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VA N DE RED A CTIE 

In deeerste plaatsdanken we iedereen voorde positieve 
reacties op het eerste nummer van ons blad. We zijn blij 
dat I)e Biltse Grift zo goed is ontvangen. Daarnaast zijn 
we blij met de nuttige suggesties die sommigen ons aan 
de hand deden. Het geeft ons inspiratie om door te gaan. 

Het nieuwe jaar is inmiddels van start en we kunnen 
vaststellen dat de Historische Kring een bloeiende 
vereniging wordt. Zeker na de bijzonder geslaagde 
dialezing van de heer Langerveld op 22 januari jongstle
den. Hierbij waren maar liefst 125 personen aanwezig. 

De dag daarop volgde een nieuw hoogtepunt: 
s'avonds ontving onze vereniging een gift van/1111,11 
van de carnavalsvereniging De Weergodden, ter 
stimulering van onze activiteiten. We zijn trots en heel 
dankbaar' 

En nu ligt er weereen nieuwe uitgave van De Biltse 
Grift \oor u. We blijven actief ons best doen. 

De redactie trof in het gemeente-archief een 
bijzonder sfeervolle foto van de kapel op Sandwijck aan. 

I )e foto werd door Ad Kon op 12 februari 1975 gemaakt. 
Omstreeks de tijd van het jaar waarin dit nummer van 
De Biltse Grift verschijnt, maar dan wel zo'n achttien 
jaar geleden. Deze foto siert deze keer de omslag van 
ons blad. Sindsdien heeft de tijd niet stilgestaan en is 
het verval van de kapel hela as steeds verder voortgeschre
den. In feite is de kapel een ruïne geworden. Aan de 
tuingebouwen van Sandwijck is mede daarom een artikel 
gewijd. 

Het leeuwedeel van dit nummer wordt ingenomen 
door een interessant artikel van de heer Meijer over de 
Biltse molens. De Biltse molens zijn helaas reeds lang 
geleden verdwenen; alleen het sterk gewijzigde gebouw 
van de voormalige vingerhoedmolen rest ons nog. Reden 
te meer om dit artikel met aandacht te lezen. Verder 
schreef de heer Bos een treffende schets over de wijk 
Tuindorp in vroeger dagen. Wij wensen u wederom veel 
leesplezier. 
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Bïltse molens 

J.W.H. Meijer 

Er staan oude en vervallen windkorenmolens in ons land, met gaten in hun lijf en zonder wickenkruis wachtend 
op totale ondergang of algehele restauratie. Er zijn er ook nog die bewaard zijn; en het zoeven van hun 
draaiende wieken en het bonken van hun stenen klinkt als muziek in de oren van een ieder die daarvoor 
ontvankelijk is. De meeste molens zijn helaas verdwenen, onherstelbaar verminkt tot wanstaltige bouwsels 
of opgenomen in foeilelijke aangebouwde schuren, van waaruit het hakkepufgeluid van een dieselmotor 
de moderne techniek onderstreept. Noch moderne techniek noch verstilde romantiek is in De Bilt te vinden. 
Zelfs een stomp ontbreekt als herinnering. Er is plaat noch prent van een molen uit het verleden bekend. 
Het is alsof er nooit een molen in De Bilt is geweest, al sprak men ook van Molensteeg of Molenweg. Toch 
waren het die beide namen die de aanleiding vormden eens letterlijk in de Biltse geschiedenis te gaan graven. 

Inleiding 

Eens stonden ze in groten getale op de stadswallen, maar 
de stad werd groter en de wallen werden geslecht. De 
afgebroken molens werden elders vervangen door 
modernestoomrnaalderijen,diegeenlast van windstilte 
ondervonden. Ophet platteland was men iets zuiniger, 
totdat ook daar de molenaarszoon het zware werk niet 
meer van zijn vader overnam, omdat hij ervoor paste 
om ook 's nachts bij opkomende wind zijn molenaars
plichten te vervullen. Eerst de stoom, toen de diesel- of 
'petroleummotor' en daarna de elektrische stroom deden 
menig wiekenkruis stilstaan en menig silhouet verstarren: 
romantiek maakte plaats voor nuchtere (noodzakelijk
heid. 

We hebben haast om met het verleden te breken. 
Het oude heeft afgedaan en de moderne techniek groeide 
op naast verweerde molenwieken en vreemde stenen 
stompen als een soort paddestoelen. 

De vele voetstappen die sinds 1892 naarde keuken 
van het in 1975 afgebroken huis Soestdijkseweg 7 gingen, 
sleten de ene steen voor de helft glad met slechts hier 
en daar nog een putje of een streepje, maar spaarden 
de naam van de molen. 

De andere steen laat naar het jaartal raden, maar 
onthult nog wel de naam van de molenaar. 

^ raiillll!illllll[)llillillt))l|!!llll!lllll!!i! 
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JH VAM WICHEN 
HEEFT DEZE HOLEN 
VER 53 H E R B j O U W D 

IN DEN JAREJ-1871 
i 
1 
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Het rechterdeel van de tekening is een reconstructie 
van het verdwenen deel van de steen. 
Steenafmeting 20 x 55 cm. 

De historie is veelal in de grond verborgen. Wat 
de aarde in I )e Bilt toch nog bewaarde maar helaas sterk 
geschonden prijsgaf, waren twee grote stenen met 
inscriptie: de ene was een stoeptrede voor een keukendeur 
geworden en lag met de tekst naar boven, de andere, 
ingekort en met de tekst omlaag, was nog duidelijk 
leesbaar. 
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De gevelsteen van 'Het Gemeenbelang', later in gebruik 
als stoep. Steenafmeting 153 x 80 cm. 

Het zijn de enige tastbare, overigens wel zware, 
herinneringen aan een Biltse molen. 

Draaiende wieken 

In Nederland is thans nog een kleine duizend molens 
overgebleven van de vierduizend die er rond de 
eeuwwisseling waren, maar zelfs daar was de Biltse molen 
al niet meer bij. Toch is er een ansicht bekend van oud 
De Bilt waarop duidelijk 'Hoek Molenweg' is gedrukt. 
Een molen is daarop niet te zien; wél zien we achter de 
bomen een huis met ervoor de witte leuningen van een 
bruggetje. Deze Molenweg is nu beter bekend als de 
Hessenweg, en dat 'Hoek' slaat op de kruising met de 
Looijdijk. In de zuidoostelijke hoek was inderdaad tot 
1889 de Biltse windkorenmolen te zien. Deze was reeds 
verdwenen toen de kaart werd gemaakt, maar de 
herinnering eraan bleef bewaard in de naam Molenweg. 
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Het was op 22 april 1871 in het kantoor van notaris 
Goudoever te Utrecht dat de weduwe van Cornelis 
Barreveld, Hendreintje Baas, wonende te De Bilt, haar 
handtekening plaatste ondereen akte. Zij verkocht daarin 
een stukje grond in de zuidoostelijke hoek van Hessen-
steeg en Looijdijk aan Johannes van Wichen, koopman, 
wonende te De Bilt in een huis aan de Dorpsstraat (waar 
vroeger het in 1968 afgebrande hotel Nas stond en nu 
het appartementencomplex 'De Witte Swaen') op de hoek 
van de Socstdijkseweg. Hij mocht volgens de akte op 
dit stuk grond niets anders bouwen dan 'een korenmolen 
en een huis tot twee woningen in te richten, voorts een 
stal met koetshuis'. Reeds in 1871 kon de landmeter van 
het kadaster aan de 'Esschesteeg' molen en woningen 
inmeten op een terrein dat 40 meter breed en diep was. 
Bijna in de uiterste zuidoosthoek van dit terrein stond 
de molen met de grote ingangsdcuren, georiënteerd op 
de Looijdijk, de dubbele knechtenwoning stond langs 
de Hessenweg achter de sloot. Een stenen achterkant 
vormde de onderbouw van de molen tot de stelling, 
vervolgens kwam er een houten opbouw van ca. 1,50 m 
hoogte, waarboven het met riet gedekte molenlichaam 
en de kap. Boven de ingangsdeuren was de grootste steen 
gemetseld met de naam HET GEMEENBELANG, 
ernaast de k leinereherinneringssteen met het jaartal en 
de naam van Johannes van Wichen. 

Reconstructietekening van de molen Het Gemeenbe-
lang op de hoek van de Hessenweg en de Looijdijk. 

De ligging, vrij ver buiten het eigenlijkedorp in die 
tijd, was gekozen met het oog op een goede windvang. 
Aan de hele Hessenweg stond toen slechts een vijftal 
huisjes, terwijl de weg zelf nog een zandweg was. Een 
ieder die vanuit het zuiden over deze weg in de richting 
van de Looijdijk liep, had over de bouw- en weilanden 
een goed gezicht op de molen en de witte huisjes. Hoe 
het er in 1872 ongeveer uitzag is gereconstrueerd op 
bijgaande afbeelding, waarbij het bruggetje over de sloot 
langs de Hessenweg ligt. De bomen op de achtergrond, 
rechts naast de molen, staan langs de Looijdijk, in de 
richting van de Soestdijkseweg. Johannes van Wichen 
ging met zijn tijd mee en begreep dat een stoommachine 
voor het aandrijven van molenstenen meer profijt zou 
opleveren dan een van de wind afhankelijke traditionele 
molen. Omdat een deel van de oude stallingen van de 
herberg Het Wapen van Schotland (het latere hotel Nas 
op de hoek van de Soestdijk se weg) reeds sinds 1862 zij n 
eigendom was, diende hij op 30 november 1883 een 
verzoek in bij het College van Burgemeester en Wethou
ders om in een gebouw aan de straatweg op Soestdijk 
vooraan bij het dorp, een stoomkorenmolen in werking 
te mogen brengen. 

De vooruitgang bleek inliet De Bilt van die dagen 
ook al niet te stuiten: de vergunning werd hem verleend, 
met onder andere de voorwaarde dat hij zondags en 's 
nachts tussen 22 en 5 uur niet zal werken! Maar buurman 
Bootz, in het nog bestaande grote witte huis aan de 
Soestdijkseweg, was minder gelukkig met dat besluit 
van de vroede vaderen. Al die herrie, dat gesis en gepuf 
en ook de rook, maakten de paarden voor de koets maar 
schichtig, met alle gevolgen van dien. Op 6 oktober 1884 
dient hij bij het Biltse gemeentebestu tir een bezwaarschrift 
in. Men bericht hem op 16 maart 1885 dat het na een 
gehouden onderzoek niet noodzakelijk isgeblekcn nieuwe 
voorwaarden te stellen. 

