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De Biltse Grift september 2018

Van de redactie

Dit nummer heeft weer een gevarieerde inhoud.
We beginnen met een artikel van Kees Floor over een nieuwe provinciekaart in 
1850.
Daarna schrijft Korine Hazelzet over het negatieve beeld van de elite in de Biltse 
geschiedschrijving.
Het artikel over 65 jaar garage Van Hugten is met medewerking van de familie ge-
schreven. Ook de foto’s komen van de familie.
Toen en nu geeft zoals altijd een verrassende kijk op de verandering der tijden.
Vervolgens buigt Pim van de Veerdonk zich over de schrijfwijze van de naam van 
de schilder Jan van Eijck, de naamgever aan een van de lanen in Bilthoven.
Karel Besemer schrijft over de herplaatsing van het beeld van Jits Bakker ‘Spelende 
kinderen met fiets’.
Tot slot een schrijven van het bestuur in verband met het neerleggen van de func-
tie als hoofdredacteur van Bernard Schut.
Veel leesplezier.
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Kees Floor

De provinciekaart van 1850

Rond het midden van de negentiende 
eeuw gaf het provinciebestuur van 
Utrecht de aanzet tot het vervaardigen 
van een nieuwe kaart van de provincie. 
De kaart (1), die bestaat uit vier bladen, 
verscheen in 1850 en geeft onder andere 
inzicht in de ligging en de namen van 
plaatsen, gehuchten, buurtschappen, 
polders, wegen, rivieren, vaarten, 
buitenplaatsen en andere markante 
gebouwen. Zo kunnen we ons een 
beeld vormen van de situatie in die tijd 
in onder andere het gebied binnen de 

De provinciekaart van 1850

huidige gemeentegrenzen van De Bilt. 
Doordat onze gemeente in het midden 
van de provincie ligt, zijn daarvoor alle 
vier de kaartbladen nodig, wat niet echt 
praktisch is.
We kunnen ons afvragen of deze 
provinciekaart wel betrouwbaar, 
volledig en nauwkeurig is. Wat zouden 
we dat graag hebben besproken met 
de voor de kaart verantwoordelijke 
Hoofdingenieur van de Waterstaat 
van de Provincie Utrecht en met de 
toenmalige burgemeesters van de 

1.Uitsnede uit de Kaart van de Provincie Utrecht uit 1850, blad 3. Bron: Archief Eemland (1)
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negentiende-eeuwse gemeenten De 
Bilt, Maartensdijk, Achttienhoven en 
Westbroek.

De Hoofdingenieur van de Waterstaat 
Kennelijk voorzag de kaart in een 
behoefte: reeds na zes jaar was hij 
geheel uitverkocht. Daarom besloot 
het provinciebestuur in 1856 tot een 
verbeterde en herziene herdruk (2). In 
een rapport van de Hoofdingenieur van 
de Waterstaat uit dat jaar werden de 
correcties en aanvullingen vermeld die 
hij noodzakelijk achtte als het tot zo’n 
uitgave zou komen. Zo weten we alvast 
hoe hij in dat jaar over de kaart dacht. 
In onze gemeente moest onder andere 
de weg van De Bilt naar het tolhuis 
achter Houdringe (thans Soestdijkseweg-
Zuid; figuur 1, rechtsboven) op de in 
figuur 2 (boven) aangegeven manier 
gemarkeerd worden als straatweg; de 

weg was eind jaren twintig bestraat. 
Aan de oostzijde van de Hoofddijk 
(thans gemeente Utrecht) ontbrak bij 
Oostbroek een tol. In het noorden van 
de gemeente diende Ridderdorp te 
worden gewijzigd in Ridderoord (figuur 
3). Nog wat noordelijker, benoorden de 
(langs de Maartensdijkseweg lopende) 
Praamgracht, dienden de lijntjes die 
op die plek de aanwezigheid van een 
heuvel suggereren, weggelaten te 
worden omdat het gebied daar slechts 
bestond uit vlakke heide. Ten westen 
van De Vuursche (Lage Vuursche) moest 
de aanduiding Karnemelks Pad naar 
het noorden worden opgeschoven. De 
Vuursche steeg, de langs de grens met 
De Bilt lopende weg van De Vuursche 
naar de zuidelijker gelegen tol, was 
een grindweg geworden. De weg door 
Maartensdijk tot Eyckestein (thans 
Dorpsweg) was eveneens een grindweg, 

2. De aanduiding van de verschillende soorten wegen op de Kaart van de Provincie Utrecht uit 1850. Op 
ingekleurde exemplaren van de kaart is voor straatwegen en  macadam-wegen of kunstwegen (grind-wegen) 
de kleur geel gebruikt. 
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dus geen straatweg (figuur 4). Ten 
noordoosten van Westbroek ontbraken 
twee molens 3); ook het schut van de 
polder het Huis te Hart (bij Kerkdijk 70, 
Westbroek) was niet aangegeven.

De burgemeesters
Om eventuele 
overige fouten en 
onzorgvuldigheden 
te kunnen 
corrigeren, omissies 
te kunnen herstellen 
en wijzigingen in de 
situatie te kunnen 
meenemen, werd de 
hulp ingeroepen van 
de burgemeesters 
van alle Utrechtse 
gemeenten. Hun 
werd verzocht de 
informatie op de 
kaart nauwkeurig 
na te lopen 
en eventuele 
verbetersuggesties 
door te geven. 
Ook de toenmalige 
burgemeesters van 
de eerder genoemde 
(‘onze’) gemeenten 
ontvingen zo’n 
aanschrijving. 
Hun reacties zijn, 
net als die van 

hun collega’s, grotendeels bewaard 
gebleven. Daardoor kunnen we toch nog 
hun visie op de bruikbaarheid van de 
oorspronkelijke versie van de kaart te 
weten komen.

3.Uitsnede uit de Kaart van de Provincie Utrecht uit 1850, blad 2. Bron: 
Archief Eemland (1).

De provinciekaart van 1850
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Achttienhoven en Westbroek
Burgemeester W.J. Lagerwey van 
Westbroek, tevens burgemeester van 
Achttienhoven, kwam met een hele 
waslijst aan ‘misstellingen’. Hij was al 
voor de aanschrijving van de provincie 
van 30 oktober 1856 begonnen met het 
bijhouden daarvan. Een deel van zijn 
opmerkingen had betrekking op gebied 
dat thans valt onder de gemeenten 
Utrecht en Stichtse Vecht. In het ‘Biltse’ 
deel vinden we op de kaart onder 
andere de weg die door de beide dorpen 
loopt (thans Kerkdijk, Westbroek en 
Dr. Welfferweg, Achttienhoven) en 
is aangeduid als Kerkweg (figuur 3); 
volgens Lagerwey moest 
dat zijn: Kerkdijk. De 
aanduiding Kerkeindse 
vaart voor het water 
van het dorp Westbroek 
naar het Fort de Gagel 
zou hij graag opgenomen 
zien. De weg erlangs 
(thans Burgemeester 
Huydecoperweg) is de 
Kerkeindsche Vaartdijk, 
dus niet zoals op de 
kaart aangegeven de 
Kerkeindsche Dijk. Het was 
een zogeheten kunstweg 
(grindweg), die dan ook 
alszodanig op de kaart 
moest worden gemarkeerd. 

Bovendien was een net in gebruik 
genomen tolhek vlak voor het dorp niet 
vermeld. 

