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Van de redactie
In dit tweede nummer in de nieuwe vormgeving gaan we met Dr. Anne Doedens terug naar
de 17 e en 18 e eeuw. Herders, leraren en onderwijzers in De Bilt, Maartensdijk en Westbroek
waren in hun beroepsuitoefening nauw aan elkaar gerelateerd. Hun aanzien was vaak even
laag als hun inkomen. Dat de eis om van onbesproken gedrag te zijn, nogal eens met een
flinke korrel zout kon worden genomen, kunt u in "Van onbesproken gedrag?" uitgebreid
lezen. Lies Haan-Beerends sluit haar serie "Biltse straten en wegen, lanen en stegen" met
aflevering VI af. Ditmaal schrijft zij over wegen uit de periode 1799-1806, en die in het
huidige De Bilt nog te traceren zijn. Ook toen waren er al klachten over het slechte
onderhoud van wegen en verbouwingen van panden zonder toestemming. Koos Kolenbrander
gunt ons een blik in het leven begin 20 e eeuw in de villawijk Bilthoven-Noord. De titel
"Jacobus van Drie woonde in Bilthoven met een geit in huis" geeft al aan, dat de
levensomstandigheden in het tot voor kort oudste bouwwerk van Bilthoven-Noord, toen
aanmerkelijke verschillen met die van tegenwoordig! Dan is er nog een kort stukje over de
Biltse familie Strubbe, en zijn er twee reacties op eerdere artikelen. We sluiten af met een
beschouwing van Dr. P.H. Damsté over De Bilt in het jaar 1799.
De redactie wenst u veel leesplezier toe.
Foto op de omslag:

Schoolinterieur met boekenborden.
Houtsnede van I. van de Venne, 18 e eeuw. Rijksmuseum Amsterdam
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Van onbesproken gedrag?

VAN ONBESPROKEN GEDRAG?
HERDERS, LERAREN EN ONDERWIJZERS INDE BILT,
MAARTENSDIJKEN WESTBROEK IN DE ZEVENTIENDE
EN ACHTTIENDE EEUW
Dr. Anne Doedens

Over leraren 'taaimeesters': „ Want niet een vijfvoudige vloek... rust op hen, maar een duizendvoudige, daar zij altijd uitgehongerd en vuil hun leven slijten in hun maar al te bekende scholen;
wat zei ik, in scholen, neen veeleer dienen ze vertrekken vol kwellingen van geest en lichaam...
Daar worden zij omringd door troepen van jongens, oud onder hun moeilijke werk, doof door al
het geschreeuw en teren weg door al het vidi en de stank. " [Erasmus, Lof der Zotheid, cap. 49.]

VOORAF
Het onderwerp: dit verhaal gaat over
leraren, de door Erasmus beklaagde
mensensoort. Het gaat over dominees.
Over hun hulppersoneel: kosters dus,
doodgravers soms. Het gaat ook over
onderwijzers, het educatieve verlengstuk
van de gereformeerde kerk veelal. Ambten
en functies die bovendien nogal eens in
een persoon verenigd konden zijn. Er was
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nog een andere band. Predikanten en
schoolhoofden hadden vaak een aanzien
dat recht evenredig was met hun lage
inkomen. En tot slot moesten beiden in
beginsel van onbesproken gedrag zijn.
Deze nauwe relatie tussen schoofhoofd
en predikant, tussen school en kerk is
niet uitzonderlijk. Dat blijkt uit de
levensgeschiedenis van Johannes
Henricus van der Palm, de minister van
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onderwijs, die in 1801 voor het eerst
openbaar en bijzonder onderwijs
onderscheidde. Hij stond aan de wieg van
ons huidige onderwijsstelsel. Van der
Palm was tussen 1785 en 1787 predikant
van Maartensdijk. Hij was de zoon van
een kostschoolhouder.
De tijd: dit verhaal richt zich op de
zeventiende en achttiende eeuw. Het
loopt van de komst der reformatie, die in
het Utrechtse maar traag veld won, tot de
Franse tijd. Het accent ligt echter op de
zeventiende eeuw.
De plaats: dit verhaal speelt binnen de
grenzen van het grondgebied van het
hedendaagse De Bilt: een - niet met ieders
instemming - sinds 2001 bestaande
gemeente van zes kernen, waarvan er
zeker drie (Maartensdijk, Groenekan en
Westbroek) een opvallend protestantsorthodoxe geloofsleer en -beleving
kennen. Dat was vier eeuwen geleden wel
anders.
Onkuisheid en slemperij
in het Maartensdijkse
Het woord 'orthodox' is zeker niet van
toepassing op de Rooms Katholieke Kerk
in deze contreien aan het eind van de
zestiende eeuw. Voor de definitieve
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vestiging van de reformatie was er het een
en ander loos met de praktijk van de
katholieke 'waarden en normen'. De
eerste aartsbisschop van Utrecht - tevens
de laatste bisschop van die stad tot 1853 was Frederik Schenck van Toutenburch.
Hij kwam regelmatig in het dorp
Maartensdijk. Hij had er een jachthuis
laten bouwen, Toutenburg geheten. Toen
hij in 1 580 overleed werd zijn erfenis fel
betwist, maar dat verhinderde niet, dat
aan vrouwen bij wie hij kinderen had
verwekt, uitkeringen werden gedaan. Ook
andere dames die hij kennelijk zonder
hun instemming 'van hare eere beroofd
had' bleven niet onverzorgd achter.
Rogier, de beschrijver bij uitstek van de
Nederlandse katholieken in vroeger tijd,
meldt over hem:... „wat zijn zedelijk
leven aangaat, valt nauwelijks iets goeds
van hem te zeggen. Bij zijn overlijden in
1 580 werd geen testament gevonden, wat
voor zijn nagedachtenis fnuikend bleek.
Verscheidene 'schamele vrouwspersonen'
meldden zich bij de curatoren der
nalatenschap aan als 'door Zijne Genade
van haar eer beroofd'; drie vrouwen zijn
bekend als moeders van zijn bastaarden.
Als wij lezen, hoe hij 2 december 1555
door schepenen van Utrecht veroordeeld
werd tot schadeloosstelling aan zekere
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Van onbesproken gedrag';

Jannichje Gerrits, door hem verkracht en
vervolgens ten huwelijk bezorgd aan een
Jan Rutgers onder beloften, die hij niet
nakwam, vragen wij ons af hoe zulke
schepenen hem met eerbied hebben
kunnen begroeten als aartsbisschop en
initiateur der katholieke reformatie."
Dit liegt er niet om. Mogelijk heeft
Frederik Schenck van Toutenburch de
pastoor die in Maartensdijk huisde
gekend. In de woorden van Rogier: „Te
Maartensdijk houdt zich in 1593 paap
Willem Laurensen op; van hem heet het,
dat hij vroeger te Utrecht een bordeel zou
hebben gehouden en zich nu hier nog met
'danserijen' ophoudt."
Een paar kilometer verderop leek het in
1593 al weinig beter gesteld met de
waarden en normen. Rogier meldt: „Een
groot dronkaard heet de paap Hendrik
Hendrikszn, die zich te Westbroek
ophoudt." Toch lijkt deze Westbroekse
predikant al redelijk 'gereformeerd',
want op school gebruikte hij de kleine
catechismus van Maarten Micron,
getiteld: Corte Ondersouckinge des
ghelooves over den ghenen die haer tot
de gemeynte begheven ende des Heeren
avondtmael met haer willen houden.
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Het overhoren van leerlingen
Ets van A. van Ostade, 17e eeuw,
Rijksmuseum
Amsterdam

