12e jaargang nr. 2

juni 2003

DE BILTSE GRIFT
TIJDSCHRIFT VAN HISTORISCHE KRING D'OUDE SCHOOL
Opgericht maart 1992

Iilï»

•Hf

. •:••>.

&mm

!

•-•''

•1v m W- :

• V ••/•'• •

1

In dit nummer:
• Provinciale grenspalen
• Huisnamen XIII • De kunst van het overleven - deel 3
• Ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van De Bilt en Bilthoven - deel 1

De Biltse Grift

juni 2003

Van de redactie
Provinciale grenspalen
Huisnamen XIII
De kunst van het overleven, deel 3
Ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van De Bilt en Bilthoven

21
22
24
29
36

INHOUD

Van de redactie
Als u de colofon bekijkt, vindt u daar de vertrouwde naam van Herman de Balbiaan niet
meer. Herman vond dat hij na 7 jaar Biltse Griften ook eens tijd voor iets anders moest
hebben, zoals genealogie van het roemruchte geslacht De Balbiaan (met een echt
Italiaanse Conte - graaf bij de voorvaderen), reizen en treinen. De laatste interesse deelt hij
met uwe nieuwe eindredacteur, zodat er in ieder geval in dit opzicht van een continuïteit
kan worden gesproken.
We zullen de inzet en de humor van Herman missen en uw nieuwe eindredacteur hoopt
maar dat hij het even goed zal doen. Aan de overige leden van de redactie zal het in ieder
geval niet liggen; een goed op elkaar ingespeelde ploeg!
Koos Kolenbrander verhaalt ons over de provinciegrenspalen en waarom ze staan waar ze
staan. Vaak is er heel wat strijd aan de Hollands-Utrechtse grens geweest voor de palen
hun huidige plaats hebben gekregen; strijd die voor een belangrijk deel over de
zeggenschap van het laagveen (het zwarte goud) werd gevoerd.
Hans de Groot vervolgt zijn serie Huisnamen nu met nummer XIII over huisnamen aan de
Soestdijkseweg Zuid, Jan Steenlaan, Beethovenlaan en komt naar aanleiding van
opmerkingen van lezers nog terug op eerdere huisnaamartikelen.
Ellen Drees vervolgt haar serie artikelen over de Kunst van het overleven met deel 3. In dit
deel over kunst in Berg en Bosch worden de brandgeschilderde ramen in de zusterkapel
behandeld. 23 Van de 24 ramen zijn gewijd aan de Mariaverering en wel aan de eretitels die
Maria gegeven zijn.
Lies Haan heeft indertijd een stuk voor de website gemaakt waarin de geschiedenis van
De Bilt en Bilthoven beknopt wordt behandeld. Wij dachten dat het voor niet-ingewijden
in internet toch ook interessant zou zijn; bovendien kan men dit als geheugensteuntje bij
andere artikelen gebruiken. In dit nummer vindt u de geschiedenis van De Bilt en
Bilthoven tot 1850.
De redactie wenst u een leerzame en aangename tijdsbesteding bij het lezen van De Biltse
Grift toe.

Foto op omslag:

De villa Frisia State omstreeks 1940
Zie het artikel Straatnamen XIII
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KIEK NOU TOCH 5 EFFE AN...
FRAAI GEBEELDHOUWDE STENEN PALEN
MARKEREN PROVINCIEGRENS
Koos Kolenbrander
Tot 1300 was onze streek een uitgestrekt
hoogveengebied met veel bomen. Het
totale veengebied strekte zich uit over de
provincies Utrecht en Noord-Holland. In
oude oorkonden ook wel de Wilde Veenen
of het Wilde Bosch genoemd. De
bevolking rond dit gebied betrok er
eeuwenlang hun brandhout uit. Rond 1300
begon het hout op te raken. Er was
verzuimd de omgehakte bomen door
nieuwe aanplant te vervangen. Er dreigde
een gebrek aan hout als brandstof te
ontstaan tot men ontdekte dat je met de
grond onder de bomen, 'de turf, ook
uitstekend de kachel kan stoken. De
'Wilde Veenen' kregen waarde.
Grensconflicten
Onze voorouders hadden zich nooit zo erg
druk gemaakt over waar de grens tussen
de huidige provincies Noord-Holland en
Utrecht precies lag, toen nog Holland en
Het Sticht genoemd. De Wilde Veenen
hadden toch weinig waarde, maar nadat
eenmaal de waarde van de turf was
ontdekt, leefden de Graaf van Holland en
de Bisschop van Utrecht in onmin met
elkaar. Beiden deden een beroep op 'het
zwarte goud', zoals de turf ook wel werd
genoemd. Ze beriepen zich op eeuwenoud
gebruik. Het gebied tussen de rivieren de
Vecht en de Eem werd vanouds Het
Nardinclant genoemd en was destijds in
bezit van de Abdis van Elten. De
bewoners kwamen jaarlijks tijdens St.
M irtensdag op het kerkhof van Baarn
belasting betalen. Het Sticht begreep
hieruit dat de Wilde Veenen aan de
bisschop toebehoorden. De Graaf van
Holland beweerde echter dat hij in 1280
het Nardinclant van de Abdis had

22

gekocht. Er ontstonden eeuwenlange
twisten over de grenslijn.
DE GRENSPALEN

Paal nummer 16 aan de Vuurse Dreef
(foto Frans van Reenen)

Moe van de strijd sloten de heren
verdragen over de loop van de grens.
Deze verdragen werden telkens weer
geschonden. De Hollanders staken turf
op het grondgebied van de Bisschop. Ten
noordoosten van Blaricum stond al jaren
een grenspaal, 'De Leeuwenpaal'
genoemd. Op de paal stond een Leeuw
(het wapen van Holland) afgebeeld.
Tijdens de voortdurende twisten bleef de
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Leeuwenpaal staan. Vanaf de paal liep de
grens tussen Utrecht en Holland oostwaarts naar de monding van de rivier
de Eem. In 1356 werd de grens vanaf de
Leeuwenpaal lijnrecht op de Domtoren
in Utrecht getrokken tot aan een boom in
het Gooiersbos. Vanaf die boom liep de
grens westwaarts. Tussen de palen werd
een greppel gegraven om de grens duidelijk aan te geven.
Door de nieuwe grens raakte Baarn al zijn
veengronden kwijt. De Baarenaars leefden echter van de veengrond. Zij richtten
een verzoekschrift aan de Keizer Karel V,
hij was ook Graaf van Holland, waarin ze
zich beklaagden. Ze wezen de keizer er op
dat 'vijf a seshondert luyden met wyf ende
kinders' brodeloos zouden raken omdat
zij voortaan geen turf meer konden steken. Ze voegden er ook heel slim aan toe
dat de Graaf hierdoor minder belasting op
het bier zou ontvangen, omdat er minder
gedronken kon worden. De keizer was
een bestuurder met visie. Hij bepaalde dat
de Baarenaars tegen een jaarlijkse pacht
de veengronden mochten exploiteren. In
1841 werd een definitieve regeling getroffen, waarbij de in 1535 door de Groote
Raad te Mechelen vastgestelde grens werd
gerespecteerd. Na vele jaren van onmin,
waarbij de houten grenspalen en losse
grensstenen stiekem door de Hollanders
werden verplaatst, kwam een goede
regeling tot stand.
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Er werden stenen grenspalen op een
onderlinge afstand van 200 roeden
geplaatst. Op de palen was aan de
noordzijde het wapen van Noord Holland
en aan de zuidzijde het wapen van Utrecht
ingebeiteld.