Waarom Van Wichen in feitezichzelfconcurrentie 
aandeed door naast de windkorenmolen een stoommaal-
derij in bedrijf te hebben, kan men alleen maar gissen. 
Een windkorenmolen kan niet draaien bij windstilte of 
weinig wind en evenmin bij te harde wind. En als het 
overdag niet waaide maar 's avonds of's nachts wel, dan 
zat er voor de molenaar niets anders op dan de vang (het 
onderdeel van het mechaniek dat de vaart van de molen 
kan afremmen, red.) los te gooien om bij het schijnsel 
van olielampjes te zorgen dat er voorde dorpsgemeen
schap voldoende graan gemalen werd. Eén molen kon 
bij de toenmalige stand van de techniek ten hoogste 2000 
inwoners bedienen. In 1871 telde De Bilt ongeveer dat 
aantal, maar in 1881 waren er reeds 2300 inwoners, zodat 
verondersteld mag worden dat een uitbreiding van de 
maalcapaciteit noodzakelijk was. Het ligt dus voor de 
hand dat toen de keuze viel op een aandrijfkracht van 
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de maalstenen die niet van de wind afhankelijk was. 
Modern voor die tijd, maar wel wat luidruchtiger, tot 
ergernis van buurman Bootz. 

Het jaar 1889 was nog maar nauwelijk een maand 
oud, toen op 8 februari tijdens een fikse winterstorm 
een grote brand het huis Beerschoten teisterde. Weinig 
maanden later kwam De Bilt weer in het nieuws met een 
spectaculaire brand, waarvanhetkrantebericht hier volgt. 

tweede stel molenstenen te mogen plaatsen. Als blijkt 
dat de naaste omgeving hiertegen geen al te grote 
bezwaren maakt wordt zijn verzoek ingewilligd. In 1905 
verkoopt hij de maalderij aan Jan de Ridder uit Zuilen, 
die tot 1925 het bedrijf voortzet. Zelf koopt hij de 
Groenekanse molen I )e Groenekan, die later door hem 
aan een familie Schuurman wordt verkocht. Het is deze 
familie, met name Abraham Lodewijk Schuurman, die 

d e Bilt,' 6 Mei. Hedenavond ten 7 ure 
ongeveer brandde de alhier staande windko
renmolen »Het gemeen belang" tot den grond 
af, met een daarbij staanden hooiberg en paar-
denstal. 

De brandweer kweet zich ijverig van hare 
taak, maar kon niet beletten, dat een en ander 
tot den grond afbrandde.;;« ^ . ;.v : 

Naar men zegt, zou het onvoorzichtig omgaan 
van kinderen met lucifers In den hooiberg 
oorzaak van de ramp ?ijn̂  ; * ; ; 

Dat betekende het definitieve einde van de Biltse 
windkorenmolen. Het karakteristieke silhouet verdween 
voorgoed uit het dorpsbeeld, want nog in hetzelfdejaar 
werden de molenrestengesloopt. De stenen gingennaar 
de Socstdijkseweg, waar in de tuin vande stoommaalderij 
door Van Wichen een huis werd gebouwd. I )e molen werf 
met de gespaard gebleven woningen werd op 1 juli 1890 
verkocht aan een zekere Van den Berg uit Utrecht, en 
in 1908 doorverkocht aan Hendrikus van de Kuil, 
boderijder te De Bilt, die zelf in de noordelijkehelft ging 
wonen. Dat gedeelte staat er nog, sterk verbouwd en 
uitgebreid, de zuidelijke helft is afgebroken. 

Van Wichen heeft vrij zeker niet meer in zijn nieuwe 
huis aan de Soestdijkseweg gewoond, want reeds op 10 
september is hij in de ouderdom van 62 jaar overleden. 
Omdat er geen zoon was die de vader kon opvolgen (de 
Van Wichens hadden alleen een dochter) verkocht zijn 
weduwe Christina Philippa Sophia Haalmeijer op 5 maart 
1892 de maalderij met het huis aan Jan Wijndels de Jong, 
korenmolenaar te Monnikendam, die in 1893 in De Bilt 
kwam wonen. 

Reeds op 14 september 1894 vraagt Wijndels de 
Jong het gemeentebestuur de stoommachine te mogen 
vervangen dooreen petroleummotoren bovendien een 

in 1925 de eigendom verwerft van de Biltse maalderij 
met het ernaast staande huis. Een jongere generatie 
Schuurmans beëindigde in onze tijd het Biltse molenaar
schap. 

Vroegere Biltse molens 

Volgens de tekst op de kleinere steen heeft Van Wichen 
in 1871 de molen niet alleen verbouwd, maar ook her
bouwd. Vooral dit laatste woord houdt in dat er dus 
een andere, oudere molen werd afgebroken, die elders 
in of bij het dorp stond. Een aankondiging van een veiling 
in een krant uit 1871 verschaft de nodige gegevens. 

De situering van de molen aan de noordzijde van 
de 'Straatweg', waarmee de Utrechtseweg wordt bedoeld, 
is nu aan te geven als direct oostelijk van de ingang van 
het Van Boetzelaerpark. De vermelde Molensteeg vormde 
een verbinding naar de Blauwkapelseweg,maaris sinds 
1931 verdwenen door de aanleg van het park. Hetisop 
dit stuk grond dat vanaf de stichting in een grijs verleden 
steeds een windkorenmolen heeft gestaan die voor de 
Biltenaren tot het jaar 1871 het koren maalde. 
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Overigens is het met die verkoop in dat jaar 
maar een vreemde zaak, want bij de veiling brengt de 
molen maar ƒ 6100, op, bijna de helft minder dan bij 
een verkoop in 1843, toen de waarde nog ƒ 12.000 — was. 

Op morgen Zaiurd'ag den 4. 
February 1871, 's namiddags 
5 ure, zal in het Lokaal van 
Verkoopingen te Utrecht acb-
SL Pieler, ia het openbaar 
worden T e r k o c n t : 

een kapita le achtkante 

.WINDKORENNIOLEN, 

.uit den grond tot aan het 
vlak opgemetseld, met het daaraan verbonden 
ÎVoonhuis, voorts Knechtswoning, Stalling; 
Schuurtje, Erf, Grond en Tuin, staande en 
gelegen in de Gemeente de Bilt, aan de Noord
zijde van den Straatweg, op den hoek van de 
Molensteeg/ 

Breeder bij Biljetten en nader onderrlgt te be
komen ten kantore van de Notarissen DUIJFJES 
en VAN GOUDOEVER te Utrecht. 

Het krantebericht uit 1871 waarin de verkoop van de 
molen wordt aangekondigd ... 

««Tel ia , dea «. Feferaari I S r i . 

Een wlndkoornmolcn, mei woonhuis, kuechU-
»onlnr . stalling, u a v u r j e . rti, grond eo 
tuin, »taande en gelegen onder de gemeente 
de Bilt, u n de n.t. »in dea i l m l n | , ter-
kocht i tnden beer G. VI reen q<] te Uirecnl, foor 
ƒ6100.—. Een hul», met erf. grond, ulialt en 
ifionderlyk itaind tchterhult. »»-
naimd »de fjo—1--

... en het bericht van de verkoop enige dagen later. 

Ook de koopakte geeft hierover geen nadere inlichtingen, 
of het moest al zijn dat de zinsnede: 'het voorgeschreven 
perceel wordt verkocht voetstoots en in de staat waarin het 
zich bevindt'erop duidde dat de opstallen gesloopt werden 
of waren en het de koper er alleen om te doen was de 
ondergrond in handen te krijgen. Ook wordt steeds alleen 
gesproken over 'het perceel', terwijl de opstallen niet 
meer genoemd worden. Wordt er over het algemeen 
ruimschoots van te voren aankondiging gedaan van een 
openbare veiling, zo gebeurde het in dit geval slechts 
één dag ervoor. Nog vreemder wordt het als blijkt dat 
de eerste en enige bieder die op de veiling inzet, voor 
een bedrag van ƒ 3800, , Johannes van Wichen is, de 
molenbouwer aan de Hessenweg! Bij de afslag wordt 
het bedrag verhoogd door een zekere Viveen met 
ƒ 2300,-. 

Viveen blijkt te hebben gekocht voor Elisabeth 
Charlotta Petronella Both Hendriksen, de echtgenote 
van Christiaan Willem Jan baron van Boetzelaer van 
Dubbeldam. De verkoper blijkt te zijn Dirk van Wichen 
(geboren 25 mei 1802 te De Bilt), de vader van Johannes. 

De overlevering wil dat baron van Boetzelaer de molen 
weg wilde hebben uit het uitzicht van Sandwijck en geen 
belang had bij de opstallen. De hele verkoop lijkt zo 
verdacht veel op een onderlinge afspraak tussen de baron 
en de molenaar. 

De opheldering van het raadsel dachten we gevonden 
te hebben in het Utrechts Provinciaal en Stedelijk 
Dagblad vn 10 september 1870 op pagina 2, waar we 
lezen: 
'Dooreen hevigen wind is hedenmorgen een wiek van den 
Biltschen molen afgeslagen, juist toen een detachement 
infanterie den weg passeerde. Op ongeveer20 passen van 
de plaats waarde wiek op den weg neersloeg kwam de troep 
aanmarcheren, die, zoo zij een weinig verder ware geweest, 
misschien heel ongelukkig zou zijn weggekomen. ' 

Vervolgens blijkt uit de kadastrale registers dat er 
spoed is betracht met de afbraak. In september 1871 is 
de mutatie al in de registers verwerkt, waaruit blijkt dat 
de opstallen van molen, huis en schuren zijn verdwenen. 
Maar de jaarlijkse opgaven door de gemeente waren al 
veel eerder verstrekt. Zo blijkt dat bij de levering per 
1 mei, het gekochte inderdaad reeds vrij van opstallen 
was. 