Het jaar 1593 was het jaar van het
visitatierapport waaruit het voorgaande
geput is. Ditzelfde rapport spreekt van
een Maartensdijkse schoolmeester, die
'een boos en ergerlijk mens' is.
Waarschijnlijk was dit dezelfde "Willem
Laurensen. Vreemd was deze combinatie
van predikant- en schoolmeesterschap,
zoals gezegd, niet.
Ook in Westbroek is de hierboven
genoemde zielenherder Hendrik
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Hendrikszn. Van Haastrecht een paar jaar
tevens schoolmeester geweest. O m in zijn
inkomen te voorzien was hij daarnaast
dorpssecretaris van Westbroek en
Achttienhoven. Overigens is er in 1606
wel weer een positief beoordeelde
onderwijzer in het veendorp. Er werd in
dat jaar gesproken over een 'goede
koster/onderwijzer', die weinig inkomsten
had en mede daardoor tevens als
dorpssecretaris werkzaam was.
Maartensdijk en De Bilt
in de zeventiende eeuw
Over het Biltse onderwijs vond ik, evenals
over het Maartensdijkse, na 1600 geen
negatieve berichten. Aanvankelijk kende
De Bilt geen kerk met predikant. De
combinatie predikant/schoolmeester
komt men daar dan ook niet tegen. De
Biltse schoolmeester werd betaald uit de
kas van de conventen van Oostbroek en
Vrouwenklooster en het gerecht. Vetpot
was dat niet. We lezen in De Booy's
Weldaet der Scholen over de sedert 1621
herhaalde verzoeken van de schoolmeester
van De Bilt aan de Utrechtse Staten om
extra geld. Deze schoolmeester stierfin
1643 na jarenlang gekweld te zijn door
jicht en nierstenen. Een treurig bestaan.
Zonder schandalen. Toch was er een
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Biltse schoolmeester die op een in
hedendaagse ogen merkwaardige manier
bijverdiende als kroegbaas. Iets dat alleen
te begrijpen is tegen de achtergrond van
zijn schrale verdiensten:
„1661: De schoolmeester en zijn vrouw
zijn vroom, hij houdt bier [is tapper],
maar 'meught' in geen andere dingen
[heeft geen andere bijverdiensten].
's Zomers geen school, daarom maakt
een klop [katholieke, illegale
onderwijzer/priester] gebruik van de
gelegenheid om school te houden. De
schoolmeester zegt volgens zijn contract
niet gehouden te zijn in de zomer school
te houden en trekt zeer weinig
traktement. Overigens wordt hij zeer
geprezen, volgt in alles de schoolorde en
is ook stichtelijk bij zieken." Deze Biltse
schoolmeester was dus arm, maar netjes
en kennelijk een goed lid van de
'publieke', 'gereformeerde' kerk.
In Westbroek was de reformatie in de
eerste decennia inmiddels ook stevig
doorgedrongen. Dat bracht in 1637
echter geen voorbeeldige herder en leraar.
Integendeel, er kwam een wat dubieuze
predikant die het met de evenmin zuiver
op de graat opererende schoolmeester niet
goed kon vinden.
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Schandaal in Westbroek
De regionale classis hield toezicht op
predikanten en schoolmeesters tijdens de
Republiek. Als de kerkenraad er niet meer
uitkwam, kon men bij de regionale classis
in beroep gaan. Misbruiken konden dan
bestraft worden met schorsing, ontzetting
uit het ambt, excommunicatie etc. In de
jaren dertig van de zeventiende eeuw zou
de classis van Amersfoort zich meermalen
buigen over het door de Westbroekse
predikant Thomas Huyges veroorzaakte
schandaal. (Huyges was predikant van
Westbroek in de periode 1632-1639.)
O p 9 juli 1635 werd in de
classisvergadering bericht over:
'verscheijden schandelijcke acten die
haren [=Westbroeks] predikant.
Hughes soude mogen gepleegt hebben.'
Hij zou een aantal (amoureuze) nachten
hebben doorgebracht met zijn voormalige
dienstmeid Jannichjen Jans op de zolder
van de herberg van haar schoonzuster.
Diezelfde schoonzuster en waardin had
hij daarnaast in een dronken bui
oneerbare voorstellen gedaan.
Van de schoolmeester/koster had hij
twee boeken 'geleend' en ze zonder
toestemming doorverkocht. Hij had
de secretaris van de kerkenraad
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uitgescholden. Voor de armen had hij
laken gekocht zonder de rekening te
voldoen. Bovendien had hij zonder
toestemming van de kerkenraad nieuwe
kerkenraadsleden gekozen.
De classis nam de zaak Huyges in
onderzoek. In augustus werd vastgesteld,
dat Huyges schuldig was aan de gemelde
feiten. Huyges kreeg straf opgelegd: hij
werd gevonnist tot een publieke
schuldbekentenis en kreeg een aanmaning
tot beter christelijk leven.
Vier jaar later was het weer mis met
Huyges. Ditmaal zou hij de Westbroekse
Neeltgen Theunis hebben willen
verkrachten na haar man erop uit
gestuurd te hebben om tabak te gaan
halen. Die kwam echter nog bijtijds terug
om de schanddaad te voorkomen . In juni
1639 kwam deze zaak bij de classis op
tafel. Daar werden toen ook andere
beschuldigingen gehoord: 'dat Huyges
met een bevriend ambtsgenoot was
gesignaleerd in een bordeel te
Rotterdam'.
Evenals de eerste keer ondertekenden
tientallen Westbroekers een verklaring ten
gunste van de predikant, zonder dat
iedereen wist wat hij of zij tekende. Het
mocht niet baten, de classis ging af op de
door de kerkenraad van Westbroek
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Gedeputeerde Staten van Utrecht
gelastten ten vervolge hierop op
6 november 1639 Huyges, om binnen
veertig dagen de pastoriewoning te
verlaten.
Men kan de vraag stellen of het vonnis
goed gefundeerd was. Dat is moeilijk te
zeggen, maar de onderzoekster van deze
zaak, drs. Y.E. Kortlever, meent 'dat er
een kleine groep was te Westbroek die
Huyges in diskrediet wilde brengen.'
Aan Huyges' losse zeden en levenswandel
twijfelt ze echter volstrekt niet.

Schoolinterieur
in de 17e eeuw.
Gravure van N. van der Meer naar een schilderij
van Jan Steen, Rijksmuseum
Amsterdam.

aangedragen feiten. Het resultaat was de
volgende uitspraak: „dat Huges in de
kercke van Westbroeck van nu voortaan
niet met vrughten stichtinge sal kunnen
dienen. Edoch sal selfs na verplaetsinge
moeten uijtsien en daertoe arbeijden".