Het wapen van de provincie Utrecht,
(foto Frans van Reenen)

De ruim vierhonderd jaar durende strijd
om het zwarte goud werd beslecht. De
strijd had veel levens gekost. Na het verplaatsen van de houten grenspalen werd je
gegeseld en gebrandmerkt; bij herhaling
van het delict wachtte de galg. Alleen
kwam de regeling in 1841 te laat, de veengronden waren toen al geheel uitgeput.

Oude afbeelding met links het oude wapen
(één leeuw) van het Graafschap Holland.

HISTORISCH BELANG
In 1923 brengt de schoolmeester en amateur-historicus T. Pluim uit Baarn in een
Goois blad de vervallen staat van de
grenspalen onder de aandacht. Generaal-
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Tijdens de tweede wereldoorlog werden
er twee omvergereden. Enkele koperen
knelbanden zijn tijdens de bezetting
gestolen. Na de oorlog zijn alle koperen
knelbanden vervangen door banden van
verzinkt ijzer.

majoor b.d. E. Luden had dit een jaar
eerder al aan Gedeputeerde Staten
gemeld. De Staten van Noord-Holland en
Utrecht bereikten een akkoord over het
herstel van de palen. De Rijkscommissie
voor de Monumentenzorg adviseerde uit
het oogpunt van historisch belang de
beschadigde palen te restaureren en de
verdwenen exemplaren te vervangen. Alle
22 palen dienden volgens de commissie als
historisch monument in stand te worden
gehouden. De Rijkscommissie achtte het
van minder belang de nieuwe palen naar
het oude voorbeeld te laten maken. De
nieuwe palen zijn ontworpen door prof.
A.W.M Odé te Delft. De oude palen
hadden aan de noordzijde een leeuw, het
wapen van Graafschap Holland. Op de
nieuw ontworpen palen kwam het wapen
van de provincie Noord-Holland met drie
leeuwen. Ook werd er ter versteviging een
ondergrondse betonplaat aangebracht aan
de voet van zowel de oude- als van de
nieuwe palen.

Vanaf de rivier de Eem tot aan het Tienhovens kanaal staan 22 palen. Iedere paal
heeft zijn verhaal. De heer WA. Boekelman uit Laren heeft er in 1985 een prettig
leesbaar boekje over geschreven, getiteld
'De Leeuwpalen in het Gooi'. Aan iedere
paal besteedt hij in zijn boek aandacht.
Tien van de 22 palen staan op Maartensdijks grondgebied, waarvan de laatste, nr.
22 bij de boerderij 'Vrede 't Best' aan het
Tienhovens kanaal de brievenbus van de
bewoner van de boerderij draagt.
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KOSTBARE KUNSTWERKEN
In 1924 kostte een nieuwe paal ƒ 170,(€ 56,26) en in 1980 al ƒ 10.610,(€ 4.814,60). Sommige oude palen
hadden te lijden van de tand des tij ds of
werden door auto's omvergereden. Om
scheuren te voorkomen werden in 1939
koperen knelbanden om de palen
aangebracht.
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Boerderij 'Vrede 't Best'
(foto de Vierklank)

* * *

HUISNAMEN

XIII

M I J M E R I N G EN HERINNERING
Hans de Groot
De twintigste eeuw was nog geen vijf
maanden oud toen er bij de gemeente een
aanvrage voor een bouwvergunning
binnenkwam. Aannemer E.M. Westerhout
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uit Utrecht wilde graag een villa bouwen
op het perceel kadastraal bekend Sectie B.
No 971 aan de Soestdijksche Straatweg.
Die vergunning kwam er en in hetzelfde
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jaar verrees hier een fraaie villa op het
nieuwe adres Soestdijksche Straatweg 91
te De Bildt-Station. In de topgevel
verscheen de naam Essenburg,
hoogstwaarschijnlijk ontleend aan de
omringende natuur of de nieuw geplante
essenbomen. De heer M. Onnen en zijn
gezin waren de eerste eigenaren en
bewoners. Het huis en het grote park
eromheen bevielen erg goed want pas
per augustus 1921 vond ik de volgende
bouwaanvraag bij de gemeente. Mevrouw
de weduwe M. Onnen had plannen voor
de bouw van 'een kasje ter bewaring en
voor het kweken van planten en bloemen'.
De tuin van Essenburg liep helemaal door
tot aan de Prins Hendriklaan en de
Spoorlaan en omvatte ook de terreinen
achter de tuinen van de huidige huisnummers 263 (Eikenoord) en 267 (Quisisana /
Ekeliden) De plantenkas zou door de N.V.
Fabriek voor Metaalbewerking Blass en
Groenewegen
gebouwd
worden
achter de
tuin van
Quisisana
I Ekeliden
aan de
kant van
de Spoorlaan. De
verleende
bouwvergunning
gold voor
vijfjaren zodat de kas voor of op 10 september 1926 moest zijn afgebroken. Waarschijnlijk is die kas inderdaad toen of na
een verlenging van de vergunning later
afgebroken, want in 1936 is er opnieuw
sprake van een bouwaanvraag voor de
oprichting van een plantenkas op het terrein aan de Spoorlaan. Een paar maanden
na de eerste bouwaanvraag voor een plantenkas ligt er een nieuwe bouwaanvraag
bij de gemeente. Nu gaat het om de bouw
van een houten schuur tegen de erfschei-
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ding met Quisisana / Ekeliden voor berging van brandstoffen en tevens voor een
theehuisje op het terrein aan de Prins
Hendriklaan. Op 19 januari 1948 vraagt
Begrafenis Onderneming EB. Tap bij het
Bureau Huisvesting vergunning aan voor
het betrekken van het pand Soestdijkscheweg 265 Z. De huisnummering was
intussen gewijzigd van 91 via 133 in 265.
Phaedo, een jongensinternaat, was tot
1944 gehuisvest geweest in het pand
ENS AH op het terrein waar thans de
Ensahlaan ligt. In dat jaar werd ENS AH
verwoest bij een bombardement en was
Phaedo dakloos. Uit de oude bevolkingsadministratie blijkt dat in 1945 Frans C.
Brinkerink, waarschijnlijk de directeur
van Phaedo, in Essenburg ging wonen.
Het lijkt er op dat de villa toen de naam
Phaedo kreeg. Gelijktijdig werd een aantal
leerlingen op dit adres ingeschreven. De
laatste leerlingen blijken
op 14 mei
1948 gelijktijdig te
zijn uitgeschreven,
waarna
Essenburg
weer als huisnaam zichtbaar werd.
Phaedo was
een Griekse
wijsgeer uit
de vijfde
eeuw voor Christus. Hij was leerling van
Plato, die zijn dialoog Phaidon naar hem
heeft vernoemd.
Enkele dagen na zijn brief aan het Bureau
Huisvesting richt de heer Tap zich
rechtstreeks tot Burgemeester en
Wethouders en legt zijn plannen uit.
In het pand zou het kantoor van de
begrafenisonderneming worden ondergebracht, gelegenheid geschapen worden
voor het opbaren van overledenen en
mogelijk zouden ook beide firmanten er

