
op Den en Rust, 2-P-33. Een klein steentje 
heb ik meegenomen om op zijn graf te leg-
gen, een joods gebruik. Zijn graf ligt er onver-
zorgd en vergeten bij. Na zeventig jaar herin-
nert alleen nog de grafsteen aan zijn bestaan.

*Zijn boek ‘Keizersgracht 763’ biedt er al een 
voorproefje van.

Bronnen 
Mats Beek. Eduard Veterman. In: Schrijversinfor-
matie.nl  2016 (zie: Wikipedia) 
Pim de Bie. Veterman, Eduard. In: Letteren. 2009, 
st. Dodenakkers.nl (zie: Wikipedia) 
Dick van den Heuvel. Veterman. De feiten. 2003 
(zie: Wikipedia) 
Eduard Necker Veterman. Keizersgracht 763. Am-
sterdam 2e druk 1946 
Wikipedia

Auteur: 
Bernard Schut. Redacteur van de 
Biltse Grift en schrijver van 
‘Bilthoven en De Bilt tijdens de 
Tweede Wereldoorlog (2015). 

Grafsteen Eduard Veterman en Katy Veterman-van Witsen..
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Luitenant-kolonel b.d. R.H. Rijntalder

Voormalige koudeoorlog-
bunker Larenstein in Bilthoven

Inleiding

De meeste lezers zullen ongetwijfeld op de 

hoogte zijn van de ontwikkeling van het 

bedrijventerrein Larenstein, waar inmid-

dels naast andere ondernemers, ook een 

aantal garagebedrijven is gevestigd. Het 

bedrijventerrein is gelegen op een voor-

malig mobilisatiecomplex van de 

Koninklijke Landmacht, een complex dat 

eind vorig eeuw het bestaansrecht verloor. 

De ontspanning tussen het Oostblok en 

het Westen leidde uiteindelijk in 1991 de 

facto tot het einde van de Koude Oorlog. 

Het militaire complex werd verkocht 

aan de gemeente De Bilt en de beschik-

bare grond kreeg de bestemming voor de 

aanleg van een bedrijventerrein. Minder 

bekend was dat op het terrein van het 

mobilisatiecomplex ook een grote 

bunker stond. De gemeente was 

voornemens deze bunker te slopen en de 

beschikbaar komende grond te benutten 

voor enkele bouwkavels op het nieuwe 

bedrijventerrein. Het pakte anders uit. In 

2008 mislukte een poging om de bunker 

met explosieven op te blazen en naast de 

lokale maatschappelijke onrust hierover 

kreeg dit voorval ook landelijke aandacht 

in de media.

Detail van de bunker kort na de desastreus verlopen 
poging tot opblazen met explosieven in 2008 (foto: 
garage De Bilt uit 2013).
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Voormalige koudeoorlog-
bunker Larenstein in Bilthoven

Bunker luchtverdediging (jaren vijftig)
De bunker in Bilthoven, destijds ook bekend 
onder de naam ‘bunker Groenekan-Oost’, 
is gebouwd in het begin van de jaren vijftig 
ten behoeve van de omvangrijke territoriale 
luchtverdediging in de naoorlogse wederop-
bouwperiode. De bunker werd begin 1954 
door defensie in gebruik genomen voor de 
beveiliging en verdediging van het luchtruim 
in de regio Utrecht. De bunker stond in die 
jaren bekend onder de naam ‘Anti-Aircraft 
Operation Centre’ (AAOC).
Aan de hand van ontvangen informatie van 
diverse radarstations verspreid over het 
land en informatie afkomstig van een aantal 
luchtwachtcentra, kon in de bunker op een 
grote plottafel een beeld samengesteld wor-
den van vijandelijke vliegtuigbewegingen in 
het Nederlandse luchtruim. De vliegroutes 
werden hierbij geanalyseerd en als doelinfor-
matie doorgegeven aan de geschutsopstellin-
gen van de zware luchtdoelartillerie rondom 
Utrecht.
Door de ontwikkelingen in de luchtvaarttech-
niek, waarbij de ‘langzame’ propeller vliegtui-
gen werden vervangen door de veel snellere 
straalvliegtuigen en door wijzigingen in het 
strategisch concept van de luchtverdediging 
van de NAVO, verloor de luchtdoelartillerie 
eind jaren vijftig haar dominante positie in de 
territoriale luchtverdediging. 

Communicatiebunker (jaren zestig/zeventig)
Door de gewijzigde strategie van de lucht-
verdediging aan het eind van de jaren vijftig 

kwam de bunker ter beschikking voor andere 
doeleinden. Begin jaren zestig nam de ver-
bindingsdienst van de Koninklijke Landmacht 
haar intrek in de bunker. De bunker kreeg 
een belangrijke rol in de afwikkeling van het 
geschreven berichtenverkeer (telex) voor de 
Koninklijke Landmacht. Gedurende de jaren 
zestig en zeventig stond de bunker bekend 
onder de naam ‘Tape Relay Centrum (TRC) 
Bilthoven’. De ontvangen ponsbanden voor 
meervoudig geadresseerden werden in het 
TRC met behulp van een bandvermenigvul-
dingsinstallatie (BVI) vermenigvuldigd en 
konden op die manier gelijktijdig handmatig 
naar meerdere geadresseerden worden ver-
zonden. Dit communicatiesysteem voor het 
geschreven berichtenverkeer zou tot begin 
jaren tachtig in gebruik blijven.
Gelet op het belang van de instandhouding 
van de verbindingen in oorlogstijd werden in 
voornoemde periode ook delen van het te-
lecommunicatienetwerk van het toenmalige 
Staatsbedrijf der PTT in bunkers van defensie 
en de civiele verdediging ondergebracht. Zo 
werden er in de bunker in Bilthoven onder 
meer een versterkerstation van het lande-
lijke PTT draaggolfkabelnet en een Telegraaf 
Overdraag Station (TOS), als onderdeel van 
het Defensie Telegraaf Netwerk (DTN) onder-
gebracht.

