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VAN DE RED A CTIE 

De redactie hoopt op een goede zomer waarin u ons 
zevende nummer buiten in het zonnetje kunt lezen. 
Wellicht dat u bij mooi weer zin krijgt om er op uit te 
trekken in de fraaie omgeving van onze gemeente. 

In dat geval zult u, na lezing van het artikel van de heer 
Langerveld, de omgeving met andere ogen bekijken. 
Duidelijk wordt hoe het ontginningslandschap in het 
zuiden en westen van De Bilt is ontstaan. Veel verspreide 
informatie is hier bij elkaar gebracht in een stuk, dat 
zijn waarde zal blijven houden. 

Zoals u misschien in de plaatselijke kranten heeft gelezen, 
is een werkgroep binnen onze vereniging bezig met het 
inventariseren van grafmonumenten in De Bilt en 

Bilthoven. De beschrijving van het kerkhof naast de 
Dorpskerk is onlangs afgerond. De inventarisatie van 
de overige begraafplaatsen zal volgen. Bij het onderzoek 
komen interessante gegevens aan het licht. Een voorbeeld 
daarvan vindt u in het artikel van Jan van der Heijden. 
De dreigende sluiting van het kerkhof bij de Dorpskerk 
zorgde in 1829 voor de nodige onrust in De Bilt. 

Verder vindt u in dit nummer een middeleeuwse tekst. 
Wie zin heeft kan zich aan de vertaling daarvan wagen. 
In ons volgend nummer kunnen we dan wellicht de tekst 
in hedendaags Nederlands plaatsen. 

Wij wensen u veel lees- en vertaalplezier. 



De Biltse Grift juni 1994 

Een brief aan de koning 5juni 1829 

Jan van der Heijden 

Gevecht om het behoud van de begraafplaats bij de dorpskerk 

De dorpskerk van De Bilt werd op 27 april 1652 in 
gebruik genomen. De stichting ervan was vooral te 
danken aan de Biltse schout Paulus Ruijsch en de 
Utrechtse professor in de theologie dr. Johannes Hoorn-
beeck. Nadat verschillende pogingen om voor de Biltse 
gemeenschap een kerk te laten bouwen waren mislukt, 
wisten deze twee mannen op 27 februari 1650 de Staten 
ervan te overtuigen, dat De Bilt een kerk en een predikant 
nodig had. Een half jaar later stelden de Staten een 
subsidie van ƒ 12.00,- beschikbaar 'tot opbouwinge van 
een kerk aan De Bilt met een predikantshuis' en voor 
de bouw van een kosterswoning annex schooltje. Het 
onderhoud van de kerk en de pastorie zou voor eigen 
rekening komen. Voor het bestrijden van deze uitgaven 
was de kerk hoofdzakelijk aangewezen op de opbrengsten 

van de collectes, op giften en op de inkomsten die men 
verkreeg bij het begraven van lidmaten en andere 
ingezetenen van de gemeente. Dat begraven kon in de 
kerk, maar ook op het kerkhof, gelegen rond de kerk. 

Begraven in en rond de kerk 

De oudste nog aanwezige grafsteen in de kerk dateert 
uit 1652. De tekst op de steen luidt: 

DIRCKSALOMONSSENVANAERNHEMDIEDEPREDICK-
STOEL AENDESEKERCK VEREERT HEEFT 1652 

2>t, JCEÄIC aan de B I L T 
Begrafenisstoet aan de zuidzijde van de kerk. (Jan de Beijer, 1745, kopergravure.) 
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Hieruit blijkt dus dat hij de preekstoel heeft geschonken. 
We kunnen er niet uit opmaken dat Dirck in 1652 is 
overleden. Het kan namelijk heel goed zijn dat hij tijdens 
zijn leven reeds een graf in de kerk kocht en de steen in 
1652 liet beitelen, zodat een ieder kon zien wie de goede 
gever was. 

Het begraven in de kerk was duur, maar ook op 
het kerkhof rond de kerk kon men veel geld uitgeven. 
Wie een keldergraf voor zichzelf of familie lie t metselen, 
was niet alleen geld kwijt voor de metselaar, maar 
betaalde ook een forse som grafrechten aan de kerk. 
Indien een overledene in het graf werd bijgezet,ontving 
men een rekening voor het begraven, voor het gebruik 
van de baar, het laken, voor het klokluiden, voor het 
eventuele gebruik van een lijkkoets en volgkoetsen en 
de doodgraver. Daarnaast betaalde men nog voor 
overboekingen van de graven en een jaarlijks bedrag 
voor onderhoud. Bijna al deze inkomsten waren voor 
de kerk, die natuurlijk ook de nodige onkosten had, maar 
toch jaarlijks een behoorlijke som aan verdiensten kon 
boeken. 

In de 18e eeuw ontstonden er bezwaren tegen het 
begraven in de kerk en op plaatsen binnen de bebouwde 
kom. Vooral artsen wezen op de gevaren voor de 
volksgezondheid, en pleitten ervoor de doden elders te 
begraven. In Frankrijk werd het begraven in kerken reeds 
in 1776 verboden, maar in Nederland was men nog niet 
zover. Wel werden door intellectuelen en predikanten 
diverse initiatieven genomen tot aanleg van nieuwe 
begraafplaatsen buiten steden en dorpen. Er waren ook 
Utrechters die hun laatste rustplaats verkozen buiten 
de stad en zich op het Biltse kerkhof lieten begraven. 
Een van hen was de doopsgezinde predikant Marten 
Schagen, die in 1770 overleed. Op zijn grafsteen aan de 
zuidzijde van de kerk stond gebeiteld: 

LS. NE NOCEAT V/V/S HOC S/B/ SUB D/O ELEGIT 
SEPULCRUM BEA TORUM EXPECTANS RESURREC-
TIONEM MARTINUS SCHAGEN V.D.M. INTER BAPTISTAS 
NA TUS ALCMARIAEXXIV OCTOBRISA0 MDCCDENA TUS 
UL TRAJECT/ XXI OCTOBRIS MDCCLXXA° 

hetgeen betekent: 'L.S. Om de levenden niet te schaden 
koos zich dit graf onder de blote hemel [sub dio] in 
afwachting van de verrijzenis der zaligen Marten Schagen, 
dienaar van het goddelijk woord [V.D.M.- verbi Dei 
minister] onder de doopsgezinden [baptistas], geboren 
in Alkmaar 24 oktober in 't jaar 1700, overleden in 
Utrecht 21 oktober in 't jaar 1770'. Zijn grafkelder is 
later in andere 'handen' overgegaan, en het grafschrift 
is thans niet meer aanwezig. 

Keizerlijk Decreet 

In Frankrijk werd op 12juni 1804 bij Keizerlijk Besluit 
het verbod op het begraven in de kerken herhaald, nu 
uitgebreid met het verbod op het begraven binnen de 
bebouwde kom. Daar Nederland bezet was door de 
Fransen, werd het al snel duidelijk dat ook hier een 
strengere regelgeving zou komen. Toen ons land dan 
ook op 11 januari 1811 bij Frankrijk werd ingelijfd, 
werden dezelfde verboden ingevoerd, al was een datum 
waarop deze van kracht zouden worden nog niet vastge
steld. In 1812 werd uiteindelijk besloten om het verbod 
op 1 januari 1813 te laten ingaan. Het verbod werd in 
Nederland op grote schaal — een bevel immers van de 
bezetter — geschonden. Op vele plaatsen had men nog 
geen begraafplaats buiten de bebouwde kom aangelegd, 
en zo'n aanleg kostte natuurlijk geld. Het verbod is 
overigens niet lang van kracht gebleven, want in 
november 1813 kwam er een einde aan de Franse 
overheersing, en Willem I stelde op 22 december van 
datzelfde jaar het Keizerlijk Decreet voorlopig buiten 
werking. Alles bleef dus bij het oude. 

Koninklijk Besluit 

Toch werden de weerstanden ook in ons land steeds 
groter. Op 24 mei 1825 werd het begraven in de kerken 
en binnen de bebouwde kom wederom verboden, en nu 
definitief, bij Koninklijk Besluit van Koning Willem I. 
Het zou alleen nog enkele jaren duren alvorens het verbod 
daadwerkelijk van kracht kon worden: er moest eerst 
een nieuwe regeling voor het begraven worden geformu
leerd. Het verzet van de kerken, die hun inkomsten 
dreigden te verliezen, werd minder toen duidelijk werd, 
dat zij als compensatie gedurende lange tijd subsidies 
zouden kunnen ontvangen. 

Het Koninklijk Besluit werd voor uitwerking en 
uitvoering doorgestuurd naar de minister van Binnen
landse Zaken, en deze speelde de bal vervolgens door 
naar de Provinciale Staten, die in de verschillende 
provincies de nodige maatregelen moesten treffen. 

Op 25 augustus 1827 werden de gemeenten in de 
provincie Utrecht, waaronder de gemeente De Bilt, door 
de Gedeputeerde Staten op de hoogte gesteld van de 
nieuwe regeling. Het betekende dat vanaf 1 januari 1829 
'het begraven van lijken, in kerken, kapellen, bedeplaatsen, 
het zij publiek, het zij aan gestichten of particulieren 
toebehoorende, zal verboden blijven, en zulks zondereenige 
uitzondering, zoo wel ten platten lande, als in de steden, 
behoudens alleen hetbegra ven op kerkhoven in de gemeen
ten, welke niet meer dan duizend zielen bevatten. (....) in 
de steden, dorpen en vlekken van eene bevolking van meer 
dan duizend zielen op kerkhoven of begraafplaatsen in de 
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Kerk met het kerkhof aan de noordzijde. Van de drie grafkelders aan de rechterzijde zijn er nog twee aanwezig. 

(P.J.Lutgers, 1850, tekening in sepia. Rijksarchief Utrecht, T.A. 669-4.) 

bebouwde kom dergemeente gelegen, te doen ophouden, 
en bij gevolg te bevelen, dat aldaar, vóór het gemelde tijdstip 
zullen worden aangelegd, eene of meer begraafplaatsen, 
zulks ten minste 35 of40 ellen afgelegen van de bebouwde 
komdergemeenten, metuitzondering alleen, van die weinige 
steden, dorpenen vlekken, alwaar het voorloop ig behouden 
der thans bestaande begraafplaatsen, buiten de kerken, 
om zeer dringende redenen en geheel buitengewone 
omstandigheden, als noodzakelijk, of zeerraadzaammögt 
voorkomen '. 