25

De Biltse Grift

juni 2003

zelf gaan wonen. Gezien het feit dat de
begrafenisonderneming nog steeds van dit
pand gebruik maakt, is het duidelijk dat
Burgemeester en Wethouders in 1948
overtuigd waren van de redelijkheid van
het verzoek. En.. .de villa heet nog steeds
Essenburgl !
We wandelen een klein stukje langs de
Soestdijkseweg in zuidelijke richting.
Hier werden na de zomer van 1904 de
fundamenten gelegd van een door
architect G.H. v.d. Haar ontworpen villa
met het toenmalige huisnummer 85. Voor
geïnteresseerden in huisnamen een bijzonder huis. Het zou er bijna een eeuw nimmer huisnaamloos staan, maar het moest
zich wel steeds andere huisnamen laten
welgevallen. Toen eind 1904 het huis werd
betrokken stond in de topgevel de eerste
huisnaam Casa No va. Vermoedelijk was
P.H. Jordens de naamgever en met zijn
gezin de eerste bewoner.
De inspecteur bij het Rijksscholentoezicht
C.L.Tindu blijkt in 1924 de eigenaar van
de villa te zijn. Hij vraagt namelijk een
bouwvergunning aan voor de verbouw
van het terras aan de voorzijde van de
villa tot een erker. Op de door Hoekstra
& Gassenaar, architecten, gemaakte
bouwtekening ontdekte ik de huisnaam
Vidi Vici (Ik zag en overwon). Wanneer
en of deze huisnaam op de gevel is verschenen heb ik niet kunnen nagaan.
Maar ook Vidi Vici was geen lang leven
beschoren, want in 1925 blijkt de villa
Sonnenwende te heten. Deze huisnaam
verschijnt op een bouwtekening bij een
bouwaanvraag van begin 1925. Het plan
was een verandering in de raampartij van
de voorgevel en het maken van een
uitbouw aan de villa aan de zuidzijde.
Waarschijnlijk waren dit al voorbereidingen voor het vestigen van een pension. In
1934 vinden we Joh. de Bruin als eigenaar
van Pension Sonnenwende, in 1949 C.
Corbeel en in 1964 J. Wilken. Wilken
neemt in dat jaar het initiatief tot het
wijzigen van de indeling van het pand en
het maken van een nooduitgang en een
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brandtrap naar ontwerp van architect
Tjerd van Riemsdijk uit Soest. In de jaren
daarna verandert het pension in een
verpleeghuis. De in 1924 gebouwde serre
wordt in 1973 vernieuwd en verhoogd tot
en met de eerste etage.
Ik heb niet kunnen naspeuren wanneer de
huisnaam Sonnenwende veranderde in
Carpe Diem (Pluk de dag), maar in 1991
stond deze huisnaam op de gevel.
Thans huisvest Carpe Diem het Carpe
Diem Praktijkcentrum (medisch).

Huidige voorgevel van 'Carpe Diem' met naam

Misschien kom ik in de toekomst nog eens
terug op dit stukje Soestdijkseweg, maar
nu gaan we noordwaarts over de
spoorovergang en linksaf de Jan Steenlaan
in. Tegen het Heidepark aan vinden we op
nummer 32 de villa Frisia State. Dit huis
werd in 1939 in opdracht van K. Plantinga
gebouwd naar ontwerp van de architect
P. v.d .Wart. Hieraan gingen enkele
complicaties vooraf. In 1938 was door CG.
Engelfriet, architect BNA, al een ontwerp
voor 'een landhuis met hekwerk en
garage' gemaakt, waarvoor in november
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1938 een bouwvergunning werd verkregen. Wat er zich tussen beide heren heeft
afgespeeld is mij niet bekend, maar de
samenwerking werd wel verbroken. De
nieuwe architect P.v.d.Wart ontwierp een
huis met een beduidend grotere oppervlakte, doch wel met dezelfde inhoud. De
Friese afkomst van de heer Plantinga was
aanleiding tot de keuze van de huisnaam
Frisia State. De naam is thans nog te
vinden op het muurvlak boven de voordeur en is opgenomen in een banier met
daarboven een wapenschild met twee liggende leeuwen. Wanneer dit op de gevel is
verschenen is onduidelijk. Op de op de
omslag afgedrukte foto, vermoedelijk
daterend uit 1940 en afkomstig uit het
archief van architect P .v.d.Wart, is de
huisnaambanier, althans op de huidige
plek boven de voordeur, niet te vinden.
De voorzijde van de villa ligt niet gericht
op de Jan Steenlaan maar oostwaarts
richting Hotel Heidepark. Voordat de
bouw van de villa begon kreeg de heer
Plantinga van de gemeente te horen dat
aan de oostzijde van zijn perceel een
nieuwe laan geprojecteerd was. Hierdoor
zou het huis op een hoek komen te liggen.
Dit was aanleiding de situering van de
villa een kwart slag te draaien zodat de
voorzijde gericht werd op de nieuwe laan,
die echter nooit is aangelegd.
Het garagepad loopt vanaf de Jan
Steenlaan en wordt aan de straatzijde
geflankeerd door stenen pilasters. Hierop
stonden, vermoedelijk direct na de bouw,
trots twee stenen leeuwen met schilden,
waarop de een het naamdeel Frisia en de
andere State droeg. Deze leeuwen, in een
wat verweerde staat, flankeren nu het
terras achter het huis. Eén ervan is bij een
bombardement tijdens de oorlog zijn neus
kwijt geraakt.
In 1939 kwam het verzoek van de heer
Plantinga voor de bouw van een
kippenhok bij de gemeente binnen. Paste
dat wel in die omgeving ? De gemeente
loste dit probleem op door aan de bouwvergunning de voorwaarde te verbinden
dat het kippenhok door beplanting zoveel
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mogelijk aan het zicht onttrokken moest
worden.
Lang mocht de familie Plantinga niet
genieten van dit fraaie onderkomen, want
al vrij kort na het begin van de Duitse
bezetting werd het huis gevorderd voor
huisvesting van Duitse officieren. Dat dit
officiersverblijf een goed bewaakt object
was, bleek wel uit de betonnen mansgaten
die ver na de oorlog nog in de tuin werden
gevonden.
Na de oorlog keerde de familie Plantinga
in de woning terug en werd het kippen
houden voortgezet. In 1956 betrok de
familie Schreuder de villa en nam op een
wat kleinere schaal de kippenhobby over
en ook de huisnaam Frisia State.