Constructie en indeling bunker
De bunker heeft een buitenafmeting van ca. 
28 x 36 meter en bestaat uit twee verdie-
pingen. De dikte van de buitenmuren vari-
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eert van 2,00 tot 3,50 meter. Een aantal bin-
nenmuren hebben een afmeting van 60 cm 
terwijl het dak een dikte heeft van 2,80 me-
ter. De hoogte van de bunker van bodem tot 
dak bedraagt 11,50 meter. De bunker is half 
ingegraven zodat de benedenverdieping be-
neden het maaiveld ligt. De bovenverdieping 
is bovengronds en heeft geen gronddekking. 
De bunker had oorspronkelijk twee toegan-
gen aan de zuid- en noordzijde. De toegang 
aan de zuidzijde (zie foto) had een betonnen 
aanbouw die diende om de effecten van een 
explosie (drukgolf, vuurzee) op de toegangs-
deur deels te neutraliseren.
De bunker bestond oorspronkelijk uit één 
ruimte met op de vloer een centrale plot-
ruimte voor het in beeld brengen van alle 
vluchtbewegingen. Op de hoger aange-
brachte balkons had men een overzicht op de 
plottafels en kon de doelinformatie, met in 
consoles aangebrachte communicatieappara-
tuur, worden doorgeven aan de artilleriestel-
lingen.
Na de grote renovatie en herinrichting eind 
jaren zeventig is in deze grote ruimte een 
tussenvloer aangebracht om zodoende over 
meer technische-apparatuurruimte te kun-
nen beschikken.
Op de vorige pagina  is de plattegrond van de 
begane grond en de kelderverdieping weer-
gegeven met de indeling van de belangrijkste 
functionele ruimten zoals die was kort na de 
renovatie in 1982.

Renovatie en herinrichting (1977-1982)
De eerste decennia na de Tweede Wereld-
oorlog stonden voornamelijk in het teken van 
de wederopbouw van de strijdkrachten en de 
invulling van de verdedigingsstrategie van het 
bondgenootschappelijk verband, de Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). 
Begin jaren zeventig kreeg de beveiliging en 
verdediging van het territoriaal grondgebied 
in het kader van de Koude Oorlog meer 
aandacht. Met als basis de uitgangspunten 
zoals vastgelegd in de defensienota van 1974 
werd onder meer bepaald dat een aantal 
commando- en communicatieonderkomens 
beschermd moesten worden tegen de mo-
gelijke gevolgen van een eventueel nucleair, 
chemisch en of biologisch conflict. Een van 
de objecten die voor deze beschermings-
maatregelen in aanmerking kwam was de 
communicatiebunker in Bilthoven.
Dientengevolge vond in de jaren 1977 tot 
1982 een omvangrijke renovatie en herin-
richting van de bunker plaats. De bunker 
werd hierbij maximaal beschermd tegen de 
mogelijke effecten van een conventionele, 
chemische of nucleaire oorlog. Voor de uit-
voering van de renovatie werd de bunker 
volledig ontmanteld, zodat alleen het beton-
nen geraamte van de bunker intact bleef. De 
communicatieapparatuur met de operatio-
nele verbindingen werden gedurende de vijf 
jaar durende renovatie en herinrichting tijde-
lijk overgebracht naar de voormalige commu-
nicatiebunker van de Duitse Wehrmacht aan 
het  Bolwerk in Utrecht. Deze indrukwekken-
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de bunker was na de oorlog door defensie in 
gebruik genomen voor het onderbrengen van 
een knooppunt voor de telefoonverbindin-
gen van de Nederlandse defensie-instellingen 
en de krijgsmachtdelen.
Complexe bouwkundige en technische voor-
zieningen waren noodzakelijk om de bunker 
in Bilthoven geschikt te maken om de ef-
fecten van een nucleaire aanval te kunnen 
weerstaan. Beveiliging tegen de effecten 
van schokgolven, fall-out, nucleaire stra-
ling en hittegolven stelden hoge eisen aan 
de materialen en constructies die moesten 
worden toegepast. Een bijzonder aspect 
was de beveiliging tegen de effecten van 
de Elektromagnetische Puls (EMP). Tijdens 
de proeven met atoomwapens in de jaren 
vijftig was gebleken dat bij een explosie een 
grote hoeveelheid elektromagnetische ener-

gie vrijkwam, die in een groot gebied 
aanzienlijke schade kon aanrichten aan 
elektrische- en elektronische appara-
tuur. Defensie-onderzoekinstellingen 
beijverden zich om tegenmaatregelen 
te ontwikkelen waarmee kwetsbare ap-
paratuur tegen de schadelijke effecten 
van een EMP kon worden beschermd. 
Voor zeer kwetsbare elektronica- en 
computerapparatuur werd aanbevolen 
om deze in een met metaal of koper 
afgeschermde ruimte te plaatsen en de 
in- en uitgaande kabels te voorzien van 
geschikte overspanningbeveiligingen.
Voor de beveiliging van de apparatuur 
in de te renoveren bunker in Bilthoven 

werd ervoor gekozen om drie technische-
apparatuurruimten te bekleden met cortain-
staal van twee mm dikte.
Na de renovatie behoorde de bunker in Bilt-
hoven tot een van de best beveiligde objec-
ten binnen het Europees NAVO-grondgebied. 
Met een bezetting van 45 personen kon de 
bunker circa twee weken met onder meer 
een eigen energie-, klimaat- en watervoorzie-
ning geheel afgesloten van de buitenwereld 
functioneren.

Automatisering berichtenverkeer (jaren  
tachtig/negentig)
Tijdens de renovatie van de bunker werd ook 
het handbediende berichtenverkeer van de 
Koninklijke Landmacht geautomatiseerd en 
geïntegreerd in het al bestaande berichten-
computersysteem van de Koninklijke Lucht-

Bakstenen ombouw van de voormalige bunker van Duitse 
Wehrmacht aan het Servaas Bolwerk in Utrecht; in de 
periode 1977/1982 noodonderkomen tijdens de renovatie in 
Bilthoven; deze bunker is in 2004 ontmanteld en gesloopt om 
plaats te maken voor een modern appartementencomplex 
(foto: Stichting Militair Erfgoed). 
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macht. Het bestaande Tape Replay Centrum 
werd hiervoor omgevormd tot een Telegraaf 
Concentratie Centrum met koppelingen naar 
de computersystemen van de luchtmacht in 
de bunkers in respectievelijk Zwaluwenberg 
en Arnhem.
In maart 1982 kon de gemoderniseerde 
bunker met het nieuw ingerichte Telegraaf 
Concentratie Centrum (TCC) operationeel in 
gebruik worden genomen. Vanaf die datum 
stond de bunker bekend onder de benaming 
‘Telegraaf Concentratie Centrum (TCC) Bilt-
hoven’.
In de loop van de jaren tachtig werd nog een 
aantal technische verbeteringen doorgevoerd 
waarbij onder meer de in gebruik zijnde te-
lex- en crypto-apparatuur werd vervangen 
door een moderne generatie apparatuur.

