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VAN DE REDACTIE
De manifestatie Kera/nuze heeft de gemeente De Bilt
deze maand in haar greep. Op verschillende plaatsen
in het Biltse zal er keramiek te zien zijn. Onze vereniging
heeft in dat kader een tentoonstelling van middeleeuws
aardewerk in het gemeentehuis 'Jagtlust' ingericht. In
dit nummer vindt u informatie over de getoonde
vondsten.
Overigens komt Kemmuze niet zo maar uit de lucht
vallen. Voor de oorlog organiseerde de Kunstgroep
Bilthoven tal van culturele activiteiten, waaronder een
verkooptentoonstelling ven keramiek in de tuin van Hotel
De Leyen. Over die Kunstgroep Bilthoven is er op dit
moment helaas weinig meer bekend. In dit nummer vindt
u een aanzet om meer te weten te komen over deze groep.
De redactie streeft ernaar om niet alleen diepgravende
artikelen meteen uitgebreide literatuuropgave te brengen,
maar ook met wat luchtiger bijdragen over ons dorp
te komen. Dat kan soms wat humoristisch, soms wat
romantisch uitvallen.
De bijdrage van Richard Landman valt in de laatste
categorie. Het door hem geleverde illustratiemateriaal
is overigens verrassend en fraai.

we in dit nummer een handleiding opgenomen. Op straat
zal het er niet veiliger op worden , maar na lezing weet
u tenminste wel hoe u een heks onschadelijk moetmaken.
Sommige jubilea dreigen ongemerkt voorbij te gaan.
Zo bestaat Station Bilthoven in au°ustus 130 iaar. Daarin
zag de redactie een goede aanleiding om enkele bijzondere
foto's uit het gemeentearchief te publiceren. Met name
de foto's van het interieur zullen oude herinneringen
kunnen oproepen.
Een triester jubileum is het afbranden van Hotel Poll
in de nacht van 12 op 13 april 1958. De Biltse en
Bilthovense Courant berichtte er uitgebreid over.
De redactie heeft de hand kunnen leggen op een
exemplaar van Ons Nederland uit 1937, het officiële
orgaan van de Algemeene Nederlandsche Vereeniging
voor Vreemdelingenverkeer. Dit exemplaar is vrijwel
geheel gewijd aan de gemeente De Bilt. In de toekomst
zal nog aandacht aan dit tijdschrift worden besteed.In
deze aflevering van De Biltse Grift alvast een voorproefje
m de vorm van advertenties.
Wederom veel leesplezier toegewenst.

Voor degenen die menen dat er nog spoken, heksen en
weerwolven rondwaren in De Bilt en Bilthoven, hebben
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vastgesteld aan de hand van scherven aardewerk

Hans Fokkens, projectleider archeologisch onderzoek
Niet zo erg lang geleden verrichtten de leden van de Onderzoekgroep Zandgronden (een projectgroep van
de afdeling Utrecht e.o. van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland) een opgraving op de
hoek van de (huidige) Tuinstraat en de Burgemeester de Withstraat. Van deze opgraving werd een 17 pagina's
dik verslag uitgebracht. Het is niet makkelijk om zo'n verslag in een paar pagina's samen te vatten, maar
hieronder proberen we het.
Er stonden steeds heel wat mensen buiten de hekken
te kijken toen een groepje archeologen in de bouwput
van wat we de 'De Witte Swaen II' noemden, aan het
werk waren. Degenen die in de put kwamen konden in
het profiel een stukje geschiedenis van deze plaats aflezen.
Immers, een tweetal verkavelingssloten wees erop dat
het hier vroeger nat geweest moet zijn en dat er turf
gewonnen werd. Dat moet dan in de 12e eeuw geweest
zijn, zo'n acht eeuwen geleden. Dat weten we, omdat
op de bodem van deze oude sloten zg. kogelpotscherven
gevonden werden, die uit de 12e eeuw stammen.
Drie bouwfasen
Aan de hand van de gevonden voorwerpen kunnen we
vaststellen dat er drie verschillende fasen in de bewoning
hebben bestaan:
— fase I:de ontginningsfase (12e - 14e eeuw);
— fase II: de eerste intensieve bewoningsfase( 15e en 16e
eeuw);
— fase III: de tweede intensieve bewoningsfase (17e eeuw
en later).
Van oude kaarten weten we dat ons dorp vroeger
ook aangegeven werd als Hoogh-Bilt. Dat was ook
terecht, want de kern van het dorp ontstond op de
kruising van twee zandruggen, die boven de omgeving
uitstaken. Ten zuiden van het dorp kennen we (en kende
men toen ook al) de naam Oostbroek. Broek, broekland
duidt op een lager gelegen, drassige bodem.
In de bodem waar ons onderzoek plaatsvond was
om de 10 meter een verkavelingssloot gegraven,
waarlangs het overtollige water kon wegstromen; ook
kon de uitgegraven turf erdoor worden afgevoerd,
waarschijnlijk naar een waterweg die de Biltse Grift
genoemd werd, om in de stad Utrecht verkocht te
worden.
In de bodem werd ook een tweetal kuilen aangetroffen. Hierin vonden we — naast een donker kleiig zand
— ook scherven, brokken natuursteen, en 'kloostermoppen'. Dezelaatste zijnbakstenen vaneen grootformaat
en slechte kwaliteit uit de tijd dat men nog niet zo goed
bakstenen wist te maken.
De bakstenen en de stukken natuursteen waren zo
gelegd dat ze een vloertje vormden van ca 1,5 bij 1 meter.

Een aantal paalgaten erbij wijst opeen ondiep gefundeerd
houten huis met een stenen stookvloer.
Door de aanwezigheid van aardewerkscherven is
dit huis in de 13e eeuw te dateren.
De tweede fase
Uit deze periode troffen we tenminste twee funderingsresten aan, gemaakt van kloostermoppen. Een was een muur
van drie stenen breed (ca 40 cm) en ruim twee meter lang.
We weten er niet veel meer over te vertellen.
De andere fundering behoorde bij een keldertje.
De scherven uit de kelder zijn van rond 1400. De
keldervloer bestond uit plavuizen. We hebben ze wel
gezien, maar voordat we ze konden opmeten en
fotograferen waren ze al gestolen. Iemand heeft dus nu
een stukje geschiedenis van De Bilt in huis, zonder
waarschijnlijk veel van de afkomst ervan te weten.
Direct achter het keldertje vonden we een houten
tonput voor de drinkwatervoorziening. De put hebben
we kunnen lichten en prepareren. Hij dateert zeker uit
de 15e eeuw.
Bijzonder is dat we in deze fase een werktuig vonden
uit de (nieuwe) steentijd. We weten niet hoe het daar
terecht is gekomen. Was er misschien in de prehistorie
al bewoning in Hoogh-Bilt?
De sloot die langs dit (stenen) huis liep, werd in de
16e eeuw dichtgegooid met afval. Een kist vol scherven

Grape
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konden we bergen! Scherven van kannen (kenmerkend
voor de kannen uit De Bilt zijn de grof aangeknepen
voetringen), grapen (kookpotten), stenen koekepannen,
potten en schalen.
Opmerkelijk is de vondst van scherven van drie
bordjes van geelbakkend aardewerk. Ze zijn sterk
geprofileerd en hebben een gekartelde rand. De glazuur
is geel met een enkele groene vlek. In de literatuur zijn
dergelijke bordjes onbekend! Wel zijn er in de stad
Utrecht kommetjes gevonden met een dergelijke
gekartelde rand. Deze zijn oorspronkelijk uit Keulen
ingevoerd.
Uit de samenstelling van het aardewerk kunnen we
afleiden dat het hier ging om een vrij arme huishouding.

de pijpekop. Op de ziel (maar ook wel eens op de kop)
wordt vaak een stempeltje aangetroffen, aangebracht
door de maker van de pijp. D e stempeltjes zijn voor ons
heel belangrijk, omdat we de meeste via een merkenlijst
kunnen dateren.
^*\S

Datering: 1768- 1865

Vooral uit de derde fase troffen we
dateerbare pijpekoppen aan. We vonden enige
malen het merk 'gekroonde 67', dat tussen
1768 en 1865 gemaakt werd.'BS'dateert van
tussen 1732 en 1881.