De gemeente De Bilt en de kerkvoogden der 
Hervormde Kerk zullen wel even geschrokken zijn van 
deze vergaande maatregelen. De gemeente had iets meer 
dan 1000 zielen (1056), en het kerkhof lag weliswaar niet 
binnen de bebouwde kom, maar wel aan de rand en op 
minder dan de voorgeschreven afstand. Dus kon de 
regeling grote consequenties hebben. 

Reactie van De Bilt 

Het is niet verwonderlijk dat de burgemeester en 
assessoren (wethouders) een maand later (26 september) 

een uitvoerige brief naar Gedeputeerde Staten zonden, 
met het verzoek het bestaande kerkhof voorlopig te 
mogen behouden en niet verplicht te worden een nieuwe 
begraafplaats aan te leggen. Alledenkbare argumenten 
werden uit de kast gehaald: men prees het kerkhof, dat 
'door deszelfs hooge ligging' met graven en gemetselde 
kelders zo geschikt was, dat er sedert 1814 al niet meer 
in de kerk was begraven; ook was het kerkhof groot ge
noeg voor de Biltse bevolking, zelfs ook voor anderen 
van buiten de gemeente die aldaar hun doden lieten 
begraven. En de gelden voor het verkopen der graven, 
het openen en sluiten en andere onkosten bij het 
begraven, kwamen in de kas van de kerk, en maken een 
groot gedeelte van haar inkomsten uit. Het moest kortom 
deheren wel duidelijkzijn, dat het kerkhof zeer geschikt 
was, en voldoende uitgestrekt om bij voortduring als 
begraafplaats te blijven dienen. Het aantal inwoners van 
de gemeente bedroeg voorts slechts 56 meer dan de 
bedoelde 1000; van die 1056 inwoners waren er 300 
rooms-katholiek en kerkten bij de parochie buiten de 
Wittevrouwenpoort in Utrecht; nadat daar een begraaf
plaats was aangelegd (1818), werden hun doden daar 
begraven. Zo'n 80 inwoners woonden in het zogenaamde 
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Ridderdorp in het uiterste noorden van de gemeente, 
en zij lieten hun overledenen in Maartensdijk of aan de 
Vuurse begraven. De huisgezinnen woonachtig aan de 
Minstroom en het Vossegat (nu behorend bij Utrecht) 
lieten hun doden ook in Utrecht ter aarde bestellen. Voor 
wat het begraven betreft telde de gemeente dus veel 
minder dan duizend zielen. Om nu alle moeilijkheden 
met kerkvoogden en eigenaren van graven te vermijden, 
en om zich de aanzienlijke kosten voor het aanleggen 
van een nieuwe begraafplaats te besparen, verzocht de 
gemeente aan Gedeputeerde Staten de 'alhier bestaande 
daartoe ingerigte en zeergeschikte begraafplaats op het 
kerkhof voorlopig te mogen behouden. 

Het antwoord van Gedeputeerde Staten van 4 januari 
1828 was kort en duidelijk: zij achtten zich niet bevoegd 
de bepalingen van Zijner Majesteits Besluit te overschrij
den, en konden daarom niet anders dan de gemeente 
aanraden zich zo spoedig mogelij k per rekest te wenden 
tot de Koning. 

ingezetenen hun doden buiten de gemeente lieten begra
ven. 

De gemeente was natuurlijk bijzonder tevreden met 
het besluit. Toen in september van dat jaar gevraagd 
werd een ontwerp-reglement op het begraven te 
formuleren, werd daar door de gemeente alle medewer
king aan verleend. Eind november werd het reglement 
reeds door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin werd 
onder meerbepaald, dat alle ingezetenen of ingelanden 
die dat verlangden, een graf op het kerkhof toegewezen 
zouden krijgen; de kerkvoogden waren verplicht 
voldoende ruimte op het kerkhof te reserveren voor de 
Biltse ingezetenen; het verkopen van graven aan mensen 
van buiten de gemeente was alleen toegestaan na 
toestemming van het gemeentebestuur. Voor het begraven 
van armen en bedeelden, werden alleen de kosten van 
dedoodgraver in rekeninggebracht. Alleinkomsten uit 
het begraven waren voor de kerk, die verplicht was voor 
goed onderhoud zorg te dragen. Alleen de zestig cent 
voor het luiden van de klok waren voor de gemeente, 
zoals vanouds gebruikelijk was. 

Gedeputeerde Staten hebben geen bezwaar 

Het advies van Gedeputeerde Staten om een brief aan 
de Koning te sturen werd door het gemeentebestuur van 
De Bilt vooralsnog niet opgevolgd. In maart ontving 
de gemeente De Bilt afschriften van een drietal besluiten 
van Gedeputeerde Staten, waarin een aantal voorschriften 
nader werd uitgewerkt en verduidelijkt. Het eerste besluit, 
van 4 maart 1828, sprak van het eventueel behouden 
van kerkhoven die op voldoende afstand van de 
bebouwde kom lagen. In het tweede besluit, van 10 dagen 
later, werd uitgelegd, dat de algemene begraafplaats 
bestemd diende te zijn voor alle gezindten. Het was aan 
kerken niet verboden eigen begraafplaatsen aan te leggen, 
maar deze zouden mede onder toezicht komen en blijven 
van het plaatselijk bestuur. In het derde besluit, van 18 
maart, werden een drietal vraagpunten behandeld, 
waaronder die van schadevergoeding aan kerkvoogden. 

De gemeente meende in de besluiten aspecten te 
zien die het behoud van het kerkhof aan De Bilt mogelijk 
maakten, en schreven op 31 maart 1828 opnieuw een 
brief aan GedeputeerdeStaten. Met verwijzingnaar het 
drietal bovengenoemde besluiten hoopten zij, dat 
Gedeputeerde Staten geen bezwaren meer zouden hebben 
om het behoud van het Biltse kerkhof toe te staan. 

Op 22 april ontving De Bilt het antwoord waarop 
het gehoopt had. Het gemeentebestuur werd gemachtigd 
het bestaande kerkhof voorlopig te behouden, onder 
voorwaarde dat het dienstbaar werd gemaakt aan alle 
gezindten en dat aan eigenaren van graven in de kerk 
kosteloos een plaats op het kerkhof werd aangewezen. 
De belangrijkste overweging van G.S. was dat veel 

'Gedifficulteerd' 

Op 14 april 1829, eenjaar later dus, ontving de gemeente 
echter opnieuw een brief van GedeputeerdeStaten, nu 
echter met slechter nieuws. Het was de Staten 'ten 
duidelijkste gebleken, dathetdes Körtings volstrekte begeerte 
is, dat in alle gemeenten, welke meer dan 1000 zielen 
bevatten de burgerlijke begraafplaats niet verblijve op het 
kerkhof, wanneer dit binnen den bebouwden kom der 
Gemeente of niet op den voorschreven afstand daarvan 
gelegen is'. Alle verzoeken van gemeenten met verge
lijkbare bezwaren als De Bilt waren door Zijne Majesteit 
van de hand gewezen. Gedeputeerde Staten zagen zich 
dan ook verplicht het verzoek van de gemeente, dat zij 
voorlopig hadden ingewilligd, te 'dirïïcuiteeren' en 
nodigden de gemeente uit om met de grootste spoed een 
plan te beramen tot aanleg van een algemene burgerlijke 
begraafplaats, overeenkomstig Zijne Majesteits 
gemanifesteerde wil en voorschriften. Of de gemeente 
De Bilt maar snel zo'n plan bij hen wilden indienen. 

Bovengenoemde brief werd voorgelezen in de 
gemeenteraadsvergadering van 16 april daaropvolgend. 
Besloten werd om onverwijldeen geschikte plaats voor 
een nieuwe begraafplaats te zoeken, en een stuk land 
aan te kopen. De burgemeester kreeg de opdracht 
hiervoor te zorgen. Tevens werd een afschrift van de brief 
verzonden naar de heren kerkvoogden, om hen va n de 
inhoud op de hoogte te stellen. 

Intussen leek toch de bereidheid van de gemeente 
om opdrachten van Gedeputeerde Staten uit te voeren 
te verslappen. Op 6 maart 1829 was reeds verzocht een 
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Gezicht op de kerk aan de Dorpsstraatzijde. (P.J.Lutgers, 1842, aquarel. Rijksarchief Utrecht, TA. 669-3.) 

soort begroting voor de begraafplaats op te stellen, en 
deze voor 24 maart in te dienen. De gemeente heeft die 
opdracht niet tijdig uitgevoerd, want op 18 april moest 
de gouverneur der provincie nog op inzending van de 
gevraagde gegevens aandringen, en een maand later nog 
eens. 

De brief aan de Koning 

Uit het eerdergenoemde raadsbesluit van 16 april 1829 
bleek, dat de gemeente de aanleg van een nieuwe 
begraafplaats voorbereidde. Toch gaf zij zich nog niet 
gewonnen. Op 5 juni 1829 trok men de stoute schoenen 
aan en werd alsnog een brief naar Zijne Majesteit de 
Koning verzonden. Met de meeste eerbied werd de 
Koning "hoogstderzelver"'op de hoogte gesteld van de 
prachtige ligging, de uitgestrektheid en de geschiktheid 
van het Biltse kerkhof, en de gevolgen die de uitvoering 
van het Koninklijk Besluit zou hebben voor de Biltse 
situatie. De argumenten tot behoud van de begraafplaats 
waren ongeveer dezelfde die anderhalfjaar eerder bij 
Gedeputeerde Staten naar voren waren gebracht. Vervol
gens werd de Majesteit eerbiedig verzocht "om de alhier 

bestaande daartoe ingerigte en genoegzaam uitgestrekte 
begraafplaats op het kerkhof als burgerlijke begraafplaats 
te behouden onder zoodanige bepalingen als Uwe Majesteit 
dienstig en noodig zal oordeelen ". De brief werd onderte
kend door burgemeester P. A.Muntendam en wethouder 
Van den Broek en op zegel verstuurd (zie blz. 8) 

Of Koning Willem I de brief "hoogstderzelver"onder 
ogen heeft gehad wagen we te betwijfelen, maar effect 
had de brief wel. Drie maanden later kwam de antwoord
brief uit Brussel, getekend door C.Vollenhoven, 
administrateur voor het Binnenlands Bestuur: 
het behoud van het kerkhof als burgerlijke begraafplaats 
werd toegestaan. 