Einde Koude Oorlog (1991)
Nadat begin jaren negentig de TCC-functie 

overbodig werd door verdergaande auto-
matisering en de invoering van een geau-
tomatiseerd berichtendistributiesysteem 
(BERDIS) nam de operationele betekenis van 
de bunker in Bilthoven af. Door het wegval-
len van de dreiging vanuit het Oostblok was 
ook de behoefde aan het onderbrengen van 
kwetsbare apparatuur in beschermde onder-
komens niet langer noodzakelijk.
Na de val van de muur in 1989 en het uit-
eenvallen van de Sovjet Unie in 1991 was de 
bunker in Bilthoven niet langer van belang 
voor de landsverdediging, wat eind vorige 
eeuw resulteerde in het afstoten van de bun-
ker door defensie. De gemeente De Bilt werd 
de nieuwe eigenaar van de bunker. Deze had 

B 300 KVA diesel noodstroomaggregaat geplaatst 
na de renovatie in 1982 (foto: L.C. van der Weel; 
Stichting Bunkerbehoud). 

Schokbestendig opgestelde opslagtanks voor 
drinkwater geplaatst tijdens de grote renovatie 
in 1977/1982 (foto: L.C. van der Weel, 
Stichting Bunkerbehoud).
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het voornemen om 
de bunker te ontman-
telen en te slopen 
ten gunste van de 
ontwikkeling van het 
nieuwe bedrijventer-
rein Larenstein.

Poging tot sloop 
(2008)
Nadat defensie eind 
vorig eeuw de bunker 
had verlaten volgde 
een langdurige pe-
riode van leegstand. 
Ook kraak, antikraak en vandalisme waren 
fenomenen die in de periode voorafgaande 
aan de voorgenomen sloop de status van de 
bunker bepaalden. In de periode 2004-2008 
werden in opdracht van de gemeente De Bilt 
een studie uitgevoerd en voorbereidingen 
getroffen om tot sloop van de bunker over te 
gaan. Uiteindelijk werd besloten de bunker 
met behulp van explosieven te ontmantelen. 
Op 7 juli 2008 echter mislukte een poging 
om de bunker met explosieven op te blazen 
en dat betekende een aanzienlijke domper 
voor het plan van de gemeente. De gevolgen 
van de explosie, waarbij brokstukken in de 
naastgelegen woonwijk terecht kwamen, 
veroorzaakten grote maatschappelijke onrust 
onder de lokale bevolking. Verdergaan met 
de voorgenomen sloop was op dat moment 
in de lokale politiek geen bespreekbare optie 
meer.

Naar mijn mening heeft men ondanks de lan-
ge voorbereidingsperiode de mogelijkheden 
tot sloop met explosieven toch altijd onder-
schat. De constructie van de bunker was be-
stand tegen de gevolgen van directe aanval-
len met conventionele en nucleaire wapens. 
Bij de bouw van de bunker begin jaren vijftig 
is gebruik gemaakt van een extreem zware 
vorm van wapeningsmetaal in het beton en 
gedurende de renovatie eind jaren zeventig 
is de binnenschil van de bunker voorzien van 
een metalen beplating met een dikte van 2 
mm. Het lijkt mij enigszins naïef om dan te 
veronderstellen dat een van de best bevei-
ligde bunkers op Europees grondgebied met 
explosieven eenvoudig op te blazen zou zijn.

Na de mislukte poging tot sloop en de binnen 
de gemeente ontstane maatschappelijke on-
rust besloot het college van B&W, na ampel 

Desolate aanblik na de mislukte poging in 2008 om de bunker op te blazen (foto: 
L.C. van der Weel, Stichting Bunker Behoud).
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beraad, tot een heroverweging van de sloop-
opdracht. Aan een extern adviesbureau werd 
opdracht gegeven voor het uitwerken van 
een analyse voor de toekomst van de bunker. 
De opdracht aan het bureau hield in om alle 
mogelijke opties, inclusief verdere sloop, te 
analyseren onder aangeving van voor- en 
nadelen en met de financiële consequenties 
voor het uitvoeren van de betreffende optie.

Besluit gemeenteraad over toekomst bun-
ker (2009)
De opdracht voor het inventariseren en uit-
werken van de mogelijke opties werd door de 
gemeente verstrekt aan het civieltechnisch 
ingenieurs- en adviesbureau Tauw. Onder de 
titel Variantenstudie Commandobunker TCC 
De Bilt werd op 31 maart 2009 het eindrap-
port aangeboden aan de opdrachtgever, ge-
meente De Bilt.
Het door bureau Tauw uitgebrachte rapport 
bevatte een vijftal opties met binnen enkele 
opties nog één of meerdere varianten. Kort 
samengevat betroffen deze opties het op tra-
ditionele wijze slopen, de bunker laten staan 
en eventueel afdekken met grond en beplan-
ting, de door de explosie ontstane schade 
aan de buitenzijde herstellen en de bunker 
inpassen in het ontwerp van het bedrijven-
terrein of de sloop continueren met behulp 
van explosieven of op de conventionele 
wijze. Ook een extreem dure optie om de 
bunker gecontroleerd in de bodem te laten 
wegzakken was opgenomen in het rapport.
Door de mislukte poging voor de sloop van 

de bunker werd in brede zin de aandacht 
gevestigd op dit bijzondere object uit de pe-
riode van de Koude Oorlog. De visie van de 
gemeente De Bilt om naast de verdere sloop 
ook andere mogelijke gebruiksopties nader 
te onderzoeken was voor de Stichting Menno 
van Coehoorn aanleiding om een onderzoek 
in te stellen naar de geschiedenis van de 
bunker en het cultuurhistorisch belang hier-
van. Met steun van enkele oud-militairen, die 
betrokken waren geweest bij de exploitatie 
van de bunker, werden de resultaten van 
het onderzoek in mei 2009 vastgelegd in de 
Notitie ten behoeve van de cultuurhistorische 
waardestelling van de bunker op Larenstein. 
De optie om de bunker als historisch militair 
erfgoed met een monumentenstatus, al dan 
niet met een museale functie, voor het na-
geslacht te behouden werd aan de diverse 
opties uit het rapport ‘Tauw’ toegevoegd.
Op grond van een afwegingsmatrix waarin 
de voor- en nadelen, onder meer gebaseerd 