Uiterlijk zullen deze molen en die aan de Hessenweg 
weinig hebben verschild. Het waren beide achtkanten, 
met gemetselde onderbouw tot de stelling. Van het 
binnenwerk zijn helaas geen gegevens bekend. De molen 
aan de Utrechtse weg dateerde uit 1794, zoals vermeld 
staat in de koopakte van 1799, waarbij Mr. Floris Petrus 
van Ewijck de molen verkocht aan Johannes van Wighen. 
Als huurder wordt genoemd Härmen de Ruijter. Van 
Ewijck, kort ervoor nog de officiële Ambachtsheer van 
Oostbroek en De Bilt, verkocht de molen voor 
ƒ 12.000, - , zonder de zeilen en touwen die het eigendom 
van De Ruijter waren. Uit dezelfde akte blijkt ook nog 
dat de molen altijd op grond van het Vrouwenklooster 
had gestaan, waarvoor tot de afkoop in 1797 per jaar 
ƒ 18,— erfpacht was betaald. Johannes van Wighen (ook 
Wichen) was een inwoner van De Bilt en gehuwd met 
Johanna van Tricht. Zij hadden o.a. drie zoons: Pieter 
Johan, vervolgens Dirk (geboren 25 mei 1802) en nog 
een Johannes (geboren 1803). De laatste is molenaars
knecht en vertrekt naar Hilversum. Dirk wordt molenaar 
in Lexmond, maar Pieter Johan koopt op 11 november 
1826 de molen van zijn vader. Erg lang houdt hij deze 
echter niet in zijn bezit, want op 30 september 1843 
verkoopt hij hem aan zijn broer Dirk, die, zoals eerder 
vermeld, tot 1871 het beroep van molenaar aan de 
Utrechtseweg bleef uitoefenen. Het geslacht Van Wichen 
heeft dus een kleine honderd jaar (van 1799 tot 1889) 
het maalwerk verricht voorde inwoners van De Bilt in 
wat genoemd kan worden het traditionele type windko-
renmolen. En dat type verschilt aanmerkelijk van de 
molen die in 1794 werd afgebroken! 
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De oudste windkorenmolens 

In het jaar 1794, om precies te zijn op 25 april, verkoopt 
Berendina de Heus, weduwe van Jasper van Maurik, 
met haar zoon Gijsbertus wonende te De Bilt, aan Mr. 
Floris Petrus van Ewijck, Heer van Oostbroek en De 
Bilt, Raad in de Vroedschap en oud-schepen van Utrecht, 
'een staandaart wind koommolen met deszelfs gereed
schappen huis, schuur, paardenstal, thuijn en grond, 
aan de Noordzijde van de Steen- of Biltstraat, daar ten 
oosten de Molensteeg, enz'. De koopprijs bedroeg 
ƒ 5000,--, terwijl de grondoppervlakte ongeveer 2800 m 
besloeg. Een houten standermolen dus, een type dat op 
bijna elke stadsgravure te zien is. In die tijd een bekend 
silhouet, waarvan er nu hooguit een veertigtal gevonden 
kan worden! Merkwaardig genoeg is er van de Biltse 
standermolen een klein tekeningetje bewaard gebleven, 
dankzij het feit dat bij een opmeting van diverse 
landerijen in de omgeving van de tegenwoordige 
Kerklaan door de landmeter Adam van Vianen in 1651 
ook een situatietekening werd gemaakt. Op deze kaart 
tekende hij op de juiste plaats een molen en schreef erbij: 
'De Biltsche Meulen'. 

( m o l e n s t e e g ) 

£ 8. Z Ç 
tâjt-

De Biltse molen. Fragment van een kaart uit 1651. 

Het lijkt erop dat hij een gesloten standermolen 
weergeeft op een klein heuveltje (een belt), waarbij het 
begrip 'gesloten' slaat op de onderbouw van de molen, 
die als afgesloten ruimte gebruikt kan worden. De oudste 
afbeelding mag dan uit 1651 dateren, de oudste 
schriftelijke gegevens van de Biltse molen gaan veel verder 
terug in de geschiedenis. In een stuk uit 1390, opgenomen 
in het Cartularium van het klooster Oostbroek, dat in 
afschrift bewaard bleef,bevestigt 'WillemOverdie Vecht, 
borgher Tutrecht', dat hij een brief heeft gelezen uit 1364, 
waarin o.a.: '...endeeenen halven mergen lands daerdie 
molenwerffopleytaen den nyewen Steenwech.,. 'Hieruit 
moge voldoende duidelijk blijken dat er in het midden 
van de 14e eeuw bij De Bilt reeds een windkorenmolen 
aan de Utrechtseweg stond. 

Een van de spaarzame vermeldingen uit het verre 
verleden over het bestaan van een molen, dateert uit 1497 
als Aren t van Grevesant 12 rijnsguldcns nalaat aan het 
Vrouwenklooster 'tot die moeien te tymmeren'. In het 
dagboek van Henrica van Erp, abdis van het Vrouwen
klooster aan De Bilt, wordt in 1528 vermeld dat de molen 
door de Geldersen in brand was gestoken en dat 
bovendien alles in De Bilt was verbrand. Bijzonderheden 
over de molen of de mensen die ermee te maken hadden 
zijn niet te vinden, hoogstens ligt er het vermoeden dat 
bij de eeuwenlange ruzies tussen de Utrechters en de 
Geldersen ook reeds in 1372 niet alleen De Büt maar 
ook de molen in vlammen opging (1). In de bewaard 
gebleven rekeningen van het Vrouwenklooster is vanaf 
1588 de naam van de molenaar vermeld: Egbert Jansz. 
In 1594 staat bijvoorbeeld bij de ontvangsten te lezen: 
'van Egbert Jansz van Wijck, moelenaer aen die Bilt (die 
in huyre heeft die moelenwerve) ende schuld ig h es een 
lossrente van 12 g. '. Zijn naam blijft in de rekeningen 
voorkomen tot ongeveer 1607 (2). 

In 1630 blijkt Hendrick Gerritsz Goldewijck eigenaar 
van de molen te zijn en erfpacht te betalen voor de grond. 
Hij was molenaar in Utrecht en had zijn zoon Willem 

vrij zeker als molenaar op 
de Biltse molen gezet. 
Hendrick was gehuwd 
met Anna Mode die, we
duwe geworden, in 1638 
de molen verkoopt aan 
haar dochter Merrigen 
Hendricks en haar 
schoonzoon Meijnert 
Jansz van Nulden. Het 
geheel wordt in de koop
akte omschreven als '...een 
cooren wintmoolen, met 
seijlen, teijll ende sijn toebe
horen, mitsgaders een 

huysinge, hoffsteede, bepotinge en beplantinge tot deselve 
moolen behoorende, gelegen aen de noortsijde van de 
Steenstraet op degront van den Con vente van Vrouwen
klooster, sulx de voornoemden Meijnert Jansz en sijn 
huisvrouwt'selvegebruiken'. Vrij zeker hadden zij reeds 
in 1635 de molen in gebruik. Als bijzonderheid kan bij 
hen gelden dat hun grafsteen nog in de oude dorpskerk 
is te vinden, waarop de initialen M.I.V.N.M.H, 
aanvankelijk een raadsel waren. Het jaartal 1658 flankeert 
een 'wapen' dat gevierendeeld nog vrij duidelijk een kruis, 
een ezelskop en twee vissen toont, het vierde kwartier 
is slecht leesbaar. Het moet echter het graf zijn van 
Meijnert Iansz van Nulden en Merrigen Hendricks. 

Een grote ramp voltrok zich op 1 augustus 1674, 
toen een tornado een groot deel van de domkerk in 
Utrecht vernielde en in De Bilt de gehele molenkast van 
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zijn onderstel gooide. Van Nulden was toen al overleden, 
zijn weduwe krijgt echter toestemming van de Staten 
om de molen te herbouwen (3). 

De grafsteen van Meijnert Jans van Nulden en Merrigen 
Hendricks in de N.H. Kerkte De Bilt. 

Na het overlijden van Meijnert Jansz wordt zijn 
werk overgenomen door Andries Cornelis Vredenbureh. 
die op zijn beurt als huurder wordt opgevolgd door 
Jurriaen Reijnderts. 

De laatste moet wegens het niet betalen van 
pachtpenningen en verschuldigde opgelden verkopen: 
'sijn vier se/j/en mette touwen en reepen, die hij tot voeren 
en drijven als huyrder van de biltse molen is gebruyckende... '. 
Merrichien Hendricks, de weduwe van Meijnert Jansz 
van Nulden, blijkt in 1685 overleden, want de curator 
over haar boedel verkoopt dan de molen aan Anthony 
Godin, heere van Cockengenen Nicolaas Vivien, heere 
van Muiiers. Als molenaar in die tijd komt voor Rochus 
van Epen, gehuwd met Maria van Odijck. Na het 
overlijden van Van Epen in 1710 koopt Maria in 1711 
de molen van de erven Godin en Vivien en blijkt Anthony 
van Holten zijn opvolger te zijn, niet alleen als molenaar, 
maar later ook als echtgenoot. 

In 1741 is hij echter weduwnaar geworden en laat 
hij het zware werk doen door Gijsbert Schouten, die met 
zijn stiefdochter Gijsbarta van Epen is getrouwd. In 1755 
verkoopt Schouten (na overlijden van zijn vrouw) de 
molen aan Pieter van Maurik, die in 1760 voor ƒ 3000,-
hypotheek opneemt, daartoe in staat gesteld door de 
Biltse schout Christiaan Sanderson. Reeds in 1763 
verkoopt hij de molen aan Jasper van Maurik en diens 
vrouw Berendina de Heus. 

De botsingen tussen de Patriotten en de Prinsgezin
den hadden ook gevolgen voor de Biltse molen, zoals 
blijkt uit de memorie door schout en schepenen opgesteld 
en gedateerd 7 december 1787. In deze lijst liet ook de 

weduwe van Jasper van Maurik de geleden schade 
opnemen: '...heeft doorhetcannonneren aan de molen en 
aan t'huisen wegens t'gemis van t'gebruik der molen, den 
tijd van 3 weeken, als ook weegens ontvreemde goederen 
ƒ 100, schade geleden'. In 1794 volgt dan de verkoop 
door de weduwe Van Maurik en haar zoon aan Van 
Ewijck, zoals boven werd beschreven. 

De oude houten standermolen wordt nog in hetzelfde 
jaar afgebroken en vervangen door de reeds bekende 
achtkant met gemetselde onderbouw, waarop Härmen 
de Ruijter als molenaar fungeert, totdat Johannes van 
Wichen in 1799 de molen aankoopt. 