Een verzoek om dispensatie van de verplichting om 
de begraafplaats met een muur te omringen, werd 
aanmerkelijk vlotter gehonoreerd. Dit verzoek, verstuurd 
op 28 september, werd binnen een halve maand 
ingewilligd onder voorwaarde, dat een sloot of gracht 
rond het kerkhof gegraven zou worden, aangevuldmet 
rasterwerk en een heg van bekwame hoogte. 
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Geen afstel maar uitstel, ofschoon 

Natuurlijk had de dispensatie van de koning geen 
eeuwigheidswaarde. Speciaal in de tweede helft van de 
vorige eeuw gingen regelmatig stemmen op om tot sluiting 
van de begraafplaats over te gaan. In december 1870 
werd door Gedeputeerde Staten uitdrukkelijk verboden 
dat op het kerkhof aan de Dorpsstraatzijde en terzijde 
van de kerk bij de Kerksteeg nog zou worden begraven. 
Verder zouden geen begravingen meer plaats mogen 
vinden binnen 35 meter van de kosterswoning (nu De 
Oude School). De kerkvoogdij heeft zich niet altijd strikt 
aan deze bepalingen gehouden. Herhaaldelijkmoest de 
burgemeester de kerkvoogdij aan het verbod herinneren. 

Een geheel nieuwe situatie ontstond toen rond de 
laatste eeuwwisseling plannen werden on twikkeld voor 
de aanleg van een gemeentelijke begraafplaats. Op 9 mei 
1899 werd door de gemeenteraad besloten een perceel 
weiland van W. Bieshaar te kopen en hierop een 
begraafplaats aan te leggen. De aankoop vergde een 
bedrag van F.5500,- en de aanleg kostte F.2700,-. Op 
1 september 1900 werd de gemeentelijke begraafplaats 
aan de Ie Brandenburgerweg in gebruik genomen. Met 
de komst van deze begraafplaats kon men gemakkelijker 
besluiten nemen over het kerkhof aan de Dorpsstraat. 

Het Biltse College schreef op 25 juli 1900 een brief 
aan Gedeputeerde Staten met het verzoek de begraaf
plaats bij de Hervormde Kerk te sluiten. Aan de 
Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht werd 
advies gevraagd, en deze oordeelde dat het kerkhof 
gevaar kon opleveren voorde volksgezondheid. Daarop 
besloten Gedeputeerde Staten tot sluiting van de begraaf
plaats met ingang van 1 oktober 1900, met de toevoeging: 
'zonder dat inbreuk zal worden gemaakt op verkregen 
rechten, waarvan de uitoefening de openbare gezondheid 
niet in gevaar brengt'. Men doelde op de rechten van 
de eigenaren van zandgraven en grafkelders. Burgemees
ter De With heeft de kerkvoogdij op 3 september 1900 
van dit besluit schriftelijk op de hoogte gesteld. 

De kerkvoogdij haastte zich vervolgens de eigenaren 
van de zandgraven en grafkelders op te sporen. Kennelijk 
was de administratie niet geheel in orde, want in de krant 
verscheen een advertentie waarin onbekendeeigenaren 
werden opgeroepen zich voor 15 november bij de 
kerkvoogdij te melden met eigendomsbewijzen en -niet 
te vergeten-de gelden voorhet tienjarig onderhoud der 
graven. 

Het is inmiddels meer dan 90 jaar geleden dat het besluit 
tot sluiting van het kerkhof van kracht werd. Sindsdien 
mochten er geen nieuwe graven worden gedolven. Het 
is echter nog steeds zo, dat eigenaren of andere rechtheb
benden op graven en grafkelders, gebruik maken van 

het 'overgangsrecht'. De jongste begraving dateert uit 
1988, en dat is zeker niet de laatste geweest. 

Verantwoording 

Archieven: 

Dit artikel is voor een belangrijk deel gebaseerd op een 

pakket stukken (waaronderde brief aan de Koning) dat zich 

bevindt in het oud-archief der gemeente De Bilt onder 

inventarisnummer 427. 

Bij hetgemeentearchiefwerden verdergeraadpleegd stukken 

onder: 

-inv.nr.156 (1899), volgnr. 270: 

-inv.nr.157(1900), vdgnr. 150; 

-classificatie nr. 1.776.112, map 113. 

Een aantal stukken m.b.t. hetsluitingsbesluitvan 1900 werd 

teruggevonden in hetarchiefderNed.Herv.Kerk(RAU), onder 

inv.nr. 114. 

De landelijke en provinciale regelgeving staat verwoord in 

het Provinciaal Blad van Utrecht (RAU), waarvan de 

jaargangen 1827, 1828 en 1829 zijn gebruikt. 
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Aan Zijne Majesteit den Koning. 

Sire, 

Het is met den meesten eerbied dat wij de vrijheid nemen ons door dezen tot Uwe Majesteit te wenden, 
hoogstderzelve te kennen gevende, 

dat in deze Gemeente zich bevindt eene begraafplaats, zijnde het kerkhof van de Gereformeerde Kerk, hetwelk 
door deszelfs uitgestrektheicfen hooge ligging, van rondsom met eene breede sloot voor en achter hekken afgeschei
den, daartoe zeergeschikt is, en waarop onderscheidene graven en gemetselde kelders aanwezig zijn, zoodat reeds 
sedert den jare 1814 in de kerk niet meer is begraven, terwijl de voordeelen van het verkoopen der graven, gelijk mede 
het openen en sluiten derzelven en andere onkosten, komen ten behoeve van de kerk welke een groot gedeelte van 
hare inkomsten uitmaakt. 

Dat het Zijne Majesteit behaagd heeft gevolg gevende aan hoogstdeszelfs besluit van den 24s" Mei 1825 r/. 162 
nopens het begraven der lijken in de kerken, aan beeren Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht medegedeeld 
bij missive van Zijne Excellentie den heer Minister van Binnenlandsche Zaken van den 22s" Augustus 1827 en aan ons 
kennelijk gemaakt bij Besluit van voornoemde Heeren Gedeputeerde Staten van den 25s" daaraanvolgende (provinciaal 
blad hf. 57) onder anderen te bepalen en vast te stellen: 

"Om te rekenen van en met den 1 January 1829 het begraven van lijken In de steden, dorpen en vlekken van eene 
bevolking van meer dan duizend (1000) zielen op kerkhoven of begraafplaatsen in de bebouwde kom der 
gemeente gelegen te doen ophouden, en bijgevolg te bevelen, dat aldaar, vóór het gemelde tijdstip zullen worden 
aangelegd, eene of meer begraafplaatsen, naarmate der bevolking en andere plaatselijke omstandigheden, en 
zulks ten minste 35 of 40 ellen afgelegen van de bebouwde kom der gemeenten, en van eene uitgestrekheid vijf
maal grooter dan de oppervlakte, welke berekend wordt noodzakelijk, tot het begraven der afgestorvenen in het 
tijdsverloop van een doorlopend jaar, met uitzondering alleen van die weinige steden, dorpen en vlekken, alwaar 
het voor/oop/g behouden der thans bestaande begraafplaatsen, buiten de kerken, om zeer dringende redenen of 
geheel buitengewone omstandigheden, als noodzakelijk of zeer raadzaam mögt voorkomen" 

Dat deze Gemeente bevat eene bevolking van duizend tachtig (1080) zielen, en het hierbovengemelde kerkhof 
hoewel niet in, echter niet genoegzaam verwijderd van den kom der gemeente is gelegen, zoo zouden wij naar den 
letter van voornoemd besluit verpligtzijn eene nieuwe begraafplaats aan te leggen, 

dan daar wij vertrouwen dat niet alleen het gering verschil van tachtig zielen door Uwe Majesteit in aanmerking 
moge worden genomen om de voorschrevene begraafplaats in deze Gemeente voorloopig te behouden, maar nog 
bovendien om de volgende redenen, die wij bij deze eerbiedig onderde aandacht van Uwe Majesteit brengen: 
1: Onder de 1080 zielen die de bevolking dezer gemeente uitmaakt, bevinden erzieh ruim driehonderd die den 

roamsch katho/yken godsdienst belijden, en vermits alhier geen roomsche kerk bestaat, parochiëren onder de kerk 
buiten de Wittevrouwenpoort der stad Utrechten aldaar sedert het aanleggen van eenen begraafplaats bij 
gemelde kerk hunne lijken doen begraven. 

2. De bewoners van het zoogenaamde Ridderdorp onder deze Gemeente, uitmakende ruim tachtig zielen doen 
hunne lijken, om de nabijheid, hetzij aan den Maartensdijk of aan de Vuursche begraven, terwijl die huisgezinnen 
woonachtig aan den Minstroom en het Vossegat bijAbstede om dezelfde reden in de stad Utrecht hunne dooden 
ter aarde doen bestellen. 

Waanuit dus blijkt dat wat het begra ven der lijken aangaat deze Gemeente verre beneden de 1000 zielen telt, en alzoo 
kan gerekend worden onderde Gemeenten sub n.3. der gemelde vastgestelde bepalingen te behooren. 

Wij durven het daarom vragen uit aanmerking van bovengemelde redenen, gelijk mede ter vermijding van 
aanzienlijke kosten, die het aanleggen van eene nieuwe begraafplaats zoude te weeg brengen en ter voorkoming van 
alle moeilijkheden, die welligtmet de eigenaren van graven en Kerkvoogden zouden kunnen ontstaan, Uwe Majesteit 
eerbiedig te verzoeken om de alhier bestaande daartoe ingerigte en genoegzaam uitgestrekte begraafplaats op het 
kerkhof als burgerlijke begraafplaats te behouden onder zoodanige bepalingen als Uwe Majesteit dienstig en noodig zal 
oordeelen. 

Sire, 
Uwe Majesteits gehoorzame en getrouwe onderdanen, 
Burgemeester en Assessoren van de Gemeente de Bilt. 
P.A. Muntendam. 
Ter Ordonnantie van deze/ven, 
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Het klooster Oostbroek, bakermat van De Bilt 

Tjitse Langerveld 

De grote belangstelling voor mijn lezingen over het ontstaan van De Bilt heeft mij ertoe gebracht de geschiedenis 
van het in cultuur brengen van de veengebieden nu eens voor de Bütse Grift op schrift te zetten. 

Zonder te veel in details te treden wil deze beschrijving inzicht geven in de manier waarop de kloosters 
Oostbroek en Vrouwenklooster overeen periode van ca. 500 jaar de 'woeste gronden' hebben ontgonnen. 

Tevens bevat dit artikel een aantal gegevens die direct of indirect hiermee verband houden. 