Foto huisnaambanier

van 'Frisia State'

Nu zetten wij onze wandeling voort naar
de Beethovenlaan. Daar vinden we op
nummer 14 een in 1920 gebouwde villa.
Het ontwerp voor dit 'woonhuis/landhuis
a/d/ Beethovenlaan in het Oosterpark' is
van de hand van de Zeister architect
G. Lageweij. De opdrachtgever was de
in Rotterdam wonende J. Freiboth. De
villa werd getooid met de huisnaam
Brema. Het is niet uitgesloten dat de
heer Freiboth een historische relatie had
met de stad Bremen, die in vroeger tijden
de naam Brema heeft gedragen. Een
andere verklaring voor deze vreemde
naam heb ik niet kunnen vinden. In 1924
treffen we op dit adres jonkheer JW. de
Marées van Swinderen aan met zijn
echtgenote en hun drie kinderen. De
huisnaam Brema is verdwenen en
vervangen door Ammophilia. Enige relatie van deze naam met de namen van de
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familie Marées van Swinderen is er niet te
vinden. Mogelijk is de wat geaccidenteerde
zanderige omgeving de inspirator geweest.
Ammophilia (Arena) is namelijk een soort
helmgras, dat door de lange uitlopende
wortelstokken het duinzand fixeert. In
1924 wordt een aanbouw gerealiseerd met
een zit- en een slaapkamer. In 1929 vraagt
de eigenaar opnieuw een bouwvergunning
aan voor een verbouwing en een
uitbreiding van de villa. Jonkheer de
Marées van Swinderen verlaat met zijn
gezin in 1947 Ammophilia en wordt als
bewoner/eigenaar opgevolgd door de
weduwe Anna J. Marées van Swinderen.
Zij blijkt deze woonstek erg te waarderen
en blijft er tot 1956 wonen. Waarschijnlijk
is Ammophilia na haar vertrek van de
gevel verdwenen. Het bouwplan, waarvoor
de nieuwe eigenaar mr. R.J. Advocaat in
dat jaar een vergunning aanvraagt, is
blijkbaar niet onder een gunstig gesternte
ontstaan. Er wordt twee keer met succes
verzocht om verlenging van de bouwvergunning. Dat blijkt niet voldoende.
De opvolgende eigenares mevrouw R.M.
Schokking-Hartog vraagt nogmaals een
verlenging aan. Waar dat allemaal toe
geleid heeft vermelden de annalen niet.
Lange jaren gaat de villa naamloos door
het leven tot de familie Doek in 1994 het
pand betrekt en het de nieuwe huisnaam
Paradijsvogel geeft. Dit staat in sierlijke
schrijfletters nu alweer negen jaar op de
luifel boven de voordeur.
Bronnen:
• Welwillend verstrekte informatie van
bewoners, oud-bewoners en collegaonderzoekers van de vereniging Historische
Kring d'Oude School
• Archief van de vereniging Historische Kring
d'Oude School: dossiers Bouwaanvragen en
Huisnamen
• Gemeentearchief De Bilt, dossiers
Bouwaanvragen arch. 1.733.21
• Gemeentearchief De Bilt, dossiers Burgerlijke
Stand

28

Tot slot nog wat informatie naar
aanleiding van mijn voorgaande
huisnaamartikelen.

In het maartnummer van De Biltse Grift
van 2003 vertelde ik u iets over de
vroegere huisnaam op Vermeerlaan 45.
Een van onze lezeressen maakte mij er op
attent dat de juiste huisnaam Sol y
Fragancia (Zon en Geur) is.

In hetzelfde nummer uitte ik mijn
verwondering over het feit dat ik geen
gegevens over de familie Van Wageningen
kon vinden. Van meerdere lezers kreeg
ik de informatie over de volledige
familienaam Van Driel van Wageningen.

In de Biltse Grift van 1998 nr. 23 schreef
ik over de villa Steenwijck, voorheen
Fornhese, en de plannen van de huidige
bewoners om na de restauratie van het
huis de oorspronkelijke huisnaam weer te
laten herleven. Sinds 2002 staat Fornhese
weer op de gevel. Hulde!

In de Biltse Grift van 1998 nr. 22 vertelde
ik u over het huis Obrechtlaan 59 op de
hoek Obrechtlaan / Schubertlaan. Tot het
begin van de jaren vijftig droeg deze villa
de huisnaam La Grange. Bij de
toenmalige bewoners leefde het idee La
Grange opnieuw op de oorspronkelijke
plek terug te brengen. Helaas is dat tot
nu toe niet gebeurd.
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DE KUNST VAN HET OVERLEVEN, DEEL 3
Ellen Drees
In het derde deeCover de kunst in 'Berg en 'Bosch kunt u kennismaken met de
gebrandschilderde ramen in de zusterkapel*. <De ramen zijn geïnspireerd'op de
Litanie van de Heilige'Maagd'Maria.'Dit wordt ookjvelde Litanie vanLoreto
of Loretto genoemd, naar een stadje in Italië, waar de litanie zijn oorsprong had.
Volgens een vijftiende-eeuiose legende was het huis van Maria en jozef te
üigzareth door engelen in veiligheid gebracht toen in 1291 de kruisvaarders uit
het heilige land werden verdreven. Via een omweg kwam het huis in 1295 in
Loreto terecht. Met behulp van jezuïeten groeide het stadje tijdens de
Contrareformatie uit tot een beroemd bedevaartsoord.

In de vroegchristelijke kunst neemt Maria
een bescheiden plaats in. Soms is zij op
afbeeldingen te zien als 'orante' (met
biddend omhoog geheven handen) of als
Moeder Gods, met het Kind in de armen of
op schoot.
Omstreeks 1100 wordt Maria's rol in het
westen steeds belangrijker, met name haar
rol als Moeder Gods.
Vooral in de twaalfde en dertiende eeuw
nam de verering van Maria zodanige
vormen aan dat men kan spreken van een
Maria-verafgoding. In deze roerige tijd was
het religieuze elan groot. Dit uitte zich
onder andere in kruistochten, talloze
ketterse bewegingen en in Frankrijk onder
meer in de bouw van kathedralen gewijd
aan 'Notre Dame' (Onze Lieve Vrouw).
Ook bij de nieuwe kloosterorden van de
Dominicanen en Franciscanen was Maria
populair. Steeds meer veranderde het
beeld van Maria van de verheven Moeder
Gods, afgebeeld als de koningin van de
hemel, in een glimlachende troostende
moeder die optreedt als middelaarster
tussen God en de (zondige) mens.

Omdat de bijbel maar heel weinig over
Maria vertelt, kwamen er al vroeg
geschriften waarin episoden uit het leven
van Maria worden belicht. In de dertiende
eeuw werden de verhalen gebundeld in de
Legenda aurea. Kunstenaars brachten de
verhalen in beeld om te mediteren, om na
te volgen of om te vereren. Dezelfde
vrouw, hetzelfde gezicht en meestal ook
hetzelfde gewaad, maar in tientallen rollen
en honderden gedaanten.
De ramen in de Zusterkapel geven
symbolische aanroepingen weer, die
verwijzen naar de eretitels van Maria. De
litanie begint in de zuidoosthoek van de
Zusterkapel en loopt door op de westelijke
muur. De volgorde loopt synchroon met de
aanroepingen in de litanie van Loreto en
begint met de drie Goddelijke Personen,
gevolgd door Maria als heilige, Maria als
moeder en Maria als maagd met
hoogmenselijke kwaliteiten. Tot slot volgt
een reeks prachtige aanspreektitels, die erg
cryptisch aandoen. Voor het benoemen van
de voorstellingen zijn wij grote dank
verschuldigd aan prof. mr. P. van Dijk.
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DE RAMEN IN DE ZUSTERKAPEL
De Zusterkapel telt 24 ramen, waarvan er 23 gebrandschilderd glas hebben. Het
twaalfde raam, dus na Maria, Mystieke Roos, is echter gezet met gekleurd glas.
Onduidelijk is of het gebrandschilderde raam verdwenen is of nooit gemaakt.
Vergelijken we namelijk de volgorde van de Litanie met die van de ramen, dan volgt
in beide gevallen Maria, Toren van David op Maria, Mystieke Roos. Net als in de
grote kapel zijn de basiskleuren van de vierkante of zeshoekige ramen wit, oker, roze,
lichtpaars of lichtbruin.