Wind en bomen 

Op oude afbeeldingen van steden zijn altijd meerdere 
molens op de wallen te zien, een plaats waar ze natuurlijk 
goed op de wind gedraaid konden worden. Slechte 
windvang betekende immers ook een verminderde 
capaciteit. De overheid van stad of provincie nam 
oudtijds dan ook meestal maatregelen om de vrije 
windvang voor de molens te waarborgen. Uit een 
resolutie van de Staten van Utrecht, gedateerd 2 maart 
1675, blijkt dat het een ieder verboden was '...bijde molen 
geerft ofte gelant sijnde een/ge nieuwe plantagies omtrent 
deselve molen tot verhinderingen van de wint te stellen '. 
Iedere eigenaar van bomen binnen honderd roeden moest 
'... deselveknooten, snoeyen ende sodanich onderhouden 
dat daardoor geene verdere belet als tot noch toe aen de 
wintdergemelte mole en geschiedde'. Deze bepalingkon 
voor hen die in de directe omgeving van de molen land, 
boomgaarden of een buitenplaats hadden wel vervelend 
zijn. De afstand van honderd roeden, ongeveer 375 m, 
rondom de molen, betekendcalthans voorde eigenaren 
van Sandwijck, Arenberg en Vrijheidslust dat ze beknot 
werden in de aanleg van hun parken, dus in het 
'ongestoord' genot van hun bezittingen. De enige 
mogelijkheid onder deze last uit te komen is dan ook 
om zelf de molen aan te kopen en vervolgens weer te 
verkopen onder voorwaarde dat de statenresolutie 
nimmer door de nieuwe koper zal worden gehanteerd 
tegen de verkoper en zijn eigendommen. Aldus werd 
gehandeld bij de koop van de molen in 1685 door de 
eigenaren van Arenberg en Vrijheidslust en ook 
vastgelegd in de verkoopakte in 1711. Daarom lijkt het 
niet te gewaagd te veronderstellen dat die beperking ook 
een zeer grote rol speelde bij de veiling van de molen 
in 1871, immers de verdwijning van de molen betekende 
tevens bevrijding van de snoeiplicht en andere beplan
tingsbeperkingen. 

Hoe het ook zij, vast staat dat het dorp De Bilt 
aantoonbaar vanaf 1364 tot 1889 het beeld van draaiende 
wieken heeft gekend. In 1794 zal de grootste steen, de 



De Biltse Griû februari 1993 

'naamsteen', in opdracht van Van Ewijck in de gemetselde 
onderbouw van de nieuwe molen zijn geplaatst, de naam 
HET GEMEEN BELANG lijkt ons typisch van deze 
ambachtsheer afkomstig. Op deze steen zullen de beide 
halve regels tekst wel aangevuld moeten worden tot een 
of ander rijm ontstaat (zie ilustratie op bladzijde!). Het 
zal ook een ervaren puzzelaar nog heel wat hoofdbrekens 
kosten de onbekende tekst te completeren: het moet 
precies in de ruimte en in de aanwezige putjes passen! 

Draaiende raderen 

Van draaiende wieken naar draaiende wielen is op papier 
slechts één letter verschil, maar in werkelijkheid is het 
het verschil tussen winden water. Wieken horen bij een 
windmolen, wielen of raderen doen denken aan de 
watermolen en een ruisende beek. Nu zijn een stromende 
beek en een watermolen voor het 'droge' De Bilt een 
nauwelijks voorstelbare combinatie. En toch was die 
mogelijkheid in het verleden aanwezig. 

Het klooster Oostbroek moest zichzelf beschermen 
tegen het van de hogere zandgronden afkomende water. 
I>at gebeurde door een eenvou
dig kanalenslelsel ten noorden 
van de vestiging te graven en wyntmolen de Bilt 
het water daardoor af te voeren 345 persoonen 
inzuidwestelijke richtingnaar 
de lagere gronden bij Kromme 
Rijn en Vecht, zeer ten ongerie
ve van degenen die daar hun 
gronden al te nat zagen worden. Aan één van die 
kanaaltjes, de grens vormende van bepaalde landerijen 
met een weg, werd in de rekeningen van Vrouwenklooster 
in het jaar 1606 nog de naam Molenwetering gegeven. 
'De M olenkampen' iseen naam die zelfs nu nog bekend 
is voor de landerijen ten zuiden van de Utrechtseweg, 
tussen de Universiteitsweg en de Jaeobssteeg. De 
Jacobssteeg is een vervanger voor een oudere steeg, de 
Molensteeg, die iets oostelijker heeft gelopen, tot in 1640 
de Grift werd gegraven en hier wijzigingen werden 
aangebracht. De omschrijving van een halve hoeve (ca. 
4,5 ha) land in 1460 luidde: 
'.., gelegen aen die Bi/te, van den Steen wech voirtzuytwert 
tottaen die Molenstege, da irdat convent van Oisbroeck 
boven naist gelegen is ende die stege totten Brenck 
streckende beneden'. De steeg naar de Brenck is de 
tegenwoordige Kapelweg, de Molenstege het stukje Oude 
Bunnikseweg van de Wilhelminalaan naarde Universi
teitsweg. Al deze namen geven duidelijk aan dat we in 
die omgeving met één, mogelijk zelfs twee watermolens 
te maken hebben. De oplossing van het raadsel is te 
vinden in een valse akte uit het jaar 1113, waarin Ludolf, 
abt van Oostbroek, de verhouding met Vrouwenklooster 
regelt. In die akte is o.a. sprake van de verdeling van 

water als aandrijfkracht voor de molens (meervoud!). 
Critici hebben aangetoond dat deze akte in 1231 ver
vaardigd moet zijnen toestanden uit die tijd beschrijft, 
zodat èn Oostbroek èn Vrouwenklooster toen een door 
water aangedreven molen hadden. Het stichtingsjaar 
weten we niet, en evenmin de plaats waar de molens 
stonden. We kunnen slechts vermoeden dat de molen 
van het Vrouwenklooster 'ergens' tussen de Wilhelmina
laan en de Emmalaan heeft gestaan en vrij zeker 
omstreeks 1350 was vervangen door de windmolen. 

Doordat het Vrouwenklooster beduidend hoger 
lag dan het klooster Oostbroek, zal de watertoevoer niet 
optimaal zijn geweest; en dat zal er de oorzaak van zijn 
geweest dat men reeds vroeg op een windmolen overging. 
De Oostbroekse molen zal eveneens in de naaste 
omgeving van de kloostergebouwen gesitueerd zijn 
geweest, maar deze moet veel langer in gebruik zijn 
gebleven, daarvoor vonden wij twee bewijzen. Een 
rekening uit 1573 geeft namelijk een uitgavenpost voor 
het opkappen van de groeven in de molenstenen: 'betaelt 
die molenbilder die jaerlicx de molen bilt... 'Een tweede 
gegeven putten we uit een lijst van Utrechtse molens uit 
ca. 1640: 

malen op haer molen wtgezondert 53 personen die 

te Seijst ende op de oostbroeckse molen malen, doch 

malen noch op de biltsemolen die van de Blauw Capel 

Groenekan ende Herverscop. 

Gem. Arch. Utrecht Stadsarchief II 3644 

I )e wa tert ocvoer naar de Oost broekse molen moet 
door het graven van de Grift in 1640 zo ingrijpend 
gewijzigd zijn, dat hij niet meer kon werken. Dal 
betekende het einde van een vierhonderd jaar oude molen. 

Juist door al dat graafwerk was het echter mogelijk 
geworden op een andere plaats een watermolen te 
bouwen, en deze kwam bijna tegenover de windkorenmo-
len te liggen. Langs de zuidkant van de Utrechtseweg 
werd de bestaande sloot verbreed tot het dorp De Bilt 
en zoals nog steeds te zien is, verder gegraven dwars door 
de landerijen ten noorden van Oostbroek in de richting 
van Zeist. 

Deze werkzaamheden waren noodzakelijk om een 
betere waterafvoer te verkrijgen en bovendien een 
bescheiden scheepvaart verkeer tussen Zeist en Utrecht 
mogelijk te maken. Voor dit laatste had men ook sluizen 
nodig, om het vrij aanzienlijke verval op te vangen, 
waarvan één als stuw nog steeds te vinden is, ongeveer 
tegenover de Kerklaan. Het verval is hier tussen 1 en 
1,50 m, voldoende om een molen 'met water te doen 
omgaan'. 

Precies achter de sluis, op een stukje erfpachtgrond 
van het Convent van St.-Jan te Amersfoort, werd het 
molenhuis gebouwd; aansluitend werd een korte 
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dwarsgracht gegraven op de Grift boven de sluis, dus 
aan de zijde waar het water het hoogste stond. Via deze 
dwarsgracht liep het water aan de oostzijde van het 
molenhuis naar het waterrad. Tussen Grift en molenrad 
werd een spilschut aangebracht die, geheel of gedeeltelijk 
opengezet, het hoogstaande water doorliet zodat het 
doorstromen kon naar het molenrad en daar tegen de 
schoepen stootte. Opende men de afvoerschuif in de goot 
naar het laagstaande water beneden de sluis, dan begon 
het rad te draaien. In de achter het gebouw gegraven 
T-vormige gracht kon men water opslaan om bij 
waterschaarste nog enige dagen te kunnen draaien. Bij 
langdurige droogte en een lage waterstand in de Grift 
was deze voorraad echter niet voldoende, zodat men 
al spoedig naar een andere oplossing zocht. 

Vermoedelijk kort voor 1645 was de molen 
gereedgekomen voor eigenaar en bewoner Johan Schoth 
(ook Jan Claessen Schot), die in het gebouw een 
werkplaats voor het vervaardigen van vingerhoeden 
vestigde. Dit gebouwzaldan ook lange tijd bekend zijn 
als de 'vinger-hoed-moole\ een echt familiebedrijf. Zo 
rond 1680 werken er behalve Johan ook zijn zoon 
Hendrik en schoonzoon Barend van Beckum, evenals 
ClaesSamuels Schot, vermoedelijk de vader van Johan. 
I)c zaken gaan blijkbaar goed, want in 1680 koopt 
Hendrik ongeveer zeven morgen grond tot de Hoofddijk, 
westelijk naast het molenhuis liggende, waarvan hij in 
1689 de helft aan zijn zwager verkoopt. In 1691 
vermeerderen de beide zwagers hun bezit door eveneens 
westelijk van de molen tussen Grift en Hoofddijk twaalf 
morgen grond aan te kopen, In 1697 volgt opnieuween 
aankoop, ditmaal precies achter de molen. De onder
grond van de molen, die nog steeds erfpachtgrond was 
van het Convent van St.-Jan te Amersfoort, werd toen 
ook hun eigendom. 

