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Bij de foto op de omslag: 
De kaart laat ons een kiosk zien die behoorde bij Hotel de Leyen. De kiosk staat op een soort eilandje. 

De weg links is de met grint verharde Gezichtslaan. Tot 1966 heeft het bouwsel midden op de aansluiting 
Gezichtslaan-Soestdijkseweg gestaan. Korte tijd bood het onderdak aan wachtende buspassagiers. 

Gezien de staat van het gebouwtje werd het in 1966 gesloopt. 
Zie het artikel Kweeklust. 



De Biltse Grift maart 2005 

INHOUD 

Van de redactie 1 
Bloemisterij Kweeklust aan de Gezichtslaan - Koos Kolenbrander 2 
Het Nieuwe Lyceum - D e donkere jaren (I) - Dr. Wim Krommenhoek 7 
1787 - D e burgeroorlog tussen Patriotten en Prinsgezinden ook in De Bilt - Rob Herber 14 
Nationaal Feest om de staatsregeling van 1798 - Mr. P.H. Damsté 26 

Van de redactie 
In het eerste artikel laat Koos Kolenbrander in Bloemisterij Kweeklust aan de Gezichtslaan ons zien, dat nog tot 
1970 een kwekerij tussen de villa's in het zuidelijke gedeelte van de Gezichtslaan heeft bestaan. De familie van 
der Wal verzorgde 45 jaar de tuinen in de omgeving en had daarnaast een kwekerij. In het artikel worden de 
verschillende activiteiten van de familie in woord en beeld uit de doeken gedaan. 
De volgende bijdrage is deel I van het derde artikel in de serie over Het Nieuwe Lyceum van Wim Krommenhoek. 
Het gaat over de periode 1939-1942, waarin de oorlog een steeds duidelijker stempel drukte op de sfeer in de 
school. Ook op het HNL werd de polarisatie tussen de Duitse bezetter en NSB-ers en het steeds toenemende 
verzet van de burgers zichtbaar. Daarnaast werd ook het HNL getroffen door de racistische uitsluiting van joodse 
leerlingen en leraren. Het lerarenkorps schipperde tussen de steeds moeilijker wordende omstandigheden door. 
Weet u nog hoe het zat bij Goejanverwellesluis en de samenhang met patriotten en prinsgezinden? In het artikel 
1787 - De burgeroorlog tussen patriotten en prinsgezinden ook in De Biltwordt een en ander toegelicht aan de hand 
van verslagen van de Utrechtsche Courant van 1787. Er is in De Bilt in dat jaar flink wat door bombardementen 
vernield omdat het front van het oorlogsgebied precies door het dorp liep! 
De patriotten werden in 1787 uiteindelijk door de Pruisische troepen uit de Republiek verdreven. 
Stadhouder Willem V werd in 1795 alsnog door de patriotten, ditmaal gesteund door de Fransen, gedwongen 
het land te verlaten en dit betekende tevens het einde der Republiek. In het laatste artikel, door mr. P.H. Damsté 
op 29 januari 1937 in de Biltsche en Bilthovensche Courant geschreven, wordt ingegaan op de nieuwe 
constitutie van de Bataafse Republiek van 1798 en de door de overheid georganiseerde feesten naar aanleiding 
van die constitutie. 
Lenslotte de mededeling dat U de index 2004 kunt downloaden als pdf bestand via de website: 
www.historischekringdebilt.nl/dbg/inh%2004.pdf. 
En leggen wij een vraag voor: Kent U iemand, die de lay-out van onze huidige opmaakredacteur wil overnemen? 

http://www.historischekringdebilt.nl/dbg/inh%2004.pdf


Kiueeklust 

BLOEMISTERIJ KWEEKLUST 
AAN DE GEZICHTSLAAN 

Koos Kolenbrander 

Het vertrek op 20 januari 1970 van Gerrit en 
Neeltje van der Wal uit hun huisje Kweeklust 
betekende het definitieve einde van de 
bloemisterij aan de Gezichtslaan 30 te 
Bilthoven.Vanaf 1948 kweekten en verkochten 
ze snijbloemen, planten en aardewerk in de 
broeikassen bij hun gezellige 
'paddestoelenhuisje'. Gerrit ging dagelijks met 
een bakfiets vol tuingereedschap op weg naar 
zijn klanten. Hij ontwierp en verzorgde vele 
tuinen in Bilthoven en wijde omgeving. Met 
het vertrek van de familie Van der Wal werd 
een periode afgesloten van de bloemisterij, die 
ruim 45 jaar aan de Gezichtslaan heeft bestaan. 

Oorspronkelijk was de Gezichtslaan een 
oprijlaan vanaf de Soestdijkseweg naar het 
landhuis Eyckenstein te Maartensdijk. Bij een 
ansichtkaart 'Gezicht in de Gezichtslaan' uit de 
verzameling van Jan van der Heijden schreef 
Jan dat de 5 meter brede laan in 1918 een 
wegdek met grint kreeg. In juli 1918 is de uit 
1901 daterende villa Emediede op de hoek van 
de Soestdijkseweg / Gezichtslaan als 
hotel/restaurant De Leyen in gebruik genomen. 

In de jaren twintig van de vorige eeuw zijn er 
aan de noordzijde van hotel De Leyen aan de 
Gezichtslaan drie groepjes van elk drie 'pad
destoelenhuisjes' gebouwd. In enkele hiervan 
woonde personeel van het hotel. 

Het huisje aan de Gezichtslaan in de jaren dertig van de 

vorige eeuw, toen de familie Van Voorst er woonde. 

Het laatste van deze negen huisjes, nummer 
l4g, later Gezichtslaan 30, stond dichtbij de 
hoek met de Van der Helstlaan. Op 20 juli 
1925 betrekt bloemist en begrafenisaannemer 
Cornelis van Voorst uit Bussum dit pand. 
Cornelis van Voorst, roepnaam Kees, is in 1882 
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te 's Graveland geboren. Kees was getrouwd 
met Nelletje Bakker, in 1881 te Loosdrecht 
geboren. Kees en Nelletje hadden twee zoons, 
Nico en Bram. Ook woonde de vader van 
Nelletje, Abraham Bakker, bij hen in huis. 
Nico volgde aanvankelijk het voetspoor van 
zijn vader. Hij behaalde de nodige 
hoveniersdiploma's en werkte als tuinman 
bij zijn vader. Na zijn trouwen met Elisabeth 
Smits, een dochter van de boswachter uit De 
Leijen, is hij directiechauffeur bij Neerlandia te 
Utrecht geworden. Zoon Bram leerde voor 
timmerman. Na zijn trouwen vertrok hij in 
1938 naar Jutphaas en begon daar een 
kruidenierswinkel. Later is hij naar Zuid-Afrika 
gegaan en werkte daar zijn verdere leven als 
timmerman. 

Links van het huis Gezichtslaan 30 stonden 
twee broeikassen aan de weg. De overzijde 
van de laan was in 1925 nog grotendeels 
onbebouwd en hoofdzakelijk bos met een pad 
richting de huidige Rembrandtlaan. Buiten en 
in de broeikassen kweekte Kees van Voorst 
snijbloemen, dahlia's en chrysanten en 
zomerplanten zoals afrikaantjes, asters en 
viooltjes. Rond het huis liepen enkele ganzen 
en kalkoenen. Kees had ook twee bouviers. Hij 
was lid van een hondenvereniging in Bilthoven. 
Een van de kleinkinderen vertelde dat Kees in 

1932 de tuin voor het toen net nieuwe 
gemeentehuis Jagtlust aan de Soestdijkseweg 
heeft ontworpen en onderhield. 

De familie Van Voorst tijdens oudejaarsavond in 1932 

met v.l.n.r. Bram van Voorst, Elisabeth Smits, Nico van 

Voorst, Kees van Voorst en Nelletje van Voorst-Bakker. 

De in 1923 aan de Leijenseweg 10 geboren 
Tom Rademakers, zoon van de kolenboer, 
vertelde dat Kees van Voorst bevriend was 
met zijn ouders. Omstreeks 1933 belde Kees, 
wanneer er vorst dreigde, zijn ouders met de 
vraag of Tom en zijn broer Jan tijdens een vrije 
woensdagmiddag van school chrysanten wilden 
gaan venten. Tom reed dan op de transportfiets 
met een grote mand bloemen voorop en zijn 
broer Jan ernaast op een gewone fiets met een 
mand bloemen achterop. De jongens moesten 
de bloemen in Bilthoven en De Bilt voor een 



Kweeklust 

dubbeltje per stuk zien te verkopen. Eerst 
gingen ze met de bloemen bij bekenden en 
familie aan. Daarna langs de gewone mensen, 
daar verkocht je volgens Tom meestal het 
makkelijkste. 
Wanneer ze met vier onverkochte bossen 
terugkwamen, zei Kees meestal: „Jongens, geef 
die maar aan je moeder." Op 27 juli 1934 
diende Kees bij burgemeester en wethouders 
een verzoek in om de twee broeikassen, die 
links naast zijn huis stonden, te mogen slopen 

en ze achter het huis weer op te bouwen. 
Hij had hiertoe de architect - aannemer P.G.D. 
Giskes uit Hollandsche Rading in de arm 
genomen. Op 5 oktober 1934 kreeg hij 
toestemming van de gemeente. Drie jaar later, 
op 28 september 1937, richt Kees van Voorst 
zich nogmaals tot de gemeente met het verzoek 
een houten bergruimte te mogen verplaatsen. 
Ook hiervoor krijgt hij een week later 
toestemming van de gemeente. 

iXZÏCHrJESST^ 

Situatietekening 

bij het verzoek 

uit 1934 van 

Kees van Voorst 

aan B & Worn 

de broeikassen 

van voor aan de 

weg naar achter 

het huis te mogen 

verplaatsen. 
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Successievelijk werden er steeds meer huizen 
aan de Gezichtslaan gebouwd. Misschien was 
de verplaatsing van de broeikassen en 
bergruimte die Kees op zijn kwekerij realiseerde 
wel bedoeld om ruimte te maken voor de bouw 
van nieuwe huizen. Behoudens enkele adver
tenties in het Bilthovensch-Adresboek uit 1927, 
waarin Kees van Voorst als 'Aannemer van 
Begrafenissen en Crematiën' adverteerde, is er 
niets bekend over zijn activiteiten op dit gebied. 