Polderpeilen
Verder ontbraken volgens de 
burgemeester een watermolen in de 
polder Het Huis te Hart en ook nog 
eens drie ‘kleine watermolens tot het 
droogmalen van boerenplaatsen’ in 
de Te Veenwaarts buiten den molen 
polder (thans Kerkeindse polder) (3). 
Laatstgenoemde polder was de enige 
‘afdeling’ van Westbroek waarvoor 
een polderpeil was genoteerd. ‘Hoe 
zit dat in de andere polders van 

4.Uitsnede uit de Kaart van de Provincie Utrecht uit 1850, blad 1. 
Bron: Archief Eemland (1).
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Westbroek’, zo vroeg Lagerwey zich 
af, ‘en in de verschillende afdelingen 
van Achttienhoven, waar voor de 
hele gemeente eveneens slechts één 
polderpeil was vermeld. En waarom 
is het polderpeil van Te Veenwaarts 
(-0,74 Amsterdams Peil) lager dan dat 
van de Nieuwe polder te Veenwaarts 
van buurgemeente Maarsseveen (op de 
kaart aangeduid als Nieuwe polder te 
Veldwaarts; -0,72 AP). Westbroek zou 
leeglopen als er geen kades zouden zijn 
met de omringende polders, dus dan 
moet in die polders het peil lager zijn’. 

Overigens waren die kades ook niet 
volledig ingetekend.
Burgemeester Lagerwey merkte tenslotte 
nog op dat er geen schut stond aan de 
zuidoostzijde van (het Achttienhovense 
deel van) de Kooidijk, zoals ten onrechte 
op de kaart vermeld.. 

De Bilt en Maartensdijk
De op het landgoed Het Klooster 
wonende Biltse burgemeester F.H. 
Spengler had drie opmerkingen. 
Allereerst lag de Sint Jacob steeg volgens 
hem op de kaart te ver naar het oosten 

5.Uitsnede uit de Kaart van de Provincie Utrecht, herdruk 1856, blad 3 (vergelijk figuur 1). Bron: Het 
Utrechts Archief (5).

De provinciekaart van 1850
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(figuur 1). Hij zou moeten uitkomen op 
de straatweg (thans Utrechtseweg) naast 
het huis van de tolgaarder in de holle Bilt 
en tegenover de Visserssteeg. Daarnaast 
waren de in het landgoed Beerschoten 
aangegeven wegen er vroeger 
mogelijk wel geweest, maar inmiddels 
verdwenen.
Tenslotte vond hij het aangeven van 
wegen ‘op de heide’, het gebied ten 
noorden van de Groenekanseweg, geen 
goed idee. Het betrof vervallen wegen 
en wegen op particulier terrein. Een 
provinciekaart zou alleen openbare 

wegen moeten bevatten, aldus Spengler. 
Hij voegde een schets bij waarop alleen 
de wegen waren aangegeven die volgens 
hem opgenomen moesten worden; die 
tekening is helaas echter verloren gegaan 
of zoek.
De Biltse burgemeester was minder 
precies met de formulering en de 
spelling van straatnamen dan zijn collega 
van Westbroek en Achttienhoven. Zo 
gebruikt hij de aanduiding Groene 
Kansche weg zonder aan te dringen op 
een correctie in de kaart, waar Groene 
Kansche Dijk werd gebruikt. Ook de 

spelling van ‘Loogdijk’ 
in plaats van Looydijk 
zag hij kennelijk over 
het hoofd.
De aandacht van 
grootgrondbezitter 
F.N.M Eyck van 
Zuylichem, 
burgemeester 
van de gemeente 
Maartensdijk, 
watergraaf  van 
het gelijknamig 
waterschap en 
bewoner van  het 
landhuis Eyckenstein, 
ging eveneens vooral 
uit naar de bossen 
en landgoederen. 
Net als zijn Biltse 
collega wilde hij de 

6.Uitsnede uit de Kaart van de Provincie Utrecht, herdruk 1856, blad 2 
(vergelijk figuur 3). 
Bron: Het Utrechts Archief (5). 
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particuliere wegen, lanen en doorzichten 
op de landgoederen niet opnemen 
of een beter onderscheid maken met 
de openbare wegen. Hij pleitte er ook 
voor het ‘oneindig aantal wegen’ op 
de Hilversumse en de Amersfoortse 
heide weg te laten en daar alleen de vrij 
toegankelijke wegen en schapendriften 
weer te geven. Als dat niet zou gebeuren, 
voorzag hij in de toekomst verwarring 
bij een mogelijke ontginning van die 
heidegebieden, waarbij naar verwachting 
veel wegen en paden zouden sneuvelen. 

Tweede druk
In de loop van 1857 beschikte de 
provincie over alle binnengekomen 
verbetersuggesties en aanvullingen voor 
de provinciekaart. Het aantal correcties 
en mutaties was zo groot dat werd 
besloten de kaart geheel opnieuw te 
laten tekenen en graveren. Samensteller 
en tekenaar A.A. Nunnink, die de kosten 
van zijn bijdrage aan de tweede druk 
aanvankelijk had begroot op honderd 
gulden, moest gezien de vele correcties 
zijn offerte bijstellen naar 150 tot 175 
gulden. Het opnieuw in koper graveren 
van de kaart kostte 3000 gulden; als het 
slechts om enkele kleine wijzigingen was 
gegaan, zou een bedrag van 300 tot 350 
gulden hebben volstaan. De gehele, ook 
nu weer uit vier bladen bestaande kaart 
moest klaar zij binnen drie jaar na het 
afleveren van het eerste blad. 

In 1862 was de klus geklaard; er waren 
250 kaarten gedrukt (4). Het resultaat 
(figuren 5-7) laat zien in welke mate de 
Hoofdingenieur van de Waterstaat en de 
burgemeesters hebben bijgedragen aan 
het eindresultaat.

Het resultaat
Dat de suggesties van de Hoofdingenieur 
alle verwerkt zouden worden, hoeft geen 
verwondering te wekken. Wel valt op dat 
het Karnemelks pad in Hollandse Rading 
op de versie uit 1850 tegenwoordig 
Karnemelksweg heet, terwijl de 
‘verbeterde’ positie zoals weergegeven 
in de herdruk van 1862 nu bekend staat 
als Vuurse Dreef. 
De burgemeesters hadden minder eer 
van hun werk. Vooral burgemeester 
Spengler van De Bilt moet met lede 
ogen hebben aangezien dat geen van 
zijn opmerkingen werd gehonoreerd. 
De Sint Jacob steeg ligt nog op dezelfde 
plaats (figuur 5) en het aantal niet 
openbaar toegankelijke paden dat is 
aangegeven op Beerschoten is alleen 
maar toegenomen. 
Burgemeester Eyck van Maartensdijk 
zag een enkel pad op privéterrein van 
de kaart verdwijnen, maar het aantal 
wegen op de heiden van Hilversum 
en Amersfoort bleef onveranderd. 
Collega Lagerwey van Westbroek en 
Achttienhoven, die bij het verschijnen 
van de kaart inmiddels burgemeester-af 

De provinciekaart van 1850



73De Biltse Grift september 2018

was, had meer succes. Voor een deel 
waren zijn correcties ook al voorgesteld 
door de Hoofdingenieur van de 
Waterstaat, maar het weergeven van de 
verharding van de Kerkeindsche Vaartdijk 
en het daarop aanwezige tolhek kon 
hij op zijn conto schrijven, evenals het 
toevoegen van de molen in de polder 
Het Huis te Hart en het weglaten van 
het niet-bestaande schut op de Kooidijk. 
De verbeterde straatnamen haalden de 
kaart echter niet. Ook zijn verhandeling 
over polderpeilen en kaden bleek aan 
dovemansoren gericht.
 