Stenen koekepan

qX o f U.'el-

I3e bewoners waren waarschijnlijk eenvoudige agrariërs.
Opmerkelijk is dan wel dat deze eenvoudige mensen al
in een stenen huis woonden: tot in de 17e eeuw waren
als regel alleen de woningen van de rijken van steen, en
de gewone huizen van hout.
De derde fase
We komen nu in een meer recent verleden: de laatste
200 à 300 jaar van de bewoning van deze plek.
Ook uit deze tijd was een aantal funderingen
aanwezig: twee kelders van twee verschillende huizen
troffen we aan. Het blijkt dus dat in deze fase niet meer
één, maar twee huizen op dit perceel stonden.
Een keldertje had een vloer van plavuizen, maar
ook deze werden uit de opgraving gestolen.
Uit deze fase vonden we de resten van een stenen
waterput. Natuurlijk werd er weer het nodige aardewerk
aangetroffen.
Pijpekoppen
Voor ons is ook de vondst van pij pekoppen van belang.
Een pijp heeft (meestal) een kop, een steel, en een ziel;
met dit laatste bedoelen we het kleine uitsteekseltje aan

Datering: 1732- 1881

De geschiedenis van deze stenen pijpen is zeker een apart
artikel waard! In Nederland is ook een aantal pijpencollecties te bezichtigen, waar met die geschiedenis nader
kennis gemaakt kan worden. Om een facet te noemen:
de tabak werd in de loop van de geschiedenis steeds
goedkoper. De oudste pijpjes zijn dan ook erg klein, en
hoe verder we in de geschiedenis komen, hoe groter de
pijpekoppen worden.
Een heel opmerkelijke vondst
De mooiste vondst was een bijna complete Deense
'Jydepot', (spreek uit judepot) van ruim 25 cm hoog.
Het is een grote 'kogelpot' met drie pootjes en twee
oren. De pot is 'gesmoord', wat wil zeggen dat hij in een
vuur onder heideplaggen gebakken werd, vandaar de
zwarte kleur. De herkomst is de westkust van Jutland.
De pot kwam uit de 15e-eeuwse kelder, maar moet
in de 17e eeuw gedateerd worden.
Het bijzondere van deze vondst is dat hij in De Bilt
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Samenvatting

De Jydepot

werd gedaan. Deze potten zijn nl. wei als ballast in schepen gebruikt en zijn daarom wel eens in binnenhavens
te vinden, maar bijna nooit in het binnenland. Zou deze
17e-eeuwse bewoner van De Bilt iets met de scheepvaart
te maken gehad hebben'?

Wat betekent dit onderzoek nu voor de geschiedenis van
De Bilt?
De oudste sporen zijn de verkavelingssloten die rond
1200 voor de ontginning van dit gebied gegraven werden.
In de loop van de 13e eeuw is het terrein bebouwd
met een houten huis. Dat is ruim 100 jaar voor de eerste
vermelding van De Bilt in 1372. Het onderzoek heeft
onze geschiedenis dus een eeuw langer gemaakt!
Omstreeks 1400 is het hou ten huis vervangen door
een van steen. Volgens de literatuur over de geschiedenis
van De Bilt is de bebouwing in de 15e eeuw — op de
herberg na — nog van hout. Dat blijkt dus nu niet juist
te zijn.
In de 17c eeuw is dat huis waarschijnlijk afgebroken
en door een moderner huis vervangen. Nog een eeuw
later wordt er op het terrein een huis bijgebouwd. Nu
dus twee huizen op het ene perceel.
Aan de hand van dit onderzoek kon er historie
geschreven en herschreven worden, waarmee het belang
van zo'n archeologisch onderzoek duidelijk wordt
aangetoond.

Middeleeuws aardewerk uit het Vrouwenklooster
Abe Postema
In het kader van Keramuzeheeft onze vereniging in het gemeentehuis drie vitrines ingericht met een keuze
uit het middeleeuws aardewerk dat in de gemeente is gevonden. In dit artikel wordt aandacht besteed aan
de voorwerpen die uit het Vrouwenklooster afkomstig zijn.
Dit Vrouwenklooster stond gedeeltelijk
op het huidige K.N. M.I.-terrein en op wat
thans de Kloosterlaan heet, met name
onder de percelen 6,7 en 8. Het terrein
werd vrij zeker al in de twaalfde eeuw bewoond. Het middeleeuwse klooster werd
in 1585 verwoest. Omstreeks 1625 blijkt
er echter sprake te zijn van een mogelijk
gespaard gebleven gebouw annex boerderij. Omstreeks 1810 werden alle gebouwen
vervangen door een groot buiten. Dit
gebouw staat er, weliswaar sterk veranderd, nog steeds als het oudste, oorspronkelijke K.N.M.I.-gebouw.
Hieronder een selectie van wat er aan
voorwerpen uit het Vrouwenklooster van
De Bilt is gevonden en kon worden
gerestaureerd. Nader onderzoek van de
scherven die in het gemeentearchief
aanwezig zijn en verder onderzoek ter

;¥=•*...•«

afbeelding 1
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plaatse, zouden in de toekomst een meer
gedetailleerd beeld kunnen opleveren van
het dagelijks leven in het klooster. De
toepassing van moderne restauratiemethoden kan daarbij behulpzaam zijn.
Kookpotten

afbeelding 2

Bij de opgravingen rond het Vrouwenklooster zijn scherven gevonden van
kookpotten. Het gaat om ronde potten
uit grijsbakkende klei. Dergelijke potten
werden in de hete as gezet en met twee
stokken, die onder de rand van de pot
werden geschoven, er weer uitgetild
wanneer het voedsel gaar was. Twee van
deze potten konden worden gerestaureerd.
De kleinste is 11,5 cm hoog en heeft een
opening van 10 cm(afb. 1). De grootste
heeft bovendien diagonale ribbels over
het gehele oppervlak. Een versiering van
praktische aard, want een geribbelde pot
geeft bij schoonmaken en opbergen meer
houvast dan een gladde pot (afb. 2).
Deegkom
Ook kwam een grote kom aan het licht.
Deze heeft een doorsnede van 41 cm en
is 18,5 cm hoog. Deze kom werd waarschijnlijk gebraikt voor het aanmaken en
bakken van brooddeeg. Alle scherven aan
de onderkant van de kom zijn zwart
beroet. Door het vele roeren is het glazuur
aan de binnenzijde sterk gesleten. Deze
pot is helaas niet op de tentoonstelling
aanwezig.
Andere voorwerpen uit de keuken
Typisch keukengerei zijn enkele napjes.
Ze hebben een hol handvat waarin een
stok werd gestoken. Voorts zijn er enkele
koekepannen van rood aardewerk gevonden. Deze zijn aan de binnenkant geglazuurd. Het afgebeelde exemplaar heeft
een diameter van 21 cm (afb. 3). Verder
konden kannen en kannetjes van uiteenlopende grootte worden gerestaureerd.
Afgebeeld is een fraai kannetie met drie
pootjes van 14 cm hoogte (afb. 4).

afbeelding 3

De Biltse Grift juni 1993

Geïmporteerd aardewerk
In de keukeninventaris van het klooster
was ook geïmporteerd aardewerk aanwezig. Het klooster lag op korte afstand
van Utrecht, het snijpunt van belangrijke
handelsroutes. Déroute Biltse Steenstraat
- Hessenweg, die langs het klooster liep,
was er één van.
Enkele geïmporteerde bekers uit het
Duitse Siegburg konden worden gerestaureerd. Ze dateren vermoedelijk uit de 14e
en 15e eeuw en zijn uit grijs en oranje
gevlamd aardewerk vervaardigd (afb. 5
en 6).
Ook ingevoerd is een geel geglazuurde
kom van zogenaamd 'Andemme-aardewerk'. Deze heeft een diameter van 19 cm.

afbeelding 4

:!S;;:^ !%;#«»":"'

afbeelding 6

afbeelding 5

Spaarpotje
Een van de aardigste vondsten is een klein
spaarpotje. Het potje is groen geglazuurd,
is 7 cm hoog en heeft een diameter van
4,5 cm. Geld zat er niet in. Om de een of
andere reden heeft het iets heel tastbaars
(afb. 7).
afbeelding 7
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Overige voorwerpen

Fragment van een terracotta beeldje

Interessante voorwerpen zijn verder een fraaie kandelaar van 28 cm
hoog, een aantal (overigens zwaar gerestaureerde) drinkschaaltjes en
een aantal nachtspiegels (afb. 8).
Van belang is de vondst van een drietal spinsteentjes. Daaruit blijkt
dat het spinnen en wellicht ook het weven een van de bezigheden in
het klooster was.