C. VAN VOORST 
Gozlchtslaan 14 - Bilthoven 

i . » BEGRAFENISSEN en CREMATIEH 
A U T O baschlkbaar voor varvosr van 
OYarlsdsnen van en naar alla plaaiian 

Advertentie van Kees van Voorst 

uit het Bilthovensch-Adresboek uit 1927. 

Op 27 mei 1948 verhuist het gezin Van Voorst 
naar de voormalige tuinmanswoning van het 
landgoed Beerschoten aan de Utrechtseweg 36 
te De Bilt. Kees is dan 66 jaar oud. Volgens een 
kleinzoon heeft Kees de bloemisterij aan de 
Gezichtslaan verkocht met de afspraak dat hij 
gedurende de eerste tien jaar na de overdracht 
geen soortgelijke onderneming meer zou 
mogen beginnen. Op 7 januari 1963 is hij, 
80 jaar oud, in Utrecht overleden. 

Gerrit van der Wal 

Op 20 september 1948 vestigt Gerrit van der 
Wal zich als de volgende bloemist aan de 
Gezichtslaan 30. Geert Hidde van der Wal is 
in 1898 te Vorden geboren. Hij trouwde met 
Neeltje Catharina Veltkamp, in 1896 te 
Amsterdam geboren. Haar vader was 
groenteboer in Amsterdam. Gerrit was voor 
de tweede wereldoorlog tuinbaas op de 
Carolinahoeve van de familie Lijnweber aan de 
Hoofdstraat in Driebergen. De heer Lijnweber 
was directeur van de scheepjeswolfabrieken te 
Veenendaal. Tijdens de bezetting is de 
Carolinahoeve door de Duitsers gevorderd. 

Kweeklust aan de Gezichtslaan 30 in 1956; 

schoondochter Alie van der Wal-Heuvelink op haar 

nieuwe fiets. 



Kweeklust 

Gerrit kwam in 1943 als tuinbaas op 
Beerschoten in De Bilt. De familie Van der Wal 
verhuisde naar de tuinmanswoning aan de 
Utrechtseweg, dezelfde woning waar de 
familie Van Voorst in 1948 kwam te wonen. 
Na de bevrijding is Beerschoten opgeheven. 
Gerrit trof aan de Gezichtslaan 30 een 
enigszins verlopen bloemisterij aan. 
Hij verwierf snel het vertrouwen van klanten 
voor het onderhoud van de vaak grote tuinen 

in Bilthoven en De Bilt. Zijn vrouw Neeltje 
was mede door haar ervaring in de groentezaak 
thuis, een uitstekend verkoopster. Achter het 
huis richtte zij een hoekje in waarin zij 
snijbloemen, bolletjes, planten, vazen en 
keramiek verkocht. De meeste planten 
kwamen van eigen kweek, maar ook kocht 
zij snijbloemen in bij een grossier uit het 
Westland. Een kweker uit Vleuten leverde haar 
iedere week planten. 

Gerrit en Neeltje van der Wal met hun zoon Hidde. 



De Biltse Grift maart 2005 

Een overbuurmeisje, dat in 1951 met haar 
ouders tegenover de bloemisterij aan de 
Gezichtslaan kwam wonen, herinnert zich de 
opvolging voor hun bloemisterij. Hun twee 
zoons kozen een ander beroep. In januari 1970 
zijn ze definitief gestopt en verhuisden ze naar 
een seniorenwoning aan de Planetenbaan. 
Na hun vertrek is de naam Kweeklust van de 
voorgevel van het huis aan de Gezichtslaan 

verdwenen en bleef het een gewoon woonhuis. 
Op 2 november 1970 is Gerrit van der Wal 
op 72 jarige leeftijd overleden. Neeltje was 
91 jaar oud toen zij in 1987 overleed. 
Inmiddels was reeds op 19 oktober 1967 
de vergunning verleend voor de bouw op 
teelgrond van het huidige pand 
Gezichtslaan 32. (red.) 

HET NIEUWE LYCEUM 1935-1945 
DE DONKERE OORLOGSJAREN (I) 

Dr. Wim Krommenhoek, oud-docent H N L 

In deze derde aflevering van de serie Het Nieuwe Lyceum wordt de geschiedenis van de school 
gedurende de oorlogstijd tot en met het jaar 1941 beschreven. Het artikel is een bewerking van 
een omvangrijker geschrift. De tekstverzorging is van Pieter Burggraaf. 
Voor de voorgaande afleveringen, zie de nummers september en december 2004. 

Toen de oorlog uitbrak in mei 1940 bestond Het Nieuwe Lyceum vijfjaar; men maakte zich op voor 
het eerste examen. Kort daarvoor had men het nieuwe gebouw aan de Jan Steenlaan betrokken en 
onder de bezielende leiding van de nog jonge rector Van Popta trachtte men nieuwe onderwijsidealen 
gestalte te geven. 
De school bezat toen een internaat aan het Vermeerplein. Het bood onderdak aan leerlingen van wie 
de ouders buitenslands vertoefden, met name in Indië, en stond onder leiding van de rector en zijn 
vrouw. 
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1939 
In het najaar van 1939 kreeg de school voor 
het eerst te maken met de oorlogsdreiging. 
D e Van Dijckschool werd gevorderd door het 
Nederlandse leger en de gemeente vroeg en 
kreeg van het bestuur toestemming de 
leerlingen van deze gemeentelijke lagere 
school in het nieuwe gebouw aan de Jan 
Steenlaan onder te brengen. 
Een aantal leraren werd gemobiliseerd en een 
van hen werd zelfs bevorderd tot korporaal! 
In de herinnering van leerlingen leven 
specifieke gebeurtenissen, zoals André Spoor 
opmerkte: „Het was oorlog en er gebeurde in 
de grote buitenwereld genoeg. Maar ook wij 
probeerden onze steen aan de geschiedenis bij te 
dragen. Naast mij in de bank zat de zoon van 
de commandant van het nazi-strafkamp in 
Amersfoort. Hij was kleurenblind en als 
verzetsdaad wees ik hem tijdens de tekenles 
de verkeerde kleuren. " 

Reeds in 1938 is, blijkens de melding van de 
rector bij een van de curatoren, in een gesprek 
met een leerling sprake van uitingen van 
antisemitisme bij leerlingen. He t betreft een 
uiterst laakbare houding van deze leerling 
tegenover een joods meisje. De rector stelt dan 
heel duidelijk: „...dat, hoe hij daarover ook mag 
denken, ik van enige 'rassentheorie' op school niets 
wens te weten en dat alle leerlingen van welk ras 
of welke afkomst dan ook, een volkomen gelijke 

plaats innemen. " 
Kort daarna moeten de leerlingen het 
volgende briefje onder tekenen: 
„Hiermede verklaar ik, dat de rector, 
Dr. W.M. van Popta, mij persoonlijk heden 
uitdrukkelijk gewaarschuwd heeft in geen 
enkel opzicht mijn medeleerlingen lastig te 
vallen in verband met de politieke opvatting 
van hun ouders of henzelf. " 

D e oorlog wordt voelbaar op H N L . 
De tijden zijn voorgoed veranderd zoals 
blijkt uit een brief van de rector aan de 
Inspecteur van 2 juli. Hij schrijft: 
„ Tot mijn spijt moet ik U mededelen, dat ons 
gebouw sinds zaterdag 20.00 uur door Duitse 
militairen bezet is en wij een batterij achter op 
het veld hebben. Wij zijn daardoor in vele 
complicaties gekomen, terwijl bovendien op deze 
wijze ons gebouw militair object is geworden. 
In verband daarmee heeft ons Bestuur mij 
opgedragen zulke regelingen te treffen, dat onze 
leerlingen geen les meer in ons gebouw ontvangen. 
Ik heb dit alleen zo op kunnen lossen, dat wij nu 
een soort van rompschool in ons Internaat hou, 
voor de laatste dagen van de cursus. " 
Het moet een bittere ervaring zijn geweest 
o m dit fraaie, nieuwe gebouw, aan de 
verwerkelijking waarvan zo lang en door 
zo velen was gewerkt, op deze manier te 
moeten verlaten. 
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In augustus krijgen de ouders van de 
leerlingen van het internaat een brief waarin 
wordt meegedeeld dat alle leerlingen voor de 
komende cursus dienen mee te brengen: een 
algemeen distributieboekje, een boterkaart, 
een broodkaart , een textielkaart en bonnen 
voor scheerzeep. 

O p 4 september lijkt het erop dat de school 
weer vrij is, op één klein leslokaal na, terwijl 
de bezetter ook blijft beschikken over de 
ruimte en onderkomens vlak achter het 
gebouw, zoals de rijwielstalling. 
D a n is er begin oktober opnieuw sprake van 
politieke uit ingen bij leerlingen. Blijkbaar is 
het een heikele zaak, waarmee de rector in zijn 
maag zit. Hij rapporteert aan het bestuur over 
de uitvaardiging van een absoluut verbod aan 
de leerlingen o m demonstratief uiting te 
geven aan alles, wat enige leerling of diens 
ouders voor zijn overtuiging onaangenaam 
kan zijn. H e t bestuur reageert onmiddellijk. 
Reeds drie dagen later gaat een brief uit naar 
alle ouders, waarin we o.a. de volgende 
passages aantreffen: 

„ Wij zijn ervan overtuigd, dat in Uw aller geest 
wordt gehandeld, indien, zoo nodig, maatregelen 
worden getroffen om de gewenschte orde en rust 
in en om het schoolgebouw te handhaven en de 
aandacht der leerlingen te concentreren... 
Wij weten zeer wel, dat de kinderen meestal 
de draagwijdte van hun daden of woorden niet 
beseffen, maar allerminst mag als vaststaand 

worden aangenomen, dat dit steeds onder alle 
omstandigheden als verontschuldiging zal worden 
aanvaard. " 
De briefis ondertekend door zowel de 
voorzitter en secretaris van het bestuur als van 
het curatorium, en de rector. 