Meer wijzigingen
Het aantal verschillen tussen de 
oorspronkelijke uitgave en de tweede 

druk is groter dan 
je op grond van 
het voorgaande 
zou verwachten. 
Kennelijk is er 
meer informatie 
verzameld 
om tot een zo 
accuraat en 
actueel mogelijke 
herdruk te 
komen. Zo is op 
de kaart uit 1862 
al de spoorlijn 
van Utrecht naar 
Amersfoort in 
aanleg te zien die 

in 1863 in gebruik zou worden genomen 
(figuur 5; vergelijk met figuur 1); ook het 
station van De Bilt is erop ingetekend 
(niet afgebeeld). Op dezelfde figuur zien 
we dat bij het Vossegat duidelijker is 
aangegeven dat het om een fort gaat. 
De weg van Utrecht naar Blauwkapel 
is niet bestraat, zoals aanvankelijk in 
de bedoeling lag, maar uitgevoerd als 
grindweg. Op de kaart is de markering 
van de weg daaraan aangepast en is het 
woord straatweg verwijderd. 
Bij vergelijking van figuur 7 met figuur 4 
vallen verscheidene aanvullingen op. Zo 
stonden er op de kaart van 1850 geen 
bruggen; in 1862 zien we bruggen direct 
ten oosten van fort Blauwkapel (buiten 
beeld), aan de westkant van de Nieuwe 

7. Uitsnede uit de Kaart van de Provincie Utrecht, herdruk 1856, blad 1 (vergelijk 
figuur 4). Bron: Het Utrechts Archief (5).
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Wetering, drie bij de Achterwetering 
(thans Achterweteringseweg) en een 
bij Achttienhoven. Nieuw is ook de 
weergave van de korenmolen van 
Achttienhoven, destijds nog niet de 
Kraai maar de Cort-hoefse molen of de 
molen van Alphen. In Westbroek is het 
schut in de Kerkeindse vaart vlak bij het 
dorp erbij gekomen. Een bosperceel 
in Hollandse Rading bij de knik in de 
gemeente- en provinciegrens is komen te 
vervallen (5).
Verder heeft het kaartgebied buiten de 
provinciegrenzen in de nieuwe uitgave 
meer aandacht gekregen. Daardoor 
staat onder andere de tol in Hilversum 
tussen die grens en de Noodweg op de 
vernieuwde kaart.
  
Noten

1. Kaart van de Provincie Utrecht, 
vervaardigd op last van: de Edel Groot 
Achtbare Heeren Staten van dat gewest, 
en ondere toezicht van J.H. Kips, 
voormalig Ingenieur Verificateur van het 
Kadaster des Rijks en van de Provincie 
Utrecht. Zamengesteld en geteekend 
door A.A. Nunnink. Vier bladen, 1850. 
Archief Eemland, kaartnummers 1001-
483 (blad 1, noordwest, linksboven), 
1001-455 (blad 2, noordoost, 
rechtsboven, met titel), 1001-482 (blad 
3, zuidwest, linksonder), 1001-481 (blad 
4, zuidoost, rechtsonder, met legenda). 
Tevens: Universiteitsbibliotheek Utrecht 
Kaart *Blonk* UTR-11a-d en  
Beeldbank Regionaal Historisch 
Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, 
fotonummers A0366_A t/m D en A1176.

2. Het Utrechts Archief, toegangsnr. 79, inv.
nr. 3661.

3. Het aantal molens in Westbroek ten 
noorden van de Kerkdijk bedraagt 
volgens de burgemeester 4 en volgens 
de Hoofdingenieur van de Waterstaat 
3. De kadasterkaart uit 1832 toont er 
drie. Topografische kaarten (topotijdreis.
nl) tonen er in die periode drie 
(1850), vier (1881) of vijf (1873). De 
provinciekaart van Van Druten uit 1882 
(Universiteitsbibliotheek Utrecht, Kaart 
*Blonk* UTR-12c) toont er vijf.

4. Zie besluiten van gedeputeerde Staten 
van 6 november 1862 No 8 en 24 
december 1862 No 9, Het Utrechts 
Archief toegangsnr. 79, inv.nrs. 954 en 
956.

5. Kaart van de Provincie Utrecht in vier 
bladen. Herziene uitgave, bijgewerkt 
door G.D. Wijndels de Jongh, 1862. Het 
Utrechts Archief, toegangsnr. 80, inv.nrs 
30-33. 

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

De provinciekaart van 1850
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Korine Hazelzet

Kanttekeningen bij het 
negatieve beeld van de elite in 
de Biltse geschiedschrijving            
       Een liefdesgeschiedenis en gloeiende munten.     
     Deel 1

Het bestaande beeld van de elite van 
onze gemeente in de geschiedschrijving 
is weinig positief. Dit werd tijdens de 
viering van 100 jaar Bilthoven vorig jaar 
weer eens bevestigd in een artikel in de 
jubileumuitgave van de StadsPers met 
de veelzeggende titel: ‘Sociale breuk in 
De Bilt. Spanningen tussen de adel en 
de arbeiders liepen soms hoog op’.1 Als 
illustratie van die spanningen lezen we 
hierin het verhaal dat rijke studenten 
regelmatig gloeiende munten op straat 
gooiden waaraan arme Biltse kinderen 
hun vingers brandden. Een schokkend 
verhaal, waarbij ik me afvraag of zoiets 
echt gebeurd is.

In het eveneens vorig jaar verschenen 
boek Honderd jaar Bilthoven beschreef 
ik de liefdesgeschiedenis van de adellijke 

Dirk van Boetzelaer en het huisnaaister-
tje Marie Neomagus.2 Uit reacties bleek 
dat praktisch niemand in onze gemeente 
die geschiedenis kende en men vroeg 
hoe ik gekomen was aan dit verhaal dat 
zo weinig overeenkwam met het beeld 
dat men had van de Biltse elite. Inder-
daad strookt de ontroerende liefdesge-
schiedenis tussen de baron en het naai-
stertje weinig met het geijkte beeld van 
de Biltse adel.

In de Biltse geschiedschrijving blijken 
persoonlijke beleving en collectief ge-
heugen nogal eens door elkaar te lopen 
als het gaat om de beeldvorming over 
de Biltse elite. Daar zijn de nodige kant-
tekeningen bij te plaatsen. Dat doe ik in 
dit artikel aan de hand van twee voor-
beelden. Dit met het doel het bestaande, 
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negatieve beeld van de Biltse elite te 
nuanceren.

De baron en het naaistertje
Wie tegenwoordig historisch onderzoek 
doet, zit vaker achter zijn computer dan 
in bibliotheken en archieven. De onder-
zoeker kan beschikken over een enorm 
arsenaal aan gedigitaliseerde archieven, 
sites voor genealogisch onderzoek, 
beeldbanken en persoonlijke sites die 
mensen op internet zetten.

Bij de reconstructie van de geschiedenis 
van villa Oase en haar bewoners, een vil-
la die heeft gestaan op de plaats waar nu 
het Julianacomplex van Dudok is, stuitte 
ik op al gauw op een site van ene Jos 
Neomagus.3 Door traditioneel literatuur- 
en archiefonderzoek via de Historische 
Kring D’Oude School en het R(egionaal) 
H(istorisch) C(entrum) Vecht en Venen 
in Breukelen had ik al ontdekt dat de 
opdrachtgever van villa Oase, jonkheer 
Anton Lodewijk van Schuylenburch, ge-
trouwd was met Charlotte Maria baro-
nes van Boetzelaer en dat haar moeder 
Marie Neomagus heette, maar over haar 
kon ik haast niets vinden (afb. 1).
 