‘Inpakken’ van de door explosie beschadigde 
bunker (foto: garage De Bilt).
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op de weeg-
factoren kos-
ten, tijdsduur 
gemoeid met 
uitvoering, 
veiligheid, 
maatschap-
pelijke impact, 
cultuurhisto-
rische waarde 
en technische 
uitvoerbaar-
heid, werd 

door het adviesbureau op objectieve wijze 
een voorkeursvariant geselecteerd. Samen-
vattend adviseerde Tauw in haar eindrapport 
op basis van de uitgevoerde studie om de 
sloopvariant met behulp van explosieven 
voor de bovenbouw te kiezen als voorkeurs-
variant. Deze oplossing werd door Tauw als 
meest duurzame oplossing met de minste 
gebruiksbeperkingen aangemerkt.
Alvorens het rapport van onderzoeksbureau 

Tauw in april 
2009 aan het 
college van 
B&W werd 
aangeboden 
vond vooraf-
gaande hieraan 
een informa-
tieavond plaats 
voor de omwo-
nenden. Het 
rapport met de 

aanbeveling om de sloop met explosieven te 
continueren werd door de omwonenden en 
de meeste lokale politieke partijen niet met 
enthousiasme ontvangen.
Voor de raadsvergadering van 29 oktober 
2009 staat de besluitvorming voor de toe-
komst van de bunker geagendeerd. Er ont-
stond tijdens de raadsvergadering een emo-
tioneel geladen discussie over de voor- en 

nadelen van de diverse opties en varianten 
voor de toekomst van de bunker. Uiteinde-
lijk neemt de raad een besluit gebaseerd op 
een ingediend amendement door de fractie 
Groen Links/PVDA met steun van de fracties 
CDA, SP en Bilts Belang. Met dit besluit koos 
de raad met grote meerderheid voor de op-
tie om de bunker te laten staan en deze te 
integreren in het bedrijvenpark.
De aanbevolen optie van het onderzoeksbu-
reau Tauw om de bunker alsnog verder te 
slopen met behulp van explosieven, onder-

Informatiepaneel bij de ingang met een overzicht 
van  gevestigde bedrijven op het bedrijvenpark 
Larenstein (foto: R.H. Rijntalder).
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steund door de fracties van de Christen Unie 
en de SGP, en de door de Stichting Menno 
van Coehoorn voorgestelde optie om de 
bunker als cultureel erfgoed te bestemmen, 
sneuvelden dus beide in deze raadsvergade-
ring. 
De gemeenteraad draagt het college daarom 
op om de bunker in de huidige staat te laten 
staan en functioneel te integreren in het be-
drijventerrein Larenstein, met inachtneming 
van een aantal randvoorwaarden. Uitgangs-
punt bij deze randvoorwaarden was om een 
bedrijf of onderneming te zoeken, die bereid 
zou zijn de bunker in te passen in de toe-
komstige bedrijfshuisvesting van betreffende 
onderneming. De raad ziet graag een even-
wichtig voorstel tegemoet waarbij kwaliteit, 
financiën en maatschappelijk draagvlak als 
belangrijke meetpunten gelden. Ook dient de 
met de uitwerking van het voorstel gepaard 

gaande vertraging waar mogelijk tot een 
minimum te worden beperkt.
Pogingen om de bunker in de toekomst als 
cultureel militair erfgoed, al dan niet met een 
museale functie, toegankelijk te houden voor 
publiek, zijn door de besluitvorming in de 
gemeente achterhaald.

Overeenkomst met garage De Bilt
De uitvoering van de opdracht van de ge-
meenteraad aan het college om een bedrijf 
of onderneming te vinden die bereid is om 
de bunker in een toekomstige nieuwbouw-
pand op het bedrijventerrein te integreren 
bleek echter nog geen sinecure. Het nam nog 
bijna vier jaar in beslag na het betreffende 
besluit in de raadsvergadering van oktober 
2009, alvorens in de zomer van 2013 een 
definitieve overeenkomst werd gesloten met 

Garage De Bilt in aanbouw (2013); binnen het 
metalen geraamte voor de nieuwbouw is de bunker 
nog goed zichtbaar (Foto: R.H. Rijntalder).

Het fraaie nieuwbouwpand van garage De Bilt anno 
2014; de bunker is geheel ingepakt en geïntegreerd 
in de bouwconstructie, slechts in een van de 
opslagruimten is nog een deel van de buitenmuur 
met de dichtgelaste toegangsdeur zichtbaar (foto: 
R.H. Rijntalder).
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het garagebedrijf De Bilt voor de vestiging 
van een nieuw garagecomplex conform de 
gestelde randvoorwaarden. Een eerdere 
poging met een ander autobedrijf leidde 
in 2011 wel tot een conceptovereenkomst, 
maar strandde uiteindelijk ten gevolge van 
de banken- en kredietcrisis op de financie-
ring.
In de overeenkomst werd vastgelegd dat de 
bunker volledig zou worden ingepakt in rub-
ber en beton en bekleed met een metalen 
beplating. Achtergrond bij dit besluit was dat 
men het risico van schade bij een eventuele 
spontane detonatie van mogelijk achterge-
bleven resten van explosieven tot een mini-
mum wilde beperken. Het werk aan de bun-
ker werd uitgevoerd door hetzelfde bureau 
belast met het ontwerp voor de nieuwbouw 
van de garage.

 

Tot besluit 
Bijna zes jaar na de mislukte slooppoging in 
2008 en de besluitvorming over de toekomst 
van de bunker is met de vestiging van het 
garagebedrijf De Bilt in 2014 een definitief 
einde gekomen aan de discussies over de 
bestemming van de bunker.
Aan het oog onttrokken en geheel ingepakt 
maakt de bunker, die een belangrijke rol 
heeft vervuld in de naoorlogse landsverdedi-
ging, thans deel uit van het nieuwe garage-
complex op het bedrijventerrein Larenstein. 
Met de huidige status van de bunker is toch 
een blijvend monument ontstaan ter herin-
nering aan de periode van de Koude Oorlog, 
waarin beroeps- en dienstplichtige militairen 
zeven dagen in de week op 24-uurs basis de 
communicatie voor de landsverdediging ver-
zorgden.