Da t de rector geen enkel risico wil lopen om 
de indruk te wekken niet loyaal te zijn aan 
de door de bezetter opgelegde regels, wordt 
onthul lend duidelijk in een brief die hij op 
9 oktober stuurt aan de Procureur Generaal 
te Amsterdam. Hierin lezen we: 
„In verband met de oproep tot melding van alle 
verenigingen bericht ik U hierbij, dat door de 
leerlingen van ons lyceum in de loop van het vorige 
cursusjaar een eigen schoolbond, De Bilthovense 
Lyceïsten Bond, is opgericht. Aangezien deze Bond 
nog geheel verkeert in het stadium van wording, 
bestaan er nog geen Statuten of Reglement. 
Ik weet niet of een dergelijke Bond onder het 
begrip 'Vereeniging' valt, maar meen U 
voorzichtigheidshalve dit te moeten berichten. " 

Ondertussen zet de verstoring van het 
dagelijks leven zich gestadig voort . 
Na de distributie van suiker, koffie en 
thee, het verbod tot het dragen van 
onderscheidingstekens en de beginnende 
knechting door de bezetter zoals blijkt uit 
het verplicht melden van alle bestaande of 
vermeende verenigingen, lezen we nu ook dat 
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door de verduistering leerlingen in het donker 
door de stad zouden moeten fietsen en 
daarom verlof vragen overdag te mogen 
terugreizen naar Bilthoven na bezoek aan 
familie elders. O o k heeft de plaatselijke 
taxidienst zijn werkzaamheden moeten staken 
en verzoekt daarom geen advertenties meer op 
te nemen in het schoolblad. Pijnlijk duidelijk 
wordt deze verstoring van het normale leven 
als op 8 november het distributiekantoor 
laat weten dat geen zeep verstrekt mag 
worden ten behoeve van het laboratorium, 
lees scheikundelokaal. 
Toch zijn dit nog speldenprikjes, kleine 
ongemakken, vergeleken met alles wat nog 
staat te gebeuren. 

Voor de docenten komt op 23 november een 
pijnlijke brief van het Depar tement waarin 
een loyaliteitsverklaring aan de bezetter wordt 
voorgelegd. D a t betekent onderwerping aan 
de bezetter, een morele overgave zonder 
voorwaarden. 
Twee maanden nadat de school het dragen 
van insignes verbood, stuurt het Depar tement 
van Opvoeding, Wetenschap en 
Cul tuurbescherming een circulaire naar 
alle besturen der bijzondere scholen voor 
voorbereidend Hooger en Middelbaar 
Onderwijs met de tekst: 
„ Teneinde ongewenschte toestanden op de scholen 
te voorkomen, verzoek ik U, voor het vervolg te 
verbieden, dat leerlingen gedurende hun verblijf 

in de school of in de onmiddellijke nabijheid 
van het schoolgebouw insignes of andere 
onderscheidingsteekenen dragen. " 

D e jonge school houd t zich keurig aan alle 
regels, en dit is nog maar het begin. Regels die 
trouwens niet steeds even helder waren, want 
vlak voor Kerstmis k o m t het laatste bericht uit 
1940 van het Depar t emen t van Opvoeding , 
Wetenschap en Cul tuurbescherming me t de 
volgende toelichting op de insigne- en 
regelgeving: 

„Dit verbod geldt, naar vanzelf spreekt, niet voor 
Duitsche kinderen, ook als zij Nederlandsche 
scholen bezoeken en evenmin voor Duitsche 
insignes en voor insignes van collectes, die 
door de Rijkscommissaris zijn goedgekeurd. " 

D e voorzichtigheid van de rector kent geen 
grenzen. O p oudejaarsdag s tuurt hij een brief 
naar de inspecteur met de vraag of een aantal 
aan te schaffen boeken, waaronder 'Alleen op 
de wereld' van Malot en 'Cyrano de Bergerac' 
„wellicht voorkomen op de lijst van voor scholen 
verboden boeken." 

De inspecteur laat weten dat genoemde titels 
goedgekeurd zijn. Helaas ontbreekt de lijst 
van boeken die inmiddels wel verboden 
waren. 

Binnen een jaar is de oude orde ontwricht 
en zijn de kiemen gelegd voor tweespalt en 
onenigheid. De smaak wordt wrang. 

10 
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1941 
Het nieuwe jaar begint met een brief van 
de Commissaris voor niet-commerciële 
verenigingen en stichtingen, waarin wordt 
meegedeeld dat de door de rector aangemelde 
lyceïstenbond staat ingeschreven onder 
nummer 536463 en er wordt op gewezen 
dat de organisatie verplicht is jaarlijks alle 
stukken, met rekening en verantwoording op 
te zenden. Op 22 januari volgt een serieuze 
intimidatie, verpakt in een bijna hoffelijk 
schrijven van 
het eerder genoemde Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming. 
Wij lezen dan: 
„Ik heb de eer U mede te delen, dat de heer (...), 
leeraar aan het Christelijk Lyceum te Zwolle, 
door den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsch gebied is belast met het doen 
van onderzoekingen naar gedragingen van 
leerkrachten, welke gevaar kunnen opleveren 
voor het handhaven van de orde en de rust in de 
scholen en het uitbrengen van een advies aan mij 
daaromtrent. " 
Het was een volgende stap in het 
gelijkschakelingproces, voortkomend uit 
de angst voor verscheidenheid en 
onoverzichtelijkheid bij het Nederlandse 
broedervolk toen het de bezetter duidelijk 
werd dat de veronderstelde eenheid der 
Germaanse volkeren toch niet zo hecht was als 

aanvankelijk gehoopt. 
Toch lukt het blijkbaar allemaal niet zo goed 
met de beoogde gelijkschakeling, want al op 
29 januari volgt een ander rondschrijven 
van dit actieve Departement. „Betreffende 
handhaving orde en rust op de scholen. " 
Het begon zo: „Het blijkt mij telkens weer, dat 
de onrust onder leerlingen van onze middelbare 
scholen niet vermindert. Steeds weer zijn er 
symptomen merkbaar van een destructieve en 
negativistische geesteshouding, die zich uit in 
het rondvertellen van geruchten en moppen, 
het lasteren over Duitschers en landgenooten 
(Winterhulp!), het doorgeven en opschrijven van 
kinderachtige, ja weerzinwekkende nonsens. " 
En eindigde aldus: 
„Ik geef U tenslotte in overweging, niet terug te 
schrikken voor ernstige maatregelen van tucht, in 
ieder geval de inspectie onmiddellijk in te lichten 
en U in zeer ernstige gevallen tevens rechtstreeks 
met mij in verbinding te stellen. " 

In het gebouw aan de Jan Steenlaan wordt het 
er intussen ook niet aangenamer op, want in 
een brief van de rector aan de inspecteur over 
het rooster, lezen wij terloops dat de tweede 
verdieping buiten gebruik is gesteld als gevolg 
van brandstofnood en dat dientengevolge het 
vak handenarbeid niet gegeven kan worden. 
In deze dagen telt de school buiten de rector 
negentien docenten en honderdtwintig 
leerlingen. En hoewel dit in onze ogen een 



Het Nieu we lyceum 

kleine school was, waren de problemen na een 
jaar oorlog allerminst klein. Daarom leest de 
rector op 29 april (een dag voor de verjaardag 
van prinses Juliana red.) een mededeling voor, 
waarin hij eist „dat bepaalde dagen, die 
daartoe aanleiding zouden kunnen geven, niets 
geschiedt wat de toekomst van 120 leerlingen, 
van onze docenten en hun gezinnen, in één 
woord van de school in gevaar kan brengen. " 
De volgende stap in het proces van 
gelijkschakeling volgt twee dagen later na 
de mededeling van de rector. Het betreft 
de mededeling dat joodse landgenoten niet 
langer openbare functies zullen mogen 
bekleden. 
Voor het onderwijs betekende dit dat zij niet 
langer deel konden uitmaken van besturen of 
commissies. Het was de eerste maal dat van 
de overheid de daad werd gevergd joden en 
niet-joden actief te splitsen. 
Er zullen weinigen geweest zijn die de 
achtergronden en consequenties van deze 
daad ten volle hebben beseft, hetgeen 
betekent dat de stap-voor-stap methodiek 
bij de gelijkschakeling, toegepast door de 
bezetter, veel doeltreffender werkte dan 
menigeen geneigd was toe te geven. 

Intussen nadert de dag dat een jaar geleden de 
Duitse troepen het land bezetten. Den Haag 
stuurt op 6 mei een gevoelig briefje naar alle 
scholen om vooral geen opvallende uiting van 

emotie te tonen. 
De rector hangt op 7 mei een korte 
mededeling op, waarin hij er namens het 
Departement nog eens op wijst dat ook het 
dragen van niet-politieke insignes voor docen
ten en leerlingen verboden is, evenals het dra
gen van alle soorten van uniformen of delen 
van uniformen. 
Op 10 mei spreekt de rector de leerlingen 
toe voor het begin van de lessen. De nadruk 
van zijn woorden ligt op het stil accepteren 
van wat rondom gebeurt in het besef dat 
het goddelijke wereldplan in zijn 
wordingsgeschiedenis niet doorzien kan 
worden. Zo zegt hij: „Hoezeer wij persoonlijk 
ook alle oorlogsellende betreuren, wij die op de 
middelbare school de gelegenheid hebben ons 
inzicht in de samenhang der gebeurtenissen te 
verruimen, weten dat het doorbreken van nieuwe 
tijdperken in de geschiedenis der mensheid 
gepaard gaat met bloed en tranen. " 

In deze tijd scherpen ook de persoonlijke 
tegenstellingen zich aan. De invloed van 
ouders met nationaal-socialistische 
sympathieën was aanzienlijk en stelde de 
rector menigmaal voor onaangename 
problemen. De plaatshebbende confrontaties 
stelden uiteraard het onderling vertrouwen 
tussen de docenten, ouders en rector soms 
zwaar op de proef. 
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Aan het eind van de zomervakantie 1941 wordt 
ook Het Nieuwe Lyceum getroffen door de 
ernstigste vorm van discriminatie, door de 
bezetter opgelegd. Joodse leerlingen worden 
niet meer toegelaten. De rector verwoordt de 
nieuwe maatregel naar de ouders als volgt: 
„ Ingevolge een door mij ontvangen brief van 
B en Wder gemeente De Bilt, d.d. 28 augustus 
1941, op grond van schrijven No. 990 afd. 
Kabinet van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, moet ik u 
meedelen, dat Uw zoon(...) vanaf 1 september a.s. 
ons lyceum niet meer zal kunnen bezoeken en 
dat wij hem dus de nieuwe cursus niet meer als 
leerling kunnen aanmerken. " 
Hoe zal men zich gevoeld hebben na het lezen 
van een dergelijke brief? 