Des te meer op de site van Jos 
Neomagus die, hoewel geen historicus 
van beroep een indrukwekkend aantal 
biografieën van verwanten bleek te heb-
ben samengesteld. Men mag niet zonder 
meer afgaan op dergelijke informatie, 
die immers gekleurd kan zijn door per-
soonlijke ervaringen en het beeld dat 
men al of niet bewust van zijn familie-
verleden heeft en wil uitdragen. Gege-
vens checken en bronnenvergelijking is 
voortdurend geboden. Gelukkig is de 
Neomagussite voorzien van een deugde-
lijk notenapparaat, zodat men de geraad-
pleegde literatuur en bronnen terug kan 
vinden. 

Afb. 1. Marie Neomagus (1832-1912), Utrechts 
archief. Foto auteur
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Die informatie bracht mij terug naar 
het degelijk ouderwetse onderzoek van 
originele bronnen in archieven, ditmaal 
het Utrechts archief (afb. 2). Daar bleken 
in het familiearchief van Van Boetzelaer 
onthullende (ego)documenten, prachtige 
foto’s en ontroerende brieven te zitten.4 
Want, dat moet gezegd, met de originele 
stukken in handen gaat de geschiede-
nis toch veel meer leven dan vanaf een 
computerscherm. De brieven zijn in 1976 
ingebracht door Rutger Wessel Carel van 
Boetzelaer, waaruit mag blijken dat de 
familie toen geen geheim (meer) maakte 
van de ‘mesalliance’ van de baron en 
het huisnaaistertje.5 Met nog aanvullend 
onderzoek kwam ik tot de volgende 
reconstructie van de liefdesge-

schiedenis tussen 
Dirk van Boetze-
laer en Marie Neo-
magus. Deze ge-
schiedenis schetst 
een heel wat po-
sitiever beeld van 
de Biltse adel dan 
het gebruikelijke 
als dat van een 
feodaal ingesteld 
instituut dat het 
gewone volk niet 
zag staan. 
De Haagse tak van 
de Van Boetzelaers 
woonde in de ne-

gentiende eeuw aan de hofvijver in Den 
Haag, net als de Van Schuylenburchs. 
Daar, op het adres Lange Vijverberg 4, 
trad in het voorjaar van 1852 bij de fa-
milie Van Boetzelaer de negentienjarige 
Marie Neomagus in dienst als huisnaai-
ster. 
Maria Johanna Neomagus was in 1832 
geboren in Overloon als dochter van een 
commies tweede klasse, een lagere amb-
tenaar. Marie kwam in een zeer deftig en 
zeer kinderrijk gezin te werken. De heer 
des huizes was Coenraad Carel Vincent 
baron van Boetzelaer (1776-1845), heer 
van Dubbeldam, ritmeester, kamerheer 
in buitengewone dienst en agent van ’s 
rijks schatkist, gehuwd met Theodora 
Cornelia Elsabé van Voorst (1782-1840), 

Afb 2. Deel familiearchief Van Boetzelaer in het Utrechts archief. Foto auteur
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de tweede van zijn drie vrouwen. 
Het echtpaar kreeg negen kinderen. Het 
zevende daarvan was Dirk Coenraad 
Carel, geboren op 19 november 1814.

Deze Dirk van Boetzelaer nu verwekte 
een kind bij huisnaaister Marie Neoma-
gus. Het kind werd geboren op 5 februari 
1853 en Johan Carel genoemd. De ge-
boorte vond ver van de Haagse kringen 
plaats in Oosterbeek. Tot zover niets 
ongebruikelijks. Het kwam geregeld voor 
dat in gegoede families kinderen werden 
verwekt bij huispersoneel en meestal 
werd zoiets discreet en voor moeder en 
kind netjes geregeld. Ongebruikelijk ech-
ter wordt het in dit
geval als blijkt dat Dirk van Boetzelaer bij 
Marie Neomagus nog een tweede kind 
krijgt en dat dit in Den Haag zelf wordt 
geboren. Het is een meisje, Charlotte 
Maria genoemd, geboren op 10 februari 
1854 (en overleden in 1945 te De Bilt). 
Dus de barones was een onecht kind? 
Aanvankelijk wel, later niet meer. Als 
Marie in het voorjaar van 1862 voor 
de derde keer zwanger is van Dirk van 
Boetzelaer besluit hij om met haar te 
trouwen en de kinderen die er al zijn te 
erkennen.

Het nieuws moet op Sandwijck als een 
bom zijn ingeslagen, toen daar de zon-
dag 21 september 1862 gedateerde brief 
werd bezorgd van Dirk aan zijn oudste 

broer Christiaan Willem Johan (1806-
1872). Christiaan en zijn vrouw Elisabeth 
Charlotta Petronella Both Hendriksen 
(1809–1880), wisten totaal van niets. 
Noch van zijn schandelijke levenswijze 
tot dan toe (de protestantse Dirk woon-
de met de katholieke Marie ongehuwd 
samen) noch van zijn voorgenomen hu-
welijk had Dirk hen op de hoogte gesteld, 
laat staan met zijn oudste broer overleg 
gepleegd. 
Hoe dan ook, uit het begin van de brief 
van Dirk van Boetzelaer aan zijn oudste 
broer wordt zonneklaar dat Dirk niet van 
zijn besluit om met de huisnaaister Ma-
rie Neomagus te trouwen af te brengen 
zou zijn. ‘Waarde broeder’, schrijft Dirk in 
de onthullende passage: 

Ik bemin teveel de vrouw die mij 
reeds twee kinderen geschonken 
heeft om haar te verlaten. De achting 
en liefde die ik haar toedraag is groot 
genoeg om haar tot vrouw te nemen. 
De verzekering van hare genegenheid 
na zoo vele jaren omgang met haar 
te hebben gehad doen mij geen oog-
enblik wankelen in mijn besluit.

Hij verzekert zijn broer dat zijn toekom-
stige echtgenote Marie ‘van een zacht en 
goed humeur begaafd is, een edelaardig 
en goed geplaatst hart heeft, een gezond 
gestel en een goed verstand haar deel is’. 
Het huwelijk vond plaats op 3 oktober 

Kanttekening bij het negatieve beeld van de elite in de Biltse grschiedschrijving
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1862 in Prinsenhage. In totaal werden er 
zes kinderen geboren uit de verbintenis 
tussen Dirk en Marie. Het vierde stierf in 
de wieg, waarop Dirk zijn broer schrijft: 
‘De moeder is ontroostbaar en verwekt 
mij het diepst medelijden’. Het is duide-
lijk dat Dirk oprecht van Marie hield. Hij 
had het ervoor over zijn status en rijk-
dom op te geven om met haar te leven. 
Voor Marie Neomagus betekende het 
huwelijk met de baron een aanmerkelijke 
statusverhoging. Op haar overlijdens-
bericht van 7 maart 1912 staat zij trots 
vermeld als ‘Douairière D.C.C. Baron van 
Boetzelaer, geboren Maria Johanna 
Neomagus’.
Haar oudste dochter Charlotte Maria 
barones van Boetzelaer trouwde met 
haar neef jonkheer Anton Lodewijk van 
Schuylenburch van Bommenede en zij 
gingen wonen in villa Oase bij het sta-
tion. Dit huwelijk bleef zonder kinderen 
en Toon en Lotje, zoals zij door intimi 
werden genoemd, liggen begraven op de 
begraafplaats aan de Eerste 
Brandenburgerweg.