De oude Johan heeft 
dit niet meegemaakt; hij 
was reeds in 1688 overle
den. Achter de molen wa
ren nog een paar huizen 
gebouwd, zodat het voorste 
en oudste gebouw nu geheel 
voor het bedrijf beschik
baar was gekomen. In 1709 
werd een groot deel van het 
bezit met het bedrijf ver
kocht aan een neef, Johan
nes Schot. De overblijvende 
bouw- en weilanden weste
lijk van de molen gingen 
een paar maanden later 
eveneens in andere handen 
over. Na het overlijden van 
Johannes in 1729 werd het 

aùc 

bedrijfdoor zijn weduwe voorgezel, tot ook zij in 1745 
overleed. Bij testamentaire beschikking kregen drie 
nichten, kinderen van haar zuster, het bedrijf toebedeeld; 
reeds in 1756 verkochten zij het aan Cornells Cazius, 
ook een lid van de familie Schot (zijn moeder was een 
halfzuster van Johannes). Bij deze koop waren inbegrepen 
de gebouwen waarin de vingerhoedmakerij werd 
uitgeoefend met de molens, huis en tuinen, bergschuur, 
vijf woningen voor de knechts en twaalf morgen land. 
Aan het einde van datzelfde jaar koopt Cazius nog: '...al 
het ijzer en koper, alsmede drie paarden en al het hooi en 
stro'. Speciaal dat laatste verdient nog de aandacht; ook 
uit andere gegevens is gebleken dat in tijden van 
onvoldoende wateraanvoer de molen door paardekracht 
in gang gezet kon worden en dus niet hoefde stil te staan. 

Wanneer precies de bouw van de rosmolen heeft 
plaatsgehad is onbekend, maar vrij zeker reeds ten tijde 
van de eerste grondaankoop in 1680. Als het bedrijf nog 
floreert, wordt Cazius in 1782 opgevolgd door zijn 
schoonzoon Lodewijk van Putten; maar de opkomende 
buitenlandse concurrentie vormt reeds een ernstige 
dreiging. De omzetten lopen tegen het einde van de 18e 
eeuw sterk terug, zodat kort voor 1800 de molen stil komt 
te liggen. 

Het is afgelopen met de vingerhoedindustrie, een 
merkwaardig bedrijf verdwijnt uit De Bilt. De installatie 
wordt gesloopt, het molenrad weggenomen, het voorste 
deel van de gracht gedempt en de 'mooie' ingericht als 
woonhuis. De naam houdt het nog wel even, zoals in 
de Gerechtsnot uien van 1823 is te lezen, maar in 1830 
is de 'Vingerhoedmolen' omgedoopt in 'Sluishoef. 
Merkwaardig is echter wel dat aan de uiterlijke vorm 
van het molenhuis niets direct veranderd werd. De oude 
kadastrale kaarten van de gemeente De Bilt (ca. 1830) 

A\ 
# 

windkorenmolen 

Utrechtseweg 

Grift 
brug - De Bilt 

F 
L-i "Sandwijck" 

«a 
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inzet: de plaats 
van het waterrad 

Kadastrale situatie van de Vingerhoedmolen ± 1830, toen reeds Sluishoef genoemd. 
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laten bij dit huis nog duidelijk in de omtrek van de muren 
de plaats zien waar eens het grote waterrad was. 

Van Putten is dan echter reeds lang overleden, de 
weduwe Van Putten-Cazius had al in 1823 de bezittingen 
verkocht aan Hendrikus de Heus in Amsterdam. Hij 
isfabrikant van militaire knopen, koperen scheepsspijkers 
en koperen platen en heeft daarbij nog een inrichting 
voor het reinigen van koperen pasmunten zoals halfjes, 
centen en duiten. Hij verplaatste het bedrijf naar De Bilt, 
in een paar bijgebouwen achter het woonhuis Sluishoef 
en bouwde er in 1826 voor de aandrijving van de 
machines weer een rosmolen bij. Een en ander wel tot 
ergernis van zijn buurman op Sandwijck, die de herrie 
niet kon waarderen. Een vergunning voorliet plaatsen 
van een stoommachine was hem al eerder door het 
gemeentebestuur geweigerd. Na hem zette zijn zoon 
Willem Henricus de Heus het bedrijf nog korte tijd voort, 
tot hij het in zijn geheel naar Utrecht overbracht en 
Sluishoef in 1848 verkocht aan een jonkheer Martens. 

Een radicale verbouwing in 1858 door de nieuwe 
eigenaar en bewoner jonkheer David Jan Martens maakte 
een einde aan elke herinnering aan de laatste Biltse 
watermolen. Nog een jaar later werden gronden en huis 
bij Sandwijck getrokken, het bezit van baron van 
Boetzelaer. 

Minder bekend is ten slotte een molen die slechts 
korte tijd in bedrijf is geweest. In het boek Het Oud
hollands porseleinvaxi. C.N.C. A. van Sijpesteyn wordt 
melding gemaakt van een stamper-molen die ooit inde 
tweede helft van de 18e eeuw in De Bilt heeft gestaan. 
Vermoedelijk van 1774-1783 heeft er ergens op het 
landgoed Vollenhove (nabij de Grifl?) een molen gestaan, 
waarin men de 'op de heide' gezochte kwartskeitjes tot 
kleine korrels stampte. De aandrijving zal wel gezocht 
moeten worden 
in een l pk mo
tor, een paard of 
misschien een 
ezel. De witte 
s t e e n s t u k j e s 
werden naar 
Utrecht ver
voerd waar ze 
werden fijnge
malen, waarna 
zeinLoosdrecht 
bij de porselein-
fabricage wer
den gebruikt. Er 
kan wel worden 
aangenomen dat 
deze laats te 
molen de luid
ruchtigste is 

geweest van alle molens en ver van het huis Vollenhoven 
heeft gestaan. Hij is waarschijnlijk tegelijk met de 
Loosdrechtse porseleinfabriek stilgelegd. 

Slot 

Wat rest ons nu nog als herinnering aan de Biltse molens? 
Eigenlijk niets, want omstreeks 1985 werd een allerlaatste 
restant weggebroken. Achter het perceel Hessenweg 98 
( afgebroken ) stond nog een merkwaardig stuk muurwerk 
van ca. 1 m hoog met vier hoeken, de zuidelijke helft 
van de achtkantig gemetselde onderbouw van de molen. 
Geen geraamte, geen stomp, nietsbleef bewaard, alleen 
die twee hardstenen platen met verminkte inscripties. 
Ook de oude molenstenen in het voetpad voor de Biltse 
smederijen zijn reeds lang verdwenen en de zeer oude 
weg die in 1903 officieel de naam Molenweg kreeg, werd 
in 1930/31 opgebroken voor de aanleg van het Van 
Boetzelaerpark. 

Wel staat er achter de sluis aan de Utrechtseweg 
nog steeds het huis Sluishoef, maar daaraan is niets terug 
te vinden dat herinnert aan de vroegere watermolen. Zelfs 
in 1828 was er van een bedrijfsgebouw al geen sprake 
meer. De werkplaats vóór het gebouw was al afgebroken 
en maakte restauratie van de vrijkomende gevel 
noodzakelijk. Demolengracht aan de oostkant van het 
gebouw is gedempt en het spilschut verwijderd. Van de 
beide bruggen is de voorste kort na de verkoop in 1858 
aan Van Boetzelaer afgebroken, de tweede omstreeks 
1930. De sluis is al jaren geen sluis meer, maar is een stuw 
geworden. 

Dat er in de windmolen aan de Utrechtseweg behalve 
meel ook snuiftabak werd gemalen is tot slot nog een 
aardige bijkomstigheid. 

De Sluishoef ca. 1905. Foto: archief Gemeente De Bilt. 
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Noten: 

1 Gelderse Kroniek van Willem van Bereiten, A.J. de 
Mooy, blz. 22 voetnoot 1. 

2 Vanaf 1630 zijn er meer gegevens te vinden over de 
mensen die met de Biltse molen te maken hadden, 
omdat toen het Register van transporten, plechten e.a. 
scabinale akten van het Gerecht van Oostbroek en 
De Bilt werd ingesteld. 

3 Statenarchiefn r. 2 32 d 1. 17. 

Verdere bronnen en litteratuur: 
1 Gemeente De Bilt: 

a Oud-Archief, Gerechtsnotulen 
b Bevolkingsregister: 

2 Rijks Archief Utrecht: 
a Rekeningen Vrouwenklooster, KKK 1144 
b Scabinale Acten, Rechterlijke Archieven 1351 
c Rekeningen Oostbroek, KKK 542 
d Cartu/ariumvan Oostbroek, KKK 529; 

3 Ant. Matthaeus, Analecta veteris aevi, 2e dr., 
's-Gravenhage 1738; 

4 Land meetkundige dienst v.h. Kad. te Utrecht; 
5 Uithef verleden van De Bilt, mr. P.H. Damsté, 2e dr. 

1971; 
6 De Bilt een Utrechts dorp in vroeger eeuw, E. E. Gewi n, 

2e dr. 1944; 

7 Economisch-Historisch Jaarboek dl. 111, Bescheiden 
betreffende een verdwenen Neder/. Ni/verheid: de 
Vingerhoedenindustrie, G. van Klaveren Pzn.; 

8 Bijdragen en Mededelingen v.h. Historisch Genootschap 
dl. XXXI, prof. dr. G.W. Kernkamp; 

9 Tegenwoordige Staat, dl. XXII; 
10 Maandblad Oud-Utrecht\°>12 bl. 14; 
11 Het Molenaarsgeslacht Van Wichen, R.G. Lathouwers 

1987 (niet in de handel; Gem. Arch. De Bilt). 

Kranteknipsels: Rijks Arch. Utrecht. 

IETS OVER VINGERHOEDMQLENS 

Abc Postema 

In het artikel van de heer Meijer wordt gesproken over een vingerhoedmolen. We gaan hier heel kort in 
op de werking van deze industriemolen. 