Naschrift
De redactie heeft aan de hand van hardnek-
kige geruchten nog opheldering gevraagd 
bij de heer Rijntalder op het punt van opslag 
van atoomwapens in Bilthoven. Hieronder 
zijn antwoord.

Het gerucht over een eventuele opslag van 
atoomwapens in de bunker kan ik ten stel-
ligste ontkennen. Functioneel was ik ten tijde 
van de Koude Oorlog op de hoogte van de 
locaties van de (Amerikaanse) kernwapenop-
slagplaatsen in Nederland. In verband met de 
nog steeds van kracht zijnde afspraak van de 
NAVO met de lidstaten wordt geen informa-

Showroom van garage De Bilt op het ca. 1000 
vierkante meter grote en 2.80 meter dikke dak van 
de bunker (foto: R.H. Rijntalder).
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tie door de overheid gegeven over kernwape-
nopslag. Het is overigens een publiek geheim 
dat op de vliegbasis Volkel Amerikaanse kern-
wapens zijn opgeslagen. Voormalig minister 
president Lubbers heeft enkele jaren geleden 
dit ook bevestigd. De discussie over de kern-
wapenopslag in Volkel is momenteel weer 
actueel omdat deze wapens de komende 
jaren moeten worden gemoderniseerd.
Ook de toenmalige opslag van kernwapens 
in de Amerikaanse opslagdepots (sites) in 
Steenwijk en ’t Harde waren regelmatig on-
derwerp van discussie in de openbare media. 
Opmerkelijk was dat naast de bewaking en 
beveiliging door Amerikaanse militairen, ook 
militairen van de Nederlandse krijgsmacht 
een aanvullende bewakingstaak hadden in 
Steenwijk en ’t Harde (sitewacht).
De vele voor commando- en communicatie-
doeleinden in gebruik zijnde bunkers tijdens 
de Koude Oorlog waren in verband met de 
geheimhoudingsaspecten dikwijls omgeven 
door een waas van geheimzinnigheid. Een 
goede voedingsbodem voor geruchten en 
speculaties van wat zich in deze objecten be-
vond en wat daar voor activiteiten plaatsvon-
den. Afrondend kan ik u derhalve berichten 
dat geruchten over atoomwapenopslag in de 
bunker in Bilthoven naar het rijk der fabelen 
kunnen worden verwezen.

Over de auteur: 
De heer 
R.H. Rijntalder, 
is als beroeps-
officier bij de 
Koninklijke 
Landmacht in 
de jaren 1977 

tot 1982 als projectcoördinator nauw 
betrokken geweest bij de omvangrijke 
renovatie en herinrichting van de 
bunker in Bilthoven. Als geen ander 
is hij op de hoogte van de technische 
en operationele details en de historie 
van deze bunker. In 1994 verliet de 
heer Rijntalder de actieve militaire 
dienst in de rang van luitenant-ko-
lonel. Sindsdien is hij nog vele jaren 
actief geweest voor defensie, onder 
meer als medeorganisator voor ma-
nifestatie krijgsmacht/bedrijfsleven. 
Van 2001 tot 2008 was hij als be-
stuurslid nauw betrokken bij de jaar-
lijkse herdenking van de capitulatie 
op 5 mei in Wageningen en vervulde 
daar tevens de rol van coördinator 
van het traditionele veteranendefilé. 
De heer Rijntalder publiceert regel-
matig artikelen over militaire aange-
legenheden uit het recente verleden.
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De Bilt toen en nu 

De Nieuwstraat in 1920, bezien vanaf de Burgemeester De Withstraat De Nieuwstraat is een van 
de oude straten van De Bilt. De straat werd officieel zo benoemd in het eerste besluit van de ge-
meente betreffende naamgeving van straten en wegen, gedateerd 24 juli 1903. Vóór 1903 waren 
er echter al diverse woningen gebouwd en werd de straat in bouwaanvragen anders aangeduid.

Op http://historischekringdebilt.nl/nieuwstraat vindt u meer informatie over de Nieuwstraat.
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 De woningen zijn in de jaren tachtig door nieuwbouw vervangen.
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In het begin van de negentiende eeuw 
ontstond er in ons land een toenemende 
behoefte de grenzen van gemeenten en de 
zich daarin bevindende percelen nauw-
keurig vast te leggen. De definitieve inlij-
ving in 1810 van het Koninkrijk Holland 
door het Franse Keizerrijk was daarbij 
een belangrijk moment. Bestaande Franse 
wetten en bestuurlijke maatregelen, 
waaronder die voor de registratie van ei-
gendommen, gingen toen opeens ook voor 
ons gelden. Eerdere registraties voldeden 
helaas meestal niet aan de door de Fran-
sen gehanteerde eisen, dus wat er al was, 
moest opnieuw. De werkzaamheden gin-
gen van start in 1812. De manier waarop 
dat moest gebeuren, was vastgelegd in de 
zogeheten Méthodique Verzameling. Vol-
gens deze voorschriften moesten eerst van 
elke gemeente de grenzen worden vastge-
steld, de zogenoemde delimitatie van de 
gemeentegrenzen; later kwam de beschrij-
ving van de percelen aan de beurt.