De eerste aanzet 

Alle nog niet in cultuur gebrachte gronden werden in 
de middeleeuwen aangemerkt als 'woeste grond' of 
'wildernis'. 

Het ontstaan van het Gerecht Oostbroek - de naam 
De Bilt bestond nog niet - en ook die van de andere 
gerechten hield ten nauwste verband met de uitgifte van 
gronden door de bisschop van Utrecht: hij maakte nl. 
aanspraak op deze 'woeste gronden' en wilde de gebieden 
uit economische overwegingen in cultuur gebracht zien. 

In de tiende eeuw waren er bij Zeist, Bunnik, Odijk 
en Cothen al lokale ontginningen uitgevoerd, terwijl in 
onze gemeente het vervenen in het begin van de twaalfde 
eeuw is begonnen. Aan te nemen valt dat de bisschop 
het belangrijk vond om de nieuw te ontginnen gebieden 
aan te laten sluiten bij de reeds ontgonnen gronden van 
Zeist en Bunnik. Het zal hem tevens goed zijn uitgekomen 
dat twee ridders, Hermannus en Theodoricus, hun door
gaans ruwe vak van oorlogvoeren wilden opgeven om 
een klooster te stichten 
en door goede daden te 
trachten deel te krijgen 
aan het eeuwige leven na 
dit leven. Deze gedachte
gang was tot het midden 
van de 16e eeuw alge
meen. De goede werken 
konden ook bestaan uit 
het stichten van een 
kapel of een altaar, of 
het doen van een bede
vaart. 

De twee ridders 
zullen ongetwijfeld hel
pers hebben gehad om 
uit het in overvloed aan
wezige moerasbos van 
wilgen en elzen het eerste 
provisorische onderko
men te bouwen. Na 
verkenning van de om

geving zullen zij hun bouwsel wel op een hoger gelegen 
oude oeverwal van de zich steeds verplaatsende Kromme 
Rijn hebben geplaatst. ; 

In die tijd was de Kromme Rijn niet de rustige rivier 
van nu, maar een stelsel van geulen dat zich regelmatig 
verplaatste, waardoor zich steeds weer een nieuwe loop 
kon vormen. Dit had tot gevolg dat er stroomruggen 
met daartussen komgebieden ontstonden. Bij hoge 
waterstanden, bijvoorbeeld in voor- en najaar, werd ons 
gebied regelmatig overstroomd, zodat zich in de loop 
der eeuwen in deze natte komgebieden een kleilaagmet 
daaropeen veenlaag vormde. Zo'nmoerasgebied werd 
ook 'broekland' genoemd. Zo zien we benamingen 
ontstaan als Oostbroek, Westbroek, Zeisterbroek, 
Middelbroek, KattenbroekenSchordenbroek. De laatste 
vier gebieden lagen in de gemeente Zeist. 

Om de afwatering van het omliggende veengebied 
te kunnen beheersen en hun gebied enigszins droog te 
kunnen houden, zullen de ridders met hun helpers waar-

Eén van de door de monniken gegraven sloten, nog aanwezig op het landgoed Oostbroek. 
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schijnlijk begonnen zijn met sloten te graven. Deze sloten 
zijn bij de buitenplaats Oostbroek nog steeds aanwezig. 
Zij werden ook gevoed door stroompjes en beken uit 
het hoger gelegen noordelijke deel van de Heuvelrug. 
Dit naar de lager gelegen gebieden stromende water gaf 
de bewoners van Oostbroek de nodige zorgen. Ook de 
verveners van bijvoorbeeld Zeisterbroek hadden in een 
vroeger stadium met deze wateroverlast te kampen gehad 
en om dit tegen te gaan hadden zij omstreeks het einde 
van de elfde eeuw een dijk(je) opgeworpen dat wij nu 
nog kennen als de Bisschopsweg. Langs deze dijk liep 
een wetering, die het overtollige water kon afvoeren naar 
de Kromme Rijn. 

In 1122 besloot bisschop Godebald, tegen de wil 
van keizer Hendrik V en de Staten van Utrecht, een dam 
in de Lek bij Wijk bij Duurstede aan te laten leggen. Hij 
had goed gezien dat met deze afdamming de ontwatering 
van de broeklanden aanmerkelijk zou verbeteren. Het 
was ook te begrijpen dat de Staten van Utrecht tegen 
deze maatregel protesteerden, want de Kromme Rijn 
had een belangrijke functie als vaarwater naar de stad 
Utrecht. 

Er werd een oplossing gevonden: als alternatief 
besloot men in 1148 de Vaartse Rijn te graven, van 
Vreeswijk naar Utrecht. De Kromme Rijn bleef voor 
lokaal scheepvaartverkeer met de aanliggende gerechten 
nog wel in gebruik. Wel moesten die gerechten de rivier 
bevaarbaar houden. Zo werd aan het gerecht Oostbroek 
een stuk van 392 roeden (360 m) in onderhoud gegeven, 
wat inhield dat de door aanslibbing ontstane doorwaad-
bareplaatsenregelmatiguitgebaggerdmoesten worden 
'sulcks dat de geladen schuyten gerieflijck daar door 
mogen varen'. 

Als niet tijdig aan de opgelegde verplichtingen werd 
voldaan, moesten de Staten van Utrecht nogal eens druk 
uitoefenen. De oorzaak van het verzaken van die plicht 
was doorgaans van financiële aard: ieder gerecht moest 
het onderhoud uit eigen middelen betalen, en dat bleek 
bij misoogsten, oorlogsgeweld of andere rampen een 
hele toer te zijn. 

De stichting van de abdij 

Om zo veel mogelijk droog te kunnen bivakkeren waren 
de twee eerder genoemde ridders met hun metgezellen 
dus ongetwijfeld druk bezig met het graven van sloten. 
Zij moesten om in leven te blijven zo veel land in cultuur 
brengen als er voor landbouw en veehouderij nodig was. 

Misschien zal het eerste bouwwerk een soort 
vakwerkconstructie geweest zijn; teslotte waren er 
voldoende klei en hout voorhanden.Het is echter niet 
uitgesloten dat men toch al in een vroeg stadium in steen 
is gaan bouwen. Toen bisschop Godebald de uit 

Vlaanderen afkomstige Ludolf van Affligem, prior van 
een klooster in de buurt van Brugge, tot abt van 
Oostbroek benoemde, kreeg het klooster de status van 
abdij. Het feit dat de bisschop deze abt zelfbenoemde 
zou erop kunnen wijzen dat Oostbroek nog niet officieel 
een klooster was. Het was natuurlijk heel goed mogelijk 
dat de ridders en hun helpers geen priesterwijding hadden 
ontvangen en zij dus niet zelf een abt konden kiezen. 
Helaas ontbreken hierover nadere gegevens. 

Wel weten we dat abt Ludolf zijn zuster, die non 
was (haar naam is niet bekend) meenam. Zo werd 
Oostbroek een dubbelklooster. Het had blijkbaar grote 
aantrekkingskracht, want de toetreding tot het kloosterle
ven, zowel van mannen als vrouwen, werd zo groot dat 
men na enkele jaren in overleg met de bisschop 'en om 
de Kuisheid te bewaren' voor de nonnen een nieuw 
klooster ging bouwen. In oude akte's wordt het vermeld 
als Vrouwenklooster; het werd hoofzakelijkdoor adellijke 
dames bevolkt. 

Het klooster lag op een stuk ontgonnen land van 
Oostbroek, dat de naam 'Nieuwe Hof had. Op deze 
plaats liggen nu de Kloosterlaan en het KNMI-complex. 
Beide kloosters waren gewijd aan de Maagd Maria en 
St.-Laurentius en waren van de benedictijner orde. 

De bisschop als landsheer 

In de middeleeuwen was het normaal dat de keizer naast 
wereldlijke ook kerkelijke macht uitoefende. Hij 
benoemde dan ook in zij n uitgestrekte gebied bisscho p-
pen, die zelf ook tevens landsheer waren, en voorzag 
ze ruim van goederen en landerijen, opdat ze hem trouw 
bleven en de door hem uitgestippelde beleidslijn zo goed 
mogelijk uitvoerden. De bisschoppen benoemden op 
hun beurt weer abten die hun welgezind waren. 

Het door de keizer benoemen van bisschoppen was 
al jarenlang een doorn in het oog van de paus. Als 
kerkvorst eiste iujde uitoefening van het kerkelijk gezag 
en de benoeming van de bisschoppen op. 

In 1122 komt er door het concordaat van Worms 
na jarenlange onenigheid een einde aan deze investituur
strijd. De keizer kon niet langer één van zijn gunstelingen 
tot bisschop benoemen, maar hij hield voorlopig nog 
wel het laatste woord bij de keuze van een bisschop. In 
het vervolgzouden debisschoppenuit adellijkefamilies 
gekozen worden, wat de onderlinge vrede niet bevorder
de. 

Door die voortdurend oplaaiende oorlogen met 
de graven van Holland en de hertogen van Gelderland 
moesten de bisschoppen om hun kerkelijk en wereldlijk 
gezag te handhaven steeds weer ten strijde trekken. Pas 
in 1528 heeft bisschop Hendrik ü van Beieren (1524-1528) 
het wereldlijk gezag aan keizer Karel V (1500-1558) 
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overgedragen, op voorwaarde dat hij onder bescherming 
van de keizer zijn kerkelijk gezag kon handhaven. 

De abt als grootgrondbezitter 

Zoals de bisschop goederen en gunsten van de keizer 
kreeg, zo kreeg de abt van de bisschop landerijen en 
gunsten toegewezen. Ook de abt was verantwoordelijk 
voor de gang van zaken op zowel kerkelijk als wereldlijk 
gebied. Zo mocht hij in zijn gebied rechtspreken in 
gevallen van kleinecriminaliteit (de hogere rechtspraak 
kwam de bisschop toe). Tevens had de abt naast zijn 
religieuze taken ook de verantwoording voor een 
economisch beleid en zakelijke transacties. De kloosterbe-
zittingen vermeerderden voortdurenddoor ontginningen, 
schenkingen en aankoop. 

Enkele voorbeelden 

Een paar voorbeelden, uit de vele die voorhanden zijn, 
geven een beeld hoe de kloosters door schenkingen of 
aankoop hun bezittingen konden vergroten. 

Zo maakte bisschop Otto III van Holland (1233-
1249) in een oorkonde van 12 december 1245 bekend 
dat ridder Gijsbrecht van Vechten aan de abdij van St. -
Laurens te Oostbroek 12 morgen (10,2 ha) land, gelegen 
bij Amelisweerd, heeft verkocht. 