Evenmin van onbesproken gedrag:
het Westbroekse schoolhoofd
Er is meer dat de zaak Huyges interessant
maakt. De schoolmeester, met wie hij
kennelijk een geschil had, was sedert
1630 een zekere Lucas Simons de Vries.
Evenals zijn voorgangers en opvolgers,
combineerde deze De Vries het kostersen schoolmeestersambt. Ondanks de
aansporing van de kerkenraad, dat hij
zich moest oefenen in het bespelen van
het orgel, bracht hij daar in praktijk niet
veel van terecht. Uit de bronnen blijkt,
dat het feitelijk de doodgraver van het
dorp was, die op het Westbroekse orgel
speelde en niet koster/schoolmeester De
Vries. De Vries had nog een andere baan.
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Hij was drukker toen hij schoolmeester
werd en bleef dat. Ondanks de vermaning
van de kerkenraad in 1631 om zijn
drukkerij niet te misbruiken, lijkt hij dat
toch gedaan te hebben. Het kwam al
eerder aan de orde: Huyges verkocht
boeken van De Vries door, en wel aan de
zoon van de waard van Westbroek. Het
betrof het 'tweede boek van Bocatius' en
het werk Primalion. Waarschijnlijk
hebben we hier te maken met de
ondeugende verhalen van Boccaccio, de
schrijver van de Decamerone. Dat plaatst
Huyges in een voor Westbroekse
protestanten niet fraai daglicht. Het moet
echter ook De Vries in de ogen van de
kerkenraad tot handelaar in bepaald
onorthodoxe, aanstootgevende litteratuur
hebben gemaakt.
EN VERDER...
Over De Bilt vinden we niet zulke
smeuïge verhalen als die over Westbroek.
Ik noem een enkel feitje, eigenlijk niet de
moeite van het vertellen waard. In 1660
maakt de schoolmeester van De Bilt de
vakantie wat al te lang. Ook Maartensdijk
- aanvankelijk vooral in beeld door de
Utrechtse bisschop en die éne nietdeugende pastoor - kent nauwelijks
negatieve vermeldingen. Het Westbroekse
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onderwijs blijft echter langer ongunstig
bekend. Zo wordt Pieter van Bensum,
Westbroeks schoolmeester sinds 1665, in
1681/2 ontslagen wegens wangedrag en
heeft schoolmeester Johannes Creket in
1658 problemen met zijn bijbaan als
belastinginner: hij heeft moeite met het
ophalen van het geld. Anderhalve eeuw
later heet het van meester Willem van
Dijk, dat hij zich weinig met het
onderwijs bezig houdt en dat in feite
aan zijn ondermeester(s) overlaat.
Achtergronden
Menselijk, al te menselijk. Dat is dit,
zo nu en dan weinig voorbeeldmatig,
optreden van sommige herders en
onderwijzers. Het is niet erg geschikt voor
een voorbeeldrol 'waarden en normen'.
Het past niet, voor dit laakbare gedrag
sluitende, algemene verklaringen te geven.
Het past al helemaal niet waardeoordelen
te vellen. Dit is juist om een aantal
redenen.
In de eerste plaats: over goed gedrag
wordt doorgaans minder gerapporteerd
dan over wangedrag. Het lijkt me dat de
'goede' onderwijzers de overhand hebben
gehad. Een voorbeeld is het oordeel over
schoolmeester van Maartensdijk bij
inspectie in 1759: 'de school niet de
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minste, meester behaagt jong en oud.'
In de tweede plaats: er was de verleiding.
Het ambt van predikant en zeker dat van
onderwijzer werd aanvankelijk bepaald
niet dik betaald. Dominee en
schoolmeester stonden zeker in de
zeventiende eeuw nog niet in hoog
aanzien. Dorpspredikanten en
-schoolmeesters verdienden niet veel.
De Biltse schoolmeester had in de
zeventiende eeuw een inkomen van
minder dan honderd gulden. Was hij
koster dan kwam daar veertig gulden bij.
In 1759 bedroeg zijn basistraktement
tweehonderd gulden, in 1792
honderdtien gulden. Daarvoor moest
men dan zes dagen werken, ook als er
weinig schoolgaande kinderen waren.
Bij dit alles kwam dan nog dat men in
een glazen huis leefde. Men had meerdere
broodheren. Bij de benoeming hadden
kerk, schout en/of ambachtsheer zich
over de sollicitatie gebogen en zij bleven
het schoolhoofd volgen. Ook de ouders
- zij betaalden schoolgeld - letten op
hun investering in het lokale onderwijs.
Het voorgaande zegt niets over de
concrete situatie in het dorp De Bilt.
Een lager inkomen zegt niets over de
geneigdheid tot wangedrag. De negatieve
berichten kwamen met name uit
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Westbroek, daar hadden predikant en
schoolmeester een redelijk inkomen.
De schoolmeester/koster van het dorp
ontving in het begin van de zeventiende
eeuw meer dan honderd gulden per jaar.
Wat later in de eeuw was dat bijna
tweehonderd gulden, afgezien van
schoolgeld en vergoedingen als
doodgraver of voor het opwinden van de
kerkklok. Aan het eind van de achttiende
eeuw bedroeg de totale verdienste van de
schoolmeester/koster driehonderd gulden
of meer. Men zou dat, in hedendaagse
termen op 'drie keer modaal' kunnen
stellen. Het zijn echter zoals gezegd niet
de Biltse onderwijzers maar hun
Westbroekse collega's die meer of minder
in opspraak waren.
In de derde plaats: de overige
arbeidsomstandigheden lokten geen
voorbeeldig gedrag uit. Uit de tekening
van het Biltse schoolhuis in 1652, blijkt
dat men in één, niet al te ruim vertrek
tussen de veertig en negentig leerlingen
onderwijs aanbood. Een schoollokaal dat
in De Bilt denkelijk grensde aan een
varkenskot. Er waren tijden dat het in
Westbroek niet beter was gesteld met
het schoolhuis. Ook hier kan men geen
logisch verband leggen. De barre
omstandigheden leidden juist in de Bilt
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niet tot negatieve conclusies van
autoriteiten. Wellicht is er een
verheldering te geven voor de wat grotere
aandacht die geestelijk en educatief
Westbroek in negatieve zin in de
zeventiende en ook wel achttiende eeuw
trok bij inspecties van de autoriteiten.
Dat wil zeggen, in vergelijking met
Maartensdijk en vooral De Bilt.

Westbroek had zowat dezelfde omvang
als De Bilt en Maartensdijk samen.
Het dorp had 'enige omwikkelingen
in welstand'. In Westbroek en het
aangrenzende Achttienhoven
(bediend door dezelfde predikant en
schoolmeester) woonden in 1632
ruim achthonderd mensen.

Het gebruik van de plak. Boerenschool.
eind 17e eeuw, Rijksmuseum
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Deze hadden met elkaar aanmerkelijk
meer ogen om naar het glazen huis te
kijken dan in Maartensdijk of De Bilt...
Daar komt bij, dat de Westbroekse
gemeenschap wat meer neiging tot
isolement zal hebben vertoond. Door
Westbroek liep geen doorgaande weg
zoals die door De Bilt en Maartensdijk
liep. In feite doet het er niet zo veel toe
een verklaring te vinden. Het vertellen
van het verhaal kan en mag voor de
historicus voldoende zijn. Dat brengt ons
terug bij het vraagteken van de titel: 'Van
onbesproken gedrag?' Het antwoord is
éénduidig: Van onbesproken gedrag
waren niet alle herders en onderwijzers in
het verleden van de 'nieuwe' gemeente
De Bilt. En dat is niet zo
verbazingwekkend.
Bronnen:
• Booy, E.P. de, De Weldaet der Scholen. Het
plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht

•k-k-k
De Oude Gemeentewapens (Redactie)
Naar aanleiding van her artikel 'De oude gemeentewapens van De Bilt...' van Jan van der Heijden in De Biltse
Grift, 12e jaargang nr. 4, december 2003, pagina 64 en verder, zond de heer D.IJ. Koster ons de volgende reactie:
De nu Utrechtse wijk Tuindorp verhuisde in 1954 van Maartensdijk naar Utrecht. Bij de grenscorrecrie in
vermoedelijk 1975 of 1995 kwam garage Buitenweg geheel in de gemeente De Bilt te liggen. Daarvoor liep de
grens met óf Utrecht óf Maartensdijk (maar ik voel het meeste voor Utrecht) over het achterparkeerterrein en door
de toiletgroep stalgarage.
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BILTSE STRATEN EN WEGEN,
LANEN EN STEGEN VI
Lies Haan-Beerends
In De Biltse Grift, 10 e jaargang nr. 2 van juni 2001 verscheen aflevering V van de serie
Biltse straten en wegen, lanen en stegen. Aan het einde van dat artikel beloofde ik nog
een aflevering. Ik heb u, tot mijn spijt, wel lang laten wachten op aflevering VI. Dat wil
niet zeggen dat ik in de tussentijd niet aan het speuren ben geweest naar gegevens
betreffende de Biltse historie. Het verschoont mij echter niet van de plicht om u de
beloofde aflevering alsnog aan te bieden. In deze aflevering zullen niet alleen de wegen
besproken worden, ook andere wetenswaardigheden waren mijns inziens het vermelden
waard. De gevonden gegevens komen uit het resolutieboek, betrekking hebbend op de
periode 1799-1806 (invoernummer GAB G3). In de resolutieboeken staan de notulen
van de vergaderingen van het gerecht Oostbroek en De Bilt c.s.