Christussymbool
God wordt maar zelden afgebeeld, maar
maakt hier samen met de twee volgende
ramen deel uit van de Heilige Drieeenheid. God wordt dan soms afgebeeld
als een oude man met lange baard. Alleen
het bovenlichaam is te zien, de rest wordt
aan het gezicht onttrokken door de wolk.
Aan weerszijde van zijn hoofd staan de
letters Alfa en Omega (hierover meer in
een volgend artikel). In zijn hand draagt
hij een scepter met een knop waarop een
kruis is aangebracht.
De reeks ramen op de oostzijde van het
middenschip begint met het
Christussymbool, dat is samengesteld uit
de Griekse letters chi (X) en rho (P), de
eerste twee letters van Christus' voornaam.

God de zoon

••::.•

1

God de vader

A
•

Het is gebruikelijk om God de zoon in
deze reeks af te beelden terwijl hij het
kruis draagt.
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God de heilige geest
De heilige geest wordt gesymboliseerd
door een duif met een stralenkrans. Deze

HTiARïA

Moeder Gods
afbeelding komt veelvuldig voor bij
Ninaber. Dat de duif het symbool voor de
Heilige Geest is geworden, gaat terug op de
woorden van Johannes de Doper: "Ik heb
aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als
een duif uit de hemel, en Hij bleef op
Hem" (Joh. 1:32).
Heilige Drie-eenheid

Maria met het kind Jezus is een verwijzing
naar haar titel Moeder Gods. Met de
sinaasappel in Christus' hand wordt aangeduid dat hij de mensheid zal verlossen van
de erfzonde. De letters MD zijn een
afkorting van haar Latijnse titel Mater Dei.
Maria Onbevlekte Ontvangenis
Deze afbeelding is meer gebruikelijk om
de Heilige Drie-eenheid af te beelden. De
hand uit de wolk is een verwijzing naar de
vader, het kruis naar de zoon en de duif
wederom naar de heilige geest.
H. Maria
Na het aanroepen van de vader, de zoon en
de heilige geest wordt in de litanie Maria
aangeroepen. Haar naam is geschreven op
een bijna transparante witte lelie. Zoals bij
de ramen in de hoofdkapel al ter sprake is
gekomen, is de lelie het meest kenmerkende symbool om te verwijzen naar Maria.
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De titel Maria Onbevlekte Ontvangenis
duidt niet op de conceptie van Christus in
de schoot van Maria, maar op de conceptie
van Maria zelf in de schoot van haar moeder Anna. Omdat Maria was uitverkoren
om als werktuig te dienen van Christus'
menswording, moest zij zelf onbezoedeld
zijn. Als symbolen van het onbezoedeld
zijn dienen de lelie (zuiverheid en
reinheid) en de maansikkel (kuisheid).
Maria, Spiegel van gerechtigheid
Het begrip
Maria, Spiegel
van
gerechtigheid
is eveneens
een metafoor
voor het kuisheidssymbool
van Maria.
Maria, Zetel van wijsheid
Maria, Zetel
van wijsheid
is afgeleid van
de vroegste
manier om
Maria voor te
stellen in de
houding van
'Sedes
Sapientiae'
(een vrouw
op een rechte
stoel, met
kind op schoot recht naar voren). Hier is
zij bij uitstek de personificatie van de
hoogste goddelijk Geest. Het symbool
komt voort uit Egypte waar een rechte
stoel de hiëroglief voor de godin Isis is.
Maria Geestelijk vat, Eerwaardig vat,
Heerlijk vat van godsvrucht
Het 'vas spiritualis' of'geestelijk vat' is
het symbool van de zeven gaven van de
Heilige Geest, die worden uitgestort over
de dopelingen: wijsheid, verstand, raad,
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sterkte,
wetenschap,
godsvrucht en
vrede des
Heren. Maria
bezat al deze
gaven in volmaakte vorm.
Maria, Mystieke Roos

II
De roos verwijst naar Maria's titel Maria,
Mystieke Roos. Behalve de lelie is ook de
roos een bloem die nauw verbonden is
met Maria. Zij is een 'roos zonder
doornen', omdat zij vrij is van zonde.
Maria, Toren van David
De metafoor
Toren van
David is
ontleend aan
het Hooglied
van Salomo
(4:4) uit het
Oude Testament. Hierin wordt de hals van de geliefde
vergeleken met een fraaie en sterke toren
op de berg Sion in Jeruzalem. De titel verwijst naar de macht van Maria bij God en
de hulp en ondersteuning van Maria aan
mensen in nood.Ook wordt het gezien als
een symbool voor de kuisheid van Maria.
Het raam is gesigneerd 'ninaber 1932'.
David was de tweede koning van Juda en
Israël (van 1012 tot 972 v.C). Onder zijn
regering bereikte het rijk zijn grootste

De Btltse Grift

omvang en macht. Hij veroverde onder
andere Jeruzalem op de Jebusieten en
maakte de stad tot residentie. Doordat
hij de ark hier deed opstellen in een
heiligdom, werd Jeruzalem het sacrale
middelpunt. In de bijbel geldt hij als de
stamvader van het geslacht waaruit de
Messias te verwachten was.
Maria, Ivoren Toren
Ook de metafoor Maria,
Ivoren Toren
•"i
is afkomstig
uit het Hooglied (7:4).
Ivoor staat
voor zuivere
schoonheid en
de toren is het
symbool voor luister en waardigheid.

ix^ r-h " N

Maria, Gouden Huis
Maria, Gouden
Huis, is waarschijnlijk een
verwijzing naar
Maria, die
vereenzelvigd
wordt met de
kerk. Zij was
immers het
'huis' waarin Christus ontstaan is.
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ongetwijfeld de twee stenen tafelen waren,
waarop de tien geboden geschreven
stonden. De ark wordt ook wel gezien als
een woonplaats of troon van God.
Maria, Deur van de Hemel
Deze stevige
deur verwijst
naar Maria,
Deur van de
Hemel. Dit
wil zeggen dat
zij de relatie is
voor het
binnen en het
buiten van de hemel.

LJ"

Maria, Morgenster
Maria,
Morgenster
is eveneens
een metafoor
voor de
reinheid en
zuiverheid
van Maria.

' "if'

De volgende ramen zijn alle een verwijzing
naar Maria als koningin van de hemel.
Maria, Koningin van de engelen

Maria, Ark van het Verbond
Maria, Ark
van het
Verbond, is
een verwijzing
naar de
heiligheid van
Maria. De hier
afgebeelde
Ark des Verbonds was de kist met heilige
voorwerpen van de joden. In de kist
werden enkele bijzondere voorwerpen
bewaard, waarvan de belangrijkste

Dit raam verwijst naar Maria, Koningin
van de engelen.
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Maria, Koningin van de martelaren

De palmtak
is het symbool
van het martelaarschap.