In de vingerhoedmolen werden slijp- en polijststenen 
aangedreven. Omdat voor het (bij)slijpen van voorwerpen 
als vingerhoeden veel water nodig was, waren slijp- en 
polijstmolens meestal waterradmolens. Een deel van het 
water dat naar het rad werd geleid, werd afgebogen naar 
de slijpstenen. 

Veel vingerhoedmolenshadden overigens een niet 
zo vredelievende voorgescliiedenis: oorspronkelijk werden 
in deze molens vaak harnassen geslepen en gepolijst. 
Na de uitvinding van kanon en geweer bood het kuras 
echter geen bescherming meer; om economisch het hoofd 
boven water te houden, zochten molenaars daarop naar 
andere produkten. Sommige legden zich voortaan toe 

op het slijpen en boren van geweerlopen, andere gingen 
vingerhoeden maken. Vaststaat dat de Biltse waterradmo-
len geen hamasmolen is geweest, maar van begin af aan 
als vingerhoedmolen is opgezet. Ten tijde van de 
ingebruikstelling was de tijd van de hamassen al voorbij. 

Ook het fabriceren van vingerhoeden was op den 
duur niet meer lonend: behalve met de concurrentie van 
porseleinen exemplaren uit de Duitselanden kreegmen 
ook met de serieproduktie uit het tijdperk van de 
industriële revolutie te maken. 

Vingerhoedmolens bestaan reeds lang niet meer. 
Een interieur ervan valt helaas ook nergens meer te 
bezichtigen. 

11 



De Biltse Grid februari 1993 

Maandagmorgenstemming 

In 1960 werd de Hessenweg gemoderniseerd. Er werd nieuwe riolering aangebraeht en de straat werd 
omgebouwd tot Winkelboulevard. Het omhakken van de bomen inspireerde mevrouw Catoen tot het volgende 
gedicht. 

Maandagmorgen is de moordpartij begonnen 
stuk voor stuk werden ze geveld 
hoeveel het er waren, ik heb ze niet geteld 
't ging steeds op en neer 
in gedachten zei ik: doen ze jullie zeer. 
Droevig stond ik er naar te kijken 
armen lagen er verspreid, dat is de moderne tijd 
duifjes bouwden er hun nestje, 's morgens een fijn geluid 
dankbaar waren ze voor hun woonplaats, 
schreeuwden het ten hemel uit. 
Nu is de Hessenweg een kale vlakte, 
straks kunnen er weer auto's jagen 
met een snelheid o, zoo vlug 
mensehen van gemeentewerken geef ons de natuur terug. 

Een zonnig woordje wil ik zeggen, 
onze huiskamer is nu stralend licht 

eerst was ik wat mistroostig, loop nu weer met een blij gezicht. 
Duifjes zullen niet meer koeren 
ze zoeken nu een ander oord. 
't Is erg dat ik dit moet zeggen 
de Hessenweg hij is vermoord! 

Bilt I960 M.H. Catoen 
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Tuingebouwen bijSandwijck 

Abe Postcma 

Op het landgoed Sandwijck bevinden zich twee fraaie tuingebouwen. De vraag is echter hoelang we deze 
twee bouwwerkjes nog kunnen bewonderen. I let verval gaal snel en zicht op restauratie is er niet. Bij nadere 
beschouwing blijken het twee interessante voorbeelden te zijn van negenliende-eeuwsc tuinarchitectuur. 

Tuingebouwen 

In het achttiende-eeuwse Engeland ontwikkelde zich 
een romantische tuinmode, waarin het tuingebouween 
belangrijke schakel werd tussen landschaps- en landhuis
architectuur. Vanuit Groot-Brittannië verspreidde deze 
ontwikkeling zich alras verder over Europa. Men kwam 
daarbij soms tot bizarre vormen, zogenaamde folly's, 
waarin de nostalgie naar vroeger tijden, verre landen 
en avonturen zich weerspiegelde. Naast gotische 
gebouwen, verrezen er bijvoorbeeld Chinese pagodes 
en Moorse tenten in de parken bij de landhuizen. 

Niet alleen Sandwijck kende tuingebouwen, ook 
op de andere landgoederen in De Bilt waren en zijn ze 
aanwezig; bijvoorbeeld de duiventoren tegenover 
Sandwijck, aan de andere kant van de Utrechtseweg. 
Deze behoorde vroeger bij het landgoed Arenberg. In 
dit artikel bepalen we ons echter tot de tuingebouwen 
op Sandwijck. 

Folly's 

De letterlijkebetekenis van het woord, dwaasheid, dekt 
inhoudelijk niet geheel de lading. Men moet deze 
gebouwen in de tijd van de romantiek plaatsen. In de 
natuur was het aangenaam verpozen en in de tuin speelde 
men met gedachten en gevoelens. In die zin zijn de 
tuingebouwen bij Sandwijck folly's: ze dienen tot een 
aangenaam verblijf in een fraaie tuin. Maar zo uitbundig 
als in Engeland zijn de Hollandse folly's niet; ze zijn nooit 
alleen gericht op het effect om te verbazen, ze moeten 
ook ergens voor dienen. 

De relatie met landgoederen 

I )c Hollandse koopman rekende. Een eerste vereiste voor 
een landgoed was dat het zichzelf kon bedruipen. De 
exploitatie van boerderijen bood daartoe mogelijkheden. 
Zo versmolt het genot van een landhuis in een fraai park 
met de praktijk van degelijk koopmanschap en ontstond 
een economische eenheid van natuur en cultuur. Het 
landschap werd op karakteristieke wijze omgevormd 

tot landgoed, met bijgebouwen die niet alleen fraai maar 
ook nuttig moesten zijn. De tuingebouwen op Sandwijck 
weerspiegelen iets van die geesteshouding. De kapel is 
niet alleen een romantisch bouwwerk, maar ook een 
duiventoren. Van oudsher was een duiventoren een 
statussymbool, maar duiven en duivecieren werden 
vroeger ook gegeten. Voor de pergola geldt een 
soortgelijke reden: het is een nuttig bouwsel bij hel 
kweken van rozen en dat was in die tijd populair. 

Van Laar's 'Tuinsieradenmagazijn' 

In Nederland kwamen in de zeventiende eeuw al 
eenvoudige houten prieeltjes oplandgoederen voor. Door 
toedoen van buitenlandse voorbeelden ontstonden in 
de achttiende eeuw ook hier fraaie bouwsels, waarvan 
het gebruikte materiaal over het algemeen echter 
eenvoudig en goedkoop bleef. 

Van grote invloed in Nederland was het boek 
Magazijn van Tuinsieraden van ü . van Laar, dat in 1802 
verscheen. De voorbeelden daarin zijn door Van Laar 
ontleend aan reeds bestaande gebouwen of zijn nieuwe, 
door hem zelf ontworpen gebouwen. Tot ver in de 
negentiende eeuw bleef dit standaardwerk toonaangevend 
voorliet Nederlandsetuingebouw: tot 1867 verschenen 
diverse herdrukken. Vanuit Bilts oogpunt is het 
interessant dat de kapel op Sandwijck erin staat afgebeeld 
en in de tekst compleet is beschreven. 

De kapel. 

Het is daarom goed mogelijk dat de kapel reeds voor 
1800 gebouwd is, het boek van Van Laar verscheen 
immers in 1802. Het is echter niet bekend of het 
kapelletje, dat in het boek staat afgebeeld naar voorbeeld 
van Sandwijck is nagetekend, of dat het juist als ontwerp 
voor de bouw van dat huis heeft gediend. 

Van Laar geeft in zijn boek nadere aanwijzingen 
hoe de kapel er zou moeten uitzien: 'Een Kapel, mede 
op doek geschilderd. Deze behoort in een Bosch, op eene 
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Zuidgevel (naar de landerijen gerichte duivenvlucht) 

Alle foto's zijn gedateerd: maart 1966 

Achter op de foto van de westgevel staat een globale 
omschrijving van toegepast materiaal en kleuren: 

deur/raam donker okerkleurig 
zandsteen geel/wit 
noordgevel ronde raam zwart, kruin geel/wit, rode rozetten 
deur donker okerkleurig 

Oostgevel 

muurwerkgepleistend,gesneden voegen imitatie natuursteen, 
rood/bruin/karmijn kleurig, omlijsting deur natuursteen als 
boven, hardstenen stoeptreden, 
duivenslag bruin carbolineum. 

Noordgevel (boszijde) Westgevel met toegangsdeur naar de duivenzolder (het 
is nl. geen raam dat op de foto zichtbaar is) 
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open plaats, tegen het plantsoen gezet te worden.' 
Qua situering voldoet de kapel op Sandwijek aan 

de aanwijzing, ze staat op de grens van het beboste 
gedeelte van het park en de open weiden. Het gebruik 
van beschilderd doek en panelen is bij andere Nederland
se tuingcbouwen wel bekend. Maar waar veel tuingebou-
wen in die tijd met goedkoop materiaal werden 
vervaardigd, werd de kapel van Sandwijek degelijk 
uitgevoerd en voorzien van allerlei fraaie details. Op zich 
is dat ongewoon. 

Er werd alles aan gedaan om het gebouwtje op een 
echte kapel te laten lijken en niet op een duiventoren. 
Wie de details van het bouwwerk bekijkt blijft zich 
verbazen: slechts de gaten voorhet in-en uitvliegen van 
duiven, boven in de zuidgevel, verraden de echte functie 
van het gebouwtje. De bezoeker van het park ziet die 
gaten niet, of hij moet zich buiten de paden begeven en 
de wei inlopen. 

En bij de details komen we op verrassende wijze 
toch nog schilderwerk tegen, niet op doek, maar wel 
duidelijk gericht op het misleiden van de argeloze 
wandelaar. Over het in kruisverband uitgevoerde 
metselwerk van de kapel is namelijk een pleisterlaag 
aangebracht, die beschilderd werd met baksteenlagen. 
Delen van die beschildering zijn nog op hel huidige 
gebouw terug te vinden. 

Het beschilderen van bakstenen met bakstenen is 
strikt genomen dubbel werk. Zo zagmen dat echter niet 
in de achttiende eeuw, waar in de tuin gespeeld werd 
met de natuur, de kennis van het verleden en de 
aantrekking van exotische culturen. 