Op 20 mei 1799 werd melding gemaakt
dat 'de schouw van de weeteringen, exter
en krayennesten onder deese gemeente'
was geschied. Op 6 juni werd besloten
dat op dinsdag 25 juni 's morgens om
acht uur de hoofdsloten en wegen zouden
worden geschouwd. Tijdens het
schouwen werd geconstateerd dat de heul
in de Oostbroekseweg, langs het huis en
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erf van Jan Bos, zeer vervallen was. Die
moest opgeknapt worden. Bij de brug van
Gerrit van Dijk en bij de brug bij de sluis
diende wat puin te worden aangebracht.
Besloten werd om schipper J. Harskamp
een praam steenpuin te laten aanvoeren.
Schepen Wessel van der Manden werd
belast met het toezicht op de verdere
uitvoering; van de werkzaamheden.
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De boerderij rechts stond ongeveer op de plaats van de Dorpstraat 39.
De Kapelweg was dus rechts van de boerderij.
Uit: Kabinet van Nederland. Outheden en Gesichten. Abr. Rademaker, 1725

De naam Oostbroekseweg werd in het
verleden gebruikt zowel voor de
Hoofddijk als voor de weg die we nu
Kapelweg noemen. Het betrof hier de
Kapelweg. Jan Bos was namelijk in 1784
de koper van de wagenmakerij die te
vinden was ter hoogte van de panden
Dorpsstraat vanouds Steenstraat 35-37.

Kort voor 1797 had hij het ernaast
gelegen pand in bezit gekregen (nummer
39 op de hoek van de Kapelweg).
Gerrit van Dijk boerde op boerderij
Den Hoek op de Bisschopsweg vlak bij
de Biltse Grift. De brug bij de sluis zal
vermoedelijk wel bij de Sluishoef gelegen
hebben.

45

Biltse straten en wegen, lanen en stegen VI

Boerderij

"Den Hoek", Bisschopsweg 2. Links
Foto: Jan van der Heijden,
1990

Op 15 oktober 1799 werd er tijdens
de vergadering weer gemeld dat er
geschouwd was. Door Cornelis Stam
werd gerapporteerd dat er veel mis was bij
de wetering die langs de noordzijde van
de Steenstraat liep. Diverse eigenaren
hadden hun slagen naast gemelde
wetering, die wel de Molenwetering werd
genoemd, niet naar behoren verzorgd.
Een slag was zelfs 'geheel ongemaakt'.
Men wist niet wie daarvan de rechtmatige
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bakhuis.

eigenaar was. Tijdens de vergadering
werd besloten dat Cornelis Stam aan
de secretaris door zou geven om welke
gebruikers of eigenaren het ging.
Zij zouden worden verplicht om op
donderdag 24 oktober bijeen te komen.
Dan zou worden onderzocht wie welke
slag langs gemelde wetering diende te
onderhouden.
Verder kwam tijdens de vergadering nog
ter tafel dat de heul, die te vinden was aan
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het einde van de Looidijk ter hoogte van
de 'Hessesteeg', vernieuwd moest worden.
Men wist niet zeker of het gerecht de
kosten daarvoor moest dragen. Dat zou
onderzocht worden. Langs het erf van
wagenmaker Bos zou een nieuwe heul
gelegd worden. Deze heul werd door het
gerecht bekostigd. Ook werd afgesproken
dat de heul bij het huis van IJzerman,
gelegen bij het kerkhof, zou worden
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gerepareerd. Blijkens het resolutieboek
was er in november 1799 veel commotie
in De Bilt. Dat had te maken met
inkwartiering van soldaten en het
beschikbaar stellen van paarden in
opdracht van de landsregering. Het
gemeentebestuur had op 18 november
een publicatie doen uitgaan, beginnend
met de zin: „Het gemeentebestuur van
Oostbroek en De Bilt c.s. aan hunne

Ansichtkaart.
Hessenweg richting Groenekanseweg.
Rechts de Looijdijk. In 1924 zouden de sloten worden
gedempt en de weg van verharding worden voorzien. De aanwezige arbeiderswoningen
aan de
rechterzijde
zijn met bruggetjes bereikbaar. De dubbele arbeiderswoning
rechts werd in 1968 en 1972 gesloopt.
Hier is o.m. de winkel van Huusen
gebouwd.
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ingezetenen heil en broederschap, doet
te weeten..." Het bestuur was ter ore
gekomen dat er gedacht werd dat de
gemeente voor deze zaken een financiële
tegemoetkoming kreeg. Dat wilde het
gemeentebestuur rechtzetten. Men wilde
zelfs de kwalijke geruchten middels een
aanbrengpremie uitbannen. De slotzin
van de publicatie luidde: „Zo is het dat
wij ons verplicht vinden omme bij deeze
alle en een iegelijk welk zulks mögt ter
ooren zijn gekoomen en daar aan eenig
geloof geeven, van de onwaarheid van alle
de boven gemelde laster verzeekeren, en
daar en boven belooven één premie van
zes ducaaten aan diegeenen welke de
uitstrooyer of uitstrooyers weeten aan
te brengen, zoo dat dezelve van hunne
snoode leugen en lastertaal kunnen
werden overtuigd."
Tijdens de vergadering van 11 december
werd een publicatie voorgelezen van het
uitvoerend bewind van de republiek.
Dat bewind had bepaald dat er op 19
december in het hele land een nationaal
feest moest worden gevierd naar
aanleiding van de 'ontruyming des vijands
van den vaderlandsche grond'. De
gemeentebesturen dienden, om de dag
luister bij te zetten, de burgers te bewegen
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de nationale vlaggen uit te steken en de
klokken te luiden. 'Illuminatien' zouden
aan de 'openbare vervrolij kingen tot de
heilrijke oogmerken van dien dag'
bijdragen.
Besloten werd dat ook op de bewuste
dag de vlag van de Biltse kerktoren zou
wapperen. Ook zou de klok worden
geluid. Maar daar de Biltse ingezetenen
vanwege de inkwartieringen en het
beschikbaar stellen van paarden al veel
hadden 'gecontribueerd' besloot men
geen geld meer te besteden aan door de
overheid beoogde feestelijkheden.
Tijdens de vergadering van 29 april 1 800
werd besloten dat Wessel van deiManden, Cornells Stam en de secretaris
de wetering zouden opmeten, beginnend
bij de boerderij van Cornells Stam en
'loopende tot tegen de Steenstraat en
voorts langs gemelde straet tot aan de
Moolensteeg'. Daarna zouden de slagen
worden verdeeld en aan de desbetreffende
personen duidelijk gemaakt worden welk
stuk men voortaan verplicht was te
onderhouden. O p de vergadering van 7
mei werd de verdeling kenbaar gemaakt.
Rijk van Vuuren werd aansprakelijk
gesteld voor de eerste slag die begon bij
de Veenweg (huidige Burgemeester De
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Withstraat) en eindigde even voor de
boerderij van Cornells Stam, die de
tweede slag kreeg toebedeeld. Dirk
Wassent moest de (twaalfde) laatste slag,
lopend tot aan de Moolensteeg, voor zijn
rekening nemen.
Tijdens de vergadering van 1 5 oktober
1 800 werd besloten dat de heul aan het
einde van de Leijdsche steeg
(Leijenseweg) vernieuwd moest worden.
Rijk van Beek had timmerman Jan Poot
aangesteld om dit te doen.
Niet alleen de wegen en weteringen (en
soms ook de ekster- en kraaiennesten)
werden geschouwd. Op 4 juni 1801 werd
melding gemaakt dat de brandspuit van
het dorp geschouwd was. Op 24 juni zou
de schouw van wegen en sloten
plaatsvinden. Op die bewuste dag
echter moesten er in het dorp weer
manschappen ingekwartierd worden. Dat
gaf kennelijk weer zoveel commotie dat er
in latere vergaderingen niet meer over het
resultaat van de schouw werd gesproken.
O p 5 maart 1802 was een heel ander
onderwerp het middelpunt der discussie.
Laurens Gre(e)ve(n), blijkens de in 1795
opgemaakte staat betreffende de
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bevolking en bebouwing van De Bilt en
Bilthoven de slachter van het dorp, was
zijn huis aan het verbouwen zonder
daarvoor permissie te hebben gevraagd.
Het pand was gelegen aan de zuidkant
van de Dorpsstraat. De voorgevel kwam
door die verbouwing meer naar voren te
liggen. Dat was strijdig met de
schouwbrief die betreffende de
Steenstraat gold. Het gemeentebestuur
was bang dat ook anderen tot dergelijke
verbouwingen zouden overgaan. Dat zou
problemen kunnen geven. Besloten werd
om aan Laurens Grève een brief op een
zegel van 10 stuivers te schrijven waarin
de mening van het gemeentebestuur van
Oostbroek en de Bilt c.s. werd kenbaar
gemaakt. Bode Jan Leeners diende die
brief aan Grève te overhandigen. In de
brief stond dat hij verplicht werd het huis
'te bouwen zoo als dit zeedert lange jaaren
er tot hiertoe heeft gestaan'. De bode was
naar Laurens Grève toegegaan en had
hem de brief voorgelezen. Grève had
geantwoord een en ander begrepen te
hebben. Toch bleek nadien dat hij op
de zelfde manier voortging met de bouw.
De slachter leek zich niet aan de
waarschuwing te storen. Advocaat Gobius
werd in de arm genomen om in naam van
het gemeentebestuur aan het Hof een
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rekwest in te dienen. Men wilde dat
Laurens Grève verplicht zou worden om
de verbouwing van zijn huis stil te leggen.
In eerste instantie willigde het Hof het
verzoek van de gemeente in. Grève mocht
niet verder gaan met bouwen.
Op de vergadering van 14 maart kwam
de kwestie weer aan de orde. Laurens
Grève wilde kennelijk alsnog de zaak in
der minne schikken. Hij had Lodewijk
Schulze aangesteld om met het
gemeentebestuur te onderhandelen. Hij
was bereid alle kosten te dragen, ook de
kosten die de gemeente had moeten
maken. Men kwam tijdens de vergadering
tot de conclusie dat het niet raadzaam was
de zaak op de spits te drijven. Procedures
konden lang duren en Laurens Grève zou
daardoor ernstig benadeeld worden. De
bouw was bovendien al vergevorderd.
Afbreken zou veel schade met zich
meebrengen. Grève moest wel de kosten
betalen die niet alleen door hem maar
ook door het gemeentebestuur waren
gemaakt voor advocaat en procureurs.
Bovendien diende Grève 'een en twintig
guldens voor vacatien en leeges' te
voldoen. De slachter ging daarmee
akkoord. Het gemeentebestuur had
'bij den Hove van 't voormalig gewest
Utrecht' bewerkt dat het verbod tot
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bouwen opgeheven werd. Grève mocht
het pand afbouwen zoals hij had gepland.
Iedereen was kennelijk tevreden. O p de
lijst van nieuwgebouwde woningen die
op de vergaderingvan 13 september 1803
werd getoond werd onder andere vermeld
dat Laurens Grève in de voorgaande
periode twee kameren had laten bouwen.
Dat er voor wat betreft het
gemeentebestuur kennelijk geen rancune
was jegens hem bleek uit het feit dat er op
21 augustus 1804 gesproken werd over
zijn aanstelling tot schepen. Grève zou de
plaats innemen van de afgetreden schepen
Jan Takken. Nadat Laurens Grève de
vergaderkamer was binnengekomen werd
het extract voorgelezen van het besluit
van het 'Departementaal Bestuur 's Lands
van Utrecht'. Monsieur Grève verklaarde
echter, gezien zijn drukke
werkzaamheden, de functie niet te
kunnen aannemen. Hij bedankte
vriendelijk voor de bewezen eer. De
schout werd verzocht deze beslissing
aan het departementaal bestuur te laten
weten. Laurens Grève was er kennelijk
nog niet aan toe om regelmatig met de
heren aan tafel te zitten.
In de tussentijd was het schouwen van
wegen, weteringen, ekster- en
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kraaiennesten op regelmatige tijden
doorgegaan. Daarbij was volgens een
missive van P. van Diepeningen, gericht
aan schepen A. van Mijdregt, de
gemeentebode regelmatig te aanmatigend
opgetreden. Er waren klachten
binnengekomen dat hij te veel zijn gezag
deed gelden. Hij werd tijdens de
vergadering van 2 mei 1804 berispt.