Bisschop Hendrik I van Vianen (1250-1267) maakt 
op 10 oktober 1265 bekend dat ridder Werembold van 
Vechten 9 morgen (7,65 ha) land bij Maarschalkerweerd 
aan Oostbroek heeft verkocht. 

Op 2 april 1277 gelast bisschop Jan I van Nassau 
(1267-1290) zijnmaarschalk S weder om 'de Priorin van 
Vrouwenklooster te beschermen in het ongestoord bezit 
van de tienden van 9 hoeven (122 ha) land die tot het 
goed van Dinslo (Dijnselburg) behoorden'. De bisschop 
heeft deze 9 hoeven geschonken aan Vrouwenklooster 
tot een Memorie aan hem en zijn voorgangers. De 
bisschop wilde dat het Vrouwenklooster met de opbrengst 
van deze landerijen met enige regelmaat missen zou lezen 
en kaarsen zou offeren voor hem en zijn overleden 
voorgangers. 

Godfried van Zeyst schonk aan het Vrouwenkloos
ter, waarin zijn dochter Petronella non was, 'de wetering 
waarop de hof van Stoetweghe afwatert'. 

Volgens een oorkonde van 22 februari 1308 schonk 
bisschop Guy van Avesnes (1301-1317) aan het 
Vrouwenklooster 8 hoeven land in de wildernis tussen 
Overhese en De Bilt en tussen Vuurse en Scoutginshegge. 
Het klooster moest hiervoor wel 20 schellingen tins 
(belasting) per jaar betalen, te voldoen op 12 november 
aan het Bisschoppelijke Hof in Zeist. 

Als laatste voorbeeld nog een ander geval dat in 
die dagen wel meer voorkwam. 

De priorin van Vrouwenklooster kreeg op 9 oktober 
1311 van Aleyd van Lopick 108 pond zwarte toumooizen 
(turven) als geschenk aangeboden. Hiermee heeft het 
Vrouwenklooster 14,5 morgen (12,3 ha) land in Zeist 
gekocht, genaamd Eykenbosch. Het klooster kreeeg di t 
onder voorwaarde dat Aleyds zuster Griete, die non was 
in het klooster, na de dood van Aleyd het vruchtgebruik 
van de grond zou krijgen. Zij had tevens bepaald dat 
na de dood van Griete het vruchtgebruik naar het 
klooster ging ter viering van hun beider memorie 'ende 
begaen in onsen godshuse mit zielmissen ende mit vigilien 
(nachtelijkegebeden vooreen overledene)eeuwiglijck'. 

We hebben met deze paar voorbeelden gezien hoe de 
twee kloosters in die tijd aan hun uitgebreide bezittingen 
kwamen. Vooral het Vrouwenklooster was door de vele 
schenkingen een rijk klooster geworden. 

Door de toename van het in cultuur gebrachte 
grondgebied nam ook het aantal boerderijen met 
bijbehorend personeel toe. Het is duidelijk dat de 
kloosterleiding van veel zaken verstand moest hebben 
en dat een goed inzicht in bedrijfsvoering een eerste 
vereiste was. Ook het innen van de belastingen, meestal 
in natura, viel onder haar verantwoording. 

De geschiedenis leert ons echter dat niet alle 
bisschoppenen abten voldoende toegerust waren voor 
deze taken, zodat er ook wel eens een negatief saldo in 
de boeken voorkwam. 

De ontginningen 

Blijkens een bewaard gebleven oorkonde schonk keizerin 
Mathilde, echtgenote van keizer Hendrik V, in 1122 aan 
het nog jonge klooster Oostbroek het hele moerasgebied 
Oostbroek met aanliggende venen. Door deze schenking 
kreeg de abt tevens het recht van tijns- en tiendheffmg 
en van wetgeving, dus rechtspraak en bestuur over dit 
gebied. Deze schenking werd in 1125 nog eens herhaald 
door bisschop Godebald, die de schenking van de keizerin 
hiermee volkomen negeerde. Uit oorkonden is bekend 
dat de verhouding tussen keizer en bisschop veel te 
wensen overliet, vandaar deze merkwaardige gang van 
zaken. 

Het doel van deze schenkingen was 'de wildernis' 
in cultuur te brengen. Het winnen van turf stond toen 
nog niet op de eerste plaats, pas in een later stadium zou 
dat van belang worden. 

Nadat de vanuit Utrecht aangelegde Hoofddijk, 
die langs de Abstederweide liep, met naastliggende 
wetering was doorgetrokken naar de abdij Oostbroek, 
kon deze dienen als ontginningsbasis. Vanuit deze basis 
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Schetsmatig weergegeven methode van vervening. 

werden op ca. 120 m van elkaar kavelsloten gegraven; 
daartussen groef men greppels op afstanden van ca. 30 m. 
Ook in Maartensdijk, Westbroek en Zuilen werd deze 
dijk als ontginningsbasis gebruikt. Op oude kaarten is 
deze Hoofddijk, die tot de Vecht liep, goed te volgen. 

Met de nodige voorschriften om te voorkomendat 
de ontginningen chaotisch zouden verlopen gaf de 
bisschop systematisch kavels uit, niet alleen aan kerkelijke 
instellingen en kloosters, maar ook in koopcontracten 
aan welgestelde particulieren. Daar alle sloten en greppels 
vanuit de basis evenwijdig van zuid naar noord liepen, 
kreeg men een zeer geor
dende strokenverkave
ling. 

In eerste instantie 
werd er bouwland in 
cultuur gebracht, met als 
voornaamste gewassen 
rogge en haver. 

Om de waterafvoer 
uit het nog bestaande 
veen via de sloten en 
greppels naar de basis
wetering te leiden werd 
de ontginning van sloot 
tot sloot uitgevoerd. Het 
overtollige water werd 
dan naar de Kromme 
Rijn afgevoerd. Afhan
kelijk van de dikte van 
de veenlaag konden de 
uitgegeven kavels vari
ëren in lengte en breedte. V a n a f d e Hoofddi 'k kijken w e o v e r d e ! 

de toren van het KNMI. 

Aan het einde van iedere kavel groef men een 
dwarswetering met daarnaast een dijk(je). 

Toen de turfwinning belangrijker werd kreeg 
zo'n wetering een voorgeschreven breedte en 
diepte om de pramen die de turf af moesten voeren 
ruimte te geven. Vanuit de nieuwe dwarswetering 
werd dan in noordwaartse richting weer een 
nieuwe kavel verveend. 

Het was de bedoeling dat de vervening gelijke 
tred hield met die in de ernaast gelegen gerechten, 
zodat de dwarsweteringen op elkaar aansloten 
om een goede afwatering te bevorderen, maar 
uit oorkonden blijkt dat het ene gerecht soms 
verder was dan het andere. Het gevolg was dan 
dat men op elkaar moest wachten, wat vaak tot 
strubbelingen aanleiding gaf. 

De ontginning in De Bilt 

In onze gemeente is de werkwijze van deze ont
ginningen nog duidelijk te herkennen. De eerste 
dwarswetering met dijk was de Voordorpsedijk 
(Blauwkapelseweg - Burg. de Withstraat - Holle Bilt). 
De Burg. de Withstraat werd vroeger ook wel Achterdijk 
of Veenweg genoemd. 

De tweede dwarswetering lag langs de Groene-
kansedijk (Groenekanseweg) en had eertijds de naam 
Bisschopswetering. Halverwege de 12e eeuw was men 
met de ontginning tot daar gevorderd. 

i de middeleeuwen gegraven sloot naar het noorden, in de verte 
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De derde was de Leyenseweg met daarna de 
Dwarsweg, nu Jan S teenlaan genoemd. Door de hogere 
ligging van dit gebied was de veenlaag hier veel minder 
dik; de woeste gronden bestonden hier hoofdzakelijk 
uit heide en zandheuvels. 

Verder noordelijk liep de Weteringseweg, nu 
Provinciale weg en vervolgens nog de Maartensdijkseweg 
met daarnaast de Praamgracht. Helaas zijn de meeste 
dwarsweteringen gedegradeerd tot sloten of ze zijn 
helemaal gedempt. 

In het begin van de 16e eeuw was men blijkbaar 
tot de huidige Jan Steenlaan gevorderd, want het veen 
ten noorden daarvan, het 'Ridderveen' genoemd, was 
in 1521 'noch heell ende Ongheruert'. 

Regels en voorschriften 

We hebben gezien dat de ontginning van het veen aan 
regels gebonden was. In het veen dat tot de oudste 
schenking behoorde, gold de bepaling dat er uitsluitend 
voor de behoefte van beide kloosters turf gegraven mocht 
worden. Hadden de kloosters door latere schenkingen 
of door aankoop stukken veen verworven, dan mocht 
uit die kavels turf verkocht worden of voor andere 
artikelen worden geruild. 

Voor de abdij Oostbroek, en waarschijnlijk gold 
dat ook voor het Vrouwenklooster, bestond de gewoonte 
om slechts uit één zg. turfgracht tegelijk zwarte en witte 
turf te delven. (De witte turf vormde de bovenste laag, 
die het minst ingekoold was. De overgangsvorm tussen 
witte en zwarte turf noemde men 'leye'.) Was de 
turfgracht vrijwel uitgegraven, dan wees de abt een 
nieuwe aan. Wanneer door een sterk zandige bodem of 
andere ongustige omstandigheid de turfgracht niet 
voldoende voor beide kloosters opleverde, dan mocht 
men een tweede in gebruik nemen. Het was verboden 
om de witte turf, die van veel mindere kwaliteit was, 
ongebruikt op het land te laten liggen. De bewoners van 
het Vrouwenklooster namen het met dit verbod blijkbaar 
wat minder nauw, want zij kregen nog al eens een 
uitbrander van de abt met de boodschap dat ze het niet 
moesten wagen nog eens witte turf te laten liggen. Ook 
blijkt uit de oorkonden dat de dames wel eens meer turf 
lieten graven dan ze voor zichzelf nodig hadden. 
Misschien werd het teveel aan turf wel verkocht voor 
sieraden en dat soort wufte zaken: de oorkonden wijzen 
namelijk uit dat de abt van Oostbroek, die toezicht had 
op het Vrouwenklooster, zich regelmatig kwaad maakte 
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Er bestond ook een voorschrift hoeveel van beide 
soorten turf mocht worden afgegraven: 90 hont (12,7 
ha) witte turf en 40 hont (5,7 ha) zwarte, waarschijnlijk 
op jaarbasis. Bleek achteraf door toename van de 

kloosterlingen deze hoeveelheid niet voldoende, dan kon 
in overleg met de abt meer turf gegraven worden. Als 
vergoeding voor gedane diensten had de abt ook het recht 
om voor het personeel (geen kloosterlingen) een 
turfgracht beschikbaar te stellen. Doordat de abt als enige 
de benodigde veenkavels toewees, werd het veen niet 
in de kortst mogelijk tijd afgegraven. 