De pergola 

De pergola van Sandwijek is minstens zo interessant. 
Ook dit tuingebouw valt binnen de rustieke traditie van 
de negentiende-eeuwse tuinmode. 

De monumenteninventarisatie van de gemeente De 
Bilt beschrijft haar als volgt: 'Pergola in de vorm van 
een zuilengang, opgebouwd uit een skelet van ijzeren 
T-profielen en ijzeren draden op een stenen voet. Het 
ijzeren skelet is aangesmeerd met (grijze) cement, op 
zodanige wijze dat het een staketsel van stammetjes en 
takjes lijkt. Deze suggestie wordt versterkt door de vele 
knoesten en afgezaagde zij takkendiezijnaangebracht.' 

Het park werd in 1834 aangelegd. Volgens de 
gemeentelijke inventarisatie moet de pergola echter later 
zijn gebouwd, daarbij wordt gesuggereerd dat ervoordien 
een soortgelijk bouwwerk gestaan kan hebben. Dat is 
inderdaad niet uitgesloten, want de grillig gevormde 
takken, in de negentiende eeuw veel toegepast bij 
tuingebouwtjes zoals houten prieeltjes en bruggetjes, 
hadden wel het nadeel dat ze relatief snel vergingen. 

Het gebmik van een constructie met cement kan 
dan ook mede vanuit praktisch oogpunt verklaard 
worden: cement en ijzer zijn eenvoudige en doeltreffende 
materialen. Het nabootsen van boomstammen en takken 
in cement komt vanaf de laat-negen tiende eeuw in 
Nederland voor. Deze mode schijnt terug te gaan op 
Belgische en Franse voorbeelden. Een dergelijke 
constructie moest er in die dagen natuurlijk uitzien; 
bovendien moest de tuin uiteraard een fraai uiterlijk 
hebben; daarom werd er een relief met boomtakken 
aangebracht, geheel in overeenstemming met de rustieke 
stijl. 

De situatie nu 

Beide gebouwen verkeren instaat van verval. Wanneer 
er niets gebeurt zijn zij over tien jaar geheel verdwenen 
en heeft de tuin van Sandwijek een belangrijk deel van 
zijn glans verloren. 

Vooral de kapel is er slecht aan toe. Op de afgebeelde 
foto's uit 1966 is de houten veranda aan de zuidzijde 
nog aanwezig. Die is sedertdien geheel weggerot. Het 
dak en de bovenkanten van de muren zijn inmiddels 
eveneens verdwenen. Wa t verder rest van de muren, het 
pleisterwerk en de beschildering wordt vanjaar tot jaar 
slechter. 

Ook de pergola is er niet best aan toe. Het ijzerwerk 
is doorgeroest. Her en der zijn delen van de kunstig 
bewerkte cementlaag verdwenen. Vroeg of laat zal de 
ijzeren constructie het begeven en de pergola instorten. 

Beide tuingebouwen zijn op de gemeentelijke 
monunumentenlijst geplaatst. Uitzicht op restauratie 
is er center vooriopig niet. 

Hopelijk zal er op niet al te lange termijn toch iets 
worden ondernomen. Misschien kan er een actie onder 
de Biltse bevolking op gang komen; en wellicht kan er 
eveneens van (de overigens schaarse) subsidiemogelijkhe
den gebruik worden gemaakt. Het bijzondere karakter 
van de beide gebouwen rechtvaardigt een restauratie 
alleszins. 
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Herinneringen aan Tuindorp 

Gerrit Bos 

Geboren in Tuindorp, beschrijft Gerrit Bos hoe de 
wijk rond de Brandenburgerweg is ontstaan, hoe 
ze groeide, en hoe het was om er op te groeien. 

De Brandenburgerweg(en) 

Al enkele jaren wonen wij 
weer op de Tweede Bran
denburgerweg, aan de rand 
van Tuindorp. Opvallend 
is dat ik sindsdien al enige 
keren ben aangesproken 
door mensen, die op zoek 
waren naar één van de 
Brandenburgerwegen, de 
oude, de eerste of de twee
de. Omdat ik in Tuindorp 
geboren en getogen ben 
kon ik ze steeds op het 
goede spoor zetten. 

Bij het wijzen van de 
weg probeer ik me in te 
leven in de logica van de 
radeloze zoeker, die, op 
zoek naar de Eerste Bran
denburgerweg, eindelijk de 
Tweede Brandenburgerweg 
heeft gevonden, denkt dat 
hij er is, maar vervolgens 
de Eerste toch niet kan 
vinden. Dan besef je dat de 
Brandenburgerwegen thans 
inderdaad nogal onlogisch 
aan elkaar geknoopt zijn. 

Vroeger, dat wil zeg
gen tenminste vóór 1920, 
was het verloop van deze 
wegen, tussen Letteplein en 
Leyenseweg,welduidelijk. 
Op een oude ongedateerde 
kaart van de provincie 
Utrecht, uitgegeven door 
J. van Druten uit de stad 
Utrecht, heb ik het verloop 
van deze weg aangetroffen. 
Op de kaart, die van om
streeks 1900 dateert, is De 
Bilt als dorp weergegeven. 

Waar Bilthoven nu ligt is alleen het station aangegeven 
aan de Centraal Spoorweg tussen Utrecht en Amersfoort. 
Tuindorp wordt eveneens niet vermeld; wel een Branden
burgerlaan. Die naam staat bij het huidige tracé van de 
Eerste, de Oude en de Tweede Brandenburgerweg. 

I iHfpp 
trnMrr jpÜ 'i Pi. >'•' Kl̂ p5fc'f 

JlïPA SPinwF^ 

'VC t » J E ! 

JDeJgêvy 

Deel van de provinciekaart situatie ca. 1900. Meerkleurendruk papier op linnen. 
Archief: Gerrit Bos. 
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Het ontstaan, de ligging en de omgeving 

Toen omstreeks 1920 Tuindorp werd ontworpen en 
gebouwd was de Brandenburgerlaan al jaren een bekende 
weg, die door een beboste omgeving van De Bilt naar 
de Leyenseweg voerde. In de vreemde bocht in de huidige 
Oude Brandenburgerweg, die vermoedelijk is ontstaan 
door het aanleggen van de spoorbaan, is Tuindorp gesitu
eerd. In de stedebouwkundige opzet isdoor het aanleggen 
van de Hertenlaan een kortsluiting tot stand gekomen 
tussen de Eerste en de Tweede Brandenburgerweg. 
Hierdoor is het oude tracé van de Brandenburgerlaan 
niet meer zo duidelijk herkenbaar. Waarschijnlijk zijn 
toen ook de hedendaagse benamingen van de drie Bran-
denburgerwegen ontstaan. 

De tekeningen van een groot deel van de ste
debouwkundige vormgeving en van de bouwkundige 
ontwerpen zijn in het gemeentearchief bewaard gebleven. 
I )eze tekeningen van de bebouwing aan de Hertenlaan, 
de Konijnenlaan en rond het vijvertje zijn gedateerd mei 
1920. Ze zijn voorzien van de handtekening van de archi
tect G.W. Hoogevest uit Amersfoort. 

Behalve de typische ligging in de oksel van de Oude 
Brandenburgerweg valt de situering rond het centraal 
gelegen vijvertje op; nu is daar de fontein met de water
buffels. Nog niet zo lang geleden lag er een cirkelvormige 
vijver met rietbegroeiing en omringd door berken en 
een hekwerk. 

Omsloten door de Oude Brandenburgerweg, de 
Hertenlaan en de Konijnenlaan was Tuindorp in mijn 
jeugdjaren, tussen 1927 en 1937, nog een buurt die 
temidden van weilanden en bosjes lag. Vanuit De Bilt 
was de buurt bereikbaar via de Eerste Brandenburgerweg, 
die toen al aan de westkant met woningen bebouwd was; 
aan de oostkant tot aan de begraafplaats lag een bos
achtige begroeiing. Naar Bilthoven liep de Tweede 
Brandenburgerweg, met woningen aan de westkant; aan 
de oostkant lag een braakliggend terrein, dat zich uit
strekte tot aan een buurtje met kleine woningen, waarin 
ook het snoepwinkeltje van vrouw van de Ham. 

De huidige Jachtlaan, was nog een zandpad, dat 
aan de noordkant grensde aan een braakliggend terrein, 
waarop nu het Jachtplan is gebouwd. Aan de zuidkant 
lag een wal met eikehakhout, waarachter de weilanden 

UQQ^BErUEiL. 
Ontwerp van één van de voorgevel van Tuindorp, (archief: Gemeente-archief De Bilt) 
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van boer Doornenbal, wiens boerderij naast gemeentehuis 
Jagtlust lag op de plek van het parkeerterrein voor het 
administratiekantoor. 

Omstreeks 1937 is aan Tuindorp de zogenoemde 
'nieuwewijk'aangebouwd,begrensddoorDuivenlaan, 
Pluvierenlaan en Talinglaan; deze uitbreiding sloot fraai 
aan bij Tuindorp. De wijk karakteriseerde zich ook toen 
al als een arbeiderswijk en dat is weinig veranderd. Ook 
de woningen zijn ondanks renovatie sindsdien nauwelijks 
veranderd. Verdwenen zijn 23 eenkamerwoningen aan 
de zuidzijde van de Oude Brandenburgerweg, deze zijn 
vervangen door beneden- en bovenwoningen. De oor
spronkelijke woningen aan de oostkant van de Snip
penlaan zijn vervangen door nieuwbouw, die goed 
aansluit bij de bestaande bebouwing. 

De voorzieningen 

Bij het tot stand komen van 
Tuindorp zijn in de wijk 
belangrijke voorzieningen 
aangelegd. De omvangrijk
ste is het gemeentelijk 
zwembad Brandenburg met 
de bijbehorende verver-
singsvijvcr; oorspronkelijk 
een buitenbad met twee 
bassins met houten be-
sehoeiingen en vlonders. 
Eromheen houten kleed-
hokjes en een eenvoudige 
houten entreegebouw. De 
twee bassins waren, zowel 
boven als onder water, 
door een schutting van el
kaar gescheiden: gemengd 
zwemmen was toen nog 
niet vanzelfsprekend. 
Slechts openkeledagdelen 
in de week was er gelegen
heid tot 'familiebad'. De 
verversingsvijver voor het 
zwembad heeft in de loop 
van de decennia ook veel 
plezier verschaft, vooral 
aan de jeugd. In de zomer 
kon je er salamanders, 
stekelbaarsjes en kwakbol-
len (kikkervisjes) vangen en 
in de winter, als de vijver 
was dichtgevroren, schaat
sen en sleetje rijden. 