juni 2004

Hij diende zich voortaan te matigen.
Ook de volgende jaren werd nog
regelmatig geschouwd en melding
gemaakt van de problemen die het
dorp had met de vele inkwartieringen.
De Bilt werd zwaarder belast dan de
omliggende dorpen.
Na de Franse tijd zou men zich
daar nadrukkelijk over beklagen.

Ik ben aan het eind gekomen van deze aflevering. De serie Biltse lanen en wegen, straten en stegen is hiermee
afgesloten. Ik ben al begonnen met mijn speurtocht door de na de Franse tijd samengestelde archieven. In latere
afleveringen van de Biltse Grift wil ik u daarover vertellen. Ik zal me dan echter niet alleen richten op Biltse straten
en wegen, lanen en stegen. Wilt u daarover meer weten dan raad ik u aan de website van de Kring te bezoeken.
Veel foto's en oude ansichtkaarten zijn op de site te bewonderen, afbeeldingen die begeleid worden door verklarende
teksten. Het adres is: home.wanadoo.nl/hist-kring-debilt

Bronnen:
• Resolutieboek van de vergaderingen van het Gerecht, GAB 3.
• Damsté, mr. P.H., Bevolking en bebouwing van De Bilt en Bilthoven in 1795, uitgave gemeente De Bilt,
tweede druk 1971.
• Drees, Ellen, Rondom het politiebureau, uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling van mei 1995.
• Heijden, Jan van der, Namenbestand van de Historische Kring.
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Jacobus van Drie woonde in Bilthoven

JACOBUS VAN DRIE WOONDE IN BILTHOVEN
MET EEN GEIT IN HUIS
Koos Kolenbrander
Met een geit in huis wonen doet denken aan de Zweedse tv-serie Pippi Langkous. Dit
kwam in de jaren twintig van de vorige eeuw in onze omgeving ook voor. Bij Pippi
Langkous was het voor de gezelligheid, in Bilthoven-Noord was het destijds noodzaak.
Een geit was immers 'de koe van de arme lui'. Tijdens een onderzoek naar de herkomst van
de Groenekanse familie Stuivenberg stuitten wij op de familie Van Drie die vanaf 1906 in
een 'Heidewoning' woonde. Het huisje stond
op het grondgebied waar later de villawijk
Bilthoven-Noord werd gebouwd. Bij
nader informeren bleek, dat het huisje
nog bestaat en smaakvol is ingepast bij de
bouw van de villa De Eendenhof aan de
Frans Halslaan 17. Deze behouden
gebleven 'Heidewoning' kan nu wel
eens het oudste bouwwerk van BilthovenNoord zijn.
Jacobus van Drie werd in 1867 in
Een schilderij van het huisje gemaakt door Lotte Mayer
Foto: Geurt van Kouterik

H o o g l a n d bij A m e r s f o o r t g e b o r e n .
M e t t w e e v a n z j j n broers vertrok hij in.