Maria, Koningin zonder erfsmet
ontvangen
Hier wederom
de symbolen
van
zuiverheid en
reinheid
(lelie) en
kuisheid
(maansikkel).
Maria, Koningin van de heilige
rozenkrans
Maria,
Koningin van
de heilige
rozenkrans is
een verwijzing
naar het
visioen van
Dominicus.
Volgens de
vroege
historici van zijn orde was Dominicus de
uitvinder van de rozenkrans. Maria verscheen aan hem in een visioen en schonk
hem een kralenketting, de 'rozenkrans
van Onze Lieve Vrouw'. Met de rozenkrans kunnen zowel de kralenketting als
de gebedenreeks worden bedoeld.
De ketting dient als geheugensteun bij
het aftellen van de gebeden.
Maria, Koningin van de vrede
Een duif, hier met een palmtak in zijn
snavel, is het symbool van de vrede.
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Litanie van Loreto
Heer, ontferm u over ons.
Christus, ontferm u over ons.
Heer, ontferm u over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
Qod hemelse vader,
ontferm u over ons.
QodZoon, Verlosser van de wereld,
ontferm u over ons.
Qod, heilige Qeest,
Heilige Drievuldigheid, één Qod,
Heilige Maria, Bid voor ons.
Heilige Moeder van Qod,
Heilige Maagd der Maagden,
Moeder van Christus,
Moeder van de goddelijke genade,
Äuerreinste Moeder,
Zeer kuise Moeder,
Maagdelijke Moeder,
Onbevlekte Moeder,
Beminnelijke Moeder,
'Bewonderenswaardige Moeder,
Moeder van aoede raad,
Moeder van de Sehepper,
Moeder van de Zaligmaker,
Alkrvoorziehtigste Maagd,
'Eerwaardige Maagd,
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Lofwaardige Maagd,
Machtige Maagd, Bid voor ons.
goedertieren Maagd,
Qetrouwe Maagd,
Spiegel van gerechtigheid,
Zetel van wijsheid,
Oorzaak van onze Blijdschap,
Qeestelijk vat,
'Eerwaardig vat,
Heerlijkvat van godsvrucht,
Mystieke roos,
Ivoren van 'David,
Ivoren toren,
(jouden huis,
Ark van het verbond,
(Deur van de hemel,
Morgenster,
Heil van de Zieken,
'Toevlucht van de zondaars,
Troosteres van de bedroefden,
* Tot slot wil ik nog even terugkomen op
het artikel van vorige keer. De serie
afbeeldingen aan de noordzijde van het
middenschip in de grote kapel is niet
'zomaar' een verzameling afbeeldingen uit
het leven van Maria en Christus, maar
heeft betrekking op de geheimen van het
Rozenkransgebed. De rozenkrans is
verdeeld in vijf gedeelten (tientjes). Elk
gedeelte vertegenwoordigt een geheim of
gebeurtenis uit het leven van Jezus. Zij
worden uitgesproken en overwogen voor
elk tientje van de rozenkrans. De delen
bestaan uit vijf geheimen uit een van de
drie hoofdstukken van de rozenkrans,
namelijk de blijde, de droevige en de
glorievolle geheimen. De blijde geheimen
(Annunciatie, Visitatie, geboorte van
Christus, presentatie in de tempel en de
twaalfjarige Jezus in de tempel) verwijzen
naar Kerstmis. Naar Goede Vrijdag
verwijzen de vijf droevige
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Hulp van de Christenen,
'Koningin van de Engelen,
Koningin van de Aartsvaderen,
'Koningin van de Trofeten,
Koningin van de Apostelen,
Koningin van de Martelaren
Koningin van de 'Belijders,
Koningin van de Maagden,
Koningin van alle Heiligen,
Koningin zonder erf smet ontvangen,
Koningin in de hemel opgenomen,
Koningin van de heilige rozenkrans,
Koningin van de vrede,
Lam Çods, dat de zonden van de wereld
wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Çods, dat de zonden van de wereld
wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Çods, dat de zonden van de wereld
wegneemt, ontferm u over ons.

geheimen (Jezus in Getsemane, de geseling
van Christus, Doornenkroning,
Kruisdraging, Kruisiging). De vijf
glorievolle geheimen (Opstanding, Jezus
Hemelvaart, uitstorting van de Heilige
Geest, Assumptie, Kroning van Maria) zijn
een verwijzing naar Pasen. Elk van deze
hoofdstukken wordt gebruikt op een
daarvoor bepaalde dag. Na het laatste
tientje wordt besloten met het Onze Vader
of een ander gebed naar keuze. Als
afsluiting van het Rozenkransgebed wordt
vaak de litanie van de Heilige Maagd
Maria gekozen.
* Over de geschiedenis en de architectuur van de
beide kapellen en het Kloostergebouw van Berg en
Bosch heeft u reeds kunnen lezen in De Biltse Grift,
10e jaargang nr. 3.
* Deel 1 van dit artikel, zie De Biltse Grift I I e
jaargang nr. 1. maart 2002.
* Deel 2 van dit artikel, zie De Biltse Grift 1 I e
jaargang nr. 4. december 2002.
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Ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van
De Bilt en Bilthoven
Lies Haan-Beerends
Onderstaande tekst is van de website van de vereniging Historische Kring d'Oude
School. Op deze website zijn nog meer interessante wetenswaardigheden te vinden.
Zo vindt u er diverse (topografische) kaarten uit verschillende periodes, beschrijvingen
en foto's van landgoederen, kerken, scholen, openbare gebouwen, boerderijen, villa's
enz. Ook oude ansichtkaarten met markante dorpsgezichten zijn met een beschrijving
op de site te vinden. De site groeit nog steeds. Het is dus de moeite waard het internet
op te gaan en te surfen naar: hist-kring-debilt.wanadoo.nl