Het eerste bericht uit het nieuwe cursusjaar 
dateert van 2 oktober en behelst een 
uitnodiging van burgemeester Van den Borch 
van De Bilt aan het bestuur om de leerlingen 
der hoogste klassen een bezoek te laten 
brengen aan de tentoonstelling 'Duitsch-
Nederlandsche betrekkingen in de loop der 
eeuwen'. 
Het is in deze tijd dat de Inspectie zich actief 
gaat bemoeien met het beoordelen van 
sollicitanten op hun 'betrouwbaarheid'. Over 
docenten die naar elders solliciteren, moet de 
rector de volgende vragen over hun loyaliteit 
jegens de bezetter beantwoorden: 

1. Weet hij (zij) de politieke strijd in elk 
opzicht buiten het schoolverband te 
houden? 

2. Gaf hij (zij) ooit aanleiding tot 
moeilijkheden met de bezettende macht? 

3. Vertrouwt U, dat hij (zij) zich in alle 
opzichten loyaal zal gedragen ten aanzien 
van de bezettende macht? 

4. Kunt U voor hem (haar) instaan, dat hij 
(zij) zich niet zal laten drijven door zijn 
(haar) politieke zienswijze tegenover de 

srli eernngen en /ofl eraren: 

Geleidelijk aan verscherpen de tegenstellingen 
zich, ook tussen de oudere leerlingen. Zo wil 
in november 1941 een internaatsleerling lid 
van de WA (de zwart geüniformeerde Weer 
Afdeling van de NSB) worden en schrijft de 
rector aan de vader: 
„Ik weet niet wie uiteindelijk daartoe toestemming 
moet geven, U zelf of de moeder, doch dit is een 
zaak, die mij niet aangaat. Wanneer hij die 
toestemming krijgt, zal ik er ook geen bezwaar 
tegen maken. Het is ook wel mijn indruk dat er 
bij hem van een werkelijke overtuiging sprake is. 
Ik hoop dan ook, dat het hem geen kwaad, in 
tegendeel veel goed zal doen. " 

Zijn dit woorden van een begrijpende 
pedagoog, van een voorzichtige schoolleider, 
of van een man die ten koste van alles ieder 
conflict wil vermijden? 

13 
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Was het ene incident nog niet afgesloten, het 
volgende kondigde zich aan. Zo schrijft vlak 
voor Kerstmis een woedende vader dat tot zijn 
zeer grote ontstemming in de schooltas van zijn 
zoon het blad 'De Storm vlag', strijdblad van 
den Nationale Jeugdstorm, was gevonden. En 
volgens de zoon moest dit blad op het internaat 
in zijn tas zijn gestopt. Bij herhaling zal vader 
de zoon direct van school nemen. 
De rector put zich uit in verontschuldigingen 
en het lijkt erop dat de school niets te maken 
heeft gehad met het incident, want hij meldt: 
„(...) heb mij voorts tot de plaatselijke leiding 
van de Nationale Jeugdstorm gewend. Daar was 
men bet met mij eens, dat deze methode niet 
toelaatbaar is en zegde men mij medewerking toe 
ter voorkoming van een 

Op dezelfde dag, 23 december, gaat een brief 
uit naar een andere boze vader. Ditmaal betreft 
het het wegraken van zijn zoons Wolfsangel 
(SS-insigne), een insigne dat hij klaarblijkelijk 
op school verstopt had. De rector probeert het 
af te doen als een politieke pesterij als reactie 
op de 'grap' van zijn zoon met dit insigne 
uitgehaald. Het geeft wel te denken. Is de 
rector naïef oprecht als hij schrijft: „In alles 
streef ik ernaar rust en orde in de school en 
politiek buiten de school te houden. Tot nu toe 
lukt mij dat in het algemeen, waarbij ik goede 
medewerking heb van ouders en leerlingen, 
die de nationaal socialistische gedachte zijn 
toegedaan." 
Dan is het kerstvakantie. Een jaar van 
toenemende polarisatie is ten einde. 

1787 - DE BURGEROORLOG TUSSEN PATRIOTTEN 
EN PRINSGEZINDEN OOK IN DE BILT 

Rob Herber 

De Republiek der Verenigde Nederlanden 
(1648-1795) kan eind achttiende eeuw 
gekenschetst worden als een stagnerende 
maatschappij. In Holland was tussen 1680 en 

1750 sprake van een bevolkingsafname van elf 
procent. De zeventiende-eeuwse gerichtheid 
op de zee nam af met als gevolg een slinkend 
aantal rederijen. Ook de visserij liep terug. 

14 
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De veestapel had tussen 1714 en 1784 te lijden 
van drie epidemieën, waarbij in Holland en 
Friesland in 1744 70% van de veestapel werd 
uitgeroeid. Door hoge lonen holde de 
industrie achteruit; de lakenindustrie in Leiden 
produceerde in 1671 nog 139.000 stuks en in 
1775 slechts 41.000. 
Rond 1770 trad in deze stagnerende 
maatschappij de eerste onrust op, aanvankelijk 
alleen tot uiting komende in publicaties. 
Opvallend was dat de meeste pessimisten tot de 
patriotten behoorden, en de meeste optimisten 
tot de prinsgezinde hervormers. Een ander 
opvallend fenomeen in het Nederland van de 
achttiende eeuw was de belangrijke positie 
die Nederland begon in te nemen in het 
internationale geldwezen. Dit bracht met zich 
mee dat de nieuwe allocatie van geldmiddelen 
politieke gevolgen kreeg: er kwamen nieuwe 
kapitalisten die tegenover de kooplieden (het 
oude geld) kwamen te staan. De financiële 
kapitalisten waren verbonden met de Engelse 
expansie die in die tijd optrad. De Vierde 
Engelse Oorlog (1780-1784) verdiepte de 
genoemde tegenstelling: Oranjegezinden met 
sterke Engelse connecties zagen er geen been in 
om het nationale belang op te offeren aan hun 
eigen dividend. Een ander punt van onvrede 
waren de hoge belastingen, die voor een deel 
veroorzaakt werden door de noodzaak een 
grote troepenmacht in stand te houden 
langs de lange, kronkelige grens (o.a. in de 

barrièresteden zoals Maastricht). 
Een zeer belangrijk punt van onvrede was de 
uitholling van het openbaar ambt. Ambten 
werden in de pruikentijd misbruikt voor 
geldelijk gewin, positieverbetering van familie 
of persoonlijke macht; ambten werden voor 
een deel geveild en zelfs toegewezen aan de 
regentenfamilies. 
In 1781 werd het eerste vlugschrift 'Aan het 
volk van Nederland' uitgegeven door Joan van 
den Capellen tot den Poll, een aansporing tot 
rebellie. Prompt reageerden de Staten van 
Holland met een verbod tot lezen. Er ontstond 
gedurende deze jaren van de Vierde Engelse 
Oorlog steeds meer onrust, die onder andere 
tot uitdrukking kwam in het omvormen van de 
schutterij tot vrijkorpsen door de burgers (dus 
niet door de regenten!). Ook Utrecht kreeg een 
vrijkorps, waarvan de activiteiten in het begin 
nog vrij onschuldig waren. 
Op 29 oktober 1783 namen de kolonel 
(bevelhebber, een regent) en de tweede 
burgemeester Petrus van Musschenbroek in 
het Sterrebos een openbare parade van het 
vrijkorps af. 
Uiteindelijk maakten meer dan 2.000 man deel 
uit van dit korps. Een enkele gehate persoon 
moest door druk van dit vrijkorps de stad 
verlaten. De belangrijkste patriot van het 
eerste uur was de tot het Utrechts burgerschap 
toegelaten Pieter Ondaatje. Langzamerhand 
keerden de aanvallen, vooral vanuit de 
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vrijkorpsen, zich ook tegen stadhouder 
Willem V. In 1784 kwamen er steeds meer 
incidenten tussen oranjegezinde menigten en 
vrijkorpsen. Tussen 1784 en 1786 ontstond 
er in Utrecht steeds meer verwijdering tussen 
de regenten en de vrijkorpsen. De regenten 
dachten de vrijkorpsen te kunnen inkapselen, 
maar de laatste gingen steeds meer hun eigen 
gang. Ze konden dit ook doen aangezien de 
vrijkorpsen er meer dan welk lid van de 
benoemde vroedschap ook aanspraak op 
kon maken de Utrechtse bevolking te 
vertegenwoordigen. Onder druk van de straat 
stond de vroedschap inmenging van de 
patriotten toe, maar in maart 1785 werd 
dit door de Staten van Utrecht weer terug 
gedraaid. In juni was er een bijeenkomst op de 
Neude van duizenden vrijcorporisten uit bijna 
alle provincies en werd door alle aanwezigen de 
'Akte van Verbintenis' gezworen. Het was de 
eerste collectieve, nationale verklaring van de 
politieke doelstelling der vrijkorpsen. Na 
aanvankelijk verzet werden uiteindelijk op 
2 augustus 1786 de resterende raadsleden in 
Utrecht vervangen door nieuwe 
vertegenwoordigers. De nieuwe patriottistische 
raad vormde samen met Montfort en Wijk 
bij Duurstede de (patriottistische) Staten 
van Utrecht. De oude Staten hadden zich 
teruggetrokken in Amersfoort. Na rellen in 
Den Haag tussen vrijkorpsen uit Leiden en 

Stadhouder Willem V 

Schiedam aan de ene kant en oranjegezinde 
groepen en het leger aan de andere kant, 
vertrok stadhouder Willem V op 15 september 
1786 met stille trom via Den Bosch naar 
Nijmegen, een bolwerk van stadhouderlijke, 
militaire macht. Met de overname van de stad 

16 



De Biltse Grift maart 2005 

hadden de patriotten een belangrijke, 
symbolische overwinning behaald. 
Ook in september 1796 werden de 
patriottistische stadjes Elburg en Hattem door 
troepen van de stadhouder in opdracht van de 
Staten van Gelderland onder de voet gelopen. 
Hoewel de patriotten zonder slag of stoot de 
stadjes hadden verlaten en er dus geen enkele 
weerstand was, werd er flink door de Staatse 
troepen geplunderd. Dit werd door de 
patriotten opgevat als een feitelijke 
oorlogsverklaring. Ter verdediging van 
Holland, Utrecht en Overijssel werd een 
militair kordon ingesteld, een min of meer 
aaneengesloten gebied dat door de patriotten 
werd beheerst. De bevelvoering over de 
patriottistische strijdkrachten werd opgedragen 
aan de beroepssoldaat en politiek avonturier 
Rijngraaf Frederik III van Salm. Deze had ook 
een eigen korps ruiters en voetvolk in dienst. 
Gealarmeerd door het vooruitzicht van een 
belegering werd Utrecht door het nieuwe 
stadsbestuur tot een gewapende vesting 
gemaakt. Villa's werden gesloopt om plaats te 
maken voor vestingwallen, buiten de muren 

werden loopgraven en grachten gegraven en 
weilanden en landerijen werden geïnundeerd. 
Op de vestingwallen werden batterijen 
opgeworpen. Alle weerbare mannen werden 
ingelijfd in de milities. Vrouwen riepen, 
soms onder bedreiging, de mannen op hun 
burgerplicht te vervullen. Predikanten hielden 
oorlogszuchtige preken. In de lente van 1787 
hadden de 2.000 vrijcorporisten versterking 
gekregen van 4.000 man, alsook 70 kanonniers 
uit Holland. Toen vernomen werd, dat 
Vreeswijk door de troepen van de prins was 
bezet, werd door de krijgsraad van Utrecht op 
9 mei tot een uitval onder leiding van 
D'Averhoult besloten. Het treffen in Jutfaas 
duurde maar kort en de troepen van de prins 
vluchtten met achterlating van 80 doden, 
wapens, uitrusting en de regimentskas. 
Vreeswijk werd op 10 mei zonder problemen 
door D'Averhoult bezet. 
De prinsgezinde Staten van Gelderland 
kwamen de Amersfoortse Staten te hulp. 
Zij stuurden troepen naar onder andere Zeist. 
Verdere kleinschalige uitvallen in het voorjaar 
en in de zomer leverden weinig op. 