1891 als soldaat naar Atjeh in
Nederlands-Indië. In 1903 kwam hij na twaalf jaar weer naar Nederland. Jacobus kwam
als daggelder in dienst van de familie Van Boetzelaer jn de Bilt. Hij ontmoette Johanna G.
Stuivenberg, geboren in 1885 in Blauwkapel. Jacobus en Johanna trouwden in 1906 en
gingen in een heidewoning op de Gezichtslaan (toen nr. 3) wonen.
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Wonen in de vrije natuur
Het grondgebied van De Bilt ten
noorden van de spoorlijn Utrecht Amersfoort bestond rond de vorige
eeuwwisseling nog uit heide en bossen.
Het was in bezit van vier families:
Van Boetzelaer van Santwijck, Van
Boetzelaer van Eyckestein, De Jong
Schouwenburg en Bosch van
Drakenstein. Mede door het station
aan genoemde spoorlijn raakten mensen
geïnteresseerd om in deze vrije natuur te
wonen. Enkele bouwmaatschappijen
zagen er wel brood in en kochten grond
van de genoemde families. Ook werden
villadorpen in het gebied gepland. De
heer drs. T.J. Twijnstra, directeur van U.
Twijnstra's Oliefabrieken, kocht in 1927
van de Bouw- en Bouwgrond
Maatschappij Nieuw Drakensteijn een
perceel grond aan de Frans Halslaan.
In 1917 waren al voorwaarden gesteld,
waaraan de toekomstige eigenaren van
percelen in het toekomstig villapark
zich moesten houden. Op de percelen
mochten geen arbeiderswoningen,
fabrieken of andere inrichtingen als
bedoeld in de hinderwet worden
gebouwd. Ook mocht het villapark niet
de naam 'Eijckenstein' krijgen. In 1928
kocht de heer Twijnstra een tweede
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perceel grond, westelijk gelegen van het
eerder gekochte perceel. Dit stuk kocht
hij van de gemeente De Bilt. Deze
gemeente had dit perceel, deel uitmakend
van Het Heidepark, eerder aangekocht
'ter bewaring van het natuurschoon'.
Op dit laatste door de heer Twijnstra
aangekochte perceel stond de
heidewoning waarin de familie Van Drie
woonde. De heer Twijnstra bezat na de
laatste aankoop ruim anderhalve hectare
grond, waarop hij in 1928 zijn villa De
Peppelhof liet bouwen.
Villa's en daggelder huisjes
Voordat de villa's in het Heidepark en
omgeving werden gebouwd, deed de
grond soms dienst als oefenterrein voor
de in het Utrechtse gelegerde
Veldartillerie en werden er de eerste
luchtvaartexperimenten gehouden.
Verspreid over het terrein stonden nog
een paar andere daglonershuisjes, die na
verloop van tijd allemaal zijn verdwenen.
Nadat de heer Twijnstra het perceel
grond met het huisje had gekocht,
is het gezin Van Drie verhuisd naar de
Leijenseweg 36. In het huisje hebben
na het vertrek van Van Drie
achtereenvolgens gewoond: de tuinman
van de heer Twijnstra, Jan Christiaanse,
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£>« gedeelte van een provinciale kadastrale kaart uit 1876. Het linkerdeel van perceel 60 omvat de
Champignonhoeve
(Kees Boekelaan 8) waartoe ook het Vlinderhuisje
(nr. 348) behoort. De Van Ooyen Steeg
heet nu de Kees Boekelaan. De Divarsweg is nog aanwezig, zij het deels hernoemd naar de Jan
Steenlaan.
Het huisje Van Drie is omcirkeld en
ongenummerd.
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en van 1935 tot 1945 de voor de oudere
Bilthovenaren bekende Mini van Eijck,
onderwijzeres verbonden aan de
Montessorischool aan het
Rembrandtplein. Hierna wordt het huisje
steeds bewoond door familieleden
Twijnstra. Hoewel het 69 jaar geleden is
dat Jacobus van Drie het huisje aan de
Frans Halslaan verliet, zijn de
herinneringen van anderen aan hem alsof
hij er gisteren nog woonde. Wat nu de
Kees Boekelaan is, heette vroeger de Van
Ooijen Steeg en daarvoor de Kersensteeg.
Ouderen herinneren zich dat Jacobus van
Drie de oude Kersensteeg dagelijks afliep
richting Groenekan om bij boer Van der
Grift op het land te werken.
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UêMê
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Johanna

R^
«»f

en Jacobus van Drie op oudere
met de kinderen.
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Tweede wereldoorlog gingen enkele
Groenekanse jongens naar NederlandsIndië om dit land te verdedigen. Jacobus
riep ze vanaf het bouwland waarop hij
bieten zat te dunnen toe: „Gaan jullie net
zoals ik ook een Willemsorde halen in de
Oost?" Een van zijn dochters is getrouwd
met de bekende Biltse kapper Hofland.
De familie Van Drie is later van de
Leijenseweg naar de Lathyrusstraat in
De Bilt verhuisd. Tot op hoge leeftijd
heeft Jacobus bij de boeren gewerkt.
In 1950 is hij overleden.
In 1968 heeft een dochter van de heer
Twijnstra, de psycholoog mevrouw
drs. L. de Court Onderwater-Twijnstra,
Ph.D., de villa De Eendenhof laten
bouwen op het terrein voor het huisje
waarin familie Van Drie woonde. Het
huisje is gespaard gebleven en verbonden
met de villa. De naam De Eendenhof
voor de villa is gekozen omdat er drie
zwarte duikeleendjes in het familiewapen
van De Court Onderwater voorkomen.

leeftijd

Jacobus wordt herinnerd als een potige
kerel. Hij at dagelijks een flink stuk
gerookt spek dat hij in repen sneed en
als een haring achterover sloeg. Na de

In week 16 van 2004 is helaas zowel de
villa als het huisje van Van Drie met alle
andere opstallen en getimmerten gesloopr
om ruimte maken voor een
nieuwbouwproject, (red.)
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Het vlinder huisje
O p het terrein van de huidige
Champignonhoeve aan de Kees
Boekelaan 8, aan de andere zijde van de
Kersensteeg en naast de begraafplaats Den
en Rust, stond nog een daggeldershuisje.
Hier woonde Jan Termaten met zijn
gezin, familie van Johanna Stuivenberg,
de vrouw van Jacobus van Drie. Jan
werkte ook als dagarbeider bij Van
Boetzelaar. Twee van de kinderen van Jan
Termaten, Hendrik en Mina, hebben nog

De achterzijde
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van de Villa De Eendenhof

lang in het huisje gewoond, waarna
dr. Horrius de Haas, biologieleraar van de
Kees Boekeschool, het huisje gebruikte.
Horrius had een collectie opgezette
vlinders in het huisje, waardoor het
de naam 'Het Vlinderhuisje' kreeg.
Ook dit huisje is inmiddels een aantal
jaren geleden gesloopt, omdat het in
een zeer slechte staat van onderhoud
verkeerde, en vervangen door een
vrijstaand nieuwbouw woonhuis, (red.)

met rechts het gespaard gebleven

huisje van Van Drie.
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EEN BILTSE FAMILIE (I)
Ernst H . Strubbe en Ellen Drees
Ernst Heinrich (ook wel Hendrik) Strubbe, geboren in 1815 te Hannover, vestigde zich als
tuinman in De Bilt en huwde Clazina Aberdina Vermaak.
De foto van omstreeks 1929 toont ons hun zoon Gijsbertus Cornelis Strubbe, geboren in
1850 en overleden in 1936, van beroep zadelmaker, op 27 februari 1891 te De Bilt gehuwd
met Johanna van Emmerik, eveneens geboren in 1850. Zij overleed in 1931.
Bij hun trouwen waren beiden veertig jaar oud en zij hadden ieder al een eerder huwelijk
achter de rug; Gijsbertus was weduwnaar van Hendrika van Riemsdijk, met wie hij in 1880 in
Varik (Gld.) in het huwelijk
was getreden. Johanna van
Emmerik was weduwe van
Gerrit Pastunink (zoon van
Aalbert en smid van beroep)
met wie zij op 12 mei 1875
te De Bilt huwde,
Gijsbertus en Johanna
woonden in De Bilt
(Burgemeester De Withstraat
80). Het huis werd in 1850
gebouwd door de
timmerman Aalbert Pastunink
en diens schoonvader Cors
Smorenburg. In die tijd was de
naam van de straat nog
Achterdij k. Het pand bestond
uit een dubbele arbeiderswoning en stond rechts van de
Armitaan, een verbastering
van de heilige Samaritaan,
De Armitaan was een rijtje
arbeiderswoningen ter plaatse
van het huidige Anthonius
Pension (Burgemeester De
Withstraat 92-126).
Het huis van de familie
Strubbe bestaat niet meer.
In de jaren zeventig werd het
door brand onherstelbaar
verwoest.

•kick
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TOLLEN IN DE BILT
Redactie (Ard Barendsen)
Naar aanleiding van de laatste alinea van
het artikel 'Tollen in De Bilt' van de heer
L. Koops in De Biltse Grift, 12 e jaargang
nr. 4, december 2003, pagina 74, heeft
de redactie contact opgenomen met de
huidige bewoner van het voormalige
tolhuis, de heer H. Kuus, nazaat van
tolgaarder Kuus en kleinzoon van de
oude vrouw Kuus uit het verhaal. Hij
heeft zijn grootmoeder nooit horen
vertellen over deze gebeurtenis, evenmin
als zijn iets oudere broer. Er is overigens
een foto in omloop waarop deze mevrouw
Kuus afgebeeld staat. Voor de familie
Kuus hebben drie generaties van de
familie van Es als tolgaarders het
tolhuis bewoond.