Een globaal overzicht van de ontginningen in onze gemeente. 
De tegenwoordige benamingen voorde dwarsweteringen zijn 
gebruikt. 

Doordat de in cultuur gebrachte grond van de beide 
kloosters zich steeds uitbreidde, nam ook het aantal 
boerderijen toe die verpacht werden. Deze pachtboeren 
behoorden niet tot de kloostergemeenschap. De 
boerderijen die door de kloosters zelf geëxploiteerd 
werden hadden de naam 'Uithof. 

De kloosters hadden naast het land binnen de 
gerechtsgrenzen ook veel landerijen daarbuiten. Om een 
voorbeeld te noemen: Oostbroek bezat in 1460 in het 
gerecht van Zeist 68 morgen (57 ha) en het Vrouwen
klooster 116 morgen (98,6 ha). Voorlopig overheerste 
het akkerland het nieuw ontgonnen gebied. 
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De voorwaarde verbonden aan de pachtcontracten 
was meestal dat aan de ene zijde van de gepachte kavel 
een hoeveelheid bouwland klaar moest zijn, gelijk aan 
het te vervenen stuk. Ook werd herhaaldelijk een stuk 
veen verkocht of verpacht onder voorwaarde dat na het 
afgraven de grond weer terug zou komen bij de verkoper 
of verpachter. Dit speelde hoofdzakelijk in de tijd dat 
men de turf als goed te gebruiken brandstof had ontdekt. 

In onze gemeente liep het veengebied vanuit het 
zuiden vanaf de hoofddijk tot even voorbij de Holle Bilt 
en ten westen van de huidige Soestdijkseweg. Omstreeks 
de 17e eeuw waren de reserves aan turf zodanig 
geslonken, dat men opmoest passen dat vreemden niet 
stiekem turf kwamen stelen. Dit gebeurde kennelijk al 
in 1517: toen kwam er nl. een scheidsrechtelijke uitspraak 
dat de heren van St.-Jan in Utrecht de hoeveelheid turf 
die zij zich ten koste van het Vrouwenklooster hadden 
toegeëigend, terug moesten geven. 

Op den duur kreeg men te maken met inklinking 
van de grond, waardoor de grondwaterstand dichter 
bij het maaiveld kwam te liggen en men noodgedwongen 
de akkers in grasland en hooiland moest omzetten. Door 
die inklinking en door oxydatie van de grond kwamen 
hier en daar zandruggen aan de oppervlakte. 

Zo werd pacht betaald 

Het zou te ver voeren alle beschikbare lijsten met 
pachtbedragen voor beide kloosters te vermelden. Toch 
ter illustratie een paar voorbeelden van pachtbetaling 
aan de abdij van Oostbroek in 1573. 

Toen moest de weduwe Adriaentgen Henrick 
Geurtsz. aan het convent voor haar ' thien parthijen van 
landen' per jaar 'negen mudden rogge, een pont pepers, 
twee kippen en twee capoenen' leveren en 100 eieren. 

Henrick Cornelisz. Goes pachtte 'vier parthijen van 
landen' en moest 24 mud gerst leveren. Maar hij was 
met de abt overeengekomen dat hij het in geld zou betalen 
à ƒ 2,10 per mud. Hij moest dus 50 gulden betalen, plus 
zes kippen en vier kapoenen. 

Jan Herbertsz. moest aan het convent voor het 
gebruik van zijn land per jaar 10 gulden plus een vet lam 
en vijf kapoenen betalen. 

Behalve deze drie waren er in het gerecht van Zeist 
nog zeven pachtboeren die in 1573 aan het convent 
gezamenlijk de volgende pacht betaalden: 
'somma van geldpacht ƒ 133,00 
Item van de rogge 17 mudden 2 scepell 
Item van boekwyt 3 mudden'. 

Veel ontgonnen kavels kregen namen zoals o.a. Bureveld 
en Beerschoterveld. ledere kavel bestond uit een aantal 
morgens land, waarover belasting werd geheven, het zg. 
morgengeld. 
Die veldnamen zullen de boekhouding voor de pacht-
plichtigen wellicht vereenvoudigd hebben. De middeleeuwse 
namen zijn bewaard gebleven in de 19e-eeuwse boerderij 
Bureveld aan de Bunnikseweg en de buitenplaats Beerscho
ten aan de Holle Bilt. 

De laatste fase 

In de woelige jaren van de 80-jarige oorlogmet Spanje 
zou vóór de opheffing van het klooster Oostbroek nog 
een financieel debacle aan het licht komen. Uit een in 
1566 uitgevoerde inventarisatie blijkt het voorheen zo 
rijke klooster lelijk in de rode cijfers te zijn geraakt. 

De toenmalige abt Jacob van Baarn had door een 
slecht beleid en gebrek aan praktisch inzicht het convent 
met een grote financiële schuld opgezadeld. Nu moet 
gezegd worden dat de abt enkele jaren tevoren door een 
beroerte was getroffen en geestelijk en lichamelijk in niet 
al te goede conditie verkeerde. Daar kwam nog bij, naar 
later bleek, dat Go vert van Amerongen, zijn juridisch 
adviseur, de abt niet altijd op de juiste manier geadviseerd 
had. In februari 1566 kwam deze abt plotseling te 
overlijden. Zijn opvolger werd de prior van Oostbroek 
Christoffel Alberts Roest. Die kreeg de zware taak om 
het financiële beleid weer te normaliseren en ontdekte 
al spoedig dat het convent een schuld van 10.000 gulden 
had terwijl de inkomsten per jaar iets meer dan 4000 
gulden bedroegen. 

De vorige abt had bijvoorbeeld het grote, uit eiken 
en essen bestaande bos rondom het klooster laten rooien 
en het hout voor ongeveer een derde van de waarde 
verkocht. Het klooster, dat volgens één van de houtko
pers uit die tijd altijd onzichtbaar was geweest, kon je 
nu al van ver zien liggen; de bomen waren op een paar 
na verdwenen. 
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De snelweg Utrecht-Amersfoort (A28) neemt een stuk van het Bureveld in beslag. Op de achtergrond 

het viaduct van de Universiteitsweg. 

Het Beerschoterveld van zuid naar noord gezien. Links zijn Biltsteijn en de Cumulusflat te zien. 

AJ met al was het geen gemakkelijke taak het 
financiële tekort weg te werken. De bijna vergraven venen 
brachten niet veel meer op. Natuurlijk ontving het 
klooster nog pacht van de landerijen, maar de abt had 
berekend dat met een geleidelijke aflossing van de schuld 
het convent per jaar nog 2000 gulden overhield, te weinig 
om het in stand te houden. 

Helaas kwam abt Roest na negen maanden plotseling 
te overlijden. Hij werd opgevolgd door Pieter van Wijck, 

die tevens de laatste abt 
van Oostbroek was. 

H e t a a n t a l 
monniken was inmiddels 
al tot 3 à4 gereduceerd. 
Vermoedelijk hadden de 
overige monniken 
tengevolge van de onrust 
die aan de Reformatie 
voorafging een goed 
heenkomen gezocht. 
Vooral de beeldenstorm 
op 15 januari in de 
Paulusabdij en op 28 juli 
1580 in de domkerk gaf 
hun zeker het idee dat 
het geweld steeds 
naderbij kwam. Daar 
kwam nog bij dat op 15 
juni de rooms-katholieke 
geestelijken verboden 
werd hun ambt uit te 
oefenen. 

Zo werd op last van 
de Staten van Utrecht 
abt Pieter van Wijck min 
of meer gedwongen het 
klooster Oostbroek aan 
hen te verkopen. Men 
wilde het zo gauw 
mogelijk slopen, om te 
voorkomen dat Spaanse 
troepen zich in het 
g e b o u w e n c o m p l e x 
zouden nestelen om van 
daaruit een onverhoedse 
aanval op de stad uit te 
voeren. 

In december 1580 
kwam het einde door de 
sloop van de abdij. De 
bezittingen gingen over 
naar de Staten van 
U t r e c h t , die een 
rentmeester aanstelden 
om de goederen te 

beheren. 
Vijfjaar later kwam ook het Vrouwenklooster, 

waarvan de bezittingen beheerd werden door een 
• van de Ridderschap, onder de slopershamer. 

15 



De Biltse Grift juni 1994 

De uithoven 

Een uithof was een bij het klooster behorende boerderij 
die met behulp van lekebroeders geëxploiteerd werd en 
onder leiding stond van een monnik. 

Eén van de oudste boerderijen van het klooster Oostbroek, de Uithof, aan de Toulouselaan. Naar deze 

boerderij is het Universiteitscentrum genoemd. 

Deze boerderijen speelden een belangrijke rol bij 
de bevoorrading van de kloostergemeenschap. Zij konden 
zowel in de nabijheid alsook kilometers van het klooster 
verwijderd liggen. De kloosterbroeder was 
verantwoordelijk voor het goed functioneren van de 
boerderij. Hij moest verantwoording afleggen aan de 
kellenaar, ook wel keldermeester genoemd. Deze was 
verantwoordelijk voor zowel de wijnkelder als voor de 
bedrijfsvoering op de uithoven. 

Na de opheffing van Oostbroek in 1580 gingen alle 
kloosterbezittingen naar de S taten van Utrecht en Werden 
beheerd door een rentmeester. Ook het Vrouwenklooster 
werd in 1585 opgeheven, maar doordat dit voornamelijk 
door adellijke dames werd bewoond werden de 
bezittingen van dit klooster overgedaan aan de 
Ridderschap, die voor het beheer eveneens een 
rentmeester aanstelde. 

In de 17e en 18e eeuw werden uit deze 
kloosterbezittingen regelmatig percelen grond met of 
zonder uithof verkocht aan welgestelde particulieren. 
De bedoeling van de meeste van deze kopers was, een 
stuk aan de boerderij te laten bouwen om daar in de 
zomer, gescheiden van de boerenfamilie, met hun gezin 
te kunnen wonen. Ook werd wel in de nabijheid van de 
boerderij een buitenplaats als tweede huis gebouwd. De 
boerderij voorzag de familie dan van alles wat zij voor 

levensonderhoud nodig had. In de winter ging men weer 
in de stad wonen, daar viel dan meer te beleven dan op 
het platteland. 