Tenslottewerdeenuiterma te interessant
terracotta kopje gevonden: samen met
enkele daarbij behorende scherven heeft
het onderdeel uitgemaakt van een beeldje,
dat door middel van een mal werd vervaardigd. Sporen van beschildering met
witte verf zijn nog aanwezig.
Na de vondst van deze fragmenten
deed in het dorp het verhaal de ronde dat
er een beeldje van een van de nonnen van
het klooster was gevonden. Het gerucht
is leuk, maar in de middeleeuwen was het
niet gebruikelijk dat dergelijke beeldjes
gewone kloosterlingen voorstelden.
Vondsten van vergelijkbare beeldjes elders
tonen aan dat het hier om een heiligenbeeldje moet gaan. Het beeldje laat een
zeer verzorgd kapsel met bijpassende
fraaie hoofdtooi zien. Een vergelijking
met andere middeleeuwse beelden en
schilderijen leert dat rijke vrouwen uit de
16e eeuw er zo uitgezien hebben. In
zoverre gaat de vergelijking met de rijke
kloosterlingen, die eertijds het klooster
bevolkten, op. Het beeldje kan worden
gedateerd in de periode van 1500 tot 1530.
Heiligen kunnen herkend worden aan de
hand van de voorwerpen die zij bij zich
dragen. Van dit beeldje ontbreken helaas
de fragmenten die daarover duidelijkheid
zouden kunnen verschaffen, toch wijst
het lange haar in de richting van Maria
Magdalena.

afbeelding 8

Het is niet onwaarschijnlijk dat het
beeldje in Utrecht, van oudsher een
religieuscentrum, isgemaakt.Erbestonden daar werkplaatsen waar met behulp
van mallen kleine beeldjes werden vervaardigd. Naar alle waarschijnlijkheid
werden daar ook wat grotere terracotta
beelden met mallen gemaakt. Het Biltse
beeldje zou daarvan een voorbeeld kunnen
zijn.
Met dank aan de heren J.W.H. Meijer en
H.L.M. Defoer voor hun medewerking aan
de tot standkoming van dit korte overzicht.
Foto's: Abe Postema

afbeelding 9
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een stukje Biltsekunstgeschiedenisin

de jaren twintig

Ruby Hartgring
In het kader van Keramuze 1993 enige informatie over een groep kunstminnaars in het begin van deze eeuw.
Op dit moment is er echter nog weinig bekend over deze 'Kunstgroep Bilthoven'.
De jaren twintig van deze eeuw vormden een bloeiperiode
in de kunst, bekend om de Jugendstil. Ook in De Bilt
deed deze invloed zich gelden. In die jaren werd de
Kunstgroep Bilthoven opgericht door een aantal
kunstminnende plaatsgenoten.
De groep ontwikkelde allerlei activiteiten voor en
door kunstzinnige Biltenaren. De Kunstgroep zetelde
in het Blauwe Huis aan de Beetslaan in Bilthoven, thans
Ten Katelaan. Regelmatig werden er concerten
georganiseerd en werd er gezongen. In 1920 won het Bilts
Kinderkoor een nationaal concours te Leiden.
De schrij fster Mej. A. Salomons gaf lezingen, met
name over Tolstoj.
Ook werden er tuinfeesten georganiseerd in de tuin
van Hotel De Leyen, waarbij in stands fayence (keramiek)
te koop werd aangeboden.
De in die tijd bekend geworden beeldhouwer Christiaan
van der Hoef ontwierp speciaal voor de Kunstgroep een
bronzen gedenkpenning. De penning werd in 1923

geslagen en is nog te vinden in 'Het Koninklijk Penningkabinet' in Leiden.
Aan de voorzijde is een fraai gestileerde gier
afgebeeld. Bij de Egyptenaren was de gier het zinnebeeld
van de zon, de moeder, dus van het scheppen en voortbrengen. Het omschrift luidt: 'Kunstgroep Bilthoven'.
Aan de keerzijde is een lelie te zien met het omschrift:
'Zoals de zon de bloemen kleurt, zoo kleurt de kunst
het leven'.
Daarnaast kwam kortgeleden aan het lieh t dat Van der
Hoef voor de kunstgroep in die jaren een speciaal bordje
(met bijbehorende beker) heeft ontworpen.
Van der Hoef was bekend als beeldhouwer, keramist
en ontwerper van verschillende monumenten.
Veel meer is er op dit moment niet (meer) bekend over de
Kunstgroep Bilthoven. Wiemeerover de Kunstgroep weet,
is hierbij uitgenodigd voor een reactie.

/:;
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De gedenkpenning van Christiaan van der Hoef.
Boven: voorzijde met gestileerde gier. Onder: keerzijde,
(foto's: Het Koninklijk Penningkabinet, Leiden)

8

Het speciaal ontworpen bord met beker.
Foto's uit: Elsevier's Maandschrift, juni 1925

De Biltse Grifi juni 1993

Verhalen uit vervlogen tijden
Geeske Menalda
'Woar dit huus stoat was vroeger allemoal heide, niks as heide, zo ver as je kon zien. Grootvader vertelde,
dat hier op dezelfde plek, woar ons huus stoat, witte wieven liepen, die zwierven op de hei rond. Toen er
geen hei meer was, gingen ze weg, want die witte wieven zund meer liefst op de heide... '
Ja, toen er geen hei meer was en er bovendien overal elektrisch licht kwam gingen ze weg, de witte wieven,
dwaallichtjes, tien- en twaalfuurshonden, ijzeren veulens en weerwolven, heksen, duivels en spoken. Alleen
de nachtmerrie wist zich te handhaven en komt ons nog regelmatig 'drukken'.
In onderstaand artikel vindt u een selectie uit de volksverhalen die in De Bilt en Bilthoven de ronde
deden, opgetekend uit de mond van twee vertellers, Willem van Dijk, geb. 1889 te De Bilt, bankwerker
bij de Nederlandse Spoorwegen en Albert Pastunink, geb. 1876 te Bilthoven, timmerman. Verzameld door
E. Heupers, werden ze tezamen met verhalen uit Gooi- en Eemland en de westelijke Veluwe uitgegeven
door het P. J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde onder redactie van A. J.
Dekker en J.J. Voskuil (Amsterdam 1984). De verhalen uit De Bilt en Bilthoven geven een goed beeld van
wat er zoal verteld werd in deze contreien aan het eind van de vorige eeuw en het begin van de 20ste. Om
enig reliëf aan te brengen breng ik ze hier en daar in verband met verhalen uit de nabije omgeving van De
Bilt. Zoals dat voor een artikel in een historisch blad betaamt kijk ik voornamelijk naar de historische aspecten
ervan.
(De getallen tussen () in de tekst verwijzen naar de nummers van de verhalen)
Met z'n allen om de kachel
'Vroeger bie ons thuis zaten ze om zo'n Wijkse kachel,
allemaal met de voeten op de plaat. En dan wier er
verteld, vooral door ming vader. Wullie kinderen wieren
op 't lest zo bang, zo bang, dat we niet meer in 't donker
naar 't huusje dorsten... ', vertelt een dienstbode uit Soest.
Het is goed dat we ons eerst trachten in te leven in de
omstandigheden waarin men elkaar verhalen vertelde.
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hout zo kraakte, net of er iemand met je meeliep als je
over de weg ging, alsmaar ging het dan: krak, kraak,
krak, net voetstappen en toch was 't wat anders, 't Was
een geest die met je meeliep. Ook in huis hoorden ze wel
eens wat, dan kraken, dan steunen en zuchten, 't Waren
geesten die je 't huis uit wilden helpen en wanneer jij er
dan uitging dan kochten ze je huis, want ze konden zich
ook zo weer veranderen in een mens, hun eigen gedaante,
de smeerlappen...'.
Dat vertelt een boer uit Kortenhoef. Maar in De
Bilt zagen ze '... vroeger op de hei de duvel wel is goan.
Hie had vurige ogen in z'n kop en overal woar hie liep
vonkte het, spatte vuur in 't rondte'. Hieronder volgen
nog andere verhalen van Willem van Dijk, daarna van
Albert Pastunink.