Maartensdijkseweg in eigendom gekomen
van de gemeente De Bilt, welke gemeente
de tol niet wenste te herstellen en het
heffen van tolgeld niet noodzakelijk
achtte.
De langs de Maartensdijkseweg lopende
(Oude) Praamgracht is na de oorlog
voorzien van een duiker. Toen er nog
vracht over de Praamgracht vervoerd
werd (traject Utrecht - Soest en v.v.)
werd ook hierop tolgeld geheven.
Inmiddels is de woning enkele keren
verbouwd en vergroot. Onder andere is
de kap verhoogd en over de aanbouw
heen getrokken.
Enkele jaren geleden is de Vuurscheweg
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Volgens overlevering is de tolheffing in
de oorlogsjaren omstreeks 1943 door de
Duitse bezetter opgeheven, waarna het
gebruikte houtwerk van de hekken,
slagbomen en dergelijke, vermoedelijk
in de verschillende kachels is verdwenen.
Na de Tweede Wereldoorlog is de

In het tijdschrift Dolderse Kroniek van
de Dolderse Historische Vereniging,
4 e jaargang nr. 1, januari 2001 is ook
aandacht aan deze tol besteed.
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HET AANDEEL VAN DE BILT IN DE
VERDRIJVING DER ENGELSEN EN RUSSEN
IN HET NAJAAR VAN 1799
Dr. P.H. Damsté
(eerder verschenen in de "Biltsche en Bilthovensche Courant" van 5 februari 1937. De spelling is aangepast.)

In december 1799 vond het Uitvoerend
Bewind van de Bataafse Republiek het
weer nodig, dat er een Nationaal Feest
zou worden gevierd en wel „over de
ontruyming des vijands van den
vaderlandschen grond". In genoemd jaar
was n.l. een leger Engelsen en Russen in
Noord-Holland geland, dat door een
toegesneld Frans-Bataafs leger werd
verslagen en genoodzaakt weer zee te
kiezen. Alle gemeentebesturen kregen
opdracht dit te vieren door op
19 december de nationale vlaggen uit
te steken, de klokken te luiden en alle
luister bij te zetten „alsmede dat door
illuminatiën, of andere convenabele
solemniteiten en openbare ver
vrolijkingen tot de heilrijke oogmerken
van dien dag te coöpereren";