De UTRECHTSCHE COURANT van 16 mei 1787: 
„16MAI]. Veldslag op 14 Maij bij Vollenhoven in de kromte van de holle Bild tussen 20 Hussaaren en 
20 jagers van het Salmsche Corps onder Graaf van Witsenstein en 60 man Paardevolk van Thuil onder 
Ritmeester Sichterman. Overwinning van de Hussaaren en Jagers. " 

17 
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In de tweede helft van juni begonnen de 
Ametsfoortse Staten een groot legerkamp op 
te slaan tussen Huis ter Heide en Zeist. 
De krijgsraad in Utrecht liet om de stad tegen 

een overval te beschermen, op de voornaamste 
toegangswegen zoals de Steenstraat in De Bilt 
batterijen met kanonnen aanleggen. 
Ook de burgers waren betrokken: 

„4 JULY. 
De ondergetekende, kwanswijze gewaarscbouwt door den Bakker Van Mourik, als dat de Ondergetekende bij veelen in 
verdenking was, Is hadde gaan verspieden en verklikken aan de Bariere,dat hij bovengenoemde Van Mourik, dagelijks 
heel veel Broot maar 't Campement of Cordon, bij Zeyst verzond : zo belooft Ondergetekenden, tot dekking zijner goede 
Naam,een Premie van Tien Gouden Ducaten aan hun, die zoude kunnen aantonen met bewijzen, wanneer en aan 
wien zulks zoude gedaan hebben; houdende bij faute van dien dezelve verspreiders voor Eerdieven en infame 
Leugenaars. De Bik, bij Utrecht, den 3 July 1787. A. SCHOUTEN. " 

Op 26 juli trok 's avonds een afdeling cavalerie 
door de Wittenvrouwenpoort in Utrecht via 
Blauwkapel, Maartensdijk en Den Dolder naar 
Soestdijk, waar prinsgezinde troepen gelegerd 
waren. Een schildwacht sloeg alarm toen de 
patriotten om één uur 's nachts aankwamen, 
waarna de gewaarschuwde prinsgezinden zo fel 

tegenstand boden dat de patriotten in wanorde 
wegvluchtten. Intussen kwamen steeds meer 
troepen Utrecht binnen en ook de verdedigings 
werken werden steeds uitgebreid. Op 28 
augustus bezette een troepenmacht uit het 
kamp van Zeist, De Bilt. 

„31 AUGUSTUS. 
UTRECHT, den 29 Augustus. Gisteren na den middag kwam een sterk Detachement uit het Camp (van Zeist, red.), 
zo van Ruitery als Voetvolk aan de Bild en posteerde zig aldaar. Zodra men hier desaangaande kundschap kreeg, 
wierden ettelyke Hussaren, Fuseliers en Jagers van het Corps des Rhyngrave derwaarts gedetacheerd: dan, daar de Vyand 
Geschut met zig gevoerd hadde, en op de aannadering der Onzen een sterk vuur maakte, bleef men op zodanigen 
afstand van eikanderen, dat er niemand gekwetst wierd. Middelerwyl wierpen die van 't Camp 2 Batteryen op van 
Facines, aan weerskanten van den Straatweg tusschen de Bildsche Kerk en de Koren-Molen, om het opwerpen van eene 
Aarden Battery agter dezelven, waaraan men te gelyk met allen yver begon, te dekken: gelyk dan ook dit werk reeds, 
dezen avond tot een Mans hoogte gevorderd was. In den morgenstond van heden is een gedeelte van 't Zeister Krygsvolk 
naar 't Camp geretourneerd, met agterlating van een bezetting van circa 500 Man aan de Bild. 
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Heden agtermiddag ging van hier een Piquet Curassiers en Hussaren uit, om aan de Bild te recognosceren 
(terugdringen, red.). De Posten aan alle de buitenwerken ontvingen van tyd tot tyd aanzienlyke versterkingen en 
men voerde meer grof Geschut naar buiten: terwyl, bovendien tegen den donker, een sterk Detachement Voetvolk, 
uit de onderscheidene Regimenten en Auxiliaire Corpsen, verzeld van eenige Cannonniers met Geschut en Hauwitzers 
de Bildstraat optrok, om den Vyand te ontrusten. " 

Blijkbaar had men van beide kanten genoeg 
van het vechten van man tegen man, en men 

probeerde nu elkaar op afstand het leven zuur 
te maken. 

UTRECHT, den 30 Augustus. Gisteren avond circa half tien uuren, hoorde men de Cannonade aan de Bildsche 
Straatweg een aanvang nemen, waarmede een geruimen tyd gecontinueerd wierd: De Vyand wierp ook met Bomben, 
dan zyn vuur hield eerst op. Zyne Batteryen zyn niet weinig ontramponeerdgeworden, gelyk ook eenige Huizen en 
Gebouwen aan de Bildstraat schade zouden geleden hebben. Tegen 12 uuren in den nagt is ons Detachement weder 
binnen gekeerd; zynde de Jagers alleen nog eenigen tyd daarna gebleeven. 

Zoeven, tusschen 12 en 1 uren, zyn 'er weder van onze zyde ettelyke Kanonschoten gedaan, op een nadrend Vyandlyk 
Detachement, langs den Bildschen weg; 't geen egter weldra tot wyken gebragt is. " 

Hoewel kennelijk de aanvallen van beide belegerde stad en er was geen uitzicht op 
kanten feller werden, waren de burgers van verandering. De Bilt lag al die tijd in het 
Utrecht ontevreden over de duidelijke oorlogsgebied en het was duidelijk dat er flink 
patstelling; Utrecht was al maanden een wat door de bombardementen vernield was. 

„3 SEPTEMBER. 
UTRECHT, den 2 September. De poging, aan dezen kant, gepass. Woensdag avond gedaan, om, waart, 
den vyand in zyn aangevangen Werk aan de Bild te stuiten, sedert gebleken zynde, van geen genoegzaam effect geweest 
te zyn, was hier door de ongerustheid by veelen uit de Burgery, over deeze vyandelyke aannadering, te meer vergroot 
geworden. Eene Commissie uit de Burger-Collegien hadde, daags daar aan volgenden, aan Heeren Bürgern, by het 
ingaan van den Raad kennis hier van gegeven, met byvoeging, dat de Burgery insisteerde op het attacqueren, en zo 
mogelyk demolieren (vernielen, red.), van de opgeworpen Battery. Bürgern, deeden hier van opening in den Raad, 
en het gevolg was, na een voorafgaande conferentie tusschen voornoemde Burger-Commissie en de Heeren van het 
Defensie Wezer dat'er nog dien eigen dag, tot eenen ernstigen aanval op voorn. Battery besloten wierd. 
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KAART van de Stad UTRECHT En eene zyde van de Revier DE LECK met de BATTERIJEN RETRANCHEMENTEN 
die door de burgers van Utrecht op de Orders van den Hr. RHYN GRAVE VON SALM buiten de Stad en Omliggende 
Plaatsen in den jaate 1787 zyn opgeworpen. 

C.H. Koning Sculps (graveur, red.) D.M. Langeveld Excud. (gedrukt door; gepubliceerd door, red.) 

Verklaring der Cyffers (patriotten) 
1. Vooruitgezette Battery, op den Weg van den Bilt bestaande in 3 stukken Canon 18 11 (pond, red.) 

beneffens op de regter en linker zyde van de weg, een Retranchement (zelfstandig, veelal aarden verdedigingswerk zonder 
vaste vorm, red.) met twee Batteryen (stukken geschut, red.) 

2. Meer agterwaarts een Borstwering voor de Infanteiy 
3. Twee groote Batteryen aan yder zyde van de weg by de Giltbrug welke beplant zyn met 5 Stukken Canon 18 11, 

4 Stukken 6 11 en 4 Mortieren 
4. Een groote Redout (kleine veldschans die alleen uitsptingende hoeken heeft, red.) te Blaauw Capel, in dewelke 2 Stukken 

11 geplant zyn geweest aan de regter zyde 
5. Agrer de gesneede weg heeft men een Battery begonnen op te werpen dewelke onvoltooid verlaten is 
6. Een klyne Battery aan de kant van het Swarte watet met 2 Stukken Canon 6 11 
7. Het Retranchement en Battery te Konings Lust bezet met 2 Stukken 18 11 en 2 van 22 II 
10. Battery aan het Vossegat beplant met 3 Stukken Canon 24 II en een 3 11 
11. Een Redout voor de Infantery 
12. Een Battery digt by de Kromme Rhyn. 