Verhalen van Willem van Dijk
1. 'Een schaapherder vertelde ons, m'n vader, moeder
en ons kinderen, dat De Bilt nog es een keer een grote

De Duivel is langs geweest en heeft zijn sporen nagelaten.
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stad zou worden. Zo'n schaapherder zag veul meer as
gewone mense. Ze hadde een bijzondere gave, het tweede
gezicht. Zo vertelden ouwere mense in die dagen toen
er nog schaapherders waren. Hie kreeg nog geliek ok,
die schaapherder, want De Bilt begint nou aardig op
een grote stad te gelieke. Toen ik jong was woonden er
nog gin twaalfhonderd mensen. En nou!'
2. 'Stroef, zo heette hie, was een ouwe man, die vroeger
op De Akker woonde en die kon toveren, 't Was een
magere ouwe man met allemaal rimpels in z'n gezicht.
Hie kon muizen maken. Hie lie t ze over de tafel en deur
de kamer lopen. Woar ze vandaan kwamen? Zo waren
ze eren zo waren ze ok weer weg. Hie toverde ze ergens
vandaan, moar hie deed het niet op de mensen, meer
aan bomen of planken. Diegingedood,zo meer kapot.
As hie bezig was brak hem het zweet uit, zo zwoar viel
het hem. Meer hie had ok macht.'
3. "t Is gebeurd bie Jan van Dijk, een boer die vroeger
op I3e Bilt woonde. Elke nacht kwam doar de nachtmerrie in de stal. Er stinge drie peerde en die wieren alle drie
deur de nachtmerrie oferejen. Elke morgen gevlochten
manen en de staart in de knoop, bie alle drie. De
nachtmerrie kwam deur 't geutgat noar binne. Hoe ze
er deur was gekomen wisten ze niet, meer as ze d'r was
dan hinnikten de peerde en stinge ze te stampe van
geweld. D'r was niks tege te doen.'
4. 'Vrouw Groen woonde vroeger tussen Utrecht en De
Bilt. D e kon toveren, zo zeiden ze. Elke morgen kwamen
er een stuk of wat melkboeren met hun hondekar veurbie
hoar huisje. Nou, die honden mosten lopen, "juu, juu",
ging het en zo wieren die honden opgehitst en dan liepe
zo nog harder. Vrouw Groen komt op een keer uut haar
huisje net toen die hondekarren met die kerels er
ankwamen. In eens stinge die honde stil en vielen die
melkboeren met kar en al in de sloot. Dat dee vrouw
Groen, die kon dat. 't Was toveren. Later hebben ze er
toch wat op gevonden! Ze leien een vlierhout over de
brug waarover die honden met hun karren heen mosten
en doar kan zo'n toverpot niet tegenop, had ze heur
macht verloren.'
5. 'Vroeger hoorde je nog wel es dat er kinderen op de
wereld kwamen, die met de helm op geboren waren. Ja!
Wat waren dat veur mensen'? Ze konden alles veuruut
zien. As t 'r oorlog op komst was of as er een in de buurt
dood zou gaan. Dat zagen ze allemaal gebeuren en er
was nog niks an de hand. Later, veel later gebeurde het
dan werkelijk. Ze wisten dat precies. Zo'n ding was veul
geld waard.'

Verhalen van Albert Pastunink
6. 'Vrouw Strijker, die had een grote zwarte kat. Ze was
weduwe, haar man was gestorven, maar ze vertelden
dat ze die had veranderd in een zwarte kat. 't Was haar
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man. Altijd was die kat bij haar en liep om haar benen.
Neen, zuiver was die van Strijker niet.'
7. 'Van weerwolven wier verteld vroeger, dat het nog
veel erger was dan toveren en gruwelijk gevaarlijk.'
8. 'Ik weet nog dat ze bij de boer zelf karnden, zelfde
boter maakten. As 't niet wou, dan zeien ze steevast, dat
de karn betoverd was. "Welk wijf zou er op de deel
geweest zijn : vrouw Emans of die van Strijker?" Die van
Strijker was ook niet zuiver. '
9. 'De nachtmerrie, die zag je in je slaap en je kon hem
horen aankomen. Wat het eigenlijk was weet ik niet meer.
Je kon er wel wat voor doen, dan moest je je kousen
kruiselings voor 't bed leggen. Dat hielp en daar kon
de nachtmerrie niet tegen. Aan een kruis hebben ze een
hekel.'
10. 'Om 't huis van vrouw Emans in De Bilt liepen altijd
zwarte katten. Van die smerige ondieren met van die
steile haren en gloeiende groene ogen in d'r 1' koppen,
't Waren allemaal heksen, zo vertelden ze vroeger bij
ons.'
11. 'Hier in De Bilt heb je wel twee kloosters gehad
vroeger en daar liepen onderaardse gangen an waar nu
het KNMI staat naar Oostbroek. Op die plekken hebben
de kloosters gestaan. Er was een lange gang waar ze
doorheen konden. Ik heb ze nooit gezien, zo oud as ik
ben, maar mijn vader en moeder hebben het vaak zat
verteld.'
12. "t Is ook is gebeurd dat er een man hier doodging
en een paar dagen later terugkwam en toch hadden ze
hem begraven. Ze zagen hem duidelijk voor zich en ze
herkenden hem aan zijn stem. Wat ie zei, konden ze niet
verstaan. Die vent had niet best geleefd en hij had nog
wat willen zeggen voor ie doodging, moar dat kwam
er niet uit en daarom kwam ie terug.'
13. "t Is in Bilthoven gebeurd dat een wijf, vrouw Emans,
een kind had betoverd in de wieg. "t Was nog een heel
klein kind en daar kon het gemakkelijk mee. 't Kind was
er slim aan toe, maar een buurvrouw kreeg het gauw
in de gaten. Die was zo slim om 't kussentje open te
maken, waar het kind op sliep. Ze trok het open en toen
hadden ze het bewijs in handen dat er getoverd wier.
Een grote bloemkrans van allemaal veren kwam er uit
en zo konden ze zien dat vrouw Emans dat kind behekst
had.'
14. "t Is heel lang geleden gebeurd toen m'n grootvader
nog leefde, zo omstreeks 1840 of 1841, moar toen bestond
Bilthoven alleen uit heide en bos en hier en doar een klein
huisje, meer niet. Een man hier komt 's avonds laat in
donker naar huis en opeens wordt hij van de weg ofgezet
en zo de sloot in. Hij zag niks en wist niet wat er aan
de hand was. Maar later vertelden ze hem, dat daar een
lijk langskwam toen hij daar liep en toen moest hij an
de kant, van de weg af. 't Was wel vreemd, maar het
gebeurde.'
15. 'Vrijmetselaars sterven allemaal een geheime

De Biltse Grift juni 1993

dood. Ze hebben hun ziel verkocht aan de duivel. Ze
weten alles en nooit hebben ze gebrek aan geld.'

Historische kern

zullen wel ontstaan zijnnaar aanleiding van de geheime
riten die deze beweging inderdaad kent. Zo kan een sage,
want tot dat genre reken ik deze verhalen, een historische
grondslag hebben.

Heksen

eerst gin arg in gehad. Meer toen kregen ze 't in de gaten.
As dat knijn in de omgeving rondliep, dan lag vrouw
Van Os thuis, bij haar net of ze dood was. 't Knijn kroop
uut hoar hals en ging zo op 't pad en as het wier
terugkwam kroop het weer noar binnen en Nennetje
leefde weer gewoon...'
Dat vindt u nog geen bewijs? Hoor dan deze uit
Soest: 'Op een keer vertelde m'n ome, dat hij in de schuur
achter zijn huis bezig was geweest met hout kleuven. Er
liep een dikke zwarte kat langs z'n benen, door z'n benen,
om z'n benen en dat ging zo maar door. M'n ome wier
bang en gaf die kat een schop met z'n klomp tegen d'r
kop. Die kat vloog de schuur uit. En anderendags liep
de naaste buurvrouw met een doek om heurlui kop. Zij
was die zwarte kat geweest. M 'n ome had
haar goed geraakt, die heks...'

Bezwering van heksen
Een vlierhout neerleggen hielp, daar
konden heksen niet tegen, dat zagen we
al bij vrouw Groen (4). Wilde je een heks
echt ontmaskeren en bovendien van haar
af, dan deed je wat een dienstbode uit
Soesterberg aanraadt: 'As je wilt weten
of er een heks bie je in de buurt woont,
dan kun je zo'n wijf uit haar eigen loaten
kommen. [...] Je most een pikzwarte kip,
meer hij most pikzwart zijn en er mocht
niks an mekeren, anders hielp het niet,
levend in een pot met water stoppen en
dat op 't vuur. En maar koken. Dan kwam
de heks vanzelf en zag je wie 't was. Maar
zette je door en liet je zo iets een halve dag,
of nog langer an de kook, dan ging zo'n
wijf er dood van [...] Zo mot een heks
doodgemaakt worden...'

Heksen op pad.