Hoedenmaaksters
Tegenover begraafplaats Brandenburg, 
op nummer 61, kwam ik in 1974 te wo-
nen. Dat adres was toen nog gelegen in 
De Bilt, maar enige jaren later woonden 
we plotseling in Bilthoven. Dit vanwege 
de grenswijziging in verband met de in-
voering van de postcode. Mijn man had 

de smoor in, want nu moest hij weer 
adreswijzigingen rondsturen en nieuw 
briefpapier laten drukken, maar buur-
vrouw Van Straalen was verrukt dat zij nu 
in Bilthoven woonde.
Sinds mijn vestiging in de gemeente De 
Bilt is mij opgevallen dat hier standsver-
schillen zoveel meer een rol spelen dan 
in mijn geboortestad Utrecht. Sociale 
mobiliteit was voor mij als iemand van 
de naoorlogse generatie een vanzelfspre-
kendheid en mij maakte het niet uit of ik 
in De Bilt of Bilthoven woonde. Dat lag 
voor autochtonen duidelijk anders. In 
de beeldvorming gold dat het arme De 
Bilt stond tegenover het rijke Bilthoven 
(met name Bilthoven over het spoor). 
Men sprak in De Bilt laatdunkend over de 
Bilthovense chic als ‘kouwe kak’, ook al 
waren de feodale tijden en de grote inko-
mensverschillen al lang voorbij. 

En wat inkomens betreft: kort nadat ik 
in De Bilt was komen wonen, nam mijn 
vader mij mee op bezoek bij twee hoog 
bejaarde dames - nichten van hem ge-
loof ik - die mooie verhalen hadden. Zij 
waren modistes geweest en maakten 
hoeden voor de Bilthovense chic. Maar 
dat waren in de jaren ’30 nog nauwelijks 
nieuwe hoeden, zo vertelde een van hen. 
Sinds die tijd (na de rampzalige beurs-
krach van 1929) lieten de dames elk jaar 
haar enige hoed naar de laatste mode 
vermaken. Daarvoor moesten de hoe-



80 Naam  van artikel

denmaaksters alle niet gebruikte onder-
delen, zoals de randen, veren, kunstfruit 
en andere accessoires bewaren voor het 
geval die weer eens in de mode kwamen. 
Ze hadden in hun atelier planken waarop 
al die hoedenonderdelen gerangschikt 
waren met de naam van de eigenares.
Dit verhaal leek me zeer geschikt voor 
het gedenkboek Honderd jaar Bilthoven 
om te illustreren dat in de jaren dertig 
van de vorige eeuw aardig de klad was 
gekomen in de welvaart van de Biltse 
aristocratie. Maar dan moest ik wel we-
ten wie die hoedenmaaksters precies 
waren en het nodige meer om het waar-
heidsgehalte van dit verhaal uit mijn per-
soonlijke geheugen te controleren. Daar 
slaagde ik helaas niet in en dus moest dit 
mooie verhaal sneuvelen. 

Dit brengt mij op de bruikbaarheid van 
mondelinge bronnen voor serieuze ge-
schiedschrijving. Verhalen van oogge-
tuigen en persoonlijke belevenissen zijn 
natuurlijk welkom voor de historicus en 
daarvan is ook dankbaar gebruik in het 
genoemde artikel in de StadsPers met 
de titel: ‘Sociale breuk in De Bilt. Span-
ningen tussen de adel en de arbeiders 
liepen soms hoog op’. Maar er zitten wel 
haken en ogen aan de bronnen waarvan 
oral history gebruik maakt. Hierop zal ik 
in het tweede deel van dit artikel nader 
ingaan.

Bronnen:
1. Anoniem, “Sociale breuk in De Bilt. Spanningen      
tussen de adel en de arbeiders liepen soms hoog 
op”, StadsPers, jubileumuitgave 100 jaar Biltho-
ven, 27-9-2017. Volgens mededeling van Rob 
Herber (mail 6-12-2017) is hij de auteur en is dit 
een bewerking van een hoofdstuk van zijn biogra-
fie Nico Bloembergen, Meester van het Licht, uitg. 
Eburon, 2016.
2. Korine Hazelzet, “Van oase voor de elite tot 
forensendorp voor de middenklasse. De geschie-
denis van villa Oase”, in: Honderd jaar Bilthoven, 
De Bilt 2017, 4.5, pp. 108-125.
3. Neomagus genealogie: http://www.neomagus.
nl/. Voor de biografie van Marie Neomagus zie on-
der categorie De katholieke Brabantse tak, X-11b 
Over Marie wordt niet gesproken…
4. Het Utrechts Archief, 32 Familie Van Boetzelaer, 
inv. 211.
5.  Neomagus (noot 3) schrijft over het huwelijk 
van Dirk van Boetzelaer met Marie Neomagus: 
“Dat is voor de familie Van Boetzelaer een mésail-
lance, een huwelijk beneden hun stand. Een taboe 
dat niet tijdens de adellijke theekransjes aan de 
orde hoort te komen”. 

Auteur: 
Korine Hazelzet (1949) studeerde kunst-
geschiedenis in Amsterdam en Utrecht 
en promoveerde in 2004 aan de VU op 
het thema Verkeerde Wereld. Op het 
gebied van regionale geschiedenis werkte 
zij aan historische series van uitgeverij 
Waanders over verschillende steden, 
waaronder Utrecht. Zij werkte mee aan 
het boek Honderd jaar Bilthoven (2017). 
In de Biltse Grift publiceerde zij eerder 
over architectuur van Dudok en 
Rietveld.
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m.m.v. de familie Van Hugten

Garagebedrijf aan de 
Leijenseweg bestaat 65 jaar.

Aan de Leijenseweg was in het ver-
leden een veelheid aan bedrijven ge-
vestigd. Om er willekeurig een paar 
te noemen: een kwekerij, een bakker, 
een kruidenier, een groentezaak, twee 
fietsenmakers, twee garagebedrijven, 
een bedrijf in paardensportartikelen, 
een zaak in  wintersportartikelen, een 
Chinees en natuurlijk Inventum. De 
meeste zijn inmiddels verdwenen, de 
Chinees heeft altijd aanloop, maar één 
bedrijf is sinds de vijftiger jaren steeds 
op dezelfde plaats gebleven: autobe-
drijf Van Hugten, het één na oudste 
autobedrijf in de gemeente De Bilt.

Rijschool en onderhoud van auto’s
De heer en mevrouw Van Hugten begon-
nen in 1953 aan de Groen van Prinste-
renweg 7  in de Bilt met  autorijschool 
“Rally”. Tegelijkertijd huurde Van Hugten 
een kleine werkplaats achter het woon-
huis op Leijensweg 16  om zijn eigen 
auto’s en die van de eerste klanten te 
repareren. In mei 1955 kochten de Van 
Hugtens het woonhuis op Leijenseweg 
16 voor eigen bewoning.  Aanvankelijk 
werd het huis gedeeld. Aan de rechter-
zijde woonde de familie Van Hugten en 
aan de linkerzijde woonde de familie 

Het autoverhuurbedrijf en rijschool Van Hugten in 
1953 aan de Groen van Prinstererweg .
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Horsman, die een groenten- en
fruitzaak had. 
 Maar de klantenkring voor reparatie en 
onderhoud van auto’s groeide snel en in 
1961 moesten plannen worden gemaakt 
voor verbouwing van de werkplaats ach-
ter het huis. De kleine werkplaats moest 
worden voorzien van een smeerkuil en 
de voorgevel van de woning zou dan 
moeten worden aangepast. De heer Van 
Hugten behaalde inmiddels zijn vakdi-
ploma’s en mevrouw Van Hugten haar 
middenstandsdiploma. In 1962 waren 
alle vergunningen verstrekt en was Ga-
rage van Hugten een feit. De verbouwing 

kon beginnen. In de jaren daarna 
stopte de familie met de rijlessen. 