De Biltse grenzen opgemeten
Na het herstel van de onafhankelijkheid in 
1813 bleven de Franse voorschriften voor 
kadastrering van kracht. Tot 1825 verliep het 
proces echter uiterst traag; de gemeente 
De Bilt, of in de toenmalige spelling de Bildt 
(1), was pas in 1823 aan de beurt. In dat jaar 
kwam namelijk op donderdag 4 september 
de heer Adam Slitz, ‘landmeter der eerste 
klasse van het Kadaster, benoemd door zijn 
excellentie den Minister van Staat’ naar onze 
gemeente om de omtrek ervan op te me-
ten en de bevindingen vast te leggen in een 
proces-verbaal van grensbepaling (2,3). Het 
is dezelfde landmeter die vijf jaar eerder al 
de gemeentegrenzen had bepaald van Acht-
tienhoven, Maartensdijk en Westbroek (4, 5). 
Ter verduidelijking werden aan het proces-
verbaal enkele situatieschetsen toegevoegd, 
de zogeheten figuratieve schetsen der grens-
scheiding (figuur 1). Elke aangrenzende 
gemeente kreeg een eigen artikel in het 
proces-verbaal en een eigen schets van het 
verloop van de grens met de Bildt in de bij-
lage. In het geval van de Bildt ging het om vijf 
randgemeenten, dus vijf artikelen. Elk artikel 
werd ter goedkeuring ondertekend door de 
betrokken schouten van de aan elkaar gren-
zende gemeenten. 
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Kennelijk was het bezoek van landmeter Slitz 
aan de Bildt goed voorbereid, want hier ter 
plaatse aangekomen trof hij, althans volgens 
het opgestelde proces-verbaal, de heer P.A. 
Muntendam, schout van de gemeente de 
Bildt, en de door hem benoemde aanwijzer 
J. Takken. Een schout zou vanaf 1825 burge-
meester worden genoemd; een aanwijzer 
was iemand die goed op de hoogte was 
van de situatie ter plekke. Verder vermeldt 
het proces-verbaal de aanwezigheid van de 
schouten en aanwijzers van de aan de Bildt 
grenzende gemeenten ‘ten einde in derzelver 
wederzijdsch bijzijn, de grensscheiding op te 
nemen van het grondgebied van de gemeen-
te de Bildt.’ 

De Vuursche
Een landmeter-delimitateur, zoals Slitz en 
zijn collega’s van het kadaster voluit werden 
aangeduid, begon zijn werkzaamheden veelal 
op het noordelijkste punt van het op te me-
ten gebied. In ons geval is dat het punt waar 
de grenzen van de toenmalige gemeenten 
Maartensdijk, de Bildt en de Vuursche elkaar 
raakten. De Vuursche was destijds een zelf-
standige gemeente tot het in 1857 bij Baarn 
werd gevoegd; Maartensdijk, toen nog zon-
der Achttienhoven en Westbroek, was zoals 
bekend zelfstandig tot 2001 en werd in dat 
jaar samengevoegd met De Bilt. 
Vanuit het beginpunt volgden landmeter 
Slitz, schout Muntendam en de overige leden 
van het gezelschap de gemeentegrens met 

Figuur 1. Een van de vijf zogeheten figuratieve schetsen van grensscheiding, die als bijlage zijn gevoegd 
bij het proces-verbaal van grensbepaling van de gemeente De Bilt, 1823. Getoond is de grens de Bildt – 
Rhijnauwen. Bron: hisgis.nl (3).
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de wijzers van de klok mee; het gebied van 
de gemeente de Bildt bleef dus steeds aan 
de rechterhand. De route voerde vaak over 
perceelgrenzen. Zo liepen ze eerst langs de 
grillige noordgrens van de Bildt (zie figuur 2) 
tussen de landerijen door van P.W. Bosch van 
Drakenstein in De Vuursche enerzijds en M.J. 
Eyck van Zuylichem (1) in De Bilt anderzijds. 
Laatstgenoemde komen we verderop in het 
proces-verbaal nog een keer tegen, omdat hij 
als burgemeester van Maartensdijk voor een 
juiste beschrijving van de grens tussen zijn 

gemeente en de gemeente de Bildt moest 
tekenen. Na aankomst op de Koudelaan (K) 
volgde het gezelschap deze weg naar het 
oosten; nog voor ze de Vuursche Steeg (Vuur-
sche) bereikten sloegen ze aan de rand van 
een stuk bouwland (B) van Bosch van Dra-
kenstein rechtsaf, zodat dat perceel nog bin-
nen de gemeente De Vuursche werd getrok-
ken. Ze volgden de randen van het bouwland 
tot ze uitkwamen op de Vuursche Steeg, die 
ze verder volgden in zuidelijke richting. 

Figuur 2. De noordgrens van de gemeente de Bildt. Detail van de kaart van de provincie Utrecht, blad 
2, uit 1850. De gemeentegrenzen zijn met kleur aangegeven. K: Koudelaan. B: Bouwland van Bosch van 
Drakenstein. Bron: Archief Eemland, kaartnummer 1001_455.

De Bilt begrensd
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Zeist
Op deze manier werd de hele 
rondgang langs de Biltse ge-
meentegrenzen beschreven. Bij 
elke overgang naar een volgende 
grensgemeente werden burge-
meester en aanwijzer(s) van de 
ene grensgemeente verwisseld 
voor die van de volgende. Waar 
een wat grotere weg of vaart 
moest worden overgestoken, slo-
ten de perceelgrenzen aan weers-
zijden veelal niet op elkaar aan, 
zodat er eerst een stukje langs 
de weg of vaart moest worden 
afgelegd alvorens men verder 
kon door of langs de bosperce-
len, heidevelden, boomgaarden 
en landerijen. Dat is bij de grens 
met Zeist (1) onder andere het 
geval bij de Praamgracht/Maar-
tensdijkseweg (zie figuur 2 onder 
links van het midden bij tekst 
Tolhek), de Amersfoortseweg, 
de Utrechtseweg en de Bildtsche 
Vaart (Zeister Grift). Deze spron-
gen zijn in de hedendaagse ge-
meentegrenzen nog steeds terug 
te vinden (zie figuur 3; het tracé 
van de Amersfoortseweg liep 
destijds kennelijk over het hui-
dige fietspad). Voor vergelijkbare 
verschuivingen die optraden in 
de grens met Maartensdijk bij 
het oversteken van de Hoofddijk 

Figuur3.  Gedeelte van de grens tussen De Bilt en Zeist, 2013. 
De grenslijn verspringt onder andere bij de Amersfoortseweg, de 
Utrechtseweg en de Zeister Grift. Bron: Open-Topo.
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en de Utrechtseweg, is dat sinds een grens-
wijziging in 1954 niet meer het geval; daar is 
de gemeentegrens gewoon verdwenen.

Rhijnauwen en Abstede
De plek waar Slitz, de Zeister schout F.N. van 
Bern en de overige leden van het gezelschap, 
de gemeentegrens met Zeist volgend, de 
Bisschopswetering (6) (figuur 3, linksonder) 
bereikten, is het zuidelijkste punt van de hui-
dige gemeente De Bilt. Destijds was dat ech-
ter niet het geval. Het gezelschap trok welis-
waar eerst nog westwaarts en bereikte zo via 
de Bisschopsweg de Bunnikseweg. In plaats 
van de laatstgenoemde weg rond Oostbroek 

na de bocht in noordelijke richting te blijven 
volgen, hield men echter de Bisschopswe-
tering aan, dwars door het huidige universi-
teitsterrein De Uithof. Deze wetering bleef 
gemeentegrens, eerst met Zeist, verderop 
met Rhijnauwen (1) (van 1816 tot 1857 een 
zelfstandige gemeente) tot het punt waar ze 
uitkwam in de Kromme Rijn (zie figuren 1 en 
4; de wetering maakt bij de Vossegatsedijk 
of Utrechtseweg op het destijds zuidelijkste 
punt van de gemeente een scherpe bocht 
naar rechts en blijft de dijk/weg enige tijd 
volgen). De Bildt reikte destijds dus tot aan 
de Kromme Rijn. 