Het gemeentebestuur besloot hierop
alleen de vlag uit te steken van de toren en
de klok te doen luiden, doch „vermits de
ingezetenen alhier sedert een korten tijd
reeds veel hebben gecontribueerd wegens
het leveren van paarden en wagens, etc. is
beslooten, dat men alhier op die dag geen
verdere kosten zal maaken".
O m het standpunt van het gemeentebestuur te kunnen begrijpen moet men
echter weten welke die gebeurtenissen
geweest waren, die het thans gewenst
maakten de burgers op 19 december
niet opnieuw op kosten te jagen.
Hiervoor moeten wij 3 maanden terug
gaan in de Biltse geschiedenis.
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O p 19 september kwam een aanschrijving
van het departementaal bestuur van den
Rhijn 1) dat 't gemeentebestuur van
Oostbroek en de Bilt binnen 2 maal 24
uur 2 wagens, elk met 2 paarden en een
bekwamen voerman moest sturen naar
Haarlem om daar in 's lands dienst te
worden gebruikt tegen de daarvoor
vastgestelde betaling en fourage. De
voerman moest een bewijs van herkomst
meekrijgen, tegen inlevering waarvan hij
in Haarlem dan weer een bewijs zou
ontvangen dat wagens en paarden daar
inderdaad waren gearriveerd.
Dit laatste was dus enigszins het déchargebewijs voor het gemeentebestuur.
Deze spoedorder hield ten nauwste
verband met de bovengememoreerde
landing van Engelsen en Russen in
Noord-Holland. De erfprins van Oranje,
de zoon van de laatste stadhouder Willem
V en tevens degene, die later Koning
Willem I zou worden, had zich ook aan
land begeven en hoopte met de steun der
Engelsen het gezag van Oranje weer te
kunnen herstellen. Het begin van de
expeditie verliep gunstig. Onze vloot
gaf zich zonder strijd over en het
Frans-Bataafse leger vocht aanvankelijk
ongelukkig bij Alkmaar. Veel verder dan
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deze stad heeft de Erfprins het echter
niet gebracht. Het Engels-Russische leger
kreeg klop bij Bergen en Castricum en
zo was het met de inval en de Oranjeactie
spoedig gedaan en weldra zaten de
invallers weer op hun schepen.
Het gemeentebestuur beschikte gelukkig
nog over 3 paarden met tuigen, die juist
enige weken tevoren voor rekening van
alle boeren uit de gemeente waren
gekocht en voor 's lands dienst werden
gereed gehouden. Verder besloot men
voor rekening van het algemeen het
vierde paard te kopen en te onderzoeken
wie wellicht genegen zou zijn de wagens
te leveren en vrijwillig naar Haarlem te
rijden. De bemoeiingen van het
gemeentebestuur hadden aanvankelijk
een vlot verloop. Van Cornelis Stam
kocht de gemeente 't nog mankerende
vierde paard voor ƒ 40,-, terwijl Wessel
v. d. Manden twee boerenwagens leverde,
evenwel op de volgende voorwaarden:
a. huurprijs 24 stuivers per wagen per
week, mits hij de wagens in dezelfde
staat zou terugkrijgen;
b. als de wagens niet mochten
terugkomen zal v. d. Manden als
vergoeding ƒ 64,- per wagen
ontvangen.
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Tenslotte kwamen Klaas van Ingen en Jan
Overvest zich bij het gemeentebestuur
aanmelden als bereid de wagens en
paarden naar Haarlem te brengen. Over
de condities moest nog wel wat worden
heen en weer gepraat, doch tenslotte
kwam men tot overeenstemming in die
zin dat genoemde voerlieden - boven
hetgeen zij uit 's Rijks schatkist zouden
ontvangen - van de gemeente zouden
krijgen ieder ƒ6,50 per week welke zij in
's lands dienst zouden zijn. Ook zouden
hun de nodige paardendekens en een
flinke voorraad haver en hooi worden
meegegeven. Nadat Klaas van Ingen op
zijn verzoek 2 weken gage vooruit betaald
had gekregen voor één week, togen zij in
de morgen van 20 september met een en
ander op weg. Nadat men een poosje
niets van de expeditie gehoord had kwam
2 oktober vrouw van Ingen bij het
gemeentebestuur met een brief,
geschreven uit naam van haar man en Jan
Overvest en inhoudende talrijke klachten
over de ongemakken, die zij moesten
doorstaan en over het feit, dat zij geen
betaling „van 's Lands weegen"
ontvingen, zoals hun toch door het
gemeentebestuur was toegezegd. Mede
verzochten zij in den brief boven het
afgesproken bedrag ieder nog ƒ 4,- per
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week te mogen ontvangen en tenslotte
dat aan de vrouw van van Ingen mocht
worden ter hand gesteld ƒ 27,- voor haar
man en ƒ 10,- voor Jan Overvest.
O p de verlangde verhoging van gage ging
het gemeentebestuur maar niet zo zonder
meer in. Wel werd aan vrouw van Ingen
ƒ 13,- voor haar en ƒ 10,- voor Jan
Overvest uitbetaald.Weer hoorde men
een week niets: waarna men op 10
oktober een brief kreeg van Jan Overvest,
waarin deze schreef, dat hij zich met zijn
paarden er wagen in Alkmaar bevond; dat
zijn wagen onbruikbaar was geworden en
een zijner paarden ongeschikt voor alle
dienst dat hij in Alkmaar zijn paarden
had besteed voor ƒ 2,50 per week per
paard en dat hij geld en antwoord wenste
te hebben daar anders zijn wagen en
paarden voor ƒ 25,- waren verkocht.
Het probleem lijkt niet eenvoudig, doch
het gemeentebestuur nam de voorzichtige
weg. Men schreef aan Jan Overvest dat
hij moest zien, met zijn paarden en wagen
uit 's Lands dienst te worden ontslagen en
daarmee dan naar huis terug te keren.
(Hoe dit antwoord door Jan Overvest
werd ontvangen vermeldt de geschiedenis
niet.) Tevens werd besloten een
schriftelijk verzoek te richten aan
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Adrianus van Zeijst, die als Comissaris bij
het leger moest zijn in Alkmaar of elders,
om zo mogelijk te willen bewerken dat
Jan Overvest in de gelegenheid werd
gesteld met paarden en wagen naar huis
terug te keren en deze voor rekening van
de gemeente de Bilt ƒ 10,- ter hand te
willen stellen.
Eindelijk keerden de twee Biltse burgers
weer. Wat zullen zij veel te vertellen
hebben gehad! Op 24 oktober hadden zij
gelegenheid dit voor het gemeentebestuur
te doen, wat voor de geldelijke
afwikkeling van hun overeenkomst ook
wel nodig was. Ik laat thans volgen wat
de toenmalige gemeentesecretaris Bosman
van dit onderhoud heeft opgeschreven.
,,Zijn in den Gerechte ontbooden en
gecompareerd, Klaas van Ingen en Jan
Overvest, die op den 20 September 1.1.
met twee waagens en vier paarden naar
Haarlem zijn gezonden op de ordre van
't Departementaal Bestuur van den Rhijn,
te dier tijd ontfangen.
Klaas van Ingen raporteerde, dat eerst
een van zijn twee paarden was dood
gebleeven; dat hij naderhand was
geordonneerd geworden 't andere nog
onder zijne directie hebbende paard, bij
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een ander te laaten inspannen; dat 't zelve
als toen met een ander persoon is
weggezonden naar Alkmaar of elders; dat
hij nadien tijd het gezegde paard niet
weeder heeft gezien, maar is geïnformeerd
geworden, dat hetzelve is dood gebleeven;
dat hij vervolgens zijn onderhebbende
wagen op geen verzeekerde plaats had
kunnen bergen, maar genoodzaakt is
geweest de gemelde waagen onder den
blooten Heemel te laaten staan, vanwaar
hij bij nacht was weggehaald, zonder dat
hij heeft kunnen ontdekken door wien
zulks was verricht; dat hij zich
dienvolgende genoodzaakt had gevonden
zonder waagen of paarden weeder
herwaards te keeren, zooals hij op den 19
October 1799 heeft gedaan. Jan Overvest
zijde, dat hij zich op den October 1799
met zijn onderhebbende waagen en
paarden in Alkmaar had bevonden; dat
hij op dien tijd bij het retireeren van de
Hollandsche en Fransche Troupen uit die
Stat met zijn wagen en paarden zich bij
de train had gevoegd met voorneemen
om gezegde troepen te volgen dan dat in
het uitreijden van de Poort, hem aan zijn
waagen een en ander was anstuk geraakt
waardoor 't hem onmogelijk was geweest
verder voord te koomen; dat hij alstoen
op de beste mogelijkste wijze zijn
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onbruikbaar gewordene wagen met de
paarden weeder in de Stad had zien te
krijgen, vanwaar hij als-toen niet meer
weg konde koomen, vermits de Engelsche
bezit van die Stad hadden genoomen; dat
zijne paarden door het uitstaan van alle
ongemakken in een zeer slechten staat
waaren geraakt; dat hij zich niet had
weeten te redden alzoo hij te dier tijd
geen 't minste geld meer bij zich had, en
daardoor genoodzaakt was geweest en te
raade is geworden, omme met zeekeren
Symen Hartog in Alkmaar een accoord
aan te gaan, zooals hij ook dadelijk had
gedaan, hierin bestaande, dat genoemde
Symen Hartog de twee paarden zoude in
het voeder neemen en daarvoor genieten
vijf guldens per week; dat hij Hartog
alverder, aan Jan Overvest zoude schieten
tien guldens; dat Jan Overvest intusschen
dit accoord aan dit Gemeente Bestuur
zoude te kennen geeven, en zo wanneer
binnen den tijd van drie weeken door 't
Gemeente Bestuur de waagen en paarden
onder betaaling van vijf en twintig
guldens niet wierde afgehaald, dat
genoemde Symen Hartog alsdan eigenaar
daarvan zoude blijven, vermits in gezegde
tijd van drie weeken het voedergeld voor
de paarden met 't geene Jan Overvest had
ontfangen een somma van vijf en twintig
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guldens kwam te bedraagen en de wagen
en paarden niet meer waardig was geschat.
Voorts verzochte de genoemde persoonen
dat aan hun mogte worden uitbetaald
't geene hun nog competeerde ingevolge
't met dit Gemeente Bestuur op den
19 September 1.1. aangegaane accoort
alsmeede dat aan hun noch behoorde te
goedgedaan te worden 10 stuivers daags
of 31/2 gulden voor ieder week, welke zij
met meergenoemde waagens en paarden
in 's Lands dienst zijn geweest en welke
penningen het Gemeente Bestuur hun
had verzeekerd, dat zij van den Lande
zouden genieten dog waarvan zij geen
stuiver hadden ontfangen".
Na de nodige deliberatie zijn de
verlangens van de twee voerlieden,
dien het zo slecht was vergaan, billijk
bevonden. Na lange becijferingen kwam
men tot de slotsom, dat Klaas van Ingen
nog recht had op ƒ 7,- en Jan Overvest op
ƒ 16,-. Nu moest nog worden uitgemaakt,
wat er met den wagen en de paarden
moest gebeuren, die Jan Overvest in
Alkmaar had achtergelaten; de wagen en
de paarden van Klaas van Ingen schreef
men blijkbaar maar af. Hierover vertelt
Bosman het volgende.
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„Voords is gedelibereerd op welke wijze
ten meesten profijte voor de ingezetenen
dient gehandeld te worden met de wagen
en paarden door Jan Overvest in Alkmaar
achtergelaaten, en is hierbij in
overweeging genoomen dat na onderzoek
was gebleeken dat niemand de voorzeide
wagen en paarden van Alkmaar herwards
wilde haaln minder dan ƒ 2 1 , - , behalven
de reiskosten, alsook dat mogelijk aan de
waagen nog veel geit zoude moeten
worden besteet eer dezelve instaat was
om te kunnen werden getransporteert, en
daar volgens opgaav van Jan Overvest de
paarden in een zeer siegten staat waaren
er zich nog veel zwaarigheid liet vooruit
zien, of dezelve de reis tot hier wel zoude
kunnen goed maaken; dat behalven dit
alles aan Symen Hartog in Alkmaar nog
een somma van ƒ 25,- weegens
verteeringen van de paarden en geleend
geld aan J. Overvest zoude moeten
worden betaald. Zoodat als men alles bij
eikanderen reekend nog een aanzienlijke
somma zoude moeten werden
uitgeschooten eer men de waagen en
paarden hier konde bekoomen; en dat
naar alle waarschijnlijkheid, de waagen
bij verkoop zoodanige somma niet zoude
kunnen afbrengen. O m alle welke
reedenen dan is beslooten dat de
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meergenoemde paarden en waagen niet
zal werden teruggehaald maar zal
verblijven aan Symen Hartog, ingevolge
't accoord door Jan Overvest met dezelve
aangegaan".
Zo eindigde deze geschiedenis, die de
gemeente op ƒ 248,- benevens 3 paarden
kwam te staan, wat in die dagen een
geweldige schadepost moet zijn geweest.
Het behoeft ons dan ook niet te
verwonderen, dat het gemeentebestuur
er niet toe wilde besluiten nog weer eens
kosten te gaan maken voor de nationale
feestviering op 19 december.
1) De verdeling van het land in provincies
was bij de nieuwe staatsregeling vervangen
door een verdeling in 8 departementen,
met geheel nieuwe grenzen en namen.
Het grootste gedeelte der provincie
Utrecht met een belangrijk deel van
Gelderland viel in het departement van
de Rijn. De oude grenzen werden bij
de grondwet van 1801 weer hersteld.
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