12e jaargang nr. 4

december 2003

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

In dit nummer:
• In Memoriam Jan van der Heijden
• De oude gemeentewapens • Tollen in de Bilt
• Luchtaanvallen

De Biltse Grift

december 2003

INHOUD
Van de redactie
In Memoriam Jan Cornelis van der Heijden
De oude gemeeentewapens van De Bilt, Maartensdijk, Achttienhoven en Westbroek
Tollen in De Bilt
Luchtaanvallen

61
62
64
74
75

Van de redactie
Het eerste artikel dat u aantreft is "In Memoriam Jan Cornelis van der Heijden 1953-2003."
De redactie van De Biltse Grift was, net als alle andere actieve leden in onze vereniging,
ontdaan over het plotselinge overlijden van Jan op 17 september jongstleden. In dit In
Memoriam worden de vele kwaliteiten van Jan uit de doeken gedaan. Buiten de vereniging
was Jan misschien nog het meest bekend door de uitgave van het boekje "De Bilt en
Bilthoven in oude ansichten deel 2."
Jan heeft twee manuscripten nagelaten die gepubliceerd zullen worden in De Biltse Grift.
Het eerste artikel treft u in dit nummer aan en behandelt de oude gemeentewapens van
De Bilt, Maartensdijk, Achttienhoven en Westbroek. Het is eerder verschenen als rapport
en gedeeltelijk als bijdrage aan de "Wegwijzer De Bilt 02-03" van de gemeente De Bilt.
Het artikel behandelt kort de geschiedenis van de vier dorpen en de bij de dorpen
behorende wapens. Het blijkt dat de wapens een lange geschiedenis hebben, waarin veelal
de Christelijke (katholieke) symboliek de grondslag van een wapen vormt. De redactie
vindt het jammer dat de aansprekende Sint Maarten uit het wapen van Maartensdijk bij de
samenvoeging is verdwenen. Wellicht was met de opname van Sint Maarten in het nieuwe
wapen de samenvoeging wat soepeler verlopen! Als bijlage treft u een kleurenkopie van
vijf wapens aan. We hopen dat u daar een mooi plaatsje voor kunt vinden.
Één van onze lezers heeft gereageerd op een oproep om kopij te leveren voor De Biltse
Grift. In "Tollen in De Bilt" vertelt de heer L. Koops naar aanleiding van een eerder
geplaatst artikel over twee tollen, dat er nog een derde tol aanwezig was en wel bij de
Vuursche Dreef.
We vervolgen onze reeks over de Tweede Wereldoorlog met het artikel "Luchtaanvallen"
van Hans Brugman. De aanwezigheid in Bilthoven gedurende de Tweede Wereldoorlog
van het hoofdkwartier van het Duitse 88e legerkorps (gelegerd in geheel Nederland,
uitgezonderd Zeeland) en de nabijheid van de vliegbasis Soesterberg waren de oorzaak
van veel luchtaanvallen door de geallieerden. Daarnaast haalden Duitse toestellen bij het
landen Soesterberg niet of stortten neer bij het opstijgen vanaf de vliegbasis. De bewoners
hadden vaak verschrikkelijke ervaringen bij bombardementen (nu zou men dat
versluierend "collateral damage", "zijdelingse schade" noemen).
De redactie wenst u veel leesplezier, prettige feestdagen en een voorspoedig 2004 toe.
Foto op omslag:

De tol bij de Vuursche Dreef
Zie het artikel op pagina 74.
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IN MEMORIAM
JAN CORNELIS VAN DER HEIJDEN
1953 - 2003
Op woensdag 17 september kwam het bericht dat Jan van der Heijden overleden was. Een
slechtere grap had er niet gemaakt kunnen worden en het ongeloof was groot. Langzaam
maar zeker drong echter de waarheid van de boodschap door, en de verbijstering. Hoe was
dit mogelijk? Jan, nooit gerookt, zelden gedronken, gezond geleefd en altijd op de fiets, Jan
kon gewoon niet dood zijn. Afgelopen zaterdag liep hij nog op de kunstmarkt, was gezien
bij de Biltse Hoek, en toch moest het waar zijn; hierover maak je geen grapjes.
Jan is waarschijnlijk altijd al een weetgierige jongen geweest en zijn belangstelling voor
geschiedenis moet groot geweest zijn. Zijn interesse voor de geschiedenis van zijn
woonplaats de Bilt kwam tot uiting door het verzamelen van ansichtkaarten, het
aanleggen van dossiers over van alles en nog wat en later door het schrijven van tal
van krantenartikelen in de jaren 80.
In 1992 was Jan een
van de oprichters van
de Historische Kring
en hij werd al spoedig
voorzitter van de
onderzoeksgroep. Er
was altijd wel tijd voor
een grapje of even
gezellig kletsen, maar
als het genoeg was dan
bracht hij met een
"zullen we verder
gaan" de vergadering
weer tot de orde. Hij
was de rustige, maar
zeer doelbewuste
initiator van allerlei
onderzoeken,

waarvoor hij steeds weer
mensen enthousiast wist
te maken. Gevraagd en
ongevraagd kwam hij met
allerlei nuttige suggesties
en aanbevelingen, steeds
bereid om een handje te
helpen. Soms hield hij
zelfde touwtjes in
handen,andere keren
volgde hij het werk op
afstand, maar bleef wel
waakzaam in de buurt. Zo
werd de onderzoeksgroep
de hofleverancier van ons
eigen blad, De Biltse
Grift.

Jan was de onvermoeibare adviseur en stimulator in de groep. Kort na de oprichting van
de Kring organiseerde hij de eerste tentoonstelling. Jan maakte een selectie uit zijn rijke
collectie ansichtkaarten van de Bilt en Bilthoven. Hij zette de toon voor alle exposities die
nog zouden volgen.
Met de leden van de werkgroep Bronnen was hij iedere twee weken te vinden in het
Utrechts Archief om oude archiefstukken te transcriberen. Nauwgezet als hij was, werden
de transcripties door hem geïndexeerd en aan het eind in een rapport gepresenteerd.
Zo is het huisarchief van Meijenhagen en een groot deel van de archieven van het
Vrouwenklooster en het Laurentiusklooster voor iedereen leesbaar, beschikbaar en
toegankelijk geworden.
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Hoewel enigszins op afstand was Jan ook de drijvende kracht achter het
Documentatiecentrum. In de eerste jaren schonk hij veel materiaal uit eigen bezit aan de
Kring en dit materiaal vormt nog steeds de basis van het bronnenmateriaal. In de loop van
de jaren volgden regelmatig nieuwe documenten uit eigen verzameling. Deze op hun beurt
zorgden voor regelmatige aanvullingen van diverse dossiers.
Op diverse andere manieren stelde Jan zich behulpzaam op. Was er een vraag. Jan bood
zijn hulp aan. Was een onderzoek vastgelopen, Jan wist uit zijn enorme documentatie wel
iets op te duikelen dat kon helpen en als hij het zelf niet had, kon hij wel wat nieuwe
ingangen bedenken, waardoor het onderzoek afgerond kon worden en er tevens andere
aspecten naar boven kwamen.
Ook voor het behoud van de monumenten in de gemeente de Bilt is Jan onmisbaar
geweest. Dank zij hem zijn er in de gemeente twee beschermde dorpsgezichten gekomen.
Hij schreef de notities, die aan de beschermde dorpsgezichten Dorpsstraat en Park
Vogelzang ten grondslag hebben gelegen. Op de omgeving van het oude politiebureau na,
heeft de gemeente zijn aanbevelingen overgenomen. Dat het oude politiebureau er niet bij
was, lag niet aan Jan maar aan de politiek, die commerciële belangen had bij dit stuk grond.
Op zijn eigen wijze heeft Jan steeds voor nieuwe activiteiten gezorgd. Met anderen maakte
hij een inventarisatie van de graven op de kerkhoven in de gemeente. De Kadastrale Atlas,
Mathildedag, het onderbrengen van verenigingsarchieven in het Streekarchief en het
zoeken naar een nieuwe locatie voor het documentatiecentrum, dit alles is aan zijn brein
ontsproten.
Maar hoe was Jan nu zelf? Afgezien van bezielend, geduldig, lerend, zoekend, schrijvend en
docerend?
Als je Jan zag dacht je niet: wat een swingend figuur. Altijd degelijk gekleed in bruinen en
grijzen, met soms een beetje blauw of rood, een bijna onopvallend figuur.
Zijn taal was zacht, zijn lach nooit hard. Begaan met zowel de jeugd als met de ouderen in
de samenleving. Dat werd ook weerspiegeld in zijn dagelijks werk. In een gesprek was hij
bedachtzaam: hij werkte de hem gestelde vraag eerst zorgvuldig af, voordat hij zich aan het
beantwoorden van de volgende vraag waagde.
Op het persoonlijke vlak was hij nogal gesloten, maar de laatste tijd, toen zijn moeder
naar een verzorgingshuis ging, was er opeens meer contact. Langere telefoongesprekken
over van alles en nog wat kwamen vaker voor. Hij had laatste werkkring opgezegd en het
vinden van een nieuwe baan wilde niet zo lukken. Steeds eindigde hij bij de laatste twee,
maar dan wel als tweede. Net niet genoeg. Dingen raakten hem meer dan vroeger. Hij was
daar behoedzaam, maar meer open in. Hij wilde zelfs al in continudienst in een wasserij
gaan werken. Zijn moeder ging kort daarna naar een verpleeghuis. Hij was bang dat haar
einde zeer nabij was en deze angst was bespreekbaar. En toen het zover was, was hij
rationeel en berustend.
De Historische Kring heeft met Jan zijn ziel verloren. De spin in het web, de poppenspeler.
Zonder zijn onzichtbaar leiderschap en al zijn ideeën, zal de Kring het heel moeilijk
krijgen. Niemand had zoveel kennis, waar een ieder uit mochten putten.
We zullen de initiator, onderzoeker, auteur en een sympathiek mens, heel erg missen.
Frans Nas, Ellen Drees, José

Cladder.
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DE OUDE GEMEENTEWAPENS
VAN DE BILT, MAARTENSDIJK,
ACHTTIENHOVEN EN WESTBROEK
Jan van der Heijden
Onderstaande tekst werd eerder uitgegeven door de gemeente De Bilt
ter gelegenheid van de Mathildedag 2001.