Groei en bouwplannen
In 1963 was de eerste verbouwing 
gereed. De groentezaak van de 
familie Horsman was inmiddels 
opgeheven, de heer Horsman werd 
pompbediende en de groente-
winkel werd omgebouwd tot een 
ontvangstruimte voor zijn benzine 
klanten. In 1963 verwierf Van 
Hugten zijn Fiat sub-dealerschap, 
waardoor de onderneming flink 
doorgroeide. Er moesten alweer     
nieuwe bouwplannen worden ge-
maakt om de kleine werkplaats uit 
te breiden, maar die uitbreiding 
stuitte aanvankelijk op bezwaar 

De eerste werkplaats van Van Hugten aan de Leijenseweg 
nr. 16. 

De Leijenseweg  in 1959: er waren nog geen huizen 
gebouwd aan de zuidzijde.
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bij de gemeente. In 1965 
kocht Van Hugten het 
naastgelegen pand op 
nr. 18 van fietsenmaker 
Knopper. Die ruimte werd 
eerst nog een paar jaar 
verhuurd aan fietsen-
maker van der Puil. In 
1967 werd de linkerzijde 
van het woonhuis op nr. 
16 omgebouwd tot een 
eerste showroom. Begin 
1970 werd het pand op 
nr. 18 voor eigen gebruik 
gereed gemaakt. Er werd 
een bouwplan gemaakt 
voor een werkplaats ach-
ter de beide panden van nrs. 16 en 18. 
En ook ditmaal stuitte het plan weer op 
bewaar bij de gemeente.  Maar ook bij 
de importeur van FIAT. Om de expansie 
het hoofd te kunnen bieden werd op de 
Rembrandtlaan, ter hoogte van het 
huidige MK Skiservice, een tijdelijk on-
derkomen gevonden voor een grotere 
werkplaats. Begin 1971 probeerde Van 
Hugten opnieuw een vergunning te 
krijgen voor een grote werkplaats met 
showroom en een volledige onderkelde-
ring van de werkplaats. De bouwvergun-
ning daarvoor werd begin 1972 verleend. 

Even rust en stabiliteit
De opening van het geheel vernieuwde 
garagebedrijf in december 1973, viel  
midden in de oliecrisis. Bij de opening 
werd Van Hugten ook officieel Fiatdea-
ler.  Het was in die tijd gebruikelijk dat 
auto importeurs een paar keer per jaar 
shows met aanbiedingen organiseerden. 
Van Hugten moest daarin dus mee. Om 
alle eigen auto’s en de auto’s voor de 
omliggende collega dealers te kunnen 
behandelen tegen roest, werd het gara-
gebedrijf midden jaren 70 uitgebreid met 
een Zweeds ML-Tectyl station. Eind jaren 
80 koopt Van Hugten het pand op Ley-
enseweg 20 met de bedoeling om daar 
verder uit te breiden. En wederom wil 

De familie Van Hugten voor de garage in 1965.  De kleine 
kinderen van toen leiden de garage nu.
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de gemeente daarvoor geen vergunning 
verlenen. Van Hugten besloot toen om in 
de winkel van nr. 20 maar een  kantoor-
ruimte te huisvesten. Maar 
begin jaren 90 verhuisden 
receptie en kantoor weer 
terug naar nr. 18. In 1992 
overlijdt Van Hugten senior 
en neemt de volgende ge-
neratie, de zoons Nol en 
Ron Van Hugten de leiding 
binnen het bedrijf over.  

Huisstijl en schaalvergro-
ting
In 1998 beëindigt garage 
Van Hugten het Fiat dealer-
schap en gaat verder als 

Opel dealer. Het dienstenpakket wordt 
in 2004 uitgebreid met de formule van 
Profile Tyrecenter. Omdat er nog steeds 

De sloop van het pand in 1972 (l) en de nieuwbouw (r).

De nieuwe voorgevel in 1973.

Garagebedrijf aan de Leijenseweg bestaat 65 jaar
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De garage in 2017.

vraag was naar Fiat onderhoud en omdat 
Peugeot Nefkens in Bilthoven zijn deuren 
sloot, voegde Van Hugten het Fiat- en 
Peugeot onderhoud toe aan de diensten. 
Toen kwam het nieuw op te zetten be-
drijvenpark Larenstein in beeld en het 
autobedrijf deed in 2011 ook een poging 
om zich daar te gaan vestigen. Uiteinde-
lijk werd tóch besloten om maar op de 
huidige locatie aan de Leijenseweg te 
blijven. In 2013 bestond het bedrijf 60 
jaar en was het al 50 jaar BOVAG lid. In 
dat jaar werd het Opel dealerschap be-
eindigd, waarna het pand werd getooid 
in de huisstijl van Van Hugten Mobility-
Center. Eind 2013 werd er een velgen-
center geopend. In 2015 werd afscheid 
genomen van monteur Jos Jongerius, die 

na een trouwe diensttijd van 50 jaar met 
pensioen ging. 
Eind 2016 werd de samenwerking met 
Profile Tyrecenter beëindigd en ging het 
bedrijf verder met banden en velgen 
onder eigen vlag, als “Banden & Velgen-
center Van Hugten”. Het jaar 2017 werd, 
net als het garagebedrijf ooit begon in 
1963, het eerste jaar waarop Van Hugten 
zelfstandig onder eigen vlag en op eigen 
kracht draaide. Nu, in 2018 bestaat het 
bedrijf 65 jaar en is daarmee, na garage-
bedrijf De Rooij, het oudste garagebedrijf 
in de gemeente De Bilt.
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Abe Postema

De Bilt toen en nu 

De loswal aan de Jacobssteeg.
Vanaf 1935 liep de weg naar Utrecht niet 
langer door het oude dorp De Bilt, maar 
werd de omgelegde Utrechtseweg. De Biltse 
haven was daardoor niet meer bereikbaar 
voor het vrachtverkeer over water. Die 
verlegde Utrechtseweg was een rijksweg. 
Als compensatie voor het verdwijnen van 
de haven, heeft Rijkswaterstaat in 1934 een 

loswal aan de Jacobssteeg aangelegd, op de 
kruising van die steeg en de Biltse Grift. Het 
werd een robuuste losplaats van regelmatig 
bewerkte granietkasseien van 29 x 13 x 13 
cm. Ook het eerste deel van de Jacobssteeg 
werd daarmee bestraat. De Historische kring 
heeft nog zo’n flinke kassei in haar bezit. Met 
de nieuwe snelle wegen nam het verkeer 
over land sterk toe en werd het vervoer over 

Foto: Historische Kring D’Oude School;
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de Utrechtse binnenwateren steeds minder 
belangrijk. De losplaats werd minder en 
minder gebruikt. Er bleef een ongebruikt 
terrein liggen. Goed voor de vestiging van 
een klein woonwagenkamp. De oude foto 
dateert van 1965. In het laatste kwart van de 
vorige eeuw verplichtte nieuwe wetgeving 
dat woonwagens dichter bij de bebouwde 
kom moesten liggen. En dat gebeurde. Aan 

de rand van Weltevreden ligt nu een klein 
woonwagenkampje. De losplaats werd na 
verloop van tijd heringericht. De gemeente 
verkocht de kasseien en richtte het terrein 
natuurvriendelijk in, maar de oude loswal is 
nog steeds herkenbaar. 