Figuur 4.  De zuidwesthoek van de gemeente de Bildt, 1836 (15) tot 1896. Detail van de kaart van de 
provincie Utrecht, blad 3, uit 1850. De gemeentegrenzen zijn met kleur aangegeven. 
Bron: Archief Eemland, kaartnummer 1001_482.

De Bilt begrensd
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Slitz, schout H. van Ommeren van de ge-
meente Rhijnauwen en de overige betrok-
kenen volgden de rivier tot de oostzijde van 
de gracht van Fort ’t Vossegat. (Op dit fort 
kwam later de Kromhoutkazerne; nu is er het 
University College gevestigd). Daar namen 
de afgevaardigden van Abstede (net als bij-
voorbeeld Lauwerecht van 1818 tot 1823 een 
zelfstandige gemeente, die daarna opging 
in Utrecht) het stokje van hun collega’s uit 
Rhijnauwen over. Het gezelschap liep langs 
de fortificaties tot het weer op de Vossegat-
sedijk belandde en vervolgde zijn tocht via 
een zandpad tot aan de Meentstroom (zie 
figuur 4; thans Minstroom). Dit riviertje werd 
gevolgd in noordoostelijke richting tot de 
grens met Maartensdijk werd bereikt. 

Maartensdijk
In een voor het laatst gewisselde samenstel-
ling, waarbij de eerder genoemde Maar-
tensdijkse schout Eyck van Zuylichem de 
plaats had ingenomen van zijn collega P.A. 
van Schermbeek van de gemeente Abstede, 
ging het rechtdoor tot aan de Hoofddijk, 
daarop even rechts-links om vervolgens met 
slechts een paar keer een kleine verschui-
ving naar links of naar rechts in een vrijwel 
onafgebroken rechte lijn de kilometers lange 
afstand te overbruggen tot het punt in het 
noorden waar de opmetingen waren begon-
nen. De route die moest worden gevolgd, 
liep evenwijdig aan de richting van de lang-
gerekte percelen in het gebied. Eerst werd 
de Utrechtseweg overgestoken ter hoogte 

van de plek waar later de Werken bij Grif-
tenstein zouden worden aangelegd. Later 
trok Slitz’ gezelschap onder andere door 
de Eyckensteinse laan en de Eikensteeg (1), 
waarbij men ook waar het pad ophield zijn 
lijnrechte koers nog even moest vervolgen 
om het beginpunt van de grensbepaling weer 
te bereiken.

Oudwulven
De gemeente de Bildt grensde ten zuidoos-
ten van het Vossegat bij de Kromme Rijn aan 
de gemeente Oudwulven (1), die in 1857 
zou worden samengevoegd met Houten. 
De grens lag in het midden van de rivier. De 
schout en de aanwijzers van die gemeente 
waren echter niet uitgenodigd; het proces-
verbaal maakt er althans geen melding van. 
De Oudwulvenaren waren overigens niet ran-
cuneus. Toen hun gemeente op 10 oktober 
1832 werd opgemeten, kregen burgemeester 
Muntendam en de aanwijzers van De Bilt wél 
een uitnodiging.

Lange werkdag
De processen-verbaal van grensbepaling 
schetsen een tot de verbeelding sprekend 
relaas van een vermoedelijk lange dag met 
hard werken, waarin ook nog eens aanzien-
lijke afstanden lopend moesten worden 
afgelegd. De wandeling ging namelijk niet 
alleen over al dan niet verharde wegen, maar 
ook langs sloten en door weilanden, bossen, 
heidevelden, boomgaarden en bouwland. 
Soms moest een rivier of een vaart worden 
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overgestoken. Verder was onderweg voort-
durend overleg nodig met de betrokken par-
tijen. Af en toe werd er mogelijk gepauzeerd 
of moest men wachten op de komst van een 
delegatie van een volgende grensgemeente. 
Slitz en collega’s van het kadaster moesten 
verder aantekeningen maken, mogelijk nog 
grenspaaltjes slaan en situatieschetsjes teke-
nen. In het geval van de Bildt zal hij, samen 
met schout Muntendam en aanwijzer Takken 
op die 4e september 1823 ruim 33 kilometer 
hebben afgelegd. Dat klinkt ongeloofwaardig 
en dat is het ook. In werkelijkheid waren er 
voor de in het proces-verbaal beschreven 
rondgang meestal enkele dagen nodig (7).
Er is nog een andere reden om aan het 

scenario van een grensbepaling op de in 
het proces-verbaal genoemde datum bin-
nen één werkdag te twijfelen. Schout P.A. 
van Schermbeek van de gemeente Abstede 
was op de genoemde datum namelijk niet 
meer in functie. Op 1 augustus, ruim een 
maand voor de in het proces-verbaal be-
schreven opmeting van de Biltse grenzen, 
was zijn gemeente opgegaan in de gemeente 
Utrecht. Iets vergelijkbaars zien we in het 
proces-verbaal van grensbepaling van de 
gemeente Maartensdijk, opgemaakt op 26 
april 1818. Het bevat een paragraaf Utrecht, 
ook al grensde Maartensdijk sinds 1 januari 
van dat jaar niet aan Utrecht, maar aan de 
gemeenten Abstede en Lauwerecht. Overi-

Figuur 5. Gemeentegrenzen van het zuidelijk gedeelte van De Bilt van 1954 tot 1975. Detail van een kaart 
van Provinciale Waterstaat van Utrecht uit 1962 met daarop verder aangegeven de rijks-, provinciale- en 
tertiaire wegen volgens de wegenplannen van 1958. Bron: Archief Eemland, kaartnummer 1001_472.