Het zal bijvoorbeeld ook best af en toe gebeurd zijndan
het karnen niet lukte (8). 'Ze hadden er te veul water
bij gedaan, te heet of te koud. Meer 't was vaak: "Zal
wel een heks langsgekomme z'n". Bijgeloof, niks as
bijgeloof! Praatjes!', zegt een boerenknecht uit Werkhoven nuchter. Anderzijds waren er toch treffende bewijzen
dat er wel degelijk gehekst werd. Zo vertelt een bakkersknecht uit Garderen: 'Daarhad je een vrouw, Nennetje
van Os en die kon toveren, was een toverpot. Ze ging
is bij een boer an en toen gaven de koeien in gin dag melk
meer, gin druppel, dat was vrumd natuurlijk. Ze wisten
niet op die boerderie wat er an de hand was, meer ze
hadden wel een knijn zien lopen, meer doar hadden ze

Heksen ook mensen
Toch wordt er ook wel genuanceerd tegen heksen
aangekeken (2). 'Ze moest toveren, of ze wou of niet.
Meer ze was een goed mensje, daar niet van, maar ze
kon het. De hele buurt wist het', vertelt een fietsenmaker
uit Soest. Wat was het geval? "t Was vrouw Van Beek,
ik heb haar nog gekend. We woonden bij haar in de
buurt. Ze betoverde zo meer, op een keer een boom vlak
v
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met haar handen langs de stam. Een paar weken later
was de boom dood. Ze hebben hemmoeten omhakken.
Ze zeiden toen in de buurt, dat vrouw Van Beek moest
toveren, anders moest ze een kind betoveren of zo en
daarom deed ze het op een boom of een struuk...'.
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Een in onze ogen merkwaardige situatie wordt
geschetst door een boer in Maartensdijk: 'Jans Verkerk
was een toverheks. Ze woonde in de hei in een klein huisje
[...] [Als ze eraan kwam] dan riep ze: "Toontje", zo heette
m'n moederen wij woonden dicht in de buurt, "haal je
jonges binne! " Ze waarschuwde m'n moeder altijd als
ze er aankwam. Werden we binnengehaald anders
betoverde Jans ons kinderen. Meer om haar huisje stond
geen levende boom. Alle bomen had ze betoverd en waren
doodgegaan. Een buurman van ons hoor ik nog zeggen
tegen haar: "Er staan nog bomen zat, Jansje, je gaatje
gang maar!"'. — Zou Jansje zelf gedacht hebben dat ze
heksen moest, of zou ze het spelletje maar meegespeeld
hebben, om niet de schuld te krijgen als de kinderen iets
overkwam? Het geeft je even een inzicht in de situatie
waarin zo'n arme vrouw zich bevond... Ach, maar het
is toch maar een verhaal!

Betoveren van kinderen
Wat betreft het betoveren van een kind in de wieg (13),
hierover laat ik Marten Douwes Teenstra (1795-1864)
aan het woord. Hij noteerde in 1843 de hem bekende
volksverhalen; in zijn boek is een schat aan gegevens
te vinden". Deze Teenstra is een typisch kind van de
Verlichting en de romantiek en sociaal zeer bewogen.
Fel trekt hij van leer tegen het bijgeloof en tegen hen
die zich ervan bedienen om het volk dom te houden en
zichzelf te verrijken, zoals pastoors en monniken die zich
tegen forse betaling met duivelsuitbannerijen e.d.
bezighouden. Zijn inventarisatie is dan ook vooral
bedoeld om de gesignaleerde verschijnselen door te
prikken en belachelijk te maken. Dit zegt hij van het
betoveren van kinderen door het leggen van een
verenkrans in het kussentje waarop zij slapen (13): 'Ik
heb onderscheidene kransen in mijn bezit [...] Deze
vederkransen in de kussens, om gezegde draad, is eene
zeer natuurlijke aanbakking welke bij het schudden en
roeren der kussens ontstaan, zijnde voor het overige te
bekend en te weinig beduidende om er langer bij stil te
staan...'

Pastoor ook magiër
Dat zullen we dan ook niet doen. Wel staan we nog even
stil bij de magische praktijken van pastoors. Deze blijken
ook uit onze verhalen (al komen ze niet voor bij onze
Biltse vertellers). Zo zijn er ettelijke verhalen waarin de
pastoor bij brand de wind laat draaien. In ons boek wordt
algemeen aangenomen dat hij dit bereikt door bidden,
maar Teenstra meldt wel anders2'. Een Nederlands
Hervormde daggelder uit Lunteren vertelt dat de pastoor
daar werd geroepen omdat een kind werd behekst. 'As
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de buurvrouw, die toverpot, an kwoam lope, begon 't
kind te schreeuwe in huis. Zo arg was het. Die moeder
noar de pastoor toe. Ze zei, dat ze niet rooms was, meer
ze vroeg om road. "Goa meer zitten", zei de pastoor.
"Ik zal je wat meegeven". Nou, ze kreeg wat mee. Ze had
die rommel, wat 't was wist ze niet, nog niet in huis of
't kind leefde al op. Een dag of twee loater kwam dat
wijfan de deur. Meer die moeder had zo'n kracht ekregen
dat ze zei: "D'ruut, smeerlop"endie toverpot weg. Zukke
wijve hebben het er slecht mee, as er zo iets van dat
roomse spul in huis is. '

Dominee 'niet zo handig'
De dominee had die macht niet, vertelt een rietsnijder
uit Kortenhoef: 'Zo'n pastoor ken dat alleen. Ik heb nog
nooit gehoefd dat een dominee zo handig was, dat die
dat kon.'
Dat de dominee niet zo handig was blijkt ook uit
het volgende verhaal van een gereformeerde boerenknecht
uit Bunschoten: 'Ming moeder het het wel is verteld. Toen
moet het gebeurd z'n, dat er een stem uut zee kwam, uut
de Zuiderzee, altied op 't zelfde plekkie. Die visserman
was al wal duzend keer langsgekomme en dan heurde
hie altied weer op dezelfde plek die stem roepe:
"Hier is de plek,
woar is de man?"
Dominee heurde er van, meer hie was er arg op tege.
"Biegeloof, zei hie, meer hie wol zelfde stem ook wel
is heure. Noe, dominee goat met die visserman mee op
de sjuut en joa heur, op die plek heurt die visserman de
stem uut zee, uut het woater komme. Hie roept direkt
dominee, die in 't veuronder zat, dat ie de stem heurde
en of dominee gauw kwam. "Noa mot je komme", zei
die visserman, "'t is vlakbie!" Dominee sting op en die
noar bove toe, meer hie strukelt, valt overboord en
verdrinkt. Dominee was de man!'

Onderaardse gangen
Wat het verhaal van de onderaardse gangen betreft (11),
die blijkje volgens onze vertellers in haast in elke plaats
te kunnen vinden: in Amerongen lopen ze van de kerk
naar het kasteel, in Amersfoort van het Burgerweeshuis
naar Het Monnikendam. In Bunnik lopen ze bij de
protestantse kerk, in Bunschoten eveneens (dat was in
de 'zwarte tied', toen ze niet 'noar de kerk hier' mochten)
en in Doorn zitten ze onder de Ijskelder, maar ook bij
de N H kerk, 'dat is vroeger een roomskatholieke kerk
geweest en doar hadden ze dat, een onderaardse gang,
liep onder de grond door naar 't huis Doorn waar de
Duitse keizer begraven ligt'. In Ede 'staat een huis, dat
heet Huize Kernhem. Heel vroeger moet doar een oud
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kasteel hebben gestaan, dat is afgebroken en toen heette
het Keerom omdat daar in de tijd van Napoleon
gevochten zou zijn en ze toen doar werden verslagen.
Maar onderde villa Kemhem moet nog een onderaardse
gang lopen in de richting Bennekom...' In Muiden lopen
de gangen natuurlijk naar het Muiderslot toe, en in
Nederhorst den Berg van het kasteel naar de dokter (dat
huis heet nu nog 'De Uitvlucht'). In Nijkerk liepen ze
tussen de voormalige kloosters Salentijn en GrootDiermen, in Soest 'van de Grote Kaark van Soest noar
't Klooster toe, de ouwe boerderie van Peter Kuier'. In
Utrecht zitten er 'genoeg': 'Op de Neude bij 't postkantoor zitten ze en verder overal in de ouwe stad. 't Is
bekend genoeg'. En ook in Wijk bij Duurstede heb je
er 'zat': onder kasteel Kamminga onder de Rijn door
naar Oostbroek, een oud nonnenklooster; van 't kasteel
naar de kerk, en ook lopen er onder de Maasdijk: 'daar
woonden heel vroeger de Batavieren'.

Weerwolf

Spoken
Spoken deden mensen die nog iets hadden goed te maken
(12). Zo loopt er op de Laak bij Nijkerk 's avonds het
lichtende Laakmannetje (de sage van 'de vurige
landmeter') en roept:
'Laakmannetje laak,
Ik heb m'n arme ziel vergeten,
en de Laak te kort gemeten.'
Zo'n magisch aandoend versje in sagen en sprookjes
verhoogt de charme, in de oorspronkelijke betekenis
van betovering, altijd in hoge mate. Ze worden door
vertellers dan ook graag gebruikt.

De literaire kant van de volksverhalen
Een goed verteller stelt er natuurlijk een eer in, zijn
gehoor te boeien. AI vertellend ontwikkelt hij mogelijkheden die in het gegeven van de sage besloten liggen,
waardoor het verhaal mooier, treffender wordt.