Foto: A. Postema.
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De Jan van Eijcklaan in 
Bilthoven
Sinds 2000 wonen wij in de Jan van 
Eijcklaan in de wijk De Leijen in Biltho-
ven. Een laan die er al een hele tijd ligt 
en die de wijk De Leijen verbindt met de 
Jan Steenlaan richting Bilthoven Noord 
en de scholen en sportaccommodaties 
ten noorden van de wijk.

De straat heet Jan van Eijcklaan, 
‘Ee-lange-ij-cee-ka’ zeg ik er ge-
woontegetrouw bij als ik ons adres 
doorgeef. In dat deel van De Leijen 
waar de straten zijn vernoemd naar 
de Vlaamse primitieven, schilders uit 
de Middeleeuwen, net als de Hans 
Memlinglaan iets verderop, waar wij 
ook hebben gewoond.

Ik ben er altijd vanuit gegaan dat 
een straatnaam zodra die eenmaal 
formeel is vastgesteld op juiste en 
correcte wijze wordt gespeld en dat 
daarvoor een eensluidend systeem 
is. Gemeenten zullen - als de straat-
naambordjes worden besteld - dat 
voor de zekerheid nog eens nakij-

ken. Het is wel heel slordig als je daarbij 
fouten maakt, maar het komt voor. Dat 
systeem is er en heet BAG (Basisregis-
traties Adressen en Gebouwen) van het 
Kadaster.

Jan van Eijck , schilder ca.1390-1441.

Pim van de Veerdonk
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De eerste echte twijfels over de spelling 
van onze straatnaam kreeg ik toen wij 
gebruik gingen maken van navigatiesys-
temen en routeplanners. Type je bij be-
stemming ‘Huis’ de staatnaam 
Jan van Eijck … dan bestond die niet. Of 
het systeem corrigeert dat automatisch 
naar “Jan van Eycklaan”. Zoals bij de 
ANWB of bij Routenet:

Er is kennelijk maar één mogelijkheid in 
Bilthoven en dat is ‘Jan van Eyck’. ‘Ee-i-
grec-cee-ka’ dus. 

Met moderne digitale middelen als 
GoogleMaps en streetview kun je een-
voudig controleren hoe andere gemeen-

ten in Nederland en België – waar Jan 
van Eyck vandaan komt - de straatnaam 
op hun borden spellen. Zoals bv. in Waal-
wijk en in Torhout (België). 

Onmiskenbaar, van alle onderzochte 
gemeenten in Nederland en België is de 
spelling ‘Jan van Eycklaan’. Behalve in 
Bilthoven dan. Korte conclusie luidt dan 
ook dat alleen in Bilthoven deze laan 
wordt geschreven met ‘Eijck’. 

Wat zegt het BAG van het Kadaster over 
Jan van Eijck? Eenvoudig, in het BAG 
bestaat de ‘Jan van Eijcklaan’ niet, die 

Routeplanner ANWB.

Routeplanner Routenet.

Straatnaambord in Nederland.

Straatnaambord in Torhout (België).
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wordt ten behoeve van Bilthoven direct 
getransponeerd naar ‘Jan van Eycklaan’. 
Het betreft dan een laan. Wel herkent 
het BAG het Jan van Eijckhof, het Jan van 
Eijckplein, de Jan van Eijckstraat en de 
Jan van Eijckweg. Van Eijck dus? Maar 
geen enkele laan! Deze discussie heeft 
mij in contact gebracht met René Dings, 
auteur van het boek ‘Over straatnamen 
met name’. En die een interessante 
website heeft (https://www.overstraat-
namen.nl/search?q=bilthoven) met een 
artikel genaamd “Bijzonder, in heel Bilt-
hoven is werkelijk geen straat te beken-
nen!”, zeer lezenswaardig. Vorig jaar had 
ik onderstaande discussie met hem:

Maar wat ís dan de juiste spelling?
Via Google vinden we bij de naam ‘Jan 
van Eyck’ de middeleeuwse Vlaamse 
schilder. Een ‘Jan van Eijck’ bestaat ook 
op google, maar is een senior researcher 
werkzaam in Amsterdam. Leuk voor hem 
trouwens dat een laan naar hem is ver-

noemd in Bilthoven! 
Op Wikipedia lezen we hierover: ‘Er blijft 
onzekerheid omtrent de geboorteplaats 
van Jan van Eyck. De familienaam “Van 
Eyck” zou verwijzen naar de Belgische 
stad Maaseik’. 

De oudste vermelding stamt uit de 16e 
eeuw waar Marcus van Vaernewijck in 
zijn kronieken beschrijft dat ‘dit stedekin 
is ghenoemt naer die zelve Riviere Ma-
seyck waarnaer hy ende zijn broeder 
toeghenoemt waren van Eyck’. Van Eyck ?

Maaseik - Standbeeld van de gebroeders Jan en 
Hubrecht van Eyck. 

De Jan van Eijcklaan in Bilthoven
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Op weg naar Maaseik dan. Een fietstocht 
vanuit Thorn bracht ons enkele jaren 
geleden in Maaseik en zie daar! Op het 
centrale plein staat een groot beeld van 
de gebroeders Jan en Hubrecht van Eyck. 
Van Eyck dus toch?

Het laatste – doorslaggevende - bewijs, is 
een nalatenschap van Jan van Eyck zelve. 
Hij was immers een zeer bekende schil-
der en het kan bijna niet anders of zijn 
naam is door hemzelf ergens onder een 
schilderij gezet.

Het is even zoeken en het antwoord is 
gelukkig bevestigend. Op het portret van 
Giovanni Arnolfini en zijn vrouw uit 1434 
vinden we een Latijnse ondertekening 
met de betekenis van ‘Jan van Eyck was 
hier’.

VAN EYCK, geen twijfel meer mogelijk.
Een foutje op een viertal straatnaam-
bordjes dus in Bilthoven.
En dat maakt de Jan van Eijcklaan in 
Bilthoven uniek!
Houden zo.
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Noot van de redactie.
Maar de pret is nog niet uit in De Leijen 
(De Leyen)?! Wat te denken van de Mem-
linglaan (Memlinclaan), de Jan 
Provostlaan (Jan Provoost, Jean Provost), 
Pieter Breughellaan (Breugel, Bruegel, 
Brueghel)? 
Eén troost: in de tijd dat deze schilders 
hun mooie doeken vervaardigden, be-
stond er geen gestandaardiseerde spel-
ling. De eerste officiële regulering dateert 
uit 1804. Relevanter wellicht, omdat het 
hier om eigennamen gaat, was het feit 
dat er evenmin een burgerlijke stand 
bestond die, zoals vanaf 1811 het ge-
val was, iemands voor- en achternaam 
fixeerde. De kerkelijke voorlopers (Doop, 
Trouw- en Begraafboeken) zijn pas 
tijdens het Concilie van Trente (in 1563) 
in het leven geroepen. 
Straatnamen worden in Nederland pas 
geattesteerd sinds de Gemeentewet van 
1851. 
Al deze negentiende-eeuwse overheids-
bemoeienis inzake regulering en registra-
tie vormt een fase in de ontwikkeling van 
de moderne eenheidsstaat. In het geval 
van de vastlegging van straatnamen 
speelt ongetwijfeld ook de moderne toe-
name van  infrastructurele complexiteit: 
de postbode moest toch  zijn werk kun-
nen doen? 

Kortom: zoals het artikel van Pim van 
de Veerdonk aantoont, de hodonomie 
(straatnaamkunde) is een uiterst boeiend 
taal- en cultuurhistorisch bedrijf! 