Batteryen en Retranchementen te Bunnik Zeist en aan de Bilt onder het gezag van den Bevelhebbet 
den Baron van Munster, Generaal Majoor en Commandeur en Chef onder de beveelen van 
Z.D.H, de Prince Stadhouder toen te Amersfoort zich bevindend 

Vetklaaring der Letteren van het Campement (prinsgezinden) 
A. Batteryen en Rerranchementen en dwarse afleidingen aan de Bilt 
B. Campement van een Bataillon van van Dam 
C. Campement van 10 Compagnies Grenadiers by Vollenhoven onder bevel van Z.D.H, de Prins Darmstadt 
D. Groot Campement te Zeyst 
E. Batteryen en Rerranchementen 
E Het Camp te Bunnik 
G. Het Retranchemenr 

H. Redout op order van MynHeer Balneavit opgeworpen 

21 



Burgeroorlog 

Ten dezen einde trok, in den namiddag, een sterk Detachement, zo Paarde- als Voetvolk, uit de onderscheidene 
Militaire Regimenten. Auxiliairen en Burger-Compagnien, nevens ettelyke Canonniers, verzeld van de nodige Artillery, 
uit de Stad den Bildschen Straatweg op. De Heer Gen. van der Borch bevond zig aan het hoofd deezer Manschap. Tot 
aan de zogenaamde Oostbroeksche-Laan geavanceerd zynde, sloeg de Regter vleugel, door den Hr. Raad d'Averhoult 
gecommandeerd, voorn. Laan op: posteerde zig, gedeeltelyk, ongeveer halverwege dezelve, in eene kromte, met eenige 
stukken 24 Ponders; terwyl het overige, nog verder op marscherende tot by den Tweesprong, waar de weg, beiden naar 
het Dorp Bunnik, en dat van de Bilt loopt, met enige drie Ponders, en 2 Hauwitzers aldaar mede post vatte. 
De Linkervleugel was intusschen voortgetrokken tot aan de gemaakte doorsnyding, even boven den zogenaamde 
Bieschbosch, en hielt aldaar halte: plantende het medegevoerd Geschut, deels op de aldaar sints eenige dagen aangelegde 
Battery, deels op den weg. Omtrent half 6 uuren hoorde men de Canonnade beginnen, die tot ruim 8 uren aanhield, 
gedurende welken tyd, door de Onzen een zeer sterk kruislings vuur zo op de Vyandelyke Battery als het Dorp de Bilt 
gemaakt wierd: terwyl intusschen onze Jagers den Vyand agter zyne verschansing gingen ontrusten. Die van 't Camp, 
welke op de aannadering der Onzen met 3 schoten begonnen, beantwoordden voorts ons vuur, niet dan zeerflaauw; 
slegts nu en dan een schot doende en eene enkele Bombe werpende, zonder ons eenige schade toetebrengen. 
Ondertusschen was alles in 't Camp in beweging, en men bespeurde klaarlyk het aanrukken van Manschappen uit 
hetzelve langs de holle Bild. Men agtte het, aan onze zyde, uit dien hoofde, ongeraden, verder optemarcheren, om in 
geene hinderlaag te vallen, en het Detachement keerde, omtrent half 10 uuren, in de Stad te rug, zonder in deze 
Expeditie een doden of gekwetsten bekomen te hebben. Of'er van den Vyand geblesseerd en gesneuveld zyn, en hoedanig 
effect over 't geheel deze attacque van onzen kant gehad hebbe, kan voor als nog met gene zekerheid bepaald worden: 
zynde de communicatie tusschen de Bild en hier geheel afgesneden. Zo veel weet men, dat verscheidene Buitenhuizen en 
Gebouwen aan den Bildschen weg, op nieuw, veel geleeden hebben: terwyl voor 't overige de ingekomen verhalen te zeer 
verschillen, om 'er iets bepaalds van te melden. " 

Ondertussen waren er op landelijk gebied voor 
de patriotten dreigende ontwikkelingen aan de 
gang. Onder invloed van zijn Engelse adviseur, 
James Harris, die de patriotten als een 
verlengstuk van de Fransen zag, koos Willem V 
in het voorjaar voor de confrontatie, zij het dat 
de uitwerking nog een tijd zou duren. 
Aangemoedigd door hernieuwde orangistische 
activiteiten in Den Haag, overtuigde begin juni 
James Harris prinses Wilhelmina ervan, dat 

Holland het patriotse bewind beu was en dat 
als ze zich in Den Haag zou vertonen, Holland 
direct in opstand zou komen ten faveure 
van de prins. Op weg naar Den Haag werd 
Wilhelmina op 28 juni bij Goejanverwellesluis 
(bij Schoonhoven) niet ver van de grens met 
het kordon aangehouden, naar een herberg 
overgebracht en bewaakt door soldaten van 
het Goudse vrijkorps. Deze bewaakten haar 
constant, zelfs bij doen van haar behoefte 
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Wilhelmina van Pruisen 

en dat was uiteraard een buitengewoon 
vernederende ervaring. De broer van 
Wilhelmina, Frederik Willem, koning 
van Pruisen, was woedend en eiste in 
een ultimatum aan de Staten-Generaal 
onmiddellijke invrijheidsstelling van de prinses, 
haar vrije intocht in Den Haag en bestraffing 
van de schuldigen. Op 30 juni keerde 
Wilhelmina overigens ongedeerd weer naar 

Nijmegen terug. De patriotten dachten dat 
Frankrijk hen steunde en werden steeds driester 
in hun optreden, maar nadat Frederik Willem 
zich ervan overtuigd had, dat de patriotten 
geen steun van de Fransen zouden krijgen, trok 
op 13 september een leger van 26.000 man 
onder aanvoering van Karel Willem Frederik, 
hertog van Brunswijk, de grens over. Het verzet 
tegen het Pruisische leger smolt weg als sneeuw 
voor de zon. Jaren van parades, exercities, 
manoeuvres en krijgszuchtige bombast gingen 
in de algemene ontzetting over de opmars van 
de Pruisische legers in rook op. 
Hoewel Brunswijk zelf tegen de invasie gekant 
was, had hij de voorbereidingen daarvoor 
zeer grondig aangepakt. Zijn leger was 
onderverdeeld in drie divisies, waarvan er 
twee langs de Waal en de Lek optrokken in 
de richting van Zuid-Holland en de derde 
via Utrecht, Amersfoort en het Gooi richting 
Amsterdam. Zonder Franse hulp waren de 
vooruitzichten voor het patriotse leger van 
zo'n 9.000 man bepaald grimmig. Als de twee 
hoofdcolonnes van het offensief achter Utrecht 
contact zouden kunnen maken, zou het 
garnizoen van die stad en de belangrijkste 
verdedigingsconcentratie van Holland 
afgesneden zijn van zijn veilige terugtocht. 
Van Salm stond voor een uiterst zware 
beslissing en is uiteindelijk als een verachtelijke 
lafaard de Nederlandse geschiedenis ingegaan. 
Nog maar een paar weken nadat hij verklaard 
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had hoe dan ook in Utrecht te zullen 
standhouden en desnoods op de puinhopen 
te sterven, vroeg hij de defensiecommissie in 
Woerden op 14 september toestemming om 
zijn troepen uit de stad te evacueren. Hij wees 
erop dat de versterkingen van Utrecht waren 
berekend op een beleg door de troepen van de 
stadhouder, niet van een hele Pruisische divisie. 
De stad zou een dergelijke aanval nooit langer 
dan drie dagen kunnen weerstaan, zo merkte 
hij op. Zelfs het weer zat hem tegen, aangezien 
een voor Nederland ongewoon droge zomer 
de laatste mogelijkheid van inundatie van de 
velden de bodem had ingeslagen (hoewel de 
inundatie wel op de kaart is aangegeven). 
In Woerden werd Van Salm met aandachtige 
mistroostigheid aangehoord. Of deze beslissing 
militair-tactisch gezien nu wel of niet te 
rechtvaardigen was, op de toch al 
gedemoraliseerde patriotten had ze een 
verpletterende uitwerking, zozeer dat de leden 
van de raad - die nog geen jaar eerder als de 
voorsprekers van het volk waren toegejuicht -
daaraan aanvankelijk geen ruchtbaarheid 
durfden te geven. Maar toen het praatje 
eenmaal de ronde begon te doen, brak er 
paniek uit in de stad. De vrijcorporisten, die 
zich al maandenlang op de 'verdediging' van 
hun vrijheden hadden voorbereid, smeten in 
het stadhuis hun geweren walgend op de grond 
of gooiden ze in de gracht. De burgers die zich 
in veiligheid wilden brengen, kregen het advies 

de stad vóór drie uur 's nachts te verlaten en 
tegen de avond van de 15e september stond 
er op de Neude een deerniswekkende menig 
te die zichzelf plotseling op onverklaarbare 
wijze vluchteling geworden zag. Allereerst 
marcheerden de troepen de stad uit, gevolgd 
door de patriotse raadsleden en redacteuren en 
uitgevers van patriotse tijdschriften; en aan het 
eind, met handkarren en wagens, kwamen de 
uitgebluste families van vrijcorporisten en 
burgers. Intussen werd door enkele burgers aan 
de troepen van de Amersfoortse Staten in De 
Bilt al meegedeeld dat de Rijngraaf zijn troepen 
en vele vrijcorporisten Utrecht hadden verlaten. 
's Morgens om 7 uur van 16 september trok 
een afdeling huzaren uit het kamp van Zeist de 
stad Utrecht binnen. Laat in de middag van de 
16e september marcheerden de prinselijke en 
Pruisische troepen de lege stad binnen, waar 
een handvol meisjes en armen voor wie het 
niet de moeite was om hun spullen bij elkaar 
te rapen en zich uit de voeten te maken, 
hier en daar een paar oranje linten hadden 
opgehangen. Het was zondag; de kerk waar 
Van Hamelsveld tegen de aristocratische 
tirannie gefulmineerd had was gesloten, 
de deuren met oranje omkleed. De klokken 
van de Domtoren luidden en de Staten van 
Utrecht keerden uit hun ballingschap in 
Amersfoort terug. De revolutionaire 
democratie had in Utrecht precies één jaar 
geduurd. 
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„12 OCTOBER. 
UTRECHT, den 11 October. Eergisteren, na den middag, is langs deze Stad voorby getrokken, een deel Ruiters, zoo 
Hussaren als Curassiers, en 's avonds ook Voetvolk; van het Legioen van van Salm: komende uit Holland. Zo men 
meende, marscheren deze Troupen naar één der Hollandsche Grenssteden, of Generaliteits Plaatzen, om 'er Guarnisoen 
te houden. Wat den Rhyngrave zelven betreft: van dezen heef men sints een geruimen tyd niets gehoord, dan alleen dat 
Hy, kort na den I6den, zig stil zoek gemaakt heeft, en uit de Republiek naar elders geretireerd is. " 

De ene na de andere plaats capituleerde voor 
de Pruisische troepen. O p 20 september trok 
Willem V D e n Haag binnen, nadat de 18e 
alle wetten tegen zijn persoon door de 

Staten-Generaal waren ingetrokken. Als laatste 
bolwerk van de patriotten bleef Amsterdam 
over; na de aanvang van de belegering op 
1 oktober gaf de stad zich op 10 oktober over. 