'Met de helm geboren' en 'aan de kant gezet'

De weerwolf (7), de mens die op gezette tijden in een
wolf veranderde en mensen opat, is bijkans dood. De
mensen weten nog wel dat weerwolven iets heel ergs is,
'tien keer zo erg als toveren', maar het rechte weten ze
er niet van. Hier en daar vind je nog een verhaal dat echt
op het weerwolven slaat, zoals in Wijk bij Duurstede:
'D'r verkeerde hier is een jongeman met een meisje[...].
Ze gingen es op een keer samen uit en toen moest die
jongen uut de broek. Dat kan natuurlijk. Nou, z'n meisje
wachten en wachten en toen kwam hij op 't lest aan, met
de vodden tussen z'n tanden, 't Was een weerwolf, die
jongen en hij greep wat hij grijpen kon. Vandaar dat hij
die vodden tussen z'n tanden had zitten. Moar de
verkering was meteen uit, dat was er niet meer bij. Zo
vertelde vader het ons.'

Zo vinden we in onze verzameling volksverhalen
vertellingen die het gegeven van het vooruitzien (al of
niet dankzij het feit dat men met de helm geboren is)
(1,5) combineren met het verhaal van het 'aan de kant
gezet' worden (14). We krijgen dan een versie zoals die
in Maarsseveen wordt verteld: 'M'n grootvader was met
de helm op geboren, 't Hele dorp wist hiervan. Hij kon
in 't voren zien, hij was zogezegd helderziende. Op een
keer stond ie met m'n moeder, toen een klein meisje, en
een buurman buiten op stroat, zo te proaten. Opeens
zegt m'n grootvader: "Kom hierheen, goat daar stoan,
want er komt een lijk heen". M'n moeder ging onmiddellijk an de kant, want zij wist wel dat haar vader wat had
gezien, al was er niks goande. Meer die buurman, die
bleef stoan en die werd zo van de weg ofgezet, zo 't water
in. Met z'n beiden hebben ze hem er wier opgehoald,
moarm'n grootvader had hemgewaarschouwd en toch
bleef hie stoan.'
Een andere mogelijkheid die in het gegeven
vooruitzien beslo ten ligt, is dat de helderziende de eigen
begrafenis waarneemt, wat natuurlijk weer dramatischer
is dan het vooruitzien van de dood van de oude vader
of moeder of van de buurman. Deze ingebouwde
mogelijkheid is ontwikkeld in Soest, waar een boerenknecht vertelt van een andere knecht, die op het erf van
de weduwvrouw voor wie hij werkte, een begrafenisstoet
zag. De boerin hechtte geen geloof aan zijn verhaal: 'Nou
man, stel je niet zo aan', zei ze. 'Nou, dan zal ik het wel
wezen', concludeerde de knecht. Maar hij wilde niet
sterven; daarom verliet hij op staande voet de boerderij
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en vond elders werk. De boerin nam een andere knecht,
maar de oude knecht kwam ze nog wel eens tegen, en
ze nodigde hem dan steevast uit om eens langs te komen.
Op een keer gaat de knecht haar opzoeken, maar hij heeft
het erf nog niet betreden of hij blijft dood... — Hiermee,
met het thema van de onafwendbaarheid van het noodlot,
is een motief geïntroduceerd dat ook in de grote literatuur
voorkomt.

te hebben kunnen aangeven hoe zoiets in zijn werk kan
gaan.

Noten:
1
dl. 1 Volksverhalen en legenden, Groningen 1843.
dl.2 Versheidenheden betrekkelijkBooze
Kunsten I,
Kampen 1846
dl.3 id. //, Kampen 1848
dl.4 Vo/ksvoo/vordeelen en ß/jgeloof Amsterdam 1858.
Heruitgegeven metsubsidies van Harmannus-Simon
Kammingafonds en Provinciaal Anjerfonds Groningen,
door M A van Seijen, Leeuwarden 1973.

De nachtmerrie
Hoe zich een betere, pregnantere vorm kan ontwikkelen
uit de vertelmogelijkheden die in de oervorm besloten
liggen, zien we ook bij de nachtmerriesage. De oervorm
is duidelijk, dat is de benauwde slaapervaring die gestalte
krijgt in een loodzware kwade geest. Niemand weet wat
voor wezen het is, maar het komt 's nachts bij je, gaat
opje liggen en 'drukt'je (9). Deze gedachte wordt in een
boerengemeenschap gemakkelijk op de paarden
overgedragen: als die 's morgens trillend en bezweet in
de stal staan, zijn ze 'natuurlijk' ook door de nachtmerrie
bereden (3). Het ligt dan ook voor de hand (maar je moet
er maar opkomen) om, zoals een boerenknecht uit
Houten vertelt, een meelzak binnenstebuiten op de rug
van de paarden te leggen 'en 's morgens wier er dan
gekeken wie van de meiden ook meel an de kleren had
zitten'. Wie dat had, was dan dus door de mand gevallen:
die waarde 's nachts als nachtmerrie rond.
Allerhande magische middelen werden ingezet om
de nachtmerrie af te weren: ons boek noemt (naast
bidden) een natte dweil, kousen kruislings voor het bed
leggen, een kruis in de stal, een paardekop op de hilt,
klompen omgekeerd voor het bed, en zo verder. Er wordt
ook aangeraden een scherp voorwerp mee in bed te
nemen onder een doek. Ook dit middel is van oorsprong
magisch, maar, eenmaal genoemd, smeekt het er als het
ware om te worden ingezet om de nachtmerrie te doden
ofte verwonden. Deze versie is in Zweden wijdverbreid3':
'Een knecht meldde zijn baas dat zijn paard door de
nachtmerrie werd geteisterd. De baas zei: "ik zal het beter
maken", en bond een zeis op de rug van het paard, met
het scherp naar boven. Toen 's morgens de knecht in
de stal kwam, lag de boer dood op de grond. Hij was
doormiddengesneden. Hij was dus nachtmerrie zonder
dat hij het zelf wist.' De bezitter van het paard gaat
zonder het zich bewust te zijn 's nachts zelf zijn eigen
paard drukken, en doodt vervolgens zichzelf door zijn
eigen maatregel. Treffender kan het al niet. Ook dit
algemeen-menselijke thema van de zelfvernietiging vinden
we terug in de grote literatuur.
Volksverhalen ontstaan 'vanzelf, was de gedachte
van de romantiek (Jung, Jacob Grimm). Ik hoop met
deze laatste twee voorbeelden op de valreep enigszins
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2

In Beieren moeten monniken volgens Teenstra St.
Nico/aas broodjes hebben gebakken, 'welke in de
kloosters voor een pond goede boter in menigte
afgegeven werden, met een gedrukt briefje, van dezen
inhoud: "wanneer dit gewijde brood in de vlam wordt
geworpen, dan bluscht het den brand en het vuur gaat
niet verder. Het stiltook de baren en de onstuimigheid
van het water. Het is een voorbehoedmiddel voor
donder en bliksem, het verdrijft de koorts en andere
ziekten. Door zwangere vrouwen gebruikt, bevordert
het de verlossing, en aan het lieve vee, hoe ook
betooverd en verontreinigd, na de voeding ingegeven,
verdrijft het alle ongemak.'" Ook maakt Teenstra
melding van duivelsuitbannerijen met behulp van de
wijwaterkwast. De Boze stribbelt eerst tegen: 'Signa
te, signa! Temere me tangis et angis!' (Bekruisig je
maar, het is vruchteloos datje me aanraakt en kwelt),
roept hij. Maar zelfs dit anagram (van voren naar
achteren gelezen is het hetzelfde als van achteren naar
voren) vermag hem op den duur niet te helpen.

3

Zie voor meer over dit onderwerp Max Lüthi, Urform
und Zielform in Sage und Märchen, in: Volksliteratur
und Hochliteratur, Menschenbild, Thematik, Formstreben, Berlijn/München 1970.