De Jan van Eijcklaan in Bilthoven
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Karel Beesemer

Herplaatsing & onthulling 
van beeld FIETSSPEL van Jits 
Bakker

Op het moment waarop dit 
artikeltje wordt geschreven, wordt 
achter de schermen door een 
werkgroepje hard gewerkt om van 
de herplaatsing en de onthulling 
van het beeld ‘Spelende kinderen 
met fiets’ iets moois te maken. Deze 
oorspronkelijke door Jits bedachte 
naam veranderde in de loop der 
jaren in de volksmond in ‘Fietsspel’.  

In december 1972 werd in opdracht van 
de gemeente De Bilt het bronzen beeld 
geplaatst nabij de entree van de Van 
Everdingen School. Tot op het moment 
van plaatsing van FIETSSPEL was Jits 
Bakker voornamelijk bekend als schilder. 
De naamsbekendheid van Jits kwam zo 
rond dit jaar in een stroomversnelling 
terecht, ook en vooral waar het betreft 
zijn beeldhouwwerken in brons en 
marmer. Geleidelijk aan steeg zijn naam 
en faam vanaf het jaar 1972 tot ver over 
onze landsgrenzen.  

Bronzen beeld FIETSSPEL
Jarenlang nam het beeld nabij de Van 
Everdingenschool een prominente 
plaats in. School en buurt beschouwde 
het beeld als onlosmakelijk verbonden 
met de bewuste locatie. Toen de Van 
Everdingenschool moest worden 
afgebroken, verviel de samenhang 
met school en buurt. Na nogal wat 
meer of minder creatieve gedachten 
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over de meest geschikte plaats voor 
het beeld, werd door het college van 
burgemeester en wethouders uiteindelijk 
de knoop doorgehakt en gekozen voor 
een markante & waardige plaats op 
het Stationsplein- noord, dus nabij 
het station. Dit had de instemming 
van nagenoeg iedereen, zelfs van de 
buurtbewoners van de vroegere Van 
Everdingenschool!   

Het programma enz. voor de onthulling
Op het moment waarop dit artikeltje 
geschreven wordt is het programma voor 
de dag van de herplaatsing & onthulling 

is nog niet geheel uitgekristalliseerd. Als 
datum voor de feestelijkheden wordt 
gedacht aan een moment in de eerste 
helft van september a.s. 
Het streven is erop gericht dat 
schoolkinderen een dominante rol gaan 
spelen bij de onthulling. Ook anderszins 
zal een stukje muziek de gebeurtenissen 
opluisteren. Gelet op veiligheid en het 
drukke verkeer ter plaatse wordt eraan 
gedacht om toespraakjes en consumptie 
te laten plaatsvinden in een overdekte 
gelegenheid in de buurt. Zodra het 
programma gereed is zal via de lokale 
pers etc. ruime aandacht worden 
geschonken aan deze gebeurtenis, een 
gebeurtenis waarbij iedereen van harte 
welkom is! 

De Stichting Jits Bakker Collectie zal zorg 
dragen voor de vervaardiging van een 
boekje voor de aanwezigen. Dit wordt 
mogelijk gemaakt met de financiële 
steun van de gemeente. 
De wethouder van kunst, cultuur c.a. 
Dolf Smolenaers, de voorzitter van de 
Historische Kring, Paul Meuwese en Tibo 
van de Zand, de zoon van Jits Bakker 
zullen zeer kort het woord voeren in een 
nabij gelegen overdekte ruimte.       

Namens de Werkgroep,
Karel Beesemer    

Jits Bakker bezig met het beeld “Spelende kinderen”.

Herplaatsing & onthulling van het beeld FIETSSPEL 
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Beeld “Spelende kinderen met fiets” voor de 
Dr.Van Everdingen-school. Foto: Rob Herber. 
Historische Kring D’Oude School De Bilt. 

Van de redactie: 
Er staan nog veel meer beelden in De Bilt. 
Van Jits Bakker, maar ook van andere 
kunstenaars. Groot of klein, van allerlei 
materialen, in allerlei stijlen; figuratief 
of abstract, symboliek uitdragend of 
juist vooral anekdotisch van voorstelling. 
Mensfiguren, dierfiguren, mythologische 
figuren. Neergezet om een bepaalde 
gebeurtenis te herdenken, om de 
specifieke bestemming van een locatie te 
benadrukken, of ‘zomaar’, ter verluchting 
van de omgeving. Op allerlei plaatsen.
Een aantal van die werken hebt u, 

de lezer van dit blad, misschien nooit 
opgemerkt omdat u die plaatsen 
nooit bezocht. Of u bent er zo dikwijls 
langsgekomen dat u het beeld niet eens 
meer ziet. Of u kijkt even, elke keer weer.
In de komende periode zal er in De 
Biltse Grift aandacht worden besteed 
aan de beelden die in onze gemeente 
in de buitenlucht zijn te zien. Wim 
Krommenhoek heeft zich bereid 
verklaard in elk nummer van het 
tijdschrift een column te verzorgen 
waarin hij ons met kennis van zaken 
‘bijpraat’ over wat er aan kunst langs de 
weg te zien is. In het decembernummer 
hopen we de eerste te begroeten van de 
reeks columns ‘Beelden langs de weg. 
Een reis langs kunst in De Bilt’.
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In het laatste kwartaal van 2017 was 
duidelijk geworden dat Steven Hagers na 
veel jaren de hoofdredactie van De Biltse 
Grift gevoerd te hebben zijn taak ging 
neerleggen. Een van de redactieleden, 
t.w. Bernard Schut verklaarde zich bereid 
de vacature die ontstond ad interim op te 
vullen. Dat heeft hij met plezier gedaan. 
Hij zorgde er samen met de rest van de 
redactie voor dat met vernieuwd elan  
werd gewerkt aan het voortbestaan van 
ons verenigingsblad. Bernard zorgde er 
ook voor dat er weer voldoende kopij op 
de plank  lag. 

Intussen was Bernard Schut heel druk 
met het schrijven van  zijn boek “Bilt-
hoven en De Bilt de eerste jaren na de 
bevrijding”. In dit boek staat op bladzijde 
218 een foto van een monumentje dat 
heeft gestaan op de hoek van de Jan 
Steenlaan en de Soestdijkseweg.
De plaatsing van die foto zonder bronver-
melding was de aanleiding van wat een 
onverkwikkelijke kwestie voor alle betrok-
kenen zou worden. Diverse personen als 
ook het bestuur van de Historische Kring  

werden  bestookt met e-mails waarin de 
geadresseerden van onjuist handelen 
werden beticht. Al snel was duidelijk dat 
de meningen van betrokkenen van elkaar 
verschilden en de een voor de ander zich 
uiterst ongemakkelijk ging voelen, te 
meer omdat de een voor de ander zich 
onterecht beschuldigd voelde. 
De kwestie liep uit de hand. Dat  betreurt 
het bestuur ten zeerste. Voor zover het 
bestuur enige blaam zou treffen, biedt 
het bestuur haar excuses aan aan die-
gene die de mening is toegedaan dat het 
bestuur incorrect gehandeld zou hebben. 
De kwestie heeft Bernard Schut doen be-
sluiten zijn hoofdredacteurschap neer te 
leggen. Dat vindt het bestuur met begrip 
voor zijn standpunt jammer.
Wij spreken onze dank uit aan Bernard 
voor alle moeite die hij zich heeft ge-
troost en inzet die hij leverde om De 
Biltse Grift een  mooi verenigingsblad te 
laten blijven.

Paul Meuwese, voorzitter

Hoofdredacteur legt zijn 
functie neer 
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