Op 1 januari 2001 werden de gemeenten
De Bilt en Maartensdijk samengevoegd
tot de gemeente De Bilt. Aan deze nieuw
te vormen gemeente werd op 4 december
2000 bij Koninklijk Besluit met ingang
van 1 januari 2001 een gemeentewapen
verleend. De oude gemeentewapens van
De Bilt en Maartensdijk kwamen te
vervallen.
Voor 1954 hadden de voormalige
gemeenten Achttienhoven en Westbroek
ook een wapen. Deze wapens kwamen te
vervallen toen beide gemeenten werden
samengevoegd tot de gemeente
Westbroek. De nieuwgevormde gemeente
Westbroek heeft toen geen nieuw wapen
aangevraagd en werd enkele jaren later
grotendeels bij Maartensdijk gevoegd.
Deze notitie beoogt de herkomst van
de vier oude gemeentewapens te
beschrijven. We hebben daarbij dankbaar
gebruik gemaakt van de bestaande
literatuur.
Er is geen grondige archiefstudie verricht.
De notitie gaat ook stilzwijgend voorbij
aan een aantal complicerende details.
De auteur is redelijk bekend met de
geschiedenis van De Bilt; hij heeft zich
echter niet eerder verdiept in het
verleden van Maartensdijk,
Achttienhoven en Westbroek.
Het zoeken naar de herkomst van de
gemeentewapens voert ons terug naar
de tijd dat er nog geen gemeenten
bestonden, naar de tijd van de ontginning
van de oostelijke Vechtstreek en het
ontstaan van gerechten en heerlijkheden.
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De ontginning
Het grondgebied van de nieuwe gemeente
ligt ten noorden en oosten van de Kromme
Rijn en de Vecht. Het maakt deel uit van
een groot gebied dat aan het begin van de
twaalfde eeuw bestond uit hoogveen,
moeras en broekland. Op een smalle strook
langs de beide rivieren lagen de
oeverwallen van zand- en kleigrond,
waarvan delen reeds in cultuur gebracht
waren en waarop ook enige bewoning was.
Het uitgestrekte achterland was echter te
nat om op te kunnen leven. Met zekere
regelmaat zorgden overstromingen van de
rivieren voor nog grotere wateroverlast.
Niet dat iemand daar last van had, want het
gebied was onbewoond. Het zal een fraai
natuurlandschap hebben gevormd. Het
gebied was eigendom van de bisschop
van Utrecht. Vanaf ca. 1085 begonnen de
bisschoppen mogelijkheden te zoeken
om ook de uitgestrekte lage delen van dit
grondbezit in cultuur te brengen. Daar was
geld mee te verdienen. Er was echter een
groot probleem. De waterstand van de
rivieren was zodanig hoog, dat het
onmogelijk was het water uit de
veenlanden af te laten vloeien. Dat
veranderde in 1122. In de zomer van dat
jaar werd bij Wijk bij Duurstede een dam
in de Kromme Rijn gelegd. Het initiatief
werd genomen door bisschop Godebald.
Het water van de Rijn stroomde niet meer
de Kromme Rijn in en het waterpeil van de
Kromme Rijn en daarmee ook de Vecht
daalde aanzienlijk. Hierdoor werd het
mogelijk om de venen en broeklanden te
ontwateren en de wildernis om te vormen
tot cultuurgronden.

wapen De Bilt

wapen Maartensdijk

wapen Oostveen

wapen Achttienhoven

V A / •. 4 /
,. ""V"" ••.