Het ontstaan van De Bilt en Bilthoven
De dorpskernen De Bilt en Bilthoven
vormden te samen tot 1 januari 2001 de
gemeente De Bilt. Door de gemeentelijke
herindeling, waarbij de gemeenten De Bilt
en Maartensdijk werden samengevoegd,
bestaat de nieuwe gemeente De Bilt uit zes
dorpskernen, te weten De Bilt, Bilthoven,
Maartensdijk, Westbroek, Hollandsche
Rading en Groenekan. De Historische
Kring d'Oude School richt zich in eerste
instantie op de geschiedenis van De Bilt
en Bilthoven. Hieronder volgt een
beschrijving van het ontstaan en de
ontwikkeling van deze twee dorpskernen.
Uiteraard is de beschrijving niet compleet.
Getracht is echter een zo breed mogelijk
beeld te geven van de ontwikkeling van de
beide dorpskernen.
De ontstaansgeschiedenis van De Bilt gaat
terug tot de twaalfde eeuw en hangt onder
meer samen met de afdamming van de
Kromme Rijn in 1122. Door de steeds weer
terugkerende overstromingen van de
Kromme Rijn was het gebied moerassig en
moeilijk toegankelijk. De afdamming,
gedaan in opdracht van bisschop
Godebaldus, maakte de ontginning van het
gebied mogelijk.
Bij akte van 14 maart 1122 schonk
Mathilde, echtgenote van de Duitse keizer
Hendrik V, aan het pas opgerichte klooster
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Oostbroek het eeuwigdurend bezit van het
gehele moerasgebied Oostbroek en het
aangrenzende grondgebied, dat volgens
bedoelde akte in het spraakgebruik 'vene'
werd genoemd. Niet alleen het grondgebied werd geschonken, ook enkele
heerlijke rechten zoals het recht van
tijnsheffing en het innen van tienden,
alsmede het recht tot wetgeving,
rechtspraak en bestuur. De datum van
deze schenkingsakte wordt daarom ook
beschouwd als het begin van het lokale
overheidsgezag. Sinds 1997 wordt 14
maart in de gemeente De Bilt officieel
Mathildedag genoemd.
De mooie dorpskern Bilthoven heeft pas
een korte ontstaansgeschiedenis achter
de rug. Voor 1900 lagen verspreid in het
uitgestrekte gebied dat tot Bilthoven
gerekend wordt slechts enkele
boerderijtjes en wat schaapskooien. Rond
1900 ontstond de eerste bebouwing in de
omgeving van het station. Het nieuwe dorp
werd in eerste instantie met de naam 'De
Bilt- Station' aangeduid. Deze benaming
wekte echter verwarring bij treinreizigers
die, om zich naar het dorp De Bilt te
begeven, nog wel een half uurtje moesten
wandelen. In 1917 werd officieel de naam
Bilthoven door de Biltse gemeenteraad
aan de nieuwe dorpskern toegewezen.
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De kloosters
Het klooster Oostbroek was gelegen in
het meest zuidelijke puntje van de huidige
gemeente, daar waar we tegenwoordig nog
het landgoed Oostbroek vinden. Het
klooster werd gesticht door twee bekeerde
ridders, Hermannus en Theodoricus
genaamd. Bisschop Godebaldus
benoemde in 1125 Ludolf van Affligem tot
abt van het klooster. Korte tijd was het een
dubbelklooster, waarin zowel mannen als
vrouwen woonachtig waren. Dat heeft
echter niet lang geduurd. Al gauw werd
het Vrouwenklooster opgericht, gelegen
op het terrein waar zich heden ten dage
het KNMI bevindt. Het Vrouwenklooster
viel in eerste instantie onder het volledige
gezag van de abt van Oostbroek. Na
diverse twisten tussen de monniken en de
(meest adellijke) nonnen werd het
Vrouwenklooster rond 1385 tot
zelfstandige abdij verheven. De meest
bekende abdis is Henrica van Erp (1503 1548). Dankzij de door haar geschreven
kroniek is er veel over het
Vrouwenklooster bekend geworden.
Door de Reformatie kwam er een einde
aan de tot dan zeer welvarende kloosters.
Alle bezittingen van de kloosters kwamen
in handen van de Staten van Utrecht, die
rentmeesters aanstelden om de goederen
te beheren. In 1580 werd het klooster
Oostbroek afgebroken en in 1585
ondervond het Vrouwenklooster hetzelfde
lot.
De ontginningen
Vanuit het klooster Oostbroek begon men
in de twaalfde eeuw met de ontginning van
het gebied in noordelijke richting. De
tegenwoordige Hoofddij k (thans op
Utrechts grondgebied gelegen) vormde
daarbij de uitgangsbasis. Men groef
weteringen, waarlangs men dijken legde.
Haaks op die weteringen werden
afwateringssloten gegraven. Was een
gebied ontgonnen, dan werd er een nieuwe
wetering gegraven en bracht men een
noordelijker deel in cultuur. De dijken die
langs die weteringen werden opgetrokken
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zijn heden ten dage nog terug te vinden in
het stratenpatroon. Van zuid naar noord
kennen we bijvoorbeeld de Burgemeester
De Withstraat / Blauwkapelseweg, de
Groenekanseweg, de Nieuwe
Weteringseweg en de Maartensdijkseweg.
In de zestiende eeuw had men het meest
noordelijke punt van het grondgebied
bereikt, grenzend aan het toenmalige
gerecht de Vuursche.
Het Gerecht Oostbroek en
(dorp) De Bilt
Het gerecht Oostbroek, waarover de abt
van het gelijknamige klooster de heerlijke
rechten bezat, omvatte aan het einde van
de middeleeuwen door ontginningen,
aankopen en schenkingen min of meer het
gebied van de gemeente De Bilt, zoals die
tot 1 januari 2001 heeft bestaan.
De eerste vermelding van de naam De Bilt
dateert uit het jaar 1307. In een register
van de toenmalige bisschop van Utrecht,
Guy van Avesnes, vinden we onder het
hoofdje misdrijven de volgende
aantekening: 'Op die Bilt wart ien man
doit gehesclegen'.Toch zal er toen nog niet
van een dorp sprake zijn geweest. De
benaming 'die Bilt' zal meer als veldnaam
zijn gebruikt. Wel zal er bebouwing zijn
geweest in 1372. Toen werd er melding
gemaakt van brandstichting door de
hertog van Gehe in de dorpen
Amerongen, Doorn, Zeist en De Bilt.
De ontwikkeling van De Bilt is ook
gestimuleerd doordat de Steenstraat,
een van de eerst bestrate wegen van
Nederland, het gebied doorkruiste. Daar
waar die weg de ontginningsdij k (thans
Burgemeester De Withstraat) sneed
ontstond de eerste bebouwing. Uit een
akte d.d. 31 oktober 1470 blijkt dat Zander
Mathijsze de weg 'van der Wittevrouwer
Poerte van onser Stat (Utrecht) totter
Schouten huis toe op die Bilt' diende te
herstellen en te onderhouden. Het huis
van de schout heeft gestaan daar waar we
tegenwoordig de Cumulusflat aantreffen,
op de hoek van de Dorpsstraat vanouds
Steenstraat en de Kapelweg.
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Aan de Dorpsstraat verrees in 1652 de
dorpskerk. De kloosters waren ten gevolge
van de Reformatie gesloopt en de
dorpsbewoners moesten toen voor hun
kerkgang naar Zeist of Blauwkapel. De
Biltse dorpskerk was de tweede kerk in de
provincie Utrecht die speciaal voor de
gereformeerden (thans hervormden) werd
gebouwd. Niet alleen de kerk dateert uit
die tijd, ook de Oude School is toen als
dorpsschool annex kosterswoning
opgericht.
In het midden van de zeventiende eeuw
telde het gerecht Oostbroek en De Bilt
ongeveer 500 zielen. De bevolking bestond
voornamelijk uit boeren en
ambachtslieden. De laatsten waren
woonachtig in de Dorpsstraat of in de
daarachter liggende steegjes. Opmerkelijk
was dat er verhoudingsgewijs veel
herbergen waren. Dat had te maken met
het feit dat de Utrechtse stadspoorten
's avonds gesloten werden en reizigers
derhalve onderdak moesten zoeken in het
dorp De Bilt. Het 'Schoutenhuis'
bijvoorbeeld deed onder meer als herberg
dienst en was in 1640 bekend onder de
naam 't Roode Hart. In die tijd kwam ook
de ontwikkeling van de landgoederen en
de buitenplaatsen op gang. De meeste
werden niet permanent bewoond. De
verbouwde boerderijen of nieuw
opgerichte buitenhuizen werden meestal
als zomerverblijf gebruikt. De vermogende
eigenaren waren 's winters in de stad
woonachtig.
De Staten van Utrecht hadden na de
Reformatie de bezittingen van de
voormalige kloosters in hun beheer.
Halverwege de zeventiende eeuw
verkochten de Staten grote stukken land,
al of niet met bebouwingen, aan vermogende particulieren. Die behoorden veelal
tot de Utrechtse vroedschap of tot Stichtse
adelli'ke families. Zo werd o n 12 mei 1676
'het oude ende vervallen huys van Oostbroeck metten boomgaert, boerenhuys
en schuyre' verkocht aan Pieter Ruijsch.
Behalve de grond met de opstallen
verkreeg deze Pieter ook het recht tot
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'aenstellen ende maecken van twee
scheepenen ofte gerechtsluyden'.
Laatstgenoemde rechten werden door de
latere ambachtsheren betwist.
Begin achttiende eeuw gingen de Staten
van Utrecht over tot verkoop van heerlijke
rechten die bij de diverse
ambachtsheerlijkheden behoorden. Op
1 mei 1715 werd de ambachtsheerlijkheid
Oostbroek en De Bilt verkocht aan mr.
Antoni Keppel voor een bedrag van
ƒ 6.100,-. De ambachtsheer was gerechtigd
'Schouten, Gadermeesters, Secretarissen,
Schepenen, Costers, Doodgravers,
Gerechtsbodens, midsgaders Schippers' te
benoemen. Het recht tot aanstellen van
predikanten hielden de Staten zelf in
handen.
Niet alleen de ambachtsheer had het recht
om schepenen aan te stellen. Ook aan de
eigenaar van Oostbroek was immers een
deel van het heerlijk recht verkocht. Tot
1793 hebben daarover meningsverschillen
bestaan. Ambachtsheer Floris Petrus van
Ewijck maakte in dat jaar daar een einde
aan door het benoemingsrecht van de
toenmalige eigenaar van Oostbroek af te
kopen.
Na de inval der Fransen voltrokken zich
op bestuurlijk gebied grote veranderingen.
De oude regionale en lokale
bestuursvormen werden geleidelijk
afgeschaft en vervangen door 'moderne'
provincie- en gemeentebesturen. Aan het
heerlijk gezag van de ambachtsheer kwam
in 1795 een einde.
Het dorp De Bilt heeft vóór en in de
Franse tijd ook de negatieve kanten
ondervonden van het feit dat het aan de
Steenstraat gelegen was. De Steenstraat
maakte deel uit van de marsroute; zij was
immers een deel van de belangrijke
oost-west-verbinding. Volgens een aan het
provinciaal bestuur gericht schrijven van
de schout van De Bilt d.d. 7 december
1797, hadden in de periode 1787-1797 niet
slechts Hollandse maar ook Engelse,
Hessische, Hannoverse en Franse troepen
met grote regelmaat door het dorp
gemarcheerd. Bovendien werd het dorp
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belast met verhoudingsgewijs een groot
aantal inkwartieringen van militairen. In
1797 zou er bijvoorbeeld aan 936 Franse
militairen en 156 paarden onderdak moeten
worden verleend. En dat op een bevolking
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van 1000 zielen. Dat leverde uiteraard veel
overlast op en bracht veel kosten met zich
mee. Schout en gerecht van De Bilt hebben
daar veelvuldig over geklaagd, echter
zonder veel resultaat.