Illustratie "De heksen op pad" uit:
A Christmas Carol, by Charles Dickens, William Heinemann
Ltd. London, 1915. Illustrated by Arthur Rackham.
Andere illustraties:

Pentekening en houtsnede door A.C. Ninabervan Eijben
(1896 - 1976). Ontleend aan Limburgse sagen door
J. KJeyntjens en H.H. Knippenberg. De kunstenaar was
befaamd o.m. vanwege zijn muurschilderingen en glas-inlood ramen. Ook maakte hij etsen en houtsneden,
schilderde hij portetten en stillevens, vervaardigde
mozaïeken, reliëfs en meubelontwerpen. In de jaren
1942/43 woonde hij in De Bilt.
Waar is liet gezellig?
Waar treft men v r i e n d e n
on k e n n i s s e n ?
Waar speelt liet h e s t e
Dans-Orkest?
natuurlijk in
H o t e l „ P o l l " , D e Bilt
lederen avond dancing.
Zondags middag- en avondconcert.
Vanaf half 6 speelt onze Barpianist
in de AMERICAN BAR.
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Huize Zonneheuvel
Richard Landman
Op de hoek van de Bilderdijklaan en de Tollenslaan staat sinds enkele jaren een aantal nieuwe woningen.
Deze woningen zijn gebouwd op een deel van het perceel waar vroeger Villa Zonneheuvel stond. Toen het
pand in 1980 leeg kwam wilde de toenmalige eigenaar het huis niet geheel onbeheerd laten staan. Hij vroeg
Richard Landman om er te gaan wonen. Gaandeweg raakte deze geïntrigeerd door de geschiedenis van
het huis en ging op onderzoek uit.
Als kleine jongen droomde ik vaak van grote kastelen
en oude villa's. In die dromen dwaalde ik erin rond en
beleefde spannende avonturen. Hoewel een dergelijke
voorstelling in de slaap gevoelsmatig soms lang kan
duren, weet u misschien wel dat dit in werkelijkheid maar
heel kort is, slechts een paar minuten.
Nu is het niet mijn bedoeling u een uiteenzetting
te geven over de psychologische en fysiologische aspecten
van dit op zich boeiende verschijnsel; ik wil u iets vertellen
over een 'droom' die geen minuten, dagen of weken
duurde, maar meer dan achteneenhalf jaar.
Het is december 1980 als ik mijn eerste voetstappen
zet op een enigszins heuvelachtig en bosrijk terrein in
Bilthoven-Noord. Het pad dat ik bewandel leidt naar
een imposante villa.
Een inscriptie op de voorgevel geeft aan dat de villa
vlak na de eeuwwisseling is gebouwd. 1912, wordt er
met in de muur verankerde, grote metalen cijfers
aangegeven. (Later ontdek ik dat het allerminst zeker
is dat het bouwjaar 1912 is.)
Als ik de ingang genaderd ben zie ik dat de voordeur
en het omliggende kozijn door spinnerag met elkaar
verbonden zinn Blpkbaar is het lans ^eleden dat iemand
dit huis heeft betreden.
Wanneer ik de zware voordeur open, en daarmee
de draden van de spinnewebben verbreek, hoor ik ergens
ver weg een enorme klap uit het huis. Waarschijnlijk
een deur die door de luchtstroom toegeslagen is.
De gebladderde verf op de kozijnen, de loslatende
kalk op de muren en het van het plafond gevallen
stucwerk versterkenmijn indruk dat het niet alleenlang
geleden is dat de villa door mensen betreden is, maar
ook dat ze onbewoond is.
Ik heb het koud, en niet alleen doordat het december
is. De grote hal waarin ik me bevind ademt een sfeer die
me even doet verstijven. Het is er leeg, de vloer is van
graniet en de muren zijn tot ongeveer een meter hoogte
met marmer bekleed.
Ondanks en misschien wel juist door deze sfeer
fascineert het huis me. Ik besluit alle ruimtes te onderzoeken, vooral op sporen van leven en (vroegere) bewoning.
De enige tekenen van leven die ik op de benedenverdieping kan vinden zijn grijze schimmels op een deel van
de muur en een zwarte vlieg, die steeds opnieuw blijft

proberen door één van de vele kleine ruitjes naar buiten
te komen. Vreemd overigens, realiseer ik me, een vlieg
midden in de winter.
Via een brede trap met houten balustrade loop ik
naar de eerste verdieping. Ik tel er zes kamers.
In één van deze kamers is een open haard met daarin
enkele verkoolde maar niet geheel verbrande houten
plankjes. Met een oude krant lukt het me het hout
opnieuw te laten branden. In tegenstelling tot de grote
hal doet deze kamer warm en veilig aan, misschien omdat
ze relatief klein en daardoor besloten is. Ik heb hier niet
meer het gevoel dat ik in een kolossaal huis ben. Verder
ligt er een wollig kleed op de vloer en is er veel hout in
de kamer verwerkt.
Terwijl het haardvuur rustig brandt ga ik een kijkje
nemen op zolder.Daar zijn de meeste ruimten leeg en
kaal. Op de vloer ligt een fotosnipper, die ik achteloos
in mijn jaszak steek. In één van de kamers liggen enkele
tientallen matrassen en bedspiralen, keurig gerangschikt.

De fotosnipper, de rest van de foto is nooit gevonden.

Ik besluit een bed en een matras naarde kamer te brengen
waar ik het vuur heb aangestoken.
Pas als ik het driedelige bed in elkaar zet, begint
het tot me door te dringen waarom ik deze stukken
metaal en het schuimrubber naar beneden gesjouwd heb.
Niet om even Ie nisten of lippend iets te overneinzen'

het is me duidelijk dat deze kamer in de immense lege
villa mijn plek wordt. De plaats waar ik wil wonen, leven
en zijn.
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Na enige tijd, als ik me wat gesetteld voel, begin
ik me steeds meer af te vragen wat er zich zoal heeft
afgespeeld in en om dit huis. Ik ga op onderzoek.
In stoffige archieven ontdek ik interessante
wetenswaardigheden over de villa. Tijdens mijn
speurtocht rijst er twijfel over de juistheid van het
bouwjaar. Een akte uit het kadaster brengt me op het
vermoeden dat het huis in 1910 al bestaan heeft. Verder
word ik gefascineerd door de oorlogsperiode.
Via buurtbewoners kom ik later in contact met een
dame die de villa heeft bewoond. Er wordt me verteld
dat zij een echte barones is. Als ik haar bezoek, in een
serviceflat in Bilthoven, stelt ze zich voor als mevrouw
Hooft Graafland. Haar geboortedatum schat ik van voor
de 'geboorte' van de villa.
Zij lijkt verheugd en verbaasd als ik haar vertel haar
vroegere woning betrokken te hebben. 'U bedoelt
natuurlijk villa Zonneheuvel, gebouwd in 1912 op een
terrein aan de Marislaan. Nu heet het daar Bilderdijklaan.
Ik heb gehoord dat het er helemaal veranderd is. Er zijn
talloze huizen omheengebouwd. ' '1912 zegt u?' Ik
onderbreek haar omdat het bouwjaar voor mij niet zo
vaststaat. Wanneer ik haar vertel dat uit een verkoopakte
uit 1913, die ik in het kadaster te Utrecht had gevonden,
blijkt dat de toenmalige verkoopster, mejuffrouw
Cornélie Frédérique van Hengst, eigenaresse was
geworden van de 'duinen, bosch, heide en huis' op 23
november 1910, kijkt ze me peinzend aan. 'Dat moet
tante Cor geweest zijn', zegt ze even later. 'Tante Cor
was een ongetrouwde tante van mij.'
Gezien de kadasternummers op de akte moet met
dit huis vrijwel zeker Zonneheuvel bedoeld zijn en
mevrouw Graaflands herkenning van 'tante Cor'
versterkt mijn vermoeden dat het bouwjaar niet 1912
is geweest. Zij kan me echter geen opheldering geven
omtrent het precieze bouwjaar van villa Zonneheuvel.

Een van de eerste foto's van Zonneheuvel, omstreeks 1914.
(archief: Jan v.d. Heijden)
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Wanneer ik haar vraag of zij zich iets herinneren
kan van de periode dat ze in de villa heeft gewoond,
glimlacht ze even en begint te vertellen. 'Ik woonde er
alleen met mijn moeder en drie dienstbodes. In het begin
woonden we er alleen 's zomers; in 1922 zijn we er
permanent gaan wonen. Mijn moeder heeft me eens
verteld dat het huis eerst door Engelsen bewoond is, die
het van haar huurden. Tijdens de oorlog werden er vier
Duitse officieren ingekwartierd.'
Als ik mevrouw Graafland vraag of ze zich iets van
een bombardement op Zonneheuvel kan herinneren,
schudt ze haar hoofd. Uit informatie van het ministerie
van Defensie kan ik haar vertellen dat een trapgevel aan
de zijkant van de villa door bommen van de Engelse
luchtmacht vernield is en dat de meeste van die bommen,
bestemd voor de villa, op het Ensah-terrein terecht zijn
gekomen. 'Die moffen hebben op dat moment vrijwel
zeker in de bunker gezeten die achter het huis gebouwd
was. Deze bunker was een belangrijke plaats voor ze:
van daaruit was het mogelijk een directe verbinding te
maken met het hoofdkwartier in Berlijn.' De oude dame
kan zich ook niet meer herinneren wanneer en op welke
wijzede Duitse militairen zijn vertrokken. Ook weet ze
niet meer exact op welk moment zij Zonneheuvel zelf
verlaten heeft.
Ik besluit haar geen vragen meer te stellen en bedank
haar voor de thee en het gesprek dat ik met haar mocht
hebben.
Als ik terugga naar villa Zonneheuvel (dat inmiddels
echt mijn plek is geworden) zie ik een kleine eekhoorn
door de tuin naar een venster van het huis lopen. Het
diertje kijkt langdurig door de ruit naar binnen.
Waarschijnlijk geschrokken door mijn toenadering rent
het weg. Even later kijk ik door de ruit naar binnen: op
de vensterbank ligt een dode vlieg.
Het is inmiddels 1989. Ik woon er
nu ruim acht jaar. Er zijn vergevorderde
plannen om villa Zonneheuvel te slopen
en de meeste bomen te kappen om twaalf
nieuwe woningen op het terrein te
bouwen. Verzet van de omwonenden is
er de oorzaak van geweest dat dit plan
heel lang is uitgesteld. Mijn verblijf wordt
echter steeds onzekerder. Ik ben niet
zozeer bang voor de dag van de sloop,
het heeft vooral iets onwerkelijks. Zoals
ook Zonneheuvel iets onwerkelijks heeft.
Het is als een jongensdroom, een klein
kasteel met daaromheen veel grote
bomen. Het is wel een erg lange 'droom'
geweest. Op 3 juli 1989 word ik 'wakkergeschud': de sloop zal vandaag beginnen.
Villa Zonneheuvel zal plaatsmaken voor
moderne woningen.
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Station de Bilt