De Bilt begrensd
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gens bevat het proces-verbaal ook de hand-
tekeningen van de beide schouten van deze 
buitengemeenten (8). Verder heeft de bij 
het Maartensdijkse proces-verbaal gevoegde 
figuratieve schets van de grens met Acht-
tienhoven als titel ‘Schets der Grensscheiding 
tussen de gemeenten van Maartensdijk en 
Westbroek’; Achttienhoven viel echter al drie 
jaar niet meer onder Westbroek. Kennelijk 
kenden de in de processen-verbaal beschre-
ven activiteiten een lange voorbereidings- en 
doorlooptijd.

Grenswijzigingen
Het Biltse proces-verbaal van Slitz werd op 
10 maart 1824 goedgekeurd door gouver-
neur J.M. van Tuyll van Serooskerken van 
Vleuten van de provincie Utrecht (2). Het 
resultaat van zijn opmetingen geeft ook de 
huidige grenzen nog vanaf het beginpunt van 
de metingen tot aan de eerder genoemde 
bocht in de Bunnikseweg. Sommige uit-
breidingsplannen van de gemeente Utrecht 
uit de eerste helft van de twintigste eeuw 
zouden ook gevolgen hebben gehad voor de 
grens tussen De Bilt en Zeist (9), maar die 
plannen hebben het niet gehaald.
De groei van de gemeente Utrecht leidde aan 
de westkant van onze gemeente echter wél 
tot een veroudering van steeds grotere delen 
van de door Slitz vastgelegde grenzen. Zo 
ging in 1896 de meest westelijke punt van De 
Bilt (10) over naar Utrecht. Het betreft het 
van oorsprong tuindersgebied tussen de Min-
stroom en de Vossegatsedijk (figuur 4), waar 

de tuinders steeds meer percelen verkochten 
ten behoeve van woningbouw (11). 
Voorstellen tot annexatie door Utrecht van 
(delen van) De Bilt uit de eerste helft van de 
vorige eeuw (12,13, 14) haalden het niet. 
Daardoor duurde het tot 1954 voor het tot 
een volgende grenswijziging kwam. De Bilt 
moest in het zuidoosten een omvangrijk ge-
bied afstaan aan Utrecht, maar kreeg er een 
deel van Steinenburg (namelijk de Utrechtse-
weg tussen de Werken van Griftenstein en de 
A27, Veldzichtlaan en Steinenburglaan) bij. 
De kaart van figuur 5 toont de situatie vanaf 
1954.
In 1975 moest De Bilt voor het laatst grond 
afstaan aan Utrecht. Het zich uitbreidende 
Universiteitscentrum de Uithof lag in drie 
gemeenten, Utrecht, De Bilt en Zeist, en dat 
vond men niet praktisch. Daarom werden 
alle voor de universiteit benodigde percelen 
‘verhuisd’ naar Utrecht. Sindsdien loopt de 
gemeentegrens langs de A28 en de Bunnik-
seweg.
Door de samenvoeging van de Bilt en Maar-
tensdijk verloor de grens tussen deze beide 
gemeenten in 2001 zijn betekenis. Wel zijn 
de door Slitz in 1818 bepaalde noordgrenzen 
van Maartensdijk, Achttienhoven, Westbroek 
en het in 1957 bij Maartensdijk gevoegde 
noordelijk deel van Tienhoven nog steeds 
actueel, nu als gemeentegrens van De Bilt. 
Ook van een deel van de westgrens van 
Westbroek is de houdbaarheidsdatum nog 
niet verstreken.
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Voetnoten
1. De spelling en naamgeving van per-

sonen en gemeenten kon destijds van 
document tot document, of zelfs binnen 
een en hetzelfde document, verschillen. 
Hier zijn de volgende keuzes gemaakt: 
a. de Bildt (in plaats van De Bilt) als het 
gaat om de situatie in 1832. 
b. Gemeentenamen volgens het proces-
verbaal van grensbepaling van de desbe-
treffende gemeente, vaak afwijkend van 
die in het proces-verbaal van de Bildt. 
Dus Rhijnauwen (in plaats van Rijnau-
wen), Zeist (in plaats van Zeijst of Seijst), 
Abstede (in plaats van Absteden) en 
Oudwulven (in plaats van Oud-Wulven). 
c. Eyck van Zuylichem (in plaats van 
Eijk of Eijck van Zuylichem) volgens zijn 
handtekening op het proces-verbaal.  
d. Eikensteeg (in plaats van Eycken-
steinse Steeg) volgens de informatie op 
www. eyckenstein.nl.

2. Kadastrale Atlas, 1999: De Bilt in 1832 
Grondgebruik en eigendom, Tekst. 
Werkgroep kadastrale atlas provincie 
Utrecht en Vereniging Historische Kring 
D’Oude School, De Bilt.

3.  www.hisgis.nl
4. Kadastrale Atlas, 2008: Maartensdijk in 

1832 Grondgebruik en eigendom, Tekst. 
Stichting kadastrale atlas provincie 
Utrecht en Historische Vereniging Maar-
tensdijk.

5. Raadt-Nolst Trenité, M.L. de, 1993: De 
oude grenzen van Westbroek en Acht-
tienhoven, St Maerten, Tijdschrift van de 
Historische Vereniging Maartensdijk, No 
10, 3-13, september 1993.

6. Niet te verwarren met de Bisschopswe-
tering of Oude Wetering langs de Groe-
nekanseweg.

7. Kadaster, z.j., Landmeetkundige instru-
menten, Inventaris kadastermuseum 1C.

8. Proces-verbaal van grensbepaling van de 

gemeente Maartensdijk, Het Utrechts 
Archief, Toegangsnr. 1294, Inv. nr. 3799.

9. Zie: Floor, K., Handtekeningenactie voor 
villaparkengemeente, in voorbereiding.

10. Nu gespeld zoals in het wetsontwerp 
uit 1895 waarin een en ander werd 
geregeld. Zie Kamerstuk Tweede Kamer 
1894-1895 kamerstuknummer 214 on-
dernummer 1-3.

11. Keessen, I., 2010: Het Minstroomge-
bied. geschiedenis van een Utrechts 
hoveniersgebied. Gemeente Utrecht, 
StadsOntwikkeling, Stedenbouw en 
Monumenten.
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Waterlinie en de gemeente Utrecht, 
UvA, Amsterdam.

13. Haan-Beerends, L., 2001: Een gemeen-
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14. Heijden, J. van der, 2004: Cornelis van 
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