„12 DECEMBER. 
BILDT, den 11 December. Verleden Saturdagpasseerden hier ruim veertig mannen, gewezen Krijgsgevangenen des 
Konings van Pruissen, aan de Nieuwersluis, Abkoude en elders gevangen genomen en voorts naar Wezel getransporteerd 
geweest zijnde. Zij waren in een allerdeplorabelsten toestand, bijna van alles ontbloot, beklaagden zich bitter van zich 
tot hetpatriottismus te hebben laten vervoeren,vervloekten de hoofden hunner bende en wenschten elk in hunne 
bijzondereplaatsen,in gunst te mogen ontfangen worden. - Zij zijn alhier in het doorpasseeren met veel 
menschlievendheid behandeld. " 

Alle wetten van de patriotten werden afgeschaft, 
de pers werd gemuilkorfd en de Pruisische 
troepen traden als een soort bezettingsmacht 
op. D e bijnaam van de soldaten was. 
'koedieven'. Orangistische menigten 
plunderden huizen, winkels en kelders van 

patriotten en duizenden vluchtten naar de 
Oostenrijkse Nederlanden en Frankrijk. 
Sommigen gingen zelfs naar de Verenigde 
Staten. De Nederlandse Republiek, die faam 
genoot als politiek toevluchtsoord, had haar 
eigen vluchtelingenstroom op gang gebracht. 

Bronnen: 
• Huizen A van. Utrecht in beroering. Patriotten en Fransen in de Domstad - 1780-1813. Bijleveld, Utrecht, 2001 
• Roever N. de, Dozy G.J. Het leven van onze voorouders. Van Holkema en Warendorf, Amsterdam, Tweede Druk, 

Vierde Deel (gepubliceerd tussen 1890 en 1938) 
• Schama S. Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden, 1780-1813. Agon, 1989 
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NATIONAAL FEEST 
OM DE STAATSREGELING VAN 1798 

Mr. P.H. Dams té 

Dit artikel is eerder verschenen in de "Biltsche en Bilthovensche Courant" van 29 januari 1937. 
De spelling is aangepast. 

Om de aanleiding te vinden voor het feest 
(in 1938, red.), waarvan wij hieronder enige 
gegevens uit de Biltse Gerechtsboeken zullen 
laten volgen, is een korte blik in onze 
vaderlandse geschiedenis waarschijnlijk niet 
voor ieder overbodig. 
In januari 1795 was stadhouder Willem V 
uitgeweken naar Engeland, hiertoe 
genoodzaakt door de hernieuwde actie der 
patriotten, die deze maal steunden op de 
belangrijke hulp van de Fransen. Het nieuwe 
bewind verdeelde het land in 126 districten 
van 15000 zielen, terwijl elk district weer werd 
onderverdeeld in 30 grondvergaderingen, 
elk dus van 500 zielen. Elke grondvergadering 
moest een kiezer aanwijzen, terwijl de aldus 
verkregen 30 kiezers van een district een 
representant voor de Nationale Vergadering 
moesten kiezen. Deze vergadering kwam aldus 
op 1 maart 1796 bijeen en begon onmiddellijk 
met het voorbereiden van een nieuwe 
staatsregeling. 

Na vele moeilijkheden, welke deels op 
geforceerde wijze werden overwonnen, kwam 
tenslotte een staatsregeling tot stand, welke bij 
plebisciet op 23 april 1798 werd aangenomen 
met ongeveer 152000 tegen 12000 stemmen. 
Dit feit nu, het aannemen van de nieuwe 
staatsregeling door het volk, moest gevierd 
worden, al was het alleen maar om de 
bevolking in wat meer enthousiasme voor het 
zo juist ingestelde regime te doen ontvlammen. 
Alvorens hier te beschrijven hoe dat feest in 
De Bilt gevierd werd, een enkel woord over de 
wijze, waarop de volksstemming gehouden 
werd, die een zo gunstig resultaat opleverde. ') 
De gehele Bataafse Republiek was, zoals 
reeds gezegd, verdeeld in 126 kiesdistricten, 
welke weer in grondvergaderingen waren 
onderverdeeld. De „agenten ter zuivering van 
de grondvergaderingen in het voormalig gewest 
Utrecht" richtten bij brief van 21 Maart 1798 
het verzoek tot het intermediair of provisioneel 
gemeentebestuur van De Bilt om toezending 
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van de lijsten, waarop de stemgerechtigde 
burgers voorkwamen, die vóór 22 Januari 
1798 2) leden van de grondvergaderingen 
waren geweest. Daarbij gevoegd was een 
extract uit een algemene instructie voor de 
zuiveringsagenten, waarin werd aangegeven 
wie al en niet als stemgerechtigden behoorden 
te worden beschouwd. 
De gemeentebesturen zouden de lijsten 
nadat deze door de agenten waren herzien, 
weer terugontvangen met de last de 
stemgerechtigden voor zich te ontbieden en 
hoofd voor hoofd te doen afleggen de volgende 
verklaring: 

„Ik verklaar mijnen onveranderlijken afkeer van 
het Stadhouderlijk Bestuur, het Foederalisme, de 
Aristocratie en de Regeringloosheid". 
Vervolgens moesten de gemeentebesturen al 
de stemgerechtigden deze verklaring met hun 
handtekening laten bekrachtigen in een 
daarvoor bestemd boek en tenslotte behoorden 
de lijsten van deze burgers dan zo spoedig 
mogelijk weer aan de agenten te worden 
ingezonden. 
In De Bilt verliep de zaak als volgt. Het 
gemeentebestuur zond de verlangde lijsten op 
26 maart bij de agenten in. Daarop kwamen 97 
stemgerechtigden voor, waarvan er 23 afvielen 
wegens vertrek, overlijden, faillissement, straf, 
enz. O p 2 april kwamen de lijsten, door de 
agenten gezuiverd, terug met verzoek de 
betreffende burgers op te roepen, de 

bovenomschreven eed (verklaring) te doen 
afleggen en ondertekenen, een en ander zo 
spoedig mogelijk, en daarna aan de agenten 
toe te zenden een kopielijst van allen, die de 
verklaring zouden hebben afgelegd, met opgave 
van hen, die zulks zullen hebben geweigerd. 
Na de zuivering door de agenten stonden nog 
slechts 35 namen op de lijst. Van dezen hebben 
24 de eed afgelegd, 4 zijn niet verschenen, de 
overigen kwamen wegens vertrek of anderszins 
niet in aanmerking. Hiermede was het zuive
ringsproces echter nog geenszins ten einde. 
O p 11 april schreven de agenten aan het 
gemeentebestuur: 

,,Medeburgers, Met leetweesen moeten wij UI. 
bij deezen kennisse geeven dat wij in het zuiveren 
Uwer stemgerechtigde, door imant op wien wij ons 
vertrouwen gesteld hadden, ten hoogste misleyd 
zijn geworden en dat wij daaromme van U 
requireeren de vorige aan Ugezondene gezuiverde 
lijst te vernietigen en alzoo te houden of dezelve 
niet bestond, enz. enz. " 

De bij deze brief toegezonden gezuiverde lijst 
bevatte slechts 22 namen. Van dezen hebben 
tenslotte 16 de eed afgelegd, 3 waren naar 
elders vertrokken, 3 anderen gaven aan den 
oproep geen gehoor. O p 21 april kwam van 
de agenten nog een lijstje van 8 binnen, die 
tot het afleggen van den eed mochten worden 
toegelaten. 
Men kan de gehouden volksstemming moeilijk 
anders zien dan als een hoogst willekeurige 
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vertoning en het voldoen aan een formaliteit, 
waaraan elke innerlijke waarde of betekenis 
ontzegd moet worden. Van de zoveel geprezen 
„vrijheid", een begrip waarvan men in die 
dagen den m o n d zo vol had, bleef bij deze 
„volksstemming" wel bitter weinig over. 
Anderzijds moet men bedenken, dat het van 
het grootste belang was de ontworpen 
staatsregeling er door te krijgen. In 1797 was 
een eerste ontwerp in s temming gebracht en 
door het volk verworpen. Men kon dit risico 
niet voor een tweede maal aanvaarden. 
D e nieuwe regeling moest aangenomen worden 
en de zuivering van de grondvergaderingen, 
waardoor men zich die zekerheid verwierf, 
was het middel dat men voor het beoogde doel 
ruimschoots gewettigd achtte. 
Het lag volkomen in de lijn, dat van hogerhand 
gedecreteerd werd, dat en op welke wijze de 
gunstige uitslag van de volksstemming moest 
worden gevierd, opdat het volk toch maar goed 
zou beseffen, dat er belangrijke reden tot 
juichen was. 

Het gemeentebestuur ontving van het 
Intermediair Administratief Bestuur van 
het voormalig Gewest Utrecht de volgende 
aanschrijving: 
„ Medeburgers. 

Daar het Plan van Staatsregeling voor het 
Bataafsche Volk op den 23e April laatstleden door 
eene uitsteekende meerderheid der Stembevoegde 
Burgeren is aangenomen, waardoor een eindpaal is 

en aie aan alle tus. 
verwerringen en schokken, welke daaruit 
noodwendig voordvloeijen, en die niet dan 
schadelijk en verderflijk zijn, is het niet dan 
hoogstprijslijk, dat de gebeurtenis van dien blijden 
dag, aan welken, zoo wij hartelijk wenschen, 
ons jongste nageslag nog met blijdschap en 
dankzegging zal herdenken, op hetplegtigst door 
de gantsche Bataafsche Republiek worde gevierd. 
Het Uitvoerend Bewind heeft derhalven beslooten, 
dat op den 19 Maij aanstaande een Nationaal 
Feest zal worden gevierd door de gantsche 
Bataafsche Republiek. 

Het is ingevolge deszelfs aanschrijven, dat wij UI. 
gelasten, de volgende orde ter viering van dit Feest 
op meergemelde 19 Maij aanstaande in acht te 

neemen. 

Art. I. Indien bij Ulieden Artillerij en Artilleristen 
zijn, zal het Geschut op Uwlieder last worden 
gelost des morgens ten 8, en des middags ten 12 en 
ten 4 uuren, ieder reize 21 schoten. 
Art. 2. Ook zullen, bij aldien bij Uw-lieden 
Klokken en Klokkenspeeler zijn, de klokken 
beurtelings en wel van uur tot uur geluid en 
gespeeld worden. 