Op deze manier zijn de eerste buitenplaatsen in onze 
gemeente ontstaan. Uithoven van Oostbroek waren 

V o l l e n h o v e n , 
H o u d r i n g e , 
Meijenhagen, Jagtlust, 
D e M i d d a g ( n u 
boswachterswoning, 
vroeger een boerderij), 
G r o t e V o g e l a e r 
(tegenover De Middag 
aan de Gezichtslaan) en 
Droges te i jn (deze 
boerderij stond ten 
westen van de Kees 
Boekelaan, ten noorden 
van de Jan Steenlaan en 
ten zuiden van de 
begraafplaats Den en 
R u s t ) . Deze drie 
boerderijen zijn reeds 
lang verdwenen. Ten 
slotte hebben we nog de 
'uithof die sinds 1919 
op Utrechts grondgebied 
ligt en als proefboerderij 

van de faculteit diergeneeskunde aan de Toulouselaan 
gevestigd is. In 1961 kreeg het nieuwe 
universiteitscentrum de naam Uithof om het historisch 
karakter van dit gebied te bewaren. 

Uithoven van het Vrouwenklooster waren: 
Beerschoten, Dinslo (Dijnselburg)in de gemeente Zeist 
en de buurtschap Hees bij Soest. Waar de laatste uithof 
precies gestaan heeft is niet bekend. 

Waarschijnlijk als gevolg van de kerkelijke en 
politieke strubbelingen waren vanaf 1573 deze uithoven 
langzamerhand gewone pachtboerderijen geworden. Het 
aantal kloosterlingen was sterk afgenomen en de 
overgebleven monniken en nonnen hadden voldoende 
aan hetgeen de pachters hun in natura leverden. 

Enkele voorvallen uit oorkonden en kronieken 

Vanaf de 12e eeuw schonk de bisschop van Utrecht delen 
van zij n bezit aan kerkelijke instellingen of gaf ze te leen 
aan adellijke heren. In de praktijk leverde dat wel eens 
geschillen op tussen de bisschop en andere 
grondeigenaren over de vraag wie in bepaalde gebieden 
belasting mocht heffen. Zo had bisschop Arnold van 
Hoorn (1371-1378) een conflict met Oostbroek 
betreffende het recht tienden te mogen heffen in het 
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voormalige veen- en moerasgebied bij Oostbroek. In 
verband met hun steeds weer oplaaiende oorlogen hadden 
de bisschoppen altijd een tekort aan financiële middelen, 
wat ze op allerhande manieren trachtten terug tedringen. 
Het conflict werd aan de Staten van Utrecht voorgelegd, 
die beslisten dat niet de bisschop maar de abdij van 
Oostbroek in haar recht stond. 

Een heel ander verhaal is het volgende. Tijdens de roerige 
regeringsperiode van bisschop David van Bourgondië 
van Utrecht (1456-1496) wilde Amersfoort een 
zelfstandige politiek gaan voeren. Maar een dergelijk 
initiatief werd door de bisschop niet getolereerd, 
waardoor over en weer brandschatting en plundering 
plaatsvonden. Dat ondervonden ook de gezusters 
Lijsbeth en Otte van Scoennouwen: zij waren alsgevolg 
van de oorlog hun uithoven in Hees (bij Soest) en Dinslo 
(Dijnselburg bij Zeist) kwijtgeraakt; de Amersfoorters 
hadden hun boerderijen in brand gestoken en het vee 
meegenomen. Naar aanleiding hiervan werd op 12 juni 
1460 door de priorin van het Vrouwenklooster een halve 
hoeve land verkocht. Van de opbrengst gaf zij aan de 
gezusters een erfrente van één gouden Overlandse Rijnse 
gulden. De rente van deze gift werd echter weer door 
beide zusters aan de kosteres van het Vrouwenklooster 
geschonken 'tott ewigen dagen tott hoire beider ewige 
memorie, mit sulken voirwairden, dat men mit desen 
Rijnschengulden voirs. een wasskeerse be mende houden 
sell voir dat Heilige Sacrament Gode van hemeirijckto eeren '. 
Bisschop David wist later Amersfoort weer in het gareel 
te krijgen en legde de stad een boete op van 1800 Rijnse 
guldens. 

Om de grens tussen landerijen van verschillende eigenaren 
aan te geven werd al eeuwenlang gebruik gemaakt van 
grote veldkeien. 

Het gevaar van deze afbakening was dat een eigenaar 
van een naast gelegen perceel stiekem de keien kon 
verplaatsen om zijn land wat te vergroten. Ook was het 
mogelijk dat bij een overstroming de keien meegevoerd 
werden, waardoor de oorspronkelijke grens niet meer 
zichtbaar was. 

Om deze moeilijkheden te overwinnen werd vanaf 
de 14e eeuw steeds meer de houten grenspaal gebruikt. 
Dergelijke palen waren van een grote afstand beter waar 
te nemen en spoelden ook niet weg. 

Toch kwam het, volgens oude oorkonden, nogal 
eens voor dat eigenaren stiekem de grenspaal ten eigen 
bate verzette. Zo'n geval overkwam het Vrouwenklooster. 
Een oorkonde van 29 oktober 1472 bericht over een 
onderzoek door bisschop David van Bourgondië inzake 
een geschil tussen Goessen van Lienden c.s. ter ene, en 
het convent van Vrouwenklooster ter andere zijde. Van 
Lienden meende recht op een groter stuk grond te hebben 

dan hij volgens de grenspalen had en had daarom de 
grenspaal van Vrouwenkloosterverzet. Vrouwenklooster 
ging daar niet mee akkoord. Na onderzoek beslist de 
bisschop dat Vrouwenklooster in het gelijk gesteld wordt 
en de paal weer op zijn oorspronkelijke plaats moet 
worden neergezet. 

Na twee eeuwen onder het gezag van de abt van 
Oostbroek gestaan te hebben werd omstreeks 1380 het 
Vrouwenklooster tot abdij verheven onder leiding van 
een abdis. Henrica van Erp, die van 1503 tot 1548 als 
abdis de leiding had in het klooster, vertelt in haar 
kroniek het volgende voorval. 

Het Vrouwenklooster wilde op 15 juli 1505 met 
vertegenwoordigers van het gerecht Zeist de grens bepalen 
van het gebied van Dinslo, volgens een in die tijd wel 
meer voorkomende methode: men trok met een ploeg 
een voor rondom het betreffende stuk grond. 

De abdis was voor deze gelegenheid vergezeld van 
enige getuigen, zoals joffer Lunenborch (keldermeesteres) 
en de jofferen van der Haer en van Voerde, naar Dinslo 
gekomen. Ook was er nog een zaakwaarnemer bij, 
waarschijnlijk de gerechtsdienaar Jan van Wulven. Voor 
Zeist waren de schout Jacob van Zuylen van 
Blickenborch, Dire Gijsbertsz. en Thonis Henricksz. 
'buerende gerechtsluden van Zeyst' aanwezig. 

De mannen 'sloegen haer hant aen diepeerd, ende 
doe hielden si] die ploegh een stuck weghs ende ginghen 
mede om solangh totdat al dat la nt rondom door die voore 
aangegeven was'. Henrica vertelt in haar kroniek verder: 

'Ende doe datgedaen was doe ginghen wij aten, ende wij 
schoncken die scout mit die buerende die daer bij waren 
een vat biers, dat seynden wij hem thuis, dat s/j sich 
daermede vrolijck souden maecken '. 'Ende die pander 
(gerechtsdienaar) voorsz. quam des anderen daeghs ende 
sloegh die kloek te Seyst, ende geboot van mijns genadigen 
beeren wegen, datier niemant over die voore mitsijnbeesten 
soude weyden. ' 

Ten overstaan van de 'gerechte Seyst' werd deze 
procedure iedere tien jaar herhaald. Tot 1632 komt de 
werkwijze nog voor in een dagregister uit de nalatenschap 
van het Vrouwenklooster. 

In de 15e eeuw was oorlogvoeren vaak voor provincies, 
steden en kasteelheren een steeds terugkerende bezigheid. 

Ook De Bilt werd regelmatig door inkwartiering 
en plundering geplaagd. Op 31 augustus 1482 geeft de 
Raad van Utrecht De Bilt opdracht tot proviandering 
van krijgsvolk dat gelegerd was tussen De Bilt en Zeist. 
Waarschijnlijk was deze maatregel ingegeven door de 
slechte economische toestand en de voedselschaarste 
in de stad Utrecht. 

Iedereen, maar vooral de boeren, moest meel, vlees 
en niet te vergeten drank naar deze troepen brengen. 
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Men kon eventueel de leverantie afkopen, maar men 
moest dan wel met 'goeden geryede gelde 'komen. 

Er waren in die tijd zo veel geldsoorten in omloop, 
dat er blijkbaar ook tussen zaten die niet veel waarde 
hadden. Daarom deze waarschuwing vooraf om geen 
waardeloos geld mee te nemen. 

De plaatselijke bevolking gaf over het algemeen 
wel aan dergelijke oproepen gehoor. Vaak was het niet 
zo prettig om na de afgedragen pacht nog eens extra van 
de voorraad, bestemd voor eigen levensonderhoud te 
moeten afstaan; maar deed men het niet, dan was de kans 
groot dat de troepen aan het plunderen sloegen en men 
in het geheel niets meer overhield. 

Bijna 100 jaar later deed een dergelijk geval zich voor. 
We bevonden ons toen in de 80-jarige oorlog met Spanje 
(1568-1648). In 1572 woonde Alva in Utrecht en had 
wegens slechte betaling grote moeite om zijn troepen 
in het gareel te houden. Ten slotte vond hij er echter wat 
op om te muiterij van het Spaanse garnizoen tegen te 
gaan. Op 4 september 1573 laat hij in naam van de 
stadhouder, president en raden des Konings te Utrecht 
bekendmaken dat hij, de hertog van Alva zijn troepen 
die aan de Vaart lagen 'mit leninge zoude doen 
onderhouden bij de dorpen dairomtrentgelegen, en wekelijks 
soldij zou betalen, opdat d'voirnoemde knechten nyet 
geoirsaecki en zouden zijn om uythuerre schansschen te 
lopen, het platte lant metten huysman gansselijck the 
ruyneren ende oeck dye Vaert in 'rperyckel te stellen van 
bijden vijandengheoccupeert ende overvallen te worden ', 

Zo kregen alle om Utrecht liggende dorpen een geldelijke 
aanslag opgelegd; voor De Bilt bedroeg die ca. '9pont'. 
Hoe hoog dit bedrag in die tijd is geweest valt niet na 
te gaan, maar het zal ongetwijfeld hoog zijn geweest, 
vooral als men bedenkt dat het aantal inwoners van De 
Bilt waarschijnlijk nog geen 400 zielen bedroeg. 