Kaart van het beleg van Utrecht in 1787 bij de strijd tussen patriotten en prinsgezinden.
Rechts onder de batterijen van oa. de erfprins. In het midden De Bilt, Vrouwenklooster en
iets naar rechts Houdringe. Verder is de Steenstraat naar de Bilt met batterijen te zien.
Het polderland tussen Utrecht (patriottisch) is geïnundeerd.
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Gemeente De Bilt 1815-1850
Bij Koninklijk Besluit van 1 november
1815 werd een door Gedeputeerde Staten
van Utrecht ingediend voorstel tot indeling
van de provincie in gemeenten
goedgekeurd. De toen gevormde gemeente
De Bilt telde blijkens een opgave, gedaan
aan het Departement van Oorlog, 1.055
inwoners, 150 woonhuizen, 12 buitenplaatsen, 1 kerk voor de 'Gereformeerde
gezindheid', 14 grote en 30 kleine
boerderijen en 64 arbeiderswoningen.
Volgens de ingevulde vragenlijst woonden
er 8 timmerlieden, 4 wagenmakers, 6
smeden, 4 metselaars, 7 bakkers, 6 kleermakers en 4 schoenmakers. De trekschuit
voer tweemaal per week over de Biltse
Grift naar Utrecht om goederen te halen
en te brengen. De belangrijkste weg was de
bestrate weg komend uit Utrecht, zich
splitsend bij de buitenplaats Vollenhoven
en doorgaand als bestrate weg richting
Amersfoort en als zandweg richting Zeist.
De Bunnikseweg was een kleiweg, die liep
en loopt voorbij de buitenplaats Oostbroek. De weg was in de winter moeilijk
begaanbaar. De Soestdijkseweg was nog
een zandweg, lopende langs Jagtlust in
noordelijke richting. In de zomer was het
moeilijk deze weg te begaan, terwijl volgens opgaaf de weg naar Blauwkapel juist
in de herfst door de lage ligging moeilijk te
belopen was.

De meeste bebouwing was anno 1815 te
vinden in de kom van het dorp De Bilt.
Dat bleek ook uit de gegevens, verzameld
ten behoeve van het kadaster, dat in 1832
werd opgericht. Alleen langs de Dorpsstraat vanouds Steenstraat kende De Bilt
aaneengesloten bebouwing, bestaande uit
woningen, ambachtelijke bedrijfjes,
herbergen en een enkele boerderij. De
meeste boerenbedrijven en -bedrijfjes
waren gelegen op de voor landbouw
geschikte gronden ten zuiden van de
dorpskern en langs de oude ontginningsdijken. Het noordelijk deel van de
gemeente De Bilt, dat deel dat later
Bilthoven zou gaan heten, bestond
voornamelijk uit woeste grond. Her en der
stonden een boerderijtje en een aantal
schaapskooien.
De Soestdijkseweg tussen Groenekanseweg en de spoorlijn was tot 1827 een
particuliere zandweg, behorende tot
Jagtlust. In 1826 hadden de heren jonkheer
mr. J. Huydecoper van Maarsseveen en mr.
H.A. Laan bij Koninklijk Besluit toestemming verkregen de gehele weg tussen
Soestdijk en De Bilt te bestraten, ook het
particuliere gedeelte. De weg werd blijkens
de eerste kadastrale atlas aangeduid als
'Straatweg van de Bildt op Zoestdijk'. De
weg werd als tolweg geëxploiteerd en is dat
tot 1 januari 1929 gebleven.
(Vervolg van het artikel in een volgend nummer)

Jagtlust in de vroeg 19e eeuw
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