Art. 3- Voor zoo veel zulks mogelijk is, zullen van 
de Toorens en het huis der Gemeente de 
Nationaale vlaggen worden uitgestooken. 
Art. 4. Het Intermediair Gemeente Bestuur, 
ofwel eene Commissie uit dezelve zal van hunne 
gewoone vergaderplaats, of het Huis der Gemeente, 
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door een Detachement Gewaapende Burgers 
of Militairen worden afgehaald, naa dat aan 
hetzelve de gewoone Honneurs zijn beweezen, 
en naa eene wandeling, worden geleid op de 
eene of andere publieke en daartoe geschikte 
vergaderplaats, alwaar de Prezident van het 
Bestuur aan de vergaderde Burgers of Militairen 
de nevensgaande aansprak zal doen. 3) 
Art. 5. Het Intermediair Gemeente Bestuur zal 
de bij hen zijnde Gewapende Burgennagt, of 
Guarnizoen houdende Bataafsche offransche 
Troepen, zoo Serganten, Corporaals, Tamboers als 
Gemeene Schutters, ongewapend bij elkander doen 
vergaderen op een daartoe geschikte plaats, des 
namiddags ten vijf uuren, en aan ieder der zelver 
doen uitreiken eene halve vies wijn, gereekend 
tegen 17 a 18 Guldens het anker, één en een half 
pond wit Brood en een half pond Oude Kaas, 
gereekend tegen 4 Stuivers het pond, teneinde 
zich met elkander te yervrolijken. 
Art. 6. De Commandanten zoo der Gewaapende 
Burgers, als der Bataafsche en Fransche Troepen, 
zullen alvoorens eene door hen geteekende lijst aan 
het Intermediair Gemeente Bestuur overgeeven 
van het getal hunner manschappen, teneinde de 
uitdeeling van Wijn, Brood en Kaas daar naar 
door het gem. Bestuur te reguleeren. 
Art. 7. De Intermediaire Gemeente Bestuuren 
zullen deze lusten ten spoedigste overzenden aan 
het Intermediair Administratif Bestuur, teneinde 
die dadelijk aan den Agent van Oorlog der 
Bataafsche Republiek worden toegezonden, en de 

betaling daar van in behoorlijke orde zal kunnen 
geschieden. Heil en Broederschap. Geschreeven te 
Utrecht den 9 May 1798, Het vierde f aar der 
Bataafsche vrijheid, enz. " 
Zoals men ziet werd zonder meer 
voorgeschreven hoe de gemeenten de 
„vreugdebedrijving" hadden te organiseren, 
ja, werd de president4) v. h. gem. bestuur de 
redevoering toegezonden, die hij bij deze 
feestelijke vreugdebetoning zou hebben te 
houden. 

De Biltse annalen geven ons weinig 
bijzonderheden over het verloop der viering. 
Dat het evenwel in algemene zin een daverende 
vreugdestemming zal zijn geweest is niet 
waarschijnlijk. Wat immers de laatste twee 
dagen voor het feest plaats vond zal de animo 
tot feestvieren wel niet hebben aangewakkerd. 
O p 17 mei ontving de president v. h. 
gemeentebestuur een brief van de „commissie 
ter reorganisatie der gem. besturen over het 
voormalige gewest „Utrecht", waarin hem 
gelast werd het Provisioneel gemeentebestuur 
tegen 18 mei, n.m. 6 uur te convoceren en 
dan nadere orders af te wachten. In deze 
vergadering van 18 mei, waarbij de president 
zelf niet aanwezig was, werd de leden v. h. 
gemeentebestuur een missive van genoemde 
reorganisatiecommissie ter hand gesteld, 
mededelende, „dat het Colegie door Ulieden 
uitgemaakt wordende door ons is ontbonden 
gelijk wij hetzelve ontbinden bij dezen, enz. 
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" De 7 leden 5) gingen, zoals hun tevens 
werd bevolen, onmiddellijk uit elkander. 
Direct daarop werd, mede op bevel van de 
reorganisatiecommissie, na voorgaande klokslag 
afgelezen en aangeplakt een bekendmaking, dat 
het provisionele gemeentebestuur ontbonden 
was en in deszelfs plaats was aangesteld een 
intermediair gemeentebestuur, bestaande uit 
de burgers R. van Beek, W. v. d. Manden, 
C. Stam, P. van Diepeningen en W. Mulder, 
van wie de eerste twee dus ook in het 
ontbonden college zitting hadden gehad. 
De president, die zo botweg werd afgezet, was 
Jacob Christiaan de Graaf, die deze functie 
eerst sinds 1797 vervulde. Hij was tevens 
gadermeester (gemeenteontvanger); als zodanig 
bleef hij in functie waartegen blijkbaar geen 
overwegende bezwaren bestonden. In oktober 
1799 werd hij ook weer hersteld in zijn ambt 
van schout, doch thans wenste hij deze post 
niet te aanvaarden. Nadat het bewind van 1798 
door de constitutie van 1801 was vervangen, 
waarin men in diverse opzichten terugkwam 
op begane excessen, keerde Jacob Christiaan de 
Graaf in 1802 als schout terug, welk ambt hij 
vervolgens tot 1811 heeft bekleed. Het nieuwe 
college nam terstond de 18 e mei zitting onder 
leiding van Cornelis Stam, die hiertoe door 
de Agenten was aangesteld. Het besloot een 
reglement van orde te maken voor zijn 
vergaderingen, met het ontwerpen waarvan 
burger van Diepeningen werd belast.6) Voorts 

werd besloten het oude dorpsreglement 
"openbaar te vernietigen als of hetzelve nooit 
bestaan had". Omt ren t de bevolen feestviering 
lezen wij het volgende: 

Nog is beslooten, terwijl men was geinformeert dat 
zulks op meest alle de Dorpen zoude geschieden en 
het nieuw aangestelde Bestuur Alhier, door de 
Agenten was aang'eraaden, omme op morgen 
zijnde den 19e dees er, en de dag welke is bepaald 
tot vreucde bedriiving over de aanneeming d.er 
staatsregeling, ook de opgezetenen alhier 
uittenoodigen om zich met eikanderen op die dag 
te komen vermaaken, op Brood, Bier en Kaas het 
welke ten huize van Corns, van der Kas zal 
worden gegeeven, alwaar de vergaaderkaamer 
van het Bestuur zal worden 
geélimineert. Wordende dus aan Jan van Maurik 
besteld, om tegens voorsz. tyd te bezorgen 
20 Fransche broeden tot 21/2 Stuiver het stuk, 
en aan Anthonij van Mydrecht 20 dito, en een 
oude kaas. En zullende door van der Kas werden 
geleevert 't bier, pijpen enz. " 
Dit stukje notulen geeft niet de indruk van 
grote spontaniteit. He t lijkt of het zo juist 
aangestelde gemeentebestuur de feestviering 
meer als een opgedragen verplichting gevoelde, 
dan dat zij nu juist uit de harten gegrepen was. 
O f het de 19 e mei een geslaagd feest is geweest 
kunnen wij niet zeggen. Wij lezen slechts dat in 
de vergadering van 30 juni besloten is tot 
betaalbaarstelling van de volgende rekeningen 
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voor leveranties, „geschied bij gelegenheid der 
vreugde bedrijvinge over 't aanneemen der 
staatsregeling". 
C. van der Kas voor leverantie van Bier, 
Pijpen, Kaarse voor 't gebruik der Kaamer enz. 
een somma van 16 g. 12 st. 
Anthonij van Mijdrecht voor leverantie van 
20 fransche broeden tot Xli Stuiver het stuk 
en een oude kaas, een somma van 7) Jan van 
Maurik voor leverantie van 4 brooden als 
boven 7) en aan den Secretaris, voor verschot 
aan een NationaaleVlag 13 g. 13 st. 
Wanneer men de plaatselijke toestand van 
De Bilt in die tijden beziet is het ook zo goed 
te begrijpen, dat hier geen grote belangstelling 
bestond voor de nationale feestviering op 
19 mei. Enerzijds is het onwaarschijnlijk, 
dat de bevolking, toen vrijwel uitsluitend 
bestaande uit boeren en eenvoudige 
handwerkslieden, veel belang stelde in de 
menigvuldige staatsgrepen en wijzigingen in 
de politieke toestanden. Anderzijds moet men 
bedenken, dat de bevolking van De Bilt toen 
reeds gedurende vele jaren was en werd 
geplaagd door de elkander telkens maar weer 
opvolgende inkwartieringen, waarvoor De Bilt 
door haar ligging blijkbaar ten zeerste in de 
termen viel. Wat het gemeentebestuur in de 
loop van die jaren ook probeerde opdat hierin 
wat verlichting kwam, het mocht niet veel 
baten. Gewin vertelt ons uitvoerig welk een 
zware druk deze inkwartieringen op ons dorp 

en haar ingezetenen in die tijden hebben 
uitgeoefend. 

In 'beknopter vorm wordt ons dit ook reeds verteld door 
Everard Gewin in „De Bilt, een Utrechts dorp in vroeger eeuw", 
pag. 29. 
Dit was de dag, waarvan de nieuwe landsregering dateerde. 
Deze aanspraak werd larer afzonderlijk toegezonden. 
De in het stadhouderlijk tijdperk bestaande namen „Schout en 
schepenen" hadden plaats moeten maken voor „president en 
leden van het gemeentebestuur". In september 1802 werd de 
titel van schout hier weer in ere hersteld en met den titel keerde 
de persoon weer terug, die het laatst het schoutsambt had 
bekleed. 
Wessel van der Manden. Lodewijk van Putten, Reyer van 
Woudenberg, Hendrik van Dijk, C. Kouwenhoven, 

P. van Brockhuijzen en Rijk van Beek. 
Van Diepeningen was roentertijd de schoolmeester in De Bilt. 
Niet ingevuld. 

31 



Vragen 

Een vraag van geheel andere aard 
geldt de foto van deze villa. 

De redactie is benieuwd naar de plaats van 
deze fraaie woning, hier met zomers tafereel. 

Op de gevel de naam "Rust en Vreugd". 

Wie kan ons helpen? In een boom in het 
Houdringebos is nevenstaande afbeelding 
gekerfd. De initialen erbij zijn A.S. en de 
datum is 16-2- '45. 
Gezien de datum lijkt de Tweede 
Wereldoorlog er iets mee te maken te hebben. 
Wie weet wie de graveur is en wat de 
aanleiding was om de voorstelling in de boom 
te kerven? 
Graag bericht aan de redactie. 
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