Achter het zwembad 
lagen de gemeentelijke 

voetbalvelden, eerst een en later twee, diedoordeBiltse 
Voetbal Club werden bespeeld. Er waren een heuse hou
ten tribune, houten kleedlokalen en ijskoud water uit 
een pomp, via een tank op palen. Op je twaalfde ver
jaardag werd je meteen lid om bij de aspiranten te kunnen 
voetballen. 

Tegenover het zwembad en de voetbalvelden was, 
ook toen al, 'Café Sportlust', gebouwd en gedreven door 
een Van Miltenburg. In en om dit café speelde zich veel 
van het verenigingsleven in de wijk af. Achter de gelagka
mer was een houten zaaltje aangebouwd waar kon 
worden vergaderd en gefeest. Het was voor vele ver
enigingen het vaste adres. Bestuursvergaderingen werden 
gehouden in het bovenzaaltje, en als het daar te koud 
was in de huiskamer. Ook de 'koek en zopie' in het 
zwembad werd vanuit het café gerund. 

Tuindorp, een sfeervolle wijk, waar het een voorrecht was om op te groeien. 
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In de boomgaard naast het café werd een moderne, 
houten muziektent gebouwd, die nog niet zo langgeleden 
is opgeknapt. In deze boomgaard werden de zomerfeesten 
van de buurtvereniging Tuindorp, de bakermat van 
WVT, gehouden. Tijdens de feesten waren er kinderspe
len, ringsteken met waterton, en 's avonds in de muziek
tent voorstellingen van bekende artisten of revues van 
de mondaccordeonvereniging 'Klein maar dapper'. Ook 

in de speeltuin aan de Hazenlaan werden kinderfeesten 
gehouden. 

Tijdens de lustrumzomerfeesten werden de in-
gangswegen naar Tuindorp overhuifd met erebogen van 
sparregroen met papieren bloemen en vlaggetjes. 

Tuindorp was een sfeervolle wijk, het was een 
voorrecht er op te groeien. 

Een Utrechts dorp in vroeger eeuw. Errata 

J.W.H. Meijer 

In het voorjaar van 1991 verscheen een herdruk van het boekje Een Utrechts dorp in vroeger eeuw, van E. E. Gewin. 
Qua inhoud was de herdruk letterlijk gelijk aan de uitgave van 1944. 

Op zichzelf is deze uitgave een lofwaardig initiatief, omdat de eerste druk uit 1917 en de tweede uit 1944 nu nog 
slechts antiquarisch verkrijgbaar zijn. De uitgave van 1944 bevatte echter helaas vele drukfouten en zelfs nog 
onnauwkeurigheden; deze zijn te wijten aan de volgende omstandigheden. 

Gewin had zijn verhalende tekst zoals die voorkwam in de uitgave van 1917, in de jaren '37-'39 omgewerkt tot 
een tekst op onderwerp; begin 1940 kwam het manuscript bij de uitgever binnen ter voorbereiding van de druk. Door 
de inmiddels ingetreden oorlogstoestand werd er echter veel op de lange baan geschoven, en zo kwam ook het 
ontwerpmanuscript van Gewin voorlopig op 'de plank' te liggen. 

Door in te spelen op de toen heersende 'volksideologie', met kreten als 'sibbekunde' en 'het volkseigene', wisten 
de uitgevers H. van Krugten en CA. van Bodegraven vervolgens gedaan te krijgen dat hun papier voor de uitgave 
werd toegewezen. Eind 1943 werd de heer Gewin door hen benaderd, maar mede doordat hij aan een ernstige ziekte 
leed, toonde hij geen enkele interesse. Nu het papier er echter was, besloot men in 1944 het voorlopige manuscript 
toch te drukken, zonder correctie! Aan de herdruk van 1991 is vervolgens niets veranderd of toegevoegd, zelfs geen 
los inlegvelletje met een waarschuwing of met correcties. 

Voor de serieuze lezers/leden van de Historische Kring, die nu vrij eenvoudig te bereiken zijn,geven we navolgend 
een overzicht van de belangrijkste verbeteringen,met voorbijzien aan ondergeschikte taalfouten, punten en komma's. 

Blz. regel 

8 
9 

12 
12 

16 
19 

21 

23 
31 
34 

37 

20 lees: Ludolphus. 
noot 1 moet zijn: Ant. Matthaeus Analecta 

2c druk 1738 dl I, pag 105. 
12 van Ewijk lees: van Ewijck 
4,3,2 v.o. worden: 'Het Gerecht', een naam die 

thans nog op verschillende plaatsen 
wordt gebruikt, duidt op... 

noot 1 Deze brand was in 1793. 
noot 1,2 2e regel van noot 1 moet zijn de 2e 

regel van noot 2. 
30 wat de munici-... lees: was de 

munici-... 
15 DOORIJATkes: VOORDAT 

Blz. regel 

37 20 
37 27 
37 noot 

39 7 v.o 

46 5 v.o 

47 16 
47 18 

25 voon lees: soon 
...dat dit stellig óók... lees:... was dit 
stellig óók... 
... nog een eeuw geleden... lees:... nog 
be sin 19e eeuw... 

47 

48 

48 

1,2 v.o. 

22 

10 v.o. 

... de ouders bedeelde (1) 

... gedurende Vsjaar (2) 
Het schoolgeld... lees: 2)Het school
geld ... 
Ongeveer 60 à 70jaar geleden... lees: 
In 1845... 
lees:... omgelegd. In 1930 werd de oor
spronkelijke toestand weer hersteld. 
... in 1786... moet zijn: in 1782... 
lees: ...in elk geval moet het goed, 
dat... 
moeten worden: Op de hoek van de 
Dorpsstraat en de Scxstdijkseweg stond 

lees:... wasde Zeisterweg, voorbij De 
Bilt even modderig... 
lees: ... Veen weg, verderop golden ook 
de namen Blauwcapelscheweg en 
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Blz. regel 

50 26 

50 31 

51/53 

54 1 
54 6 

54 7 

54 9 
54 1 

55 8,9 

55 

55 

29 

30 

55 7 v.o. 

Voordorpsedijk 
lees:... (Hotel Nas) stond in de Dorps
straat het logement... 
... (Bunnikseweg) lees: ... (nu Kapel
weg) 
De op deze bladzijde vermelde gege
vens over molens worden hier onveran
derd gelaten. In een afzonderlijk artikel 
in dit blad (blz. 2 e.V., red.) worden alle 
Biltse molens uitgebreid besproken, 
lees: DE LOOI/DIJK 
Ruim een een halve eeuw geleden ... 
lees: In 1854... 
... een rij arbeiderswoningen... lees:... 
een tiental arbeiderswoningen... 
lees: Petrus en Johanneshof 
... de rij arbeiderswoningen... lees:... 
een complex arbeiderswoningen achter 
de P. en J. hof, dat hij Muizennest 
noemde. 
lees: Tameroord, gelegen bij Vollenho-
ven tegenover Beerschoten, werd in 
1865 afgebroken. 
lees:... Schorer. Het huis werd in 1928 
gesloopt. 
lees: Direct naast Arenberg lag Vrij-
heidslust dat reeds in 1860 afgebroken 
is. 
lees: Deze Uithof behoorde aan Oost
broek. 

Ingezonden brief 

In het eerste, zeer geslaagde nummer van De Biltse Grift 
wordt op pag. 12 een vergissing gemaakt, die maar al 
te vaak voorkomt. In een noot bij het artikel over de 
Dorpsstraat en het verkeer in de vorige eeuw wordt 
gezegd: '1 el = 68,8cm; 1 duim = 2,57cm'. Wienudeze 
aanwijzing hanteert bij de wielbreedte van de rijtuigen 
komt tot de conclusie, dat de wielen van de zwaarste 
36 cm breed waren. Al heb ik geen studie gemaakt van 
deze materie, dat lijkt me toch rijkelijk breed. 

De fout, die gemaakt wordt, is deze, dat er uitgegaan 
wordt van gegevens die in vele agenda's staan afgedrukt. 
In 1829 — toen het besluit over deze voertuigen werd 
genomen — waren echter andere maten gangbaar. 

Blz. regel 

55 8 v.o. 

59 16 

61/66 

62 
62 

66 

68 

68 

77 
78 

12 v.o. 
7 v.o. 

27 

13 

29 

12 v.o. 

lees: In 1641 werd het buiten aange
kocht door Johan van ... 
lees: ...in de kerk te De Bilt. (Steen is 
nog aan wezig. ) 
In de artikelen MEIJENHAGEN en 
STEENEN KAMER zijn diverse 
gegevens door elkaar verwerkt. Door
dat een eigenaar van beide huizen vóór 
1779 de namen van de huizen verwissel
de is de verwarring ontstaan. Meijenha-
gen stond oorspronkelijk in Tuindorp, 
de Steenen Kamer aan de Groenekan-
seweg, precies t.o. de Hessenweg. 
1883 moet zijn 1893. 
VOLLENHOVElœs: VOLLENHO-
VEN 

lees: In een steen van de Boerderij staat 
het jaartal 1779. Volgens de Gerechts-
notulen was het huis na verbouwing 
in 1784 gereedgekomen. 
Steenen Camer wel te verstaan: het 
vroeger Meijenhagen genoemde huis 
in Tuindorp. 
Achter 'Den Eijck '... lees: Ten zuiden 
van 'Den Eijck'... 
1877 of 1878lees: 1879 
De afbeeldingen horen in Zeist thuis. 

In 1799 werd het Internationale Stelsel van Eenheden 
geformuleerd. Nederland voerde in 1820 het 'Neder
landsen Metriek Stelsel' in. De lengtematen werden toen: 
mijl = 1 km; roede = 10 m; el = 1 m; palm = 1 dm; 
duim = 1 cm; streep = 1 mm. In 1870 werden deze 
Nederlandse benamingen vervangen door de internatio
nale metrieke terminologie. 

Tussen 1820 en 1870 gebruikte men das de oude namen 
voor nieuwe maten, zoals men ook kan bemerken in de 
militaire signalementen uit die tijd. Voor ons is en blijft 
dat echter zeer verwarrend! 

R. Hofman 
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