De But-Station

Station Bilthoven

Peter Molog
In het midden van de vorige eeuw woonden er in de omgeving van wat nu Bilthoven heet nauwelijks mensen.
Het was woest heide- en bosgebied. Zoals in de historie vaker gebeurde was een kruispunt de aanzet voor
een nederzetting. Het kruispunt in Bilthoven ontstond in 1863 met de aanleg van de spoorlijn van Utrecht
naar Amersfoort.
Op 20 augustus 1863 werd het station, dat wij tegenwoordig kennen als Station Bilthoven, in gebruik genomen.
Dit station kwam er niet omdat men een groot reizigersaanbod verwachtte, want er woonden in de directe
omgeving van de kruising van de spoorlijn en de
Soestdijkseweg nauwelijks mensen.
De komst van het station is te danken aan Jhr. Van
den Bosch, de toenmalige bewoner van Jagtlust. Hij was
bereid zijn aandelenkapitaal bij deCentraal Spoorwegmaatschappij met ƒ 20.000,- te verhogen, een schadeloosstelling van ƒ 2.000,- te betalen èn de grond voor de
bouw van een station gratis af te staan, op voorwaarde
dat er iedere dag 's morgens en 's avonds een trein in
beide richtingen zou stoppen.
Zo kreeg De Bilt zijn station. Van den Bosch zal
ongetwijfeld met een rijtuig van en naar de trein zijn
gebracht. Maar er waren in het begin weinig inwoners
van De Bilt die van de trein gebruik maakten. Het is ruim
drie kilometer lopen van de Dorpsstraat naar het station
en waarom zou je die afstand gaan lopen als de tram
naar Utrecht in de Dorpsstraat vertrekt.

Aan het einde van de negentiende eeuw stopt er nog
maar een tiental treinen per dag op het station van De
Bilt. Met het openen van de tremverbindingen naar Baarn
(1898) en Zeist (1901) treedt er echter een grote verandering op. Het modernste materieel wordt op deze lijn
ingezet en het aantal treinen per dag van en naar Utrecht
stijgt tot boven de honderd.
Ook het station moet worden aangepast. Het oude
station, gelegen op de plek waar thans het parkeerterrein
is, wordt vervangen door het eilandstation, zoals we dat
vandaag nog kennen, zij het dat het vele malen is
verbouwd en uitgebreid.
Het villadorp dat na de eeuwwisseling rond het station
ontstaat wordt ter onderscheid aangeduid met De BiltStation.
Door de naamgeving van het station trad er vaak
verwarring op. Men stapte op het station van De Bilt
uit en men bemerkte dat men nog drie kilometer moest
lopen naar het dorp. Of men ging met de tram naar De
Bilt, en dan bleek dat men in het villadorp bij het station
moest zijn.
Na langdurige discussie wordt in 1917, op voorbracht van uc neer iviCiCnior, uC3iOi.cn om viuadorp en
station voortaan aan te duiden als Bilthoven.
In het midden van de
jaren dertig is station Bilthoven een belangrijk forensenstation geworden met
goede verbindingen met het
hele land.
Vandaag de dag kun je
op een gewone werkdag 75
keer per dag van of naar
Utrecht.

Het nieuwe eilandstation, gebouwd in 1901/1902. De foto is uit 1903, en de oudste ons bekende
foto. (Detail van een ansichtkaart)
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Wachten op de trein in 1941.

De gecombineerde wachtkamer 1 en 2 klasse

De wachtkamer 3e klasse.
De spoorwegen wilde het de reizigers wel naarde zin maken, let bijvoorbeeld op de lectuurstandaard.
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De overkapping van het station zoals deze er ca. 1925 uitzag.

Kaartverkoop in 1961.
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HUIZE POLL - na felle brand
een zwartgeblakerde ruïne
Huize Poll, dat ergens in het verre verleden z'n eerste
begin heeft (17e eeuw) brandde in de nacht van
zaterdag op zondag tot de grond toe af [...]. De
oorzaak van de brand is vermoedelijk een brandend
sigarettenpeukje geweest. De schade is waarschijnlijk
300.000 gulden, aangevuld met de inboedel loopt
dit bedrag op tot een half miljoen. Het geheel was
verzekerd voor 260.000,— gulden.
Er waren zaterdagavond minder danslustigen geweest
dan andere avonden; ongeveer 150 tot 160 bezoekers waren
er die avond bij huize Poll, om ongeveer half 3 gingen de laatste
gasten (10 tot 15) weg. De eigenaar van Poll, de heer L.
Vellekoop, begaf zich om ongeveer tien over drie ter ruste,
na, zoals gebruikelijk, de zaak nog even te hebben geïnspecteerd.
Tegen kwart over vier die nacht kwam de heer D.L.
Meisen uit Bilthoven op het politiebureau. Hij was met zijn
auto langs Poll gereden en had vuur gezien. De agenten P. van
Bussel en J. Hekkert gingen onmiddellijk op pad en merkten
dat de bar, die in de serre stond, vlam had gevat. Toen de
familie Vellekoop niet wakker werd door het bellen, sloeg de
politie een ruit in, op welk lawaai de familie (in nachtgewaad
nog), kwam aanlopen.
Een van de vijf kinderen, mej. L. Vellekoop, liep enkele
ernstige brandwonden op aan beide benen, hetgeen ze overigens
pas veel later bemerkte: toen ze van de schrik bekomen was!
Eigenlijk was het toen al bekeken wat de brand betreft.
De tochthoek,waarindezaakligten de venijnige oostenwind,
wakkerden de vlammen aan en het oude, droge houtwerk wilde
best branden, zoals de honderden toeschouwers wel konden
constateren.
De commandant van de Biltse brandweer, de heer B. van
Rheenen, die binnen enkele minuten bij de brand was
verschenen, liet onmiddellijk de brandweren van Bilthoven,
UtrechtenZeistterassistentieoproepen. Bilthovenen Utrecht
werden direct ingeschakeld, en Zeist werd in reserve gehouden.
Een van de brandweerlieden, de heer J. Veldhuizen, liep
schroeiwonden op aan zijn gezicht. Maar hij bluste dapper
door.
Aanvankelijk kampte men met een te lage druk op de
waterleiding, maar even later pompte men het water op van
de Biltse grift. De brand werd bestreden met 14 stralen.
Het waren vooral de belendende percelen, die men trachtte
te behouden en daarin is men wonder wel geslaagd. [...]
Het was een fascinerend gezicht, dat hoge, brandende
gebouw tegen de nachtelijke hemel.
Zoals Poll geweest is, zal het in elk geval niet meer worden.
In de eerste plaats zal men bij eventuele herbouw met een
gewijzigde rooilijn rekening moeten houden, want zoals die
gevaarlijke hoek daar tot zaterdagavond is geweest, kon het
onmogelijk blijven. Uiteraard zijn er nog geen nadere plannen.
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BIJ DE FOTO'S:
Zo brandde ,Huize Poll" in de nacht van zaterdag op
zondag. Een enorme vlammenzee, die fel afstak tegen
de nachtelijke hemel. Deze foto werd, genomen op het
moment, dat met donderend geweld een groot deel van
het gebouw instortte. (Foto boven). Op de onderste foto
zien we de Biltse en Bilthovense brandweerlieden
broederlijk vereend aan de koffie. Links brandmeester
Bakker van De Bilt, tweede van rechts zijn collega L. van
Rheenen. Helemaal rechts hoofdman Wouters van de
Bilthovense brandweer en (in regenjas) een Biltse
brandweerman, de heer Jan Jansen.
(Bericht: Biltse en Bilthovense Couranhan 15 april 1958.)
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