Het dorp De Bilt 

Door gebrek aan gegevens kan niet worden achterhaald 
hoe oud het dorp De Bilt als woongemeenschap is. 

De oudste bekende oorkonde waarin De Bilt 
genoemd wordt is die van 1307, waarin bisschop Guy 
aan het Vrouwenklooster land overdraagt, gelegen in 
zijn wildernis beneden Overhese '...totterbitten wert'. 

Een akte van 1426 vangt aan met de woorden 'Ie 
Willam Janssoen scout op ter bilt'enz. In 1457 geeft de 

abt van de St.-Paulusabdij grond uit in leen 'ghelegen 
aen die bilte'. Een akte uit 1575 begintmet 'WijDirkJansz 
Schoudten Cornells Ae/berts ende Herman Dam, schepenen 
aen Bielt buyten Utrecht, doen kondt.. 'enz. Hieruit mogen 

we opmaken dat er vanaf de 14e eeuw geleidelijk aan 
een woongemeenschap is gevestigd. 

Na de aanleg van de Steenstraat in het begin van 
de 13e eeuw zal de toename van onder meer het 
handelsverkeer naar het oosten van het land het ontstaan 
van herbergen bevorderd hebben. 

Deze Steenstraat (Utrechtseweg), door de ontgonnen 
landerijen aangelegd, was één van de eerste geplaveide 
wegen in ons land, zij het met veldkeien. Bij de huidige 
Kapelweg hield de bestrating op om daarna over te gaan 
in zandwegen naar Zeist, Soestdijk en Amersfoort. Wij 
kennen nu deze weg als Dorpsstraat/vanouds Steenstraat. 

Wellicht heeft de aanleg van de Steenstraat ertoe 
bijgedragen dat het aantal inwoners van het dorp is 
toegenomen. Pas na de vestiging van de diverse 
buitenplaatsen is het inwonertal langzamerhand 
vermeerderd. Waren erin 1632 ongeveer 482 ingezetenen, 
omstreeks 1800 was dit aantal opgelopen tot even boven 
de 1000. 

Hiermee besluiten we de in beknopte vorm 
weergegeven geschiedenis van het ontstaan van De Bilt. 
De kloostergemeenschappen van Oostbroek en 
Vrouwenklooster mogen we zeker als de pioniers 
beschouwen die dit veengebied bewoonbaar gemaakt 
hebben. 

Literatuur 

G. Brom De abdij van Oost broek en liet 
Vrouwenklooster, arch. Gesch. Aartsbisdom, Utrecht 
1906; 
M. P. van Buij tenen / A. K. de Meijer OS A Herfsttij o ver 
Oostbroeks Abdij, Zeist 1990; 
P.H. Damsté Oostbroek en De Bilt CS., Stichtse Hist. 
Reeks 4, Zutphen 1978; 
C. Dekker Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen, 
Stichtse Hist. Reeks 9, Zutphen 1983; 
M.K.E. Gottschalk De ontginning der Stichtse venen 
ten oosten van de Vecht, Kon. Ned. Aard. Gen. 73 ( 1956) 
pp. 207-222; 
J.C.G. van Hinsbergen Bronnen voor de geschiedenis 
van Zeist"dl. 1 en 2, V.d. Pollstichting Zeist 1957-1967; 
A. van Lommel Het Vrouwenklooster van Oost broek 
1548; De abdij van Oostbroek 1566pp. 291-308. Arch. 
Gesch. Aartsbisdom Utrecht 1876; 
CA. Rutgers Jan van Arkel Bisschop van Utrecht, 
Utrecht 1970; 
id. De Utrechtse Bisschopin deMiddeleeuwenpp. 135-
137, Den Haag 1978; 
S.B.J. Zilverberg De Stichtse Burgeroorlog, Zutphen 
1978. 

18 



De Biltse Grift juni 1994 

9 maart 1566. 

Een brief van de landvoogdes Margaretha van Parma aan Hippoly te Persijn, president van het Hof van 
Utrecht, met de opdracht tot onderzoek in het convent van Oostbroek, naar wie der religieuzen het meest 
geschikt is om tot abt te worden benoemd in de vacature, ontstaan door het overlijden van abt Jacob van 
Baarn. 

In de nadagen van het Convent Oostbroek (2e helft 16e 
eeuw) zorgt een benoeming van een nieuwe abt voor een 
jarenlange strijd tussen de wereldlijke en de geestelijke 
macht. De kloosterlingen meenden dat zij zelfde zaken 
konden regelen, maar de wereldlijke overheid in Brussel 
vond dat zij het voor het zeggen had, wat formeel ook 
zo was. 

Binnen de abdij was echter een forse machtsstrijd 
ontbrand, die gepaard ging met opsluiting, ontzetting 
van de gevangenen, malversaties, intriges, etc. Een IRT-
affaire waardig. 

Hyppolyte Persijn, president van het hof van 
Utrecht, krijgt opdracht de gang van zaken te 
onderzoeken en stelt een rapport samen voor de 
Landvoogdes Margaretha van Parma. 

In de onderstaande transcriptie vindt u een van de brieven 
van Margharetha aan Hyppolyte. 

In het boek Herfsttij over Oostbroeks Abdijkunt 
u het gehele verhaal terugvinden. Het laat zich lezen als 
een politieke detective. 

Hoochwaerdighe in God, bijsonder goede Vriendt, lieve bijsunder. 
Alsoe wij bericht zijn des overlijden van den abt van Oistbrouk buyten Utrecht ende dat die prior ende religieusen 
des convents ons gebeden hebben, van eenen anderen prelaat opt spoedelicxst, te moegen wordden versien, 't welck 
wij oock wel begheren, alsoe gedaen te wordden. Is derhalven ons Tegenwoirdich scrieven aen U L; ten eynde ghij 
zoe korts als doentlijck, U vueget in 't voors. convent ende aldaer U wel ende behoorlijck intomeert op 't leven, conversatie 
enderegimentderreligieusenaldaer,endedewellickonderhenluydendenutste,bequaamsteendemeestgequalificeert 
soude wezen, om tot de voors. prelature gevordert ende gepromoveert te worden, ende in sunderheyt oock op die 
qualiteyt, van broeder Chrystoffel Aiberti ende uwen handel ende informatie ons scriftelijck overseyndt, geslooten 
ende besegelt alst behoort, ons daerbenevens (alle gunst te rugge gestelt) overschrijvende uwe advys ende goedtduncken, 
wellick onderden voirs. religieusen nae uwe conscentie, behoert totde voers. prelature geprefereert te worden; daarbij 
vuegende de naemen vaneenige andere religieusen, omdaernae, daerinne versien te worden, als bevonden zal wordden 
te behoren. Ende opdat midlerwijlehet voors. godthuys wel geadministreert worde alst behoort, den voirs. broederen 
Christoffel stelt tot eenen administratoren desselven, als hij tot noch toe es geweest. Hoochweerdighe in Gode, besunder 
goede Vrundt, lieve, besunder, God zije met U. 
Gescreven te Brussel den ixen dach Martii 1566. 

Margare ta 

Overgenomen uit: 
A. van L(ommel): De abdij van Oostbroek bij Utrecht, Anno 
1566^x\: Archief voorde geschiedenis van het Aartsbisdom 
Utrecht, derde deel, blz 291 - 308), blz 293 - 294. 

Archief: 
Rijksarchief Utrecht: Collectie Buchel/Booth, no. 19, 
ongefolieerd. 
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Dr. M.P. van Buytenen/Dr. A.K. de Meijer OSA: 
Herfsttij over Oostbroeks abdij, Zeist 1990, blz 69 e.V. 
R.H. Vermij: Een abt tegen ambtenaren, 
benoemingsperikelen in het klooster Oostbroek 1561 -
1566; Maandblad Oud-Utrecht 1986, blz 33 - 38. 
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Bouwvakkers op Beerschoten 

J.W.H. Meijer 

Na de grote brand van het huis Beerschoten op 8 februari 
1889, waarbij helaas ook de oude papieren verloren 
gingen, werd het restant herbouwd en uitgebreid tot het 
gebouw dat we nu kennen. 

Door het wegnemen van een lambrizering in de 
souterrainkeuken, bleek dat bij de herbouw in 1889/90 
het niet bepaald tevreden bouwvakkers waren die daar 
van vroeg tot laat aan het werk waren. Met ander afval 
vond men achter die lambrizering namelijk een paar 
plankjes met daarop in potloodschrift een paar alles 
onthullende aantekeningen. We krijgen daardoor enig 
inzicht in de toenmalige verdiensten en vernemen ook 
hoe deze werknemers over hun werkgever dachten. 

Plankje I is aan twee zijden beschreven met als tekst: 

Of de veroorzaker van alle ongenoegen in de hel 
of in de hemel beland is weten we niet en evenmin of 
hij enige gelijkenis vertoonde met in de tropen 
verblijvende 'vierhandige' diersoorten. Beide plankjes 
zijn in particulier bezit. 

(N.B. Foto gemeente-archief De Bilt) 
Oostbroek 1561 -1566; Maandblad Oud-Utrecht 1986, 
blz 33 - 38. 

De aapmensch 
gaf niet meer 

loon 
God vervloeke 
die vent 

Cornells van Schalkwijk 27 jaar 
Albertus van Doorn 22 jaar 

1890 10 november 
hebben deze boel in 

het soeterein 
betimmert 

Plankje Ib heeft als randschrift: 

hij probeerde het eerst 
of wij niet voor 111/2 cent 
wilde werken maar de 
almachtige van hierboven 
zal hem ervoor straffen 

Plankje II heeft als tekst: 

Die aaneemer was zoo een Geld 
duivel dat hij verekte liever 
eer dat hij je 6 1/2 cent voor 
een half uur gaf maar wel hoopte 
dus met al zijn geld zal hij 
hiernamaals niet geholpen zijn 
om een arme werkman zoo uit te 
pijnigen baas J v K 

WSk&S&ä%&£&& * 

:^^s-j^s^ 
Sari— 
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