K3I
wapen Westbroek
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Wie de topografische kaarten van het
begin van de twintigste eeuw bestudeert
ziet op enige afstand van de Kromme Rijn
en de Vecht een dijk met wetering lopen
die zich uitstrekt van Oostbroek tot
voorbij Breukelerveen. We lezen de
namen: Hoofddijk, Ezelsdijk, Kwakeldijk,
Groene Weg en Zogdijk. Deze dijk
vormde de grens tussen het 'oude land'
met de oeverwallen en het natte te
ontginnen binnenland. Dwars op deze
dijk werden afwateringssloten gegraven.
Op enige afstand van deze dijk werd een
tweede dijk aangelegd om te voorkomen
dat het water vanuit het noorden het
te ontginnen gebied instroomde.
Op de eerdergenoemde topografische
kaarten draagt deze dijk de namen
Voordorpsedijk, Gageldijk en Heerenweg.
Tussen de eerste dijk en de Vecht werden
weteringen gegraven, om het overtollige
water tussen de dijken af te laten vloeien.
Nadat het waterpeil tussen beide dijken
voldoende was gezakt kon men beginnen
met het in cultuur brengen van de grond.
Het ontgonnen land kreeg de bestemming
akkerbouw. Na verloop van tijd werd de
tweede dijk gebruikt als basis om op
dezelfde wijze met dwarssloten en een
derde dijk de ontginning naar het noorden
voort te zetten. Zo werd op systematische
wijze het hele gebied drooggelegd en in
cultuur gebracht. De uiterste noordgrens,
zo ongeveer bij De Vuurse, het
Gooiersbos en de Hollandse Rading,
werd pas in de vijftiende en zestiende
eeuw bereikt. Soms werd de ontginning
voorafgegaan door turfwinning, vooral
in de noordelijk gelegen delen.
De Utrechtse bisschop was aanvankelijk
eigenaar van alle grond. Bij hem berustte
ook het overheidsgezag en het recht op
het heffen van tijns en tienden. Die
rechten waren natuurlijk niet veel waard
zolang het gebied niet ontgonnen was. Na
ontginning kon dit een belangrijke bron
van inkomsten vormen. Bij hem lag het
initiatief van de grote ontginningsoperatie.
Het gebied werd in negen
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ontginningsstukken verdeeld (waarvan zes
op De Bilts grondgebied). Sommige delen
werden geschonken aan kerkelijke
instellingen. Andere delen werden
ontgonnen door ontginningsconcessies te
verlenen aan particulieren. Dit gebeurde
op basis van een contract waarbij deze
personen de grond, de rechtsmacht en
soms het recht op de tijns en tienden in
leen kregen van de bisschop. Uiteraard
tegen betaling. Deze verdeling in
ontginningseenheden vormde de basis
voor de latere gerechten en heerlijkheden.
Van oost naar west kunnen we de
volgende ontginningseenheden en latere
gerechten onderscheiden:
Oostbroek (De Bilt)
Overdevecht (De Bilt)
Herberts kop (Maartensdijk)
Oostveen (Maartensdijk)
Achttienhoven
Westbroek
Maarsseveen
Tienhoven
Breukelerveen
Een aantal van deze ontginningsstroken
kwamen in handen van kerkelijke
instellingen (onder meer Oostbroek,
Oostveen en Achttienhoven). Er werden
ook ontginningsconcessies verleend aan
particulieren (als Overdevecht,
Herbertskop en Oostbroek).
Voor het hele gebied geldt dat de
ontginning kort na 1122 op gang kwam en
dat de verschillende partijen niet
onafhankelijk van elkaar konden
opereren. Voor een goed
afwateringssysteem was samenwerking
noodzakelijk.
Gemeentewapens
De Hoge Raad van Adel plaatste in de
Staatscourant van 5 januari 1815 een
aankondiging waarbij alle steden en
dorpen werden opgeroepen voor 1 mei
1815 bij de Hoge Raad in te leveren:
"eene nauwkeurige afteekening en
beschrijving van derzelver wapens, met
bijvoeging van alle zoodanige opgaven,
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als tot den oorsprong en de verkrijging
van dezelve wapens betrekking hebben,
ten einde daarop de confirmatie van den
Souvereinen Vorst en de registratie van
dezelve te kunnen ontvangen."
Voor de Koninklijke erkenning van de
wapens werden leges geheven. Niet elke
gemeente gaf snel gehoor aan deze
oproep. Het grondgebied van de huidige
gemeente De Bilt werd toen gevormd
door vier afzonderlijke gemeenten:
De Bilt, Maartensdijk, Achttienhoven
en Westbroek. Elk van deze gemeenten
heeft een gemeentewapen aangevraagd.
We zullen deze wapens afzonderlijk
behandelen.
DE BILT
De gemeente De Bilt is ontstaan uit
de gerechten Oostbroek, Overdevecht
en enkele minigerechten.
Het gerecht Oostbroek werd in 1 f22
geschonken aan het klooster Oostbroek in
oprichting, hetzelfde jaar dat de Kromme
Rijn bij Wijk bij Duurstede werd
afgedamd. De schenking had betrekking
op de eigendom van de grond met
inbegrip van het recht om tijns en tienden
te heffen en erkenning van de lage
rechtsmacht. De schenkingsoorkonde
werd niet door de Utrechtse bisschop
uitgevaardigd maar door Mathilde, gade
van keizer Hendrik V Dit is verklaarbaar
door het feit dat de bisschop juist in 1122
een heftig conflict met Hendrik V had. In
1125, het jaar van institutie, heeft bisschop
Godebald de schenking aan het klooster
bevestigd. Het gerecht Overdevecht werd
als bisschoppelijk leen uitgegeven aan
particulieren. Wie de eerste
concessiehouders waren is niet duidelijk.
In 1321 blijkt Dideric Overdevecht de
rechtsmacht, tijns en tienden van de
bisschop in leen te hebben. Het is echter
duidelijk dat de familie Overdevecht hier
in de dertiende eeuw reeds de
rechtsmacht bezat. Aan deze familie heeft
het gerecht haar naam ontleend. In het
begin van de veertiende eeuw hebben zij
er de hofstede laten bouwen nadat zij
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hun stamhuis ter plaatse van de huidige
begraafplaats aan de Prinsesselaan
hadden afgestoten. De familie
Overdevecht verkocht in 1438 hun recht
op Overdevecht aan de familie van
Zuylen van Nijeveld. Nog in dezelfde
eeuw werd het klooster Oostbroek
verkregen, overigens nog altijd als
bisschoppelijk leengoed. Zo kwamen
beide gerechten onder het bestuur van
één gerechtscollege.
Het klooster Oostbroek was gewijd
aan Maria en Sint Laurentius. Tot haar
opheffing in 1580 had de abt van het
klooster de rechtsmacht over het gebied.
Oude oorkonden van het klooster waren
vaak voorzien van een lakzegel waarop
Laurentius was afgebeeld. Een
kloosterzegel uit 1323 toont ons
Laurentius, liggende op een rooster
waaronder de vlammen oplaaien.
Op een zegel uit 1406 is de heilige staand
afgebeeld met een rooster in zijn hand.
Op een aantal abtszegels wordt
Laurentius staande afgebeeld, waarbij
de rechterhand op een rooster leunt.
Na 1580 werd Oostbroek/Overdevecht
een Statengerecht en in 1715 een
ambachtsheerlij kheid. Ambachtsheren
waren van 1715 tot 1744 leden van de
familie Keppel en daarna van de familie
Van Ewijck.
Het gerecht zegelde in de achttiende
eeuw met een gevierendeeld wapen, de
kwartieren 1 en 4 van zilver, beladen met
een zwart rooster, de kwartieren 2 en 3
van rood, beladen met een zilveren
dwarsbalk. Het genoemde rooster is het
St. Laurensrooster. De herkomst van de
dwarsbalk op twee kwartieren is nooit
afdoende verklaard. Van 1715 tot 1744
bevatte het wapen dan nog een hartschild
met het wapen van de familie Keppel,
op rood drie zilveren schelpen. Na 1744
kwam het wapen van de familie Van
Ewijck op het hartschild, op zilver drie
rode kepers. Er werd door het gerecht ook
wel gezegeld met het wapen van de schout
op het hartschild. In 1791 liet de
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ambachtsheer een nieuw zegelstempel
vervaardigen, gevierendeeld met kwartier
een in rood, beladen met een zilveren
dwarsbalk, kwartier twee in wit een zwart
vierkant rooster, kwartier drie op zwart
drie zilveren ruiten met gouden ballen
op de punten en het vierde kwartier in
zwart met drie gouden staande leeuwen
beladen. Het wapen met de drie gouden
ballen is dat van de familie Overdevecht
en verwijst naar dat gerecht. Dat met de
drie leeuwen is van de familie Colenberg,
een minigerecht dat hier verder
onbesproken blijft.
In 1795 of 1798 werd een nieuw
gerechtsstempel gemaakt met een
eenvoudig rooster. Dit laatste zegel
vormde de basis voor het wapen van
De Bilt dat in 1816 werd vastgesteld.

Wapen: zijnde van zilver, beladen met
een St. Laurensrooster van sabel (zwart).
[K.B. 11 september 1816,
vervallen 31 december 2000]

* Het rooster op het Biltse
gemeentewapen is een attribuut van Sint
Laurentius, patroon van het klooster
Oostbroek. Laurentius is geboren en
opgegroeid in Spanje. In Rome werd hij
tot aartsdeken benoemd door bisschop
Sixtus II. Ten tijde van keizer Decius
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begon een vervolging van Christenen.
Sixtus en Laurentius kregen het
verzoek van Philippus jr., zoon van de
voormalige keizer Philippus sr., om zich
over het familiekapitaal te ontfermen.
Zou Philippus gedood worden, dan
zouden Sixtus en Laurentius het
vermogen verdelen onder de behoeftige
Christenen. Nadat Philippus werd
gedood en Sixtus vervolgens onthoofd
werd, trok Laurentius er dag en nacht
op uit om armen en zieken te bezoeken.
Hij gaf hun geld en verrichtte
wondergenezingen. Later werd hij door
keizer Decius gevangen genomen en
gemarteld. Op 10 augustus van het jaar
258 werd hij op een rooster verbrand.
Tijdens de verbranding zei hij tegen
keizer Decius: "Zie, ellendige, mijn ene
kant is gebraden; keer me nu om en eet
me dan op."
MAARTENSDIJK
De gemeente Maartensdijk is ontstaan uit
de gerechten Herbertskop en Oostveen.
Herbertskop was een smalle
ontginningsstrook gelegen tussen
Overdevecht in het oosten en Oostveen
in het westen. De bisschop heeft de
concessie voor deze strook verleend aan
particulieren. Al vroeg was de rechtsmacht
met tijns en tienden als bisschoppelijk leen
in handen van de familie Overdevecht.
Het stamhuis van deze familie lag sinds
de twaalfde eeuw ten zuiden buiten het
grote ontginningsgebied, ter plaatse van
de huidige r.-k. begraafplaats St. Barbara
(nabij de Berenkuil). Even ten westen
van dit stamhuis liep de later verlande
stroomgeul van de Vecht. Vanuit Utrecht
bezien lag het huis dus 'over de Vecht'.
De familie speelde een belangrijke
pioniersrol bij de ontginning in het
Vechtgebied. In 1257 was Ludolf van
Overdevecht gerechtsheer over de
gerechten Overdevecht, Herbertskop en
Oostveen, de eerste twee gerechten als
bisschoppelijk leen, in het laatste gerecht
als leen van de proost en het kapittel van
de Dom. Hij mocht in deze gerechten de
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schout benoemen en de tijns innen.
Geldproblemen dwongen de familie in
1310 hun stamhuis aan de abdij Oudwijk
te verkopen. Ook verkochten zij hun
rechten op Herbertskop en Oostveen,
die nu in handen kwamen van Lambert
de Vries, uit welke familie deze in 1321
overgingen op Arnoud Proeys. Arnoud
bezat van Herbertskop de rechtsmacht,
de tijns en de tienden als leen van de
bisschop. Van Oostveen had hij de
rechtsmacht en de tijns in leen van het
domkapittel. In 1386 werd zijn zoon Bernt
Proeys tijdens een conflict met het
domkapittel gedwongen zijn rechten op
het zuidelijk deel van Herbertskop (tussen
de Hoofddijk en de Bisschopswetering
alias de Groenekanseweg) aan zijn
leenheer (de bisschop) over te dragen.
De bisschop gaf het vervolgens in
eigendom aan het domkapittel.
De rechten op de noordelijke helft van
Herbertskop werden door Bernt Proeys jr.
in 1404 aan het Domkapittel verkocht.
Het domkapittel verkreeg dit deel echter
niet in eigendom, maar als bisschoppelijk
leengoed.

Oostveen was reeds vroeg eigendom van
het Utrechtse domkapittel. De oudste
aanwijzing hiertoe dateert uit 1164. Het
behoorde tot het zgn. domproostengoed.
De rechtsmacht en de tijns werden door
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de domproost echter beleend aan
particulieren, en we zagen hiervoor reeds
de namen Overdevecht, De Vries en
Proeys in dit verband. In 1386 kreeg het
kapittel de eigendom over het zuidelijk
deel in handen, exclusief de tienden. In
1404 kwam ook het noordelijk deel van
Herbertskop onder beheer van het
kapittel, dit deel echter als bisschoppelijk
leengoed. Na 1404 werden de gerechten
Oostveen en Herbertskop gezamenlijk
verpacht aan Jan Proeys van Lichtenberg,
zoon van Bernt Proeys jr., voor de
pachtsom van 11 mark zilver en
25 kapoenen. Na 1449 werd het goed
beleend aan de familie Van Pallaes.
De belening van rechtsmacht en tijns werd
beëindigd in 1518. Vanaf die tijd werd de
schout rechtstreeks door kapittel en
domproost benoemd en de
burenrechtspraak werd vervangen door
schepenrechtspraak. Alle inkomsten van
het gerecht en de tijns vloeiden voortaan
rechtstreeks in de kas van kapittel en
proost.
Het gemeentewapen van Maartensdijk
draagt het wapen van het kapittel van
de Dom, die hier immers lange tijd de
rechtsmacht beoefende. Het kapittel van
de Dom was gewijd aan Sint Maarten.
St. Maarten wordt sinds de zevende eeuw
in Utrecht vereerd. Het is ook de
schutspatroon van de stad en sinds 1277
wordt Sint Maarten op de stadszegels
afgebeeld. Op de oude zegels van het
domkapittel zien we Sint Maarten op z'n
paard gezeten met naast of achter hem
een bedelaar. Het kapittel gebruikte
echter ook wel een ander zegel, met een
gevierendeeld schild, op het eerste en
vierde kwartier drie zesspakige raderen
in goud, het tweede en derde kwartier
gedwarsbalkt van zilver en rood.
Dit zegel treffen we ook op stukken die
voor het gerecht Oostveen passeerden.
De gemeente Doorn, in het verleden ook
een gerecht van het domkapittel, heeft
dit wapen in haar gemeentewapen laten
opnemen. Het gemeentewapen van
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Maartensdijk draagt echter het gewone
wapen van het domkapittel. Sint Maarten
te paard met een bedelaar. Mr. F. Eyck tot
Zuylichem (altijd geïnteresseerd in de
geschiedenis) zegt in 1840 over dit wapen:
"Het wapen dezer Gemeente, zoo als het
van ouds bestaan heeft, en door den
Hoogen Raad van Adel is geconfirmeerd,
bestaat uit een blaauw veld met het beeld
van St. Maarten van zilver. Er bestaat nog,
op eene boeren-hofstede in het dorp
Maartensdijk, een houten beeld van
St. Maarten, dat zeer oud is, en volgens
overlevering uit het verbrande huis
Toutenburg zou afkomstig zijn."

Wapen: van lazuur (blauw) beladen met het
beeld van St. Maarten van goud. [K.B. 8
december 1819, vervallen 31 december 2000]

* Sint Maarten alias Martinus van Tours
was de patroonheilige van het Utrechtse
domkapittel. Hij werd omstreeks 316
geboren in Sabaria (Hongarije) en in
Italië opgevoed. Evenals zijn vader nam
hij dienst in het Romeinse leger. Toen hij
in de winter van 338/339 zijn legerplaats
Amiens (in het noorden van Frankrijk)
binnen reed, trof hij daar een bedelaar
die rilde van de kou en hem een aalmoes
vroeg. Omdat Martinus geen geld bezat
sneed hij met zijn zwaard zijn
krijgsmantel in tweeën en gaf de
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bedelaar een helft. Die nacht droomde
hij dat Christus tot hem kwam, gekleed
in de helft die hij had weggeschonken,
zeggende: "Weet gij nog, wie Mij aldus
heeft gekleed? Maarten, die tot nog toe
niet gedoopt is, heeft Mij hiermede tegen
de kou beschut." Maarten liet zich kort
daarna dopen. Hij was prediker, stichter
van de eerste kloosters in Frankrijk, en
een vernietiger van heidense heiligdommen. Hij werd omstreeks 370 bisschop
van Tours en overleed in het jaar 397. De
heilige wordt wel als bisschop afgebeeld,
maar vaker als Romeins soldaat te paard
die op het punt staat zijn mantel met een
zwaard in tweeën te snijden, met naast
zich een kreupele bedelaar.
ACHTTIENHOVEN
De gemeente Achttienhoven is ontstaan
uit het gerecht Achttienhoven. Het
grondgebied werd reeds in 1085
geschonken aan het Utrechtse kapittel van
Sint Jan. In deze schenking was tevens de
rechtsmacht begrepen als ook de tijns en
tienden. De ontginningswerkzaamheden
konden overigens pas na 1122 worden
gestart. Het gemeentewapen van
Achttienhoven draagt het wapen van het
kapittel van Sint Jan, dat immers lange tijd
de rechtsmacht over het gerecht heeft
uitgeoefend. Het kapittel van Sint Jan was
gewijd aan Johannes de Doper, al werden
vanaf het midden van de dertiende eeuw
pogingen ondernomen om naast Johannes
de Doper ook Johannes de Evangelist een
plaats als patroon te gunnen. In de
officiële beschrijving van het
gemeentewapen spreekt men van
'paaslam'. Een meer correcte omschrijving
zou echter zijn 'het Lam Gods', of
vollediger 'het Lam Gods met de banier'.
Opvallend in het wapen van Westbroek is
het afwijkende kleurgebruik. Gebruikelijk
is dat het Lam Gods in rood wordt
afgebeeld op een zilveren veld, zoals ook
het kapittel van Sint Jan deed. De banier
heeft doorgaans een rood kruis op een
zilveren (of witte) vlag. Het kapittel van
Sint Jan had ook elders bezittingen,
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bijvoorbeeld in De Ronde Venen. Het
wekt dan ook geen verbazing dat
Mijdrecht een vergelijkbaar wapen kreeg.
Men kan zich afvragen waarom
Achttienhoven niet eerder een
gemeentewapen heeft laten vaststellen.
Men had er aanvankelijk kennelijk weinig
behoefte aan. Het aantal inwoners was
overigens gering. In 1849 werden serieuze
plannen uitgewerkt om Westbroek en
Achttienhoven bij de gemeente Zuilen te
voegen. Die dreiging heeft tot 1855
geduurd. De minister besloot uiteindelijk
de plannen te laten varen. Tegen deze
achtergrond is het begrijpelijk dat
Achttienhoven alsnog een
gemeentewapen wilde aanvragen.

Wapen: op zilver met een paaslam van keel
(rood), de stok van het vaandel van zilver [K.B.
24 december 1857, vervallen 31 december
1953].

* Het lam is een attribuut van Johannes de
Doper, patroonheilige van het kapittel
van Sint Jan te Utrecht. Johannes was de
zoon van Zacharias, een priester van de
tempel te Jeruzalem, en Elisabeth, een
verwante van Maria. Hij was een
prediker en leidde een ascetisch leven in
de woestijn. In het water van de Jordaan
uoopte Hij anen uie in een uoetvaaruige
geest tot hem kwamen. Bij de doop van
Christus zag men de Heilige Geest in
de vorm van een duif uit de hemel
neerdalen. Op iconografische
voorstellingen houdt hij vaak een lam in
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zijn armen. Het lam en de bijbehorende
spreuk 'Ecce Agnus Dei' zijn ontleend
aan het vierde evangelie (1:36): "En toen
hij [Johannes] Jezus zag gaan, zeide hij:
Zie, het lam Gods." Johannes werd op
zeker moment gevangen genomen door
de viervorst Herodes Antipas (zoon van
Herodes de Grote). Herodes heeft
Johannes later onthoofd, na een
overhaaste belofte aan zijn stiefdochter
Salome.
* De stok met een vlag en op die vlag een
kruis vormt het christelijke symbool van
de overwinning op de dood, de banier
van de Opstanding. Dit symbool is
afgeleid van het visioen van de
Romeinse keizer Constantijn de
Grote (306-337), die de adelaar op de
Romeinse standaard verving door een
kruisvormig embleem. Het Lam Gods
wordt vaak in combinatie met de banier
van de Opstanding afgebeeld.
WESTBROEK
De gemeente Westbroek is ontstaan
uit het gerecht Westbroek. De
ontginningsconcessie voor Westbroek
werd door de Utrechtse bisschop in leen
gegeven aan particulieren. Vanaf het
midden van de dertiende eeuw tot 1383
was de familie Van Zuylen in het bezit van
de rechtsmacht met tijns en tienden van
Westbroek, dit alles als bisschoppelijk
leengoed. Ook de rechtsmacht van Zuilen
had zij in leen. De Van Zuylens hebben
vele eeuwen een belangrijke positie
ingenomen in het Sticht en daarbuiten.
Het geslacht viel in vele takken uiteen die
allemaal de drie zuilen van het stamwapen
voeren, zij het met een grote variatie in
kleur. Meestal waren dit twee zuilen
boven en één zuil onder, al kwam de
variant van drie zuilen naast elkaar ook
voor. De drie zuilen hebben ook hun weg
gevonden naar een aantal
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Hoevelaken, Vianen en het voormalige
Vleuten/De Meern en Zuilen. De familie
Van Borssele heeft de rechtsmacht van
Westbroek van 1383 tot 1485 in bezit
gehad als bisschoppelijk leen. De
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leenheren waren achtereenvolgens Frank,
zoon Dirk, zoon Floris, kleinzoon Frank
en tenslotte kleindochter Elienora. Veel
zullen ze niet in de omgeving van Zuilen
en Westbroek geweest zijn, want in
Holland en Zeeland bezaten zij
uitgestrekte landgoederen en vervulden zij
belangrijke bestuurlijke functies. De leden
van het geslacht Van Borssele waren net
als de Van Zuylens in het bezit van de
rechtsmacht te Zuilen en hadden daar ook
eigendommen. Dirk van Borssele, die
reeds kort na zijn aantreden overleed,
gebruikte de zuilen van dit gerecht in zijn
wapenschild. Het schild was bekroond met
twee vleugels waartussen weer een zuil
was geplaatst. Beide vleugels waren dan
nog weer met een zuil beladen. Iedereen
moest goed kunnen zien dat Dirk heer van
Zuilen was. Het geslacht van Borssele was
afkomstig uit Zeeland. Het stamwapen
bestond uit een dwarsbalk. We vinden
deze dwarsbalk terug op de
gemeentewapens van Borssele en Veere.

Wapen: gevierendeeld, het eerste en vierde deel
van keel (rood), beladen met drie zuilen van
zilver, het tweede en derde deel van sabel
(zwart) met eenfasce (faas, dwarsbalk) van
zilver [K.B. 11 september 1816, vervallen
31 december 1953]

* De drie zuilen op het eerste en vierde
kwartier vormen het wapen van de
familie Van Zuylen. Het is een
zogenaamd 'sprekend wapen'.
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De naam van de familie wordt met drie
zuilen uitgebeeld.
* Een faas (dwarsbalk) op het tweede en
derde kwartier is het wapen van de
familie Van Borssele.
(NIEUW) DE BILT
De nieuwe gemeente De Bilt ligt op het
grondgebied van de voormalige gerechten
Oostbroek, Overdevecht, Colenberg,
Herbertskop, Oostveen, Achttienhoven
en Westbroek. Zie voor nadere uitleg de
voorgaande paragrafen.
De op 1 januari 2001 gevormde gemeente
werd gevormd door samenvoeging van
de gemeenten De Bilt en Maartensdijk.
Op 14 september 2000 dienden de
burgemeesters van beide gemeenten een
gezamenlijk verzoek in tot verlening van
een gemeentewapen. Hun verzoek werd
bij Koninklijk Besluit van 4 december
2000 ingewilligd.
Tijdens de voorbereidingen zijn diverse
ontwerpschetsen aan de orde geweest,
waarbij gezocht werd naar een combinatie
van de wapens der twee fuserende
gemeenten. Het is in de heraldiek
gebruikelijk om bij het ontwerpen van
gemeentewapens eenvoud na te streven.
Het Biltse wapen had al een zekere
eenvoud omdat de beeltenis van Sint
Laurens in vroegere eeuwen reeds was
vervangen door het simpele rooster.
Het streven naar eenvoud heeft er
thans toe geleid dat ook de beeltenis
van Sint Maarten is vervangen door een
gestileerde weergave van diens mantel.
Ook het wapen van de stad Utrecht heeft
zo'n zogenaamde Sint Maartensdeling,
waarbij het schild diagonaal in twee
kleuren is verdeeld. In Utrecht worden
de kleuren rood en wit gebruikt. Het rode
deel verbeeldt de mantel van de heilige en
het witte deel staat symbool voor diens
onderkleed dat zichtbaar wordt nadat
hij de helft van zijn mantel heeft
weggeschonken aan een bedelaar.
In het nieuwe wapen van De Bilt is
gekozen voor de kleuren blauw en
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goud, de kleuren uit het wapen van de
voormalige gemeente Maartensdijk.
Het Sint Laurensrooster is hierover
geplaatst in de kleuren zwart (op de
gouden helft) en zilver (op de blauwe
helft).
Een geheel nieuw element is de kroon van
drie bladeren met twee parels waarmee
het schild is gedekt. Een parel is in de
heraldiek het teken van hoge gratie. Bij
de Romeinen betekenden parels echter
tranen. Wisten de Romeinen soms dat
velen zouden treuren bij het verlies van
hun heilige Maarten?

1795 Het gerecht Achttienhoven omvat
ongeveer hetzelfde gebied als de
gemeente Achttienhoven voor de
grenswijziging van 1954. Het gerecht
De Bilt, vanouds Oostbroek (inclusief de
gerechten Overdevecht en Colenberg)
omvat ongeveer hetzelfde gebied als de
gemeente De Bilt voor de grenswijziging
van 1896. Het gerecht Maartensdijk,
vanouds Oostveen omvat ongeveer
hetzelfde gebied als de gemeente
Maartensdijk voor de grenswijziging
van 1954. Het gerecht Westbroek omvat
ongeveer hetzelfde gebied als de
gemeente Westbroek voor de
grenswijziging van 1954.
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1798 De gerechten Achttienhoven en
Westbroek worden samengevoegd tot het
gerecht Westbroek.
1801 Het gerecht Westbroek wordt
gesplitst tot de gerechten Westbroek en
Achttienhoven.
1812 De gerechten Achttienhoven en
Westbroek worden samengevoegd tot het
gerecht Westbroek.
1815 De gemeente Westbroek wordt
gesplitst in twee gemeenten: Westbroek en
Achttienhoven.

Wapen: Geschuind van goud en azuur (blauw)
en over alles heen een Sint Laurensrooster,
geschuind van sabel (zwart) en zilver. Het
schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee parels. [K.B. 4 december
2000]

SAMENVOEGINGEN, SPLITSINGEN EN GRENSWIJZIGINGEN
Gemeentegrenzen zijn allerminst stabiel.
De discussie over het wijzigen van
gemeentegrenzen, het samenvoegen van
gemeenten en zelfs het splitsen van
gemeenten is al wat langer gaande.
Hieronder volgt een beknopt overzicht
over de periode 1795 tot 2001.
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1823 Grenswijziging waarbij
Maartensdijk een stuk grond moet afstaan
aan Utrecht.
1830 Grenswijziging waarbij
Maartensdijk een stuk grond moet afstaan
aan Utrecht.
1849 Voorstel om de gemeenten De Bilt
(1589 inwoners) en Maartensdijk (1545
inwoners) samen te voegen tot de
gemeente De Bilt. Het voorstel werd in
1850 afgewezen omdat de gemeenten in
verschillende gerechtelijke kantons waren
gelegen.

De Biltse Grift

1849 Voorstel om de gemeenten Zuilen
(804 inwoners), Westbroek (694 inwoners)
en Achttienhoven (371 inwoners) samen
te voegen tot de gemeente Zuilen. De
Minister besluit in 1855 na verzet van
ingezetenen om hiervan af te zien.
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worden samengevoegd tot de gemeente
Westbroek.
1957 Grenswijziging waarbij Maarssen
nog een stuk van Westbroek krijgt. De
gemeente Maartensdijk, het overige deel
van de gemeente Westbroek en een klein
stukje van Tienhoven worden
samengevoegd tot de gemeente
Maartensdijk.

1896 Grenswijziging waarbij de gemeente
Utrecht wordt uitgebreid met een deel
van de gemeente De Bilt.
1934 Een jarenlang slepend voorstel om
de gemeente Utrecht uit te breiden met
delen van vele randgemeenten is door een
Ministerieel besluit van de baan.

1975 Grenswijziging waarbij de gemeente
Utrecht wordt uitgebreid met een deel
van de gemeente De Bilt.
±1995 Kleine grenscorrectie waarbij
Maartensdijk enige grond in de omgeving
van de Voordorpsedijk afstaat aan
Utrecht.

1944 Voorstel tot annexatie van de
gemeente De Bilt door Utrecht. Het plan
wordt in juni van dat jaar door Mussert
van tafel geveegd.

2001 De gemeenten Maartensdijk en
De Bilt worden samengevoegd tot de
gemeente De Bilt.

1954 Grenswijziging waarbij de gemeente
Utrecht wordt uitgebreid met een deel
van De Bilt, Maartensdijk, Achttienhoven
en Westbroek. Westbroek staat bovendien
grond af aan de gemeente Maarssen.
Maartensdijk verliest het gebied
Steinenburg en Veldzigtstraat en
omgeving aan De Bilt. De resten van de
gemeente Achttienhoven en Westbroek

Op de gebiedsdelen die verschillende
gemeenten in de loop der jaren aan
Utrecht afstonden vinden we nu
ondermeer de wijken De Uithof,
Rijnsweerd, Voordorp, Blauwkapel en
Overvecht.

Bronnen:
• Brouwer, F.: De Wapens van Maartensdijk, Westbroek en Achttienhoven. Nummer 16 van St. Maerten,
november 1997.
• Buitelaar, A.L.P.: De Stichtse ministerialiteit en de ontginningen in de Utrechtse Vechtstreek. Hilversum, 1993.
• Damsté, P.H.: Oostbroek en De Bilt c.s. Zutphen, 1978.
• Hall, James: Hali's Iconografisch Handboek. Leiden, 1992.
• Heijden J.C. van der: Cornelis van Ravenswaay (NSB), waarnemend burgemeester De Bilt 1943-1945.
Nog niet gepubliceerd.
• Kruidenier, Michiel en Joost van der Spek: Maartensdijk, geschiedenis en architectuur. Zeist, 2000.
• Laarhoven, Jan van: De beeldtaal van de Christelijke kunst. Nijmegen 1992.
• Maanen, R.C.J. van: De relatie tussen Zuilen en de abdij van Oostbroek. Jaarboek Oud Utrecht 1969, pp. 73-98.
• Meijer, J.W.H.: Kleine Historie van De Bilt en Bilthoven. Bunnik, 1995.
• Perks, W.A.G.: Geschiedenis van de gemeentegrenzen in de provincie Utrecht van 1795 tot 1940.
Overdruk Provinciale Almanak.
• Sierksma, KI.: De gemeentewapens van Nederland, Utrecht/Antwerpen, 1962.

***

73

De Biltse Grift

december 2003

TOLLEN IN DE BILT
L. Koops
Met bijzondere belangstelling heb ik in het programma "Open Monumenten Dag Gemeente
De Bilt" 2002 het artikel "Het Oude Tolhuis in De Bilt" gelezen. Daarin worden onder andere
twee tollen op de Soestdijkseweg binnen de oude gemeente De Bilt beschreven: die bij het
nog bestaande tolhuis tegenover de Groenekanseweg en de tweede bij het vroegere
restaurant "De Oude Tol".
Maar De Bilt had binnen zijn grenzen nog een derde tol, die echter nergens wordt genoemd.
En het tolhuis daarvan is er nog steeds. Het staat bij het kruispunt Maartensdijkseweg Vuurscheweg. Wie destijds van dat kruispunt via de Vuurscheweg naar de Soestdijkseweg
wilde, of andersom, moest tol betalen. Nu is de Vuurscheweg ter plaatse van de voormalige tol
voor gemotoriseerd verkeer afgesloten.
Zoals we in het bovenaangehaalde artikel kunnen lezen, is de tolheffing bij de eerste twee
tollen op 1 januari 1929 stopgezet. Zo niet bij de tol op de Vuurscheweg, die in 1936 nog in
bedrijf was, zoals uit onderstaand stukje geschiedenis zal blijken.
Toen ik in april 1936 in dienst kwam bij de Verbindingsdienst van het Regiment Genietroepen
in de Kromhoutkazerne in Utrecht, was radiotelegrafie een van de vakken waarin we werden
opgeleid. Na voldoende 'droogzwemmen' in het leslokaal, oefenden we ook echt met mobiele
radiostations. Zo gingen op een mooie zomerdag in juli een klasgenoot en ik met de sergeantklasseonderwijzer aan het stuur van een radioauto naar Lage Vuursche. Daar leerden we een
zendantenne opzetten en we wisselden berichten uit met andere stations.
Na afloop van de oefening moesten we op de terugweg naar Utrecht opnieuw de tol op de
Vuurscheweg passeren. Meestal verliep dat nogal vlot, want militairen betaalden geen tolgeld.
De oude vrouw uit het tolhuis deed de tolboom omhoog, de sergeant ging rijden en we
hoorden een klap. De tolboom was gebroken en van de radioauto was de verf beschadigd.
Consternatie! De sergeant zei dat de tolboom niet hoog genoeg openstond, de oude vrouw
zei dat de sergeant te vlug was gaan rijden. Ik denk dat ze allebei gelijk hadden. De sergeant
zegde toe dat hij van zich zou laten horen en we reden terug naar de kazerne.
Met wie onze sergeant in de kazerne heeft overlegd weet ik niet, maar zeker niet met zijn
kapitein compagniescommandant.
De volgende dag kreeg ik opdracht om met klasgenoot Tielen de tolboom te herstellen, hoe
dan ook. Uit het gereedschapsmagazijn haalden we zaag, hamer, boor, verf en kwasten en per
fiets reden we naar de kapotte tol. Daar bleek dat het hout van de oude tolboom zo verrot
was dat er niets te repareren viel. Dus zochten we in het omringende bos een mooi recht
boompje uit dat de goede maten had en zaagden het om. Na veel zagen, schillen en schaven
legden we het te drogen en zorgden ervoor dat we ruim voor het half-zes-appel in de kazerne
waren.
De volgende dag werd de boom pasgemaakt, van een tegenwicht voorzien, daarna in de
grondverf gezet en weer te drogen gelegd. De oude vrouw begon er vertrouwen in te krijgen,
want we Kregen KOnie en tnee.
De derde dag werd de nieuwe tolboom gemonteerd en rood/wit geschilderd. We kregen nu
ook koek bij de koffie. Diezelfde dag konden we nog aan de sergeant melden dat het karwei
geklaard was.
Ik ben de tol nog vaak gepasseerd. Ik weet niet wanneer hij is opgeheven, evenmin als de
reden en de datum van zijn ontstaan. Misschien is er iemand, die dat nog eens wil uitzoeken.

74

De Biltse Grift

december 2003

LUCHTAANVALLEN
Drs. J.C. Brugman
In het septembernummer hebben wij aandacht besteed aan de negen vliegtuigen die in
oorlogstijd in onze gemeente zijn neergestort. Daarnaast werd de gemeente nog geteisterd
door een flink aantal luchtaanvallen.

In de zomer van 1944 hadden de Royal
Airforce (RAF) en de United States
Airforce (USAF) een groot overwicht in
de lucht gekregen. Als het mooi weer was
wist men al dat er weer heel wat zou
gebeuren. In het begin waren er soms
luchtgevechten, maar later werden
nauwelijks nog Duitse vliegtuigen gezien.
Wel hoorde men geregeld de schoten van
de luchtafweer.
Vooral werden er aanvallen uitgevoerd op
de 'Fliegerhorst Soesterberg'.
* Op dinsdag 15 augustus 1944 vond er een
massale aanval plaats op het vliegveld
Soesterberg door ongeveer 300 Boeings
B-17 (vliegende forten) van de achtste
Luchtmacht van de U.S.A.F De aanval
begon om 12.10 uur en iedereen die in
die tijd in De Bilt of Bilthoven woonde
herinnert zich de enorme dreunen van de
zware bommen die op en rond het
vliegveld neerkwamen.

Amerikaanse vier-motorige bommenwerper
B-17 ('Vliegend Fort')

Zo'n 'bommentapijt' beperkte zich helaas
niet uitsluitend tot het vliegveld zelf. In de
omgeving werd heel wat vernield, vooral
veroorzaakt door het feit dat er een sterke
oostenwind stond waardoor de rook- en
stofwolken steeds verder richting

Bilthoven en Den Dolder dreven. Ook
vielen er bommen op een woning aan de
Julianalaan (toen Frederik Hendriklaan)
op no. 275, waar de familie Baarspul
woonde. De heer H.W. Baarspul was net
even weg om een boodschap te gaan doen
en spoedde zich naar huis toen de
bommen begonnen te vallen. Hij kreeg de
schrik van zijn leven toen hij zag dat zijn
huis volledig vernield was. Zijn vrees dat
zijn vrouw dit niet zou overleven werd
helaas bewaarheid.
Op een luchtfoto die de R.A.F, enkele
weken later maakte, zijn honderden
bomkraters te zien in het gebied tussen het
vliegveld en Bilthoven. Vele bomtrechters
zijn nu nog steeds te herkennen in de
bossen, bijvoorbeeld tussen de Pleineslaan
en de spoorlijn en ook oostelijk van de
Baarnseweg in Bosch en Duin.
Verschillende mensen vertelden mij over
de verschrikkelijke ervaring van dit
massabombardement. De heer J. Houtgast
schreef hierover: "Ik was op dat moment in
Utrecht op de Sterrenwacht en zag meer
dan honderd bommenwerpers in oostelijke
richting hun bommen gooien. Er stijgt een
geweldige zand en stofwolk op, terwijl er
twee vliegtuigen brandend neerstorten.
Een poosje daarna komt er een tweede
zwerm bommenwerpers die door de
stofwolk heen hun last afwerpen." Hij
concludeert dat de stofwolk in westelijke
richting, dus richting Den Dolder afdrijft,
vreest het ergste en besluit direct met de
trein naar huis te gaan, maar komt niet
verder dan Bilthoven en loopt verder naar
huis.
Bij 'het klaphek' komt hij kennissen tegen
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en vraagt: "Hoe is het daar?" Zij
antwoorden: "Oh meneer Houtgast, alles is
weg." Hevig geschrokken vraagt hij: "...en
mijn vrouw ?..." "Ja uw vrouw leeft nog."
Hij spoedt zich verder naar huis en komt
dan weer buren tegen die hem vertellen
dat zijn kinderen ook leven. Hij schrijft
dan verder: "Als ik ons rijtje huizen ben
genaderd, zie ik dat alles er nog staat,
weliswaar zonder ruiten en dakpannen."
Ilse (zijn vrouw) vertelt dat ze met de
kinderen in de kelder is gaan schuilen. Het
bombardement van die tweede groep was
inderdaad verschrikkelijk. De kinderen
zongen luidkeels om de aandacht af te
leiden en de angst te verdrijven, zoals ze op
de kleuterschool hadden geleerd. Ilse, vlak
voor de bevalling, bleef ijzig kalm.
De buurvrouwen renden als kippen heen
en weer en vonden toen een schuilplaats in
de garage, waar ze met een emmer op hun
hoofd het inferno afwachtten. Rondom
sloegen de bommen in en de bomen uit de
tuin lagen zelfs op het dak.
Toen het stil werd, bleek dat het huis er
nog stond. De plafonds waren naar
beneden gekomen, maar de muren
stonden nog overeind. Tot zover het
verhaal van J. Houtgast.
De heer H. Kopperts, Obrechtlaan 5, heeft
de beleving van dit bombardement ook
vastgelegd: "Die dag woonde ik een mis bij
in de O.L.Vrouwkerk in de Gregoriuslaan,
toen bij het verlaten van de kerk de sirenes
begonnen te loeien.
Wij bleven schuilen in het kerkportaal en
hoorden de droge knallen van de FLAK
aan de Pleineslaan, kaliber 88 mm. In de
lucht zwarte wollige wolkjes.
Pok...pok...pok van de in de lucht
exploderende granaten. Even later zie ik
twee geallieerde verkenningsvliegtuigen,
die ik herken als eenmotorige Westland
Lysanders. Dat zullen wel 'pathfinders'
zijn die een aanval moeten voorbereiden.
Om twaalf uur horen we een uit de verte
aanzwellend imposant motorgeronk.
Eindelijk komen de geallieerden hier weer
eens in actie.
De FLAK schiet als een gek. We staan
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intussen thuis in de gang en in het portaal
bij de voordeur, die we al vast hebben
opengezet in verband met de luchtdruk
van de te verwachten exploderende
bommen. Rondom horen we scherven van
de luchtdoelgranaten inslaan. Op nog geen
twee meter afstand slaat er een in de
sintels van het tuinpad. Hij blijkt er later
tien centimeter diep in te zitten. Dan
worden de bommenwerpers zichtbaar.
De armada van viermotorige Vliegende
Forten komt uit westelijke richting en
vliegt recht op ons aan. We zien de
geschutskoepels en de geopende
bomluiken. Al boven de Gezichtslaan
tuimelen de bommen naar beneden. Ze
suizen over ons heen nog wel! Dan de
eerste explosies uit de richting van
Soesterberg, de luchtdruk is voelbaar.
Glasgerinkel, het huis schudt en er vallen
stukken kalk omlaag. Het plafond scheurt.
Oh God als dat maar goed gaat! De
knallen groeien aan tot een waar
trommelvuur. De hel lijkt wel
losgebarsten!
Een luchtshow voltrekt zich hier voor onze
ogen, een half uur lang. In de lucht zijn de
drukgolven zichtbaar, zij verspreiden zich
als de kringen in het water na het gooien
van een steen.
Ons huis ligt op een heuvel en is daarom
kwetsbaarder. Er lijkt geen einde te komen
aan het geweld. De explosies komen
dichterbij. Zouden ze door de oostenwind
en de enorme stofwolken hun doel nog wel
kunnen zien? De lucht wordt geel en het
zand regent neer en bedekt de bladeren
van bomen en struiken. In onze tuin ligt
ook een metalen stang met een draaibare
vin, die diende om de bom tijdens de val
op scherp te zetten. Op vele plaatsen in
Bilthoven en Den Dolder zijn enorme
bomtrechters van 10 tot 15 meter
diameter." Tot zover het relaas van de heer
Kopperts.
Mevrouw Van Dam zag op die dag dat een
parachutist uit een van de neerstortende
vliegtuigen neerdaalde bij de Remia. Enige
tijd later kwamen er twee Duitse soldaten
naar villa Zonneheuvel waar Reinhard

De Biltse Grift
zetelde. Zij voerden een Amerikaan mee,
die zijn handen op zijn hoofd hield.
* De geallieerden waren blijkbaar nog
niet tevreden over het resultaat, want
op zondag 3 september kwamen er
wederom ongeveer 300 Vliegende Forten
boven Soesterberg. Het gedreun van de
enorme hoeveelheid bommen was
wederom gigantisch, maar dit keer waren
er niet zoveel 'afzwaaiers' als op 15
augustus.
Volgens het verslag van Kopperts viel er
een aantal bommen in de buurt van de
Woudkapel, waar hij zich op dat moment
vlak tegenover bevond. Hij hoorde een
vreemd fluitend geluid en direct daarop
een aantal enorme explosies. Het zand
sloeg met geweld in zijn gezicht, alsof hij
gezandstraald werd. De B-17 bleek zijn
bommenlast (twaalf bommen) afgeworpen
te hebben in een lijn tussen WoudkapelSweelincklaan 52, langs huizen aan de
Mozartlaan en Beethovenlaan naar de
Bachlaan. Er was weer grote schade aan
ramen en daken, maar er vielen geen
slachtoffers.
* Op 12 september 1944 vond er een
luchtaanval plaats op een trein, die op
dat moment ter hoogte van het Biltse
Meertje reed. De Hawker Typhoons van
de R.A.F, doken een aantal malen op
de trein en schoten daarbij met hun
boordkanonnen. Er werd schade
aangebracht aan de trein, maar ook aan
enkele huizen aan de Bilderdijklaan,
grenzend aan de spoorlijn.

Engels jachtvliegtuig Hawker Typhoon in 1943

* Op 13 oktober omstreeks 14.15 uur dook
een zestal jagers op de spoorlijn en het
station. Zij wierpen twaalf bommen
tussen het station en de onbewaakte
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overweg. Er werd schade aangericht aan
de rails en aan een opslagloods van de
firma Van Ekdom.
* Twee dagen later, op zondag 15 oktober,
werd hetzelfde doel aangevallen. Er
was veel glasschade aan de huizen van
de Talinglaan en de Pluvierenlaan.
Er vielen wederom twaalf bommen, dus
waarschijnlijk waren er weer zes jagers.
* Op 2 november 1944 vielen de Typhoons
weer in Bilthoven aan, waarbij het
station en de spoorlijn de vermoedelijke
doelen waren. Zij wierpen, zoals
gebruikelijk bij jachtbommenwerpers,
hun bommen in duikvlucht af en troffen
inderdaad het station, doch de schade
bleef beperkt tot de amper geraakte
overkapping. Andere bommen vielen iets
meer richting Utrecht op de spoorbaan.
Bij het station werd Antoni G. van den
Düngen, een medewerker van de
Nederlandse Spoorwegen, door
rondvliegende bomscherven dodelijk
getroffen. Hij was 32 jaar. Die dag
werden er mannen in de buurt opgepikt
om de schade aan de spoorlijn
onmiddellijk te herstellen.
* Een vreemde bominslag vond plaats op
zaterdag 18 november, om 20.50 uur in
de avond. De bom was ingeslagen op de
Holle Bilt, juist voor de oprijlaan van de
buitenplaats Houdringe. Uit de krater
kwam een dikke waterstraal omhoog: de
hoofdleiding van de watervoorziening
was getroffen. Er was ernstige schade
aangericht, zowel aan de
tuinmanswoning als aan het kantoor
met woning van Groenewegens
boomkwekerij. Glasschade werd
eveneens geconstateerd bij het
politiebureau en bij hotel Nas.
* 26 November werden er om 14.30 uur
vier bommen afgeworpen, gericht op
een militaire trein die stilstond op de
spoorlijn van Bilthoven naar Zeist. Drie
projectielen waren direct bij de trein
ontploft, het vierde kwam neer op de
Vinkenlaan, tusen no. 31 (W. Prins) en 33
(pension Van Doorn) en veroorzaakte
grote schade. Ook op de Julianalaan
gingen er weer vele ruiten aan diggelen.
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* Op 29 november 1944 vond er om
12.55 uur met negen vliegtuigen een
bombardement plaats op Bilthoven,
vermoedelijk gericht op de spoorlijn,
doch het is ook mogelijk dat het
bekende bunkercomplex van het
LXXXVIII A.K. (Zonneheuvel,
Bilderdijklaan) het doel was en dat men
gewoon aan de verkeerde kant van de
spoorlijn gemikt had. Het commando

van dat korps was daar op dat moment
niet gevestigd doch was tijdelijk
neergestreken in Houten, waar op
die datum ook een bomaanval werd
gemeld. Op het Emmaplein werden
de panden 12 (Albert Heijn) en 14
(fotohandel W.C. van Dijk) zwaar
getroffen, terwijl de overige panden
2 tot en met 10, en 16 tot en met
20 flinke schade opliepen.

Emmaplein na bombardement. Rechts Garage Witte, links
daarvan de getroffen panden van Albert Heijn en fotohandel W.C. van Dijk

Aan de andere kant werden de panden 1
(De Bonte Koe) tot en met 11 (voorheen
Brands) ook ernstig beschadigd, 7 en 9
zelfs zwaar omdat er ook aan de
achterkant bommen waren gevallen.
Op het Emmaplein vielen geen
slachtoffers onder de bewoners. De
families in de panden 12 en 14, die in de
kelder waren gevlucht, kwamen met de
schrik vrij, ondanks het feit dat er daar een
voltreffer was gevallen. Wel werd J. van
der Meyde van de Blauwkapelseweg 82
getroffen door een kogel uit een
boordwapen. Hij werd overgebracht naar
het noodhospitaal in de Julianaschool.
Daarnaast werden er huizen getroffen
in de Prins Bernhardlaan 12 (toen Prins
Mauritslaan geheten). Mevrouw W.
Oosting-Stooker vertelde dat ze met vader
en moeder in de gang onder de trap stond
toen er een bom insloeg in de garage
tussen 12 en 14. Het huis stortte
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grotendeels in, maar allen bleven
ongedeerd dankzij het feit dat de trap
bleef staan. Direct na de bomaanval
kwamen de jachtbommenwerpers terug en
sproeiden een regen van kogels over de
hele buurt. Zij hoorde de projectielen
links en rechts inslaan.
Ook aan de andere kant van de spoorlijn
was het goed raak. Schade werd daar
aangericht op de spoorbaan zelf en aan
de panden Bilderdijklaan 74 (bakker
Hoesch) en 78 (dr. D. de Lange).
De laatste werd met verwondingen
overgebracht naar het noodhospitaal
aan de Julianalaan. Vele omringende
woningen hadden grote schade aan ruiten
en daken. Verdere vernielingen werden
gemeld aan de Rembrandtlaan bij
brandstoffenhandel Ekdom, bij
houthandel Van der Ham en aan de
panden op no. 8 en no. 10. Dit laatste pand
was total loss.
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De zwaarste aanval vond plaats op 29
december 1944. Deze werd uitgevoerd
door de 146 Wing van de 2de Tactical
Air Force, onder leiding van kolonel
Dennis Gillam. Deze wing bestond uit
Hawker Typhoons, die standaard met
twee bommen van 250 kg. waren
uitgerust en bovendien boordkanonnen
en raketten aan boord hadden. Zij
kwamen aanvliegen in duikvlucht
vanuit het oosten en schoten hun eerste
raketten af om 12.55 uur, gevolgd door
een precisiebombardement. De
volgende doelen werden bestookt:
Bunkercomplex aan de Bilderdijklaan.
De oostgevel van de grote villa waar
generaal Schwalbe zetelde werd
beschadigd. Een raket miste zijn doel
net, schoof over de grond langs
Soestdijkseweg 324 (tandarts Kuylman)
zonder te exploderen, passeerde de
weg en kwam in het huis van Quarles
van Ufford op nummer 27 (nu 327)
onder de tafel tot stilstand.
Huize Phaedo (Ensah), Soestdijkseweg
2 kreeg een voltreffer en werd volledig
verwoest. De 'Helferinnen' die daar
gewoond hebben waren reeds enkele
weken daarvoor vertrokken.
Soestdijkseweg 21 (nu 321) tegenover
de Bilderdijklaan, kreeg een voltreffer
en werd volledig verwoest. De Duitsers
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die er in gezeten hadden waren reeds
enkele weken daarvoor vertrokken.
* Rubenslaan 1, de Bremhorst, werd
verwoest. Hier had generaal Reinhard
gewoond, maar die was sinds
5 september al weg. Zijn opvolger,
generaal Schwalbe, was in de
Hasebroeklaan gaan wonen. Hier
waren vijf slachtoffers te betreuren,
namelijk mejuffrouw Hendrikse, die
huismeesteres was voor baron
Van Boetzelaer, de oorspronkelijke
bewoner/eigenaar en vervolgens voor
vier hoge officieren van de staf van
Schwalbe.
* Jan Steenlaan. Het Nieuwe Lyceum
werd door een voltreffer volledig
verwoest. De verbindingsdienst van de
Luftwaffe en van de FLAK had de
school al enige tijd verlaten.
Het hotel-restaurant Heidepark werd
weliswaar niet rechtstreeks door
bommen getroffen, maar er viel een
bom vlak voor de voorgevel, waardoor
eigenlijk alleen de muren nog overeind
bleven. De eigenaar Braun heeft
ongeveer elf jaar moeten wachten tot
de schaderegeling rond was.
* Soestdijkseweg. 'De Oase', tegenover
De Schouw, was door bommen in
brand geraakt en stond op dat
moment leeg.

SIP*%4
Het Nieuwe Lyceum na de aanval op 29 november 1944

79

De Biltse Grift

december 2003

Het resultaat was dus zeer mager,
vermoedelijk omdat het bombardement
enkele weken te laat plaats vond.
Dit kwam onder andere doordat de
inlichtingen van de spionagegroepen,
althans de berichten die op microfoto's
waren vastgelegd, meestal een week of
acht onderweg waren eer ze bij de Engelse
inlichtingendienst aankwamen. Er vielen
ook twee bommen in de tuin van de
familie Heybroek, Jan Steenlaan.
K. Heybroek vertelde me dat enkele dagen
later door de Duitsers mannen van de
straat werden opgepakt om deze bommen
op te graven. Toen de projectielen bloot
waren gelegd, werd er een touwstrop
om gelegd, waarna ze er met vereende
krachten uitgetrokken werden en op een
auto afgevoerd. Op die dag zijn er volgens
andere bronnen ook bommen gevallen in
het bos westelijk van de begraafplaats Den
en Rust. Er waren daar op dat moment
mannen uit Utrecht bezig met het
omhakken van bomen om thuis de kachel
te kunnen stoken. Er vielen enkele
gewonden en een dode. A. Sophie kreeg
opdracht om met een brancard op wielen
achter zijn fiets gewonden op te halen.
Deze werden naar het noodhospitaal op de
Soestdijkseweg, hoek Kruislaan gebracht
(de Viersprong, nu Soestdijkseweg 251 A).
De commandant rapporteerde: "Wheather
over target was very good all day, but we
had to wait until midday before visibility at
base was good enough for us to take off for
operations. After that the squadron was
very busy. The first show was the
outstanding C.D.3, Headquarters of 88th
Corps at Bilthoven, near Utrecht. This was
lead by Wing commander Wells and Group
Captain Gillam (bijnaam: "Gillam Kill'm")
with 35 aircrafts from 193,197 and 257
squadron, attacking at 12.30 hours. The
target consisted of 4 separate points
including buildings and bunkers and each
was destroyed or severely damaged, the
whole target being entirely covered with
smoke when the Photo Recce went in. In
this attack, 56 R/R 28 x 1,000 lb and 22x
500 lb bombs were dropped." Dit
betekende dat er 56 raketten werden
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gelanceerd en in totaal 18.000 kg bommen
werden afgeworpen!
* Zaterdag 3 februari om 15.30 uur werden
er twee bommen afgeworpen op het
Jodendom. Vermoedelijk dus door één
vliegtuig. De ene kwam neer bij
Jodenkerkhof 14 en de andere een
eind noordelijker achter het pand
Bilderdijklaan 94. De schade was
beperkt. Later kwam er een melding van
een bominslag in het straatdek van de
Tollenslaan. Net als op 18 november
1944 was de waterleidingbuis getroffen
en spoot het water omhoog. Deze
bominslag was in het spergebied, op
slechts 15 meter afstand van het
hoofdkwartier van het LXXXVIII A.K.
Aan de andere zijde van de bunker heb
ik ook bomscherven gevonden, zodat ik
vermoed dat daar een tweede bom is
ontploft.
* Woensdag 21 februari om 07.30 werden
twee bommen afgeworpen in het bos
noordelijk van de spoorlijn ter hoogte
van de Pluvierenlaan. Er was alleen
glasschade gemeld.
* Op 24 april 1945 ontstond er een zware
uitslaande brand in een woonhuis aan
de Gezichtslaan IA in Bilthoven. De
oorspronkelijke bewoners waren na
Dolle Dinsdag uitgeweken naar
Duitsland en het pand werd daarna
bewoond door évacués uit Arnhem.
Het vermoeden bestond dat de brand
ontstaan was door een beschieting van
een geallieerd vliegtuig, omdat men
een vliegtuig had gehoord en lichte
ontploffingen. De brandweer kon niet
veel uitrichten. Men had geen benzine
voor de trekker en had het motorspuitje
met zijn allen van de remise bij het
station naar de brand geduwd. De
benzine voor de pomp was ook al snel
opgebruikt, waardoor de villa, op de
erker na geheel uitbrandde.
voorwaar geen kleinigheid wat hier
gebeurde. Resumerend zijn er negen
vliegtuigen neergestort en ondergingen
we veertien grotere of kleinere
bombardementen. De beschietingen tellen
we dan